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 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املُشار إلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة" أو "جلنة حق املؤلف")
املقر الرئييس للويبو جبنيف وعرب منصة إلكرتونية يف الفرتة من  16إىل 20
دورهتا التاسعة والثالثني يف شلك هجني يف ّ
نومفرب .2020
 .2ومُثلت ادلول التالية األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) و/أو األعضاء يف احتاد برن محلاية املصنفات
األدبية والفنية يف الاجامتع :ومُثلت ادلول التالية األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) و/أو األعضاء يف احتاد
برن محلاية املصنفات األدبية والفنية يف الاجامتع :اجلزائر وأنغوال واألرجنتني وأرمينيا وأسرتاليا والمنسا وبنغالديش وبيالروس
وبلجياك وبواتن وبوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) وبوتسواان والربازيل وبوركينا فاسو ومكبوداي وكندا وش ييل والصني
وكولومبيا وكوس تارياك وكواب وامجلهورية التش يكية وجيبويت وامجلهورية ادلومينيكية وإكوادور ومرص والسلفادور وإثيوبيا وفنلندا
وفرنسا وغابون وجورجيا وأملانيا وغاان واليوانن وغواتاميال وهنغاراي والهند وإندونيس يا وإيران (مجهورية – اإلسالمية) والعراق
وآيرلندا وإرسائيل وإيطاليا وجاماياك والياابن واكزاخس تان وكينيا والكويت وقريغزيس تان والتفيا وليسوتو وليتوانيا ومدغشقر
ومالوي ومالزياي ومالطة واملكس يك ومنغوليا واملغرب وميامنار ونيبال ونياكراغوا ومقدونيا الشاملية وعامن وابكس تان وبامن
وابراغوي وبريو والفلبني وبولندا والربتغال وقطر ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس وروندا
واململكة العربية السعودية والس نغال ورصبيا وسرياليون وس نغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإس بانيا والسودان
والسويد وسويرسا وامجلهورية العربية السورية واتيالند وتوغو وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا وأوغندا وأوكرانيا واإلمارات
العربية املتحدة واململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية وأوروغواي وفانواتو وفزنويال
(مجهورية  -البوليفارية) وفيت انم وزمبابوي (.)107
.3

وشارك الاحتاد األورويب ( )EUيف الاجامتع بصفة عضو.

 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :املنظمة األفريقية للملكية الفكرية (،)OAPI
واملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية ( ،)ARIPOوالاحتاد األفريقي ( ،)AUومنظمة التجارة العاملية ).)4( (WTO
 .5وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الرابطات واملؤسسات األفريقية للمكتبات ودوائر
اإلعالم ( ،)AfLIAواحتاد هيئات البث األيبريية األمريكية من أجل امللكية الفكرية ( ،)ARIPIوامجلعية األمريكية لقانون
امللكية الفكرية ( ،)AIPLAواحتاد البث يف آس يا واحمليط الهادئ ( ،)ABUومجعية التلفزة التجارية يف أورواب (،)ACT
ورابطة منظامت فناين األداء يف أورواب ( ،)AEPO- ARTISومجعية الرتاخيص ومجع اإلاتوات للمؤلفني (،)ALCS
واجمللس الربيطاين حلق املؤلف ( ،)BCCوجهبة متثيل الفنانني الكنديني ( ،)CARFACواملعهد الكندي حلق املؤلف
( ،)CCIوالاحتاد الكندي لرابطات املكتبات ( ،)CFLAومركز اإلنرتنت واجملمتع ( ،)CISومجعية كوميونيا ،ومؤسسة
كونكتور ،ومركز البحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف ( ،)CRICومؤسسة أمرياك الالتينية ألحباث امللكية الفكرية يف
سبيل التمنية ( ،)Corporación Innovarteومنظمة املشاع اإلبداعي ،ومنتدى ديزي للهند ( ،)DFIومؤسسة التعلمي
ادلويل ( ،)EIوش بكة املعلومات اإللكرتونية للمكتبات ( ،)eIFL.netواحتاد اإلذاعة األورويب ( ،)EBUوجملس النارشين
األوروبيني ( ،)EPCورابطة الفنانني األوروبيني للفنون املرئية ( ،)EVAوبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPوالاحتاد

SCCR/40/9
3

األمرييك الالتيين األيبريي لفناين األداء ( ،)FILAIEومعهد الاكتب ( ،)Instituto Autorومدرسة امللكية الفكرية يف
أمرياك الالتينية ( ،)ELAPIومجعية أحصاب امللكية الفكرية ( ،)IPOومعهد البدلان األمريكية حلق املؤلف (،)IIDA
وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ( ،)AIPPIوامجلعية ادلولية للبث ( ،)IABواجملموعة ادلولية دلور النرش العلمية
والتقنية والطبية ( ،)STMواملنتدى ادلويل للمؤلفني ( ،)IAFوغرفة التجارة ادلولية ( ،)ICCوالاحتاد ادلويل لنارشي
املوس يقى ( ،)ICMPوالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( ،)CISACواجمللس ادلويل ملبدعي الفنون التصويرية
والتشكيلية والفوتوغرافية ( ،)CIAGPواجمللس ادلويل للمتاحف ( ،)ICOMواجمللس ادلويل للمحفوظات (،)ICA
والاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي األفالم ( ،)FIAPFوالاحتاد ادلويل للصحفيني ( ،)IFJوالاحتاد ادلويل لرابطات
ومؤسسات املكتبات ( ،)IFLAوالاحتاد ادلويل للموس يقيني ( ،)FIMوالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق
الاس تنساخ ( ،)IFRROوالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات ( ،)IFPIوالرابطة ادلولية للنارشين ( ،)IPAوامجلعية
ادلولية لتمنية امللكية الفكرية ( ،)ADALPIوالاحتاد ادلويل للفيديو ( ،)IVFومؤسسة اكريزما ،واملؤسسة ادلولية
لإليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIومجعية الفنانني الالتينيني ،وحتالف املكتبات بشأن حق املؤلف ( ،)LCAومعهد ماكس بالنك
لقانون امللكية الفكرية واملنافسة ( ،)MPIومجعية الصور املتحركة ( ،)MPAوامجلعية الوطنية لهيئات البث (،)NAB
واملكتبة الوطنية للسويد ( ،)NLSومجعية أمرياك الشاملية لهيئات اإلذاعة ( ،)NABAوبرانمج العداةل اإلعالمية وامللكية
الفكرية ( ،)PIJIPولكية القانون ابجلامعة األمريكية بواش نطن ،وجملس مجعيات اإلدارة امجلاعية حلقوق فناين األداء
( ،)SCAPRومجعية أمناء احملفوظات األمريكية ( ،)SAAومجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات ( ،)SIIAوامجلعية
الياابنية لهيئات البث التجارية ( ،)JBAوامجلعية ادلولية للش باكت  -اإلعالم والرتفيه (.)63( )UNI-MEI

البند  1من جدول األعامل :افتتاح ادلورة
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رحب الرئيس جبميع أحصاب املصلحة يف ادلورة األربعني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 .7ورحب املدير العام جبميع دول األعضاء واملندوبني يف ادلورة األربعني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .وأكّد أمهية اللجنة وأثىن علهيا اللزتاهما رمغ الظروف السائدة .وأثىن املدير العام عىل موظفة الويبو ،الس يدة اكرول
كريوال ،ملساهامهتا يف اللجنة حىت وفاهتا .ولعبت دوراً همامً وحساساً يف عدد من العمليات الهامة ،مثل املفاوضات بشأن
معاهدة البث ،ومشاركهتا يف مؤمتري بكني ومراكش ادلبلوماس يني ،والعديد من اجلوانب األخرى للجنة .وحث الرئيس
اللجنة عىل رضورة الالزتام ومواصةل العمل من أجل نظام ممتاز حلق املؤلف يدمع الفنانني واملبدعني يف مجيع أحناء العامل تكرمياً
لوفاهتا .وأشار املدير العام إىل أن العديد من البدلان شاركت يف س ياسات عامة -تطلعية لالس تفادة من اإلماكانت الهائةل
لقطاعاهتا اإلبداعية .وعىل سبيل املثال ،يف عام  ،2015أنشأ رئيس إندونيس يا ،الس يد جوكو ويدودو ،الواكةل اإلندونيس ية
لالقتصاد اإلبداعي ويه واكةل حكومية متت ترقيهتا مؤخراً إىل درجة وزارية ملكفة بوضع س ياسات وتنس يقها من أجل
اس تغالل اإلماكانت الهائةل لالقتصاد اإلبداعي إلندونيس ياَّ .
وقدم الرئيس إيفان دويك ،يف كولومبيا ،سلسةل من الس ياسات
اليت تندمج معاً لتشكيل الاقتصاد اإلبداعي اذلي يس هتدف الرشاكت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة والكبرية ،من أجل
توس يع نطاق الصناعات الثقافية وتعزيز التنوع والشمول .وحاول عدد من ادلراسات احلديثة تقيمي احلجم الاقتصادي للقطاع
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من املنظور الاقتصادي .وقد مت تطبيق مهنجية الويبو حول معل مسح لإلسهامات الاقتصادية لصناعات حقوق املؤلف يف
أكرث من  50اقتصاداً من الاقتصادات النامية والانتقالية واملتقدمة .ومتثل الصناعات اإلبداعية اليت تعمل عىل أساس حامية
حق املؤلف يف املتوسط حنو  5.2ابملئة من الناجت احمليل اإلجاميل وحنو  5.3ابملئة من إجاميل العامةل الوطنية .وعىل سبيل
املثال ،بلغ إجاميل املسامهة املقدرة لصناعات حقوق املؤلف يف اقتصاد بوتسواان يف عام  2016ما يعادل  5.46ابملئة من الناجت
احمليل اإلجاميل و 2.66ابملئة من القوة العامةل الوطنية .ورأى مرصد الصناعات اإلبداعية يف بوينس آيرس أن هذه الصناعات
سامهت يف عام  2011بنس بة  9.2ابملئة من الناجت اجلغرايف اإلجاميل للعامصة األرجنتينية .واكنت األرقام اخلاصة ابملنطقة أقل
ولكهنا ال تزال هممة عىل املس توى الوطين .واختلفت املهنجيات من بدل إىل آخر ،ولكن تشري التقديرات إىل أن متوسط
مسامهة الصناعات اإلبداعية والثقافية يف الناجت احمليل اإلجاميل لبدلان أمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب يبلغ حنو 2.2
ابملئة .ومتثل الصناعات اإلبداعية يف بامن والربازيل  3.1ابملئة و 2.64ابملئة من الناجت احمليل اإلجاميل عىل التوايل .ولسوء احلظ،
تعطل هذا الاجتاه اإلجيايب بسبب اجلاحئة احلالية ،ما تسبب يف حدوث صعوابت اقتصادية خطرية للقطاع اإلبداعي .ومع
ذكل ،فإن اس هتالك احملتوى اإلبداعي ال ينخفض ولكن املصادر التقليدية لإليرادات قد توقفت .وعىل الرمغ من ذكل،
قدمت مقاةل حديثة من منصة  ASEAN Postرؤى حول كيفية قضاء الناس وقهتم عىل اإلنرتنت أثناء اجلاحئة .وأبلغ 29
ابملئة من مس تخديم اإلنرتنت عن زايدة كبرية يف الوقت اذلي يقضونه يف مشاهدة األفالم أو أنواع أخرى من العروض عىل
منصات البث املبارش ،ومتكَّن  35ابملئة من الوصول إىل املزيد من التقارير اإلخبارية .ويمكن التحدي يف أن الزايدة يف
الفرص قد ال يمت تقامسها ابلتساوي بني امجليع داخل النظام اإليكولويج اإلبداعي .وعىل سبيل املثال ،حدث اخنفاض يف
اإليرادات ملعظم الفنانني واملبدعني وأحصاب املصلحة اآلخرين حول العامل .وأشار أحدث تقرير س نوي للمجموعات العاملية
نرشه الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( )CISACإىل أن معليات حتصيل اإلاتوات ملبدعي املصنّفات املوس يقيّة
واملصنّفات السمعية البرصية والفنون البرصية وادلراما واألدب ّيات من املرحج أن تنخفض بنس بة  35ابملئة ،ما يؤدي إىل
خسارة  3.5مليار يورو .ويف سبمتربَّ ،قدم مؤمتر سوق احملتوى الرمقي العاملي للويبو عرضا ً لالسرتاتيجيات اجلديدة اليت اكنت
خمتلف القطاعات تنفذها لنقل حصة مزتايدة من معلياهتا التجارية عرب اإلنرتنت .وعىل سبيل املثال ،يعترب البث ادلفقي املبارش
اجتاهاً مثرياً لالهامتم متخّض من رمح اجلاحئة .وعىل الرمغ من عدم استبدال اإليرادات الواردة من احلفالت املوس يقية
واجلوالت ،فقد مت إطالق العديد من املبادرات .وعىل سبيل املثال ،أبلغت رشكة يونيفرسال ميوزيك عن إنتاج مئات
األحداث املمتعة واجلذابة عىل مدار األشهر العديدة املاضية من خالل العمل مع رشاكء مثل فيس بوك ويوتيوب .ويف قطاع
خمتلف متاماً ،أفادت دور املزادات أن املزادات عرب اإلنرتنت متكنت من جذب املزيد من املشرتين احملمتلني أكرث من املزادات
التقليدية .ومل يكن عشاق الفن قادرين عىل السفر خشصياً إىل عوامص أسواق األعامل الفنية ومل يمتكنوا من التواصل من
منازهلم بغض النظر عن املاكن اذلي يعيشون فيه .وتؤكد هذه األمثةل من مجيع أحناء العامل أن مجيع التطورات يف السوق
الرمقية تقريباً ترتب علهيا آاثر عاملية وتسلط الضوء عىل أمهية اللجنة يف احلفاظ عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت
تتطلب املراجعة والاس تعداد للتعاون .وأعرب املدير العام عن رسوره ملالحظة أن معاهدة بيجني دخلت حزي النفاذ يف 28
أبريل  2020بتصديق  30دوةل من دول األعضاء .ومنذ ذكل احلني ،انضمت مخس دول إىل املعاهدة يف حني أمكلت
كوس تارياك وإكوادور ابلفعل العمليات ادلاخلية للتصديق عىل املعاهدة .وجرى حتديث احلقوق الاقتصادية املمنوحة مبوجب
املعاهدة من أجل البيئة الرمقية حيث إن لها أمهية كبرية إذ يمت نقل معظم حقوق األداء العلين واس تغاللها عرب اإلنرتنت.
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وأعرب املدير العام عن تطلعه لرؤية اآلاثر اإلجيابية ملعاهدة بيجني لفناين األداء يف البدلان املتعاقدة .وفامي يتعلق مبعاهدة
مراكش ،كشف املدير العام أن عدد األعضاء قد زاد إىل  76طرفا ً متعاقداً تشمل  102بدل مع املزيد من الصكوك اليت مل يمت
تسلمها بعدّ .
وغريت معاهدة مراكش ،منذ دخولها حزي النفاذ يف عام  ،2016ابلفعل حياة ماليني األشخاص املكفوفني أو
العاجزين عن قراءة املطبوعات .واس مترت املعاهدات اليت أنشئت يف إطار قانوين دويل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف
زايدة مض األعضاء .ويف عام  ،2019وصلت معاهدات اإلنرتنت ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن
األداء والتسجيل الصويت إىل  100طرف متعاقد ،وتضم حالياً  106أطر ٍاف متعاقدة .وأشار املدير العام إىل أن تكل
الصكوك اكنت خمتلفة للغاية من حيث النطاق واألهداف ،ولكهنا متثل منوذجاً لوضع القواعد واملعايري متعددة األطراف املركزة
والفعاةل واملتوازنة .كام أظهرت النطاق الواسع للمناقشات والنتاجئ واألثر اذلي ميكن حتقيقه من خالل معل اللجنة .وتناول
املدير العام ابلتفصيل بعض البنود املوضوعية ومهنا موضوع البث .والحظ املدير العام أن التطور التكنولويج قد مكّن
هيئات البث من طرح مجموعة متنوعة مذهةل من احملتوى واخلدمات اجلديدة يف السوق .ومع ذكل ،فقد أدى أيضا ً إىل
أشاكل جديدة من القرصنة اليت تعيق التطور الصحي لألعامل .وأعرب املدير العام عن اعتقاده بأن املعاهدة س تكون ذات
مغزى كبري الس تكامل حتديث اإلطار ادلويل حلق املؤلف يف البيئة الرمقية وكذكل مواهجة التحدايت الناش ئة بسبب قرصنة
اإلشارات .واكن موضوع التقييدات والاس تثناءات عىل جدول األعامل .واس متر العمل احلايل يف الرتكزي عىل مواطن املرونة
لفئات حمددة من املس تفيدين ،مثل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية واألشخاص ذوي اإلعاقات
األخرى .ونظمت األمانة ،يف العام املايض ،بنا ًء عىل طلب اللجنة ،ثالث ندوات إقلميية ومؤمتراً لتقيص-احلقائق ومجع
املعلومات عرب خمتلف املناطق ،ما أاتح الفرصة لتناول بعض أبرز املوضوعات األكرث إحلاحا ً عىل نطاق عاملي يف جمال
التقييدات والاس تثناءات .وأشار املدير العام إىل أن اللجنة س تحتاج إىل تقيمي مصادر املعلومات الرثية للغاية واختاذ قرار
بشأن اخلطوات التالية املمكنة والعملية لدلورات املقبةل .ابإلضافة إىل ذكل ،متت إضافة بعض املوضوعات اجلديدة بغرض
مناقش هتا يف اللجنة ،ومهنا حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية ،وإجراء دراسة عن خدمات املوس يقى الرمقية ،وكذكل
حق إعادة البيع اخلاصة ابلفنان وحقوق خمريج املرسح اليت مت ابلفعل تنفيذ بعض األعامل علهيا .وتلقت األمانة أيضاً اقرتاحاً
للنظر يف موضوع رابع يتعلق مبسائل أخرى .وقدمت وفود مجهورية سرياليون ومجهورية بامن ومالوي اقرتاحا ً إلجراء ادلراسة
اليت تركز عىل حق اإلعارة للجمهور وإدراج املوضوع يف جدول األعامل والعمل املس تقبيل لهذه اللجنة .وأعربت األمانة عن
الزتاهما مبواصةل املناقشات املتعلقة ابملوضوعات.
 .8وأشاد الرئيس مبوظفة الويبو ،اكرول كرويال ،وحتدث بإسهاب عن إجنازاهتا وإسهاماهتا الهائةل يف معل اللجنة يف مجيع
أحناء العامل .وشكر الرئيس مجيع أعضاء اللجنة مبن فهيم انئب الرئيس عىل تلكيفه مبهمة رئيس اللجنة .وأعرب الرئيس عن
اعتقاده أن ادلورة س تعد األعضاء للعمل املس تقبيل للجنة عىل الرمغ من الظروف الفريدة اخلاصة ابالجامتع .وأقر الرئيس
جبهود مجيع أحصاب املصلحة وتناول البند التايل من جدول األعامل للنظر فيه .الوثيقة  SCCR/40/1 Prov. 2اليت مت
التوصل إلهيا بعد التشاور مع املنسقني اإلقلمييني وادلول األعضاء .ودعا الرئيس األمانة إىل حتديد النقاط البارزة.
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البند  2من جدول األعامل :اعامتد جدول أعامل ادلورة األربعني
املفصل املقرتح للجنة ( )SCCR/40/INF/3اذلي أعدته األمانة
 .9قدمت األمانة إىل اللجنة مرشوع جدول األعامل ّ
بعد التشاور مع املنسقني اإلقلمييني وادلول األعضاء املهمتة.
 .10ودعا الرئيس اللجنة إىل اعامتد مرشوع جدول أعامل الاجامتع عىل النحو الوارد يف الوثيقة SCCR/40/1/Prov.
 .2وتلقت األمانة طلبات اعامتد جديدة مت إبرازها يف الوثيقة  SCCR/40/4يف إطار البند  3من جدول األعامل املمتثل يف
اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة .وطلب الرئيس أن تقرأ األمانة قامئة املنظامت اليت ترغب يف اعامتدها.

البند  3من جدول األعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
 .11أدرجت األمانة املنظامت غري احلكومية اليت طلبت اعامتدها بصفة مراقب يف اللجنة ،ومهنا مجعية حقوق الفنانني
وبيدلوبوفرسات والاحتاد املس تقل من أجل حقوق الفنانني والرابطة الهندية حلقوق املغنني ومجعية الوسائط املتعددة ملؤلفي
الفنون البرصية وسايت سايفرز ( )Sightsaversومجعية املؤلفني يف جمال الفنون التخطيطية وامجليةل ومجعية مؤلفي الفنون
السمعية البرصية وستستشينغ بيكتورايت وذي أوثرز جيدل ( )The Authors Guildواحتاد الطالب األورويب ومجعية
الفنون البرصية إلدارة مبدعي الفنون البالستيكية.

البند  4من جدول األعامل :اعامتد تقرير ادلورة التاسعة والثالثني للجنة
 .12أشار الرئيس إىل البند  4من جدول األعامل ،وهو اعامتد تقرير ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،الوثيقة  .SCCR/39/8ودعا الرئيس اللجنة إىل املوافقة عىل مرشوع التقرير وإرسال أي تعليقات
أو تصحيحات عىل العنوان اإللكرتوين التايل.copyright.mail@wipo.int :
 .13وأعلنت األمانة أن قامئة املشاركني س تُنرش عىل الصفحة اإللكرتونية للجنة وحثت مجيع املشاركني واملمثلني عىل
التسجيل وفقاً ذلكل.

البياانت الافتتاحية
 .14أوحض الرئيس أن البياانت العامة المتهيدية س يقدهما املنسقون اإلقلمييون .وستتاح الفرصة مجليع املشاركني للتدخل
بشأن بنود حمددة من جدول األعامل .وس متنح ادلول األعضاء األولوية يف حني ميكن إرسال املداخالت األخرى إىل األمانة
ابس تخدام العنوان اإللكرتوين التايل  copyright.mail@wipo.intودعا الرئيس املنسقني اإلقلمييني ومنسقي اجملموعات
إىل اإلدالء ببياانهتم المتهيدية بشأن البند  5من جدول األعامل بشأن حامية هيئات البث.
 .15وشكر وفد بامن األمانة عىل إعداد الواثئق وأعرب عن أسفه إلاتحهتا عىل موقع الويبو اإللكرتوين جبميع اللغات الرمسية
يف غضون فرتة زمنية قصرية .وأكد الوفد أمهية التقدم بطريقة متوازنة يف خمتلف املوضوعات املدرجة عىل جدول أعامل تكل
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اللجنة .واس مترت املناقشة حول البث يف جوانب عديدة من الاختالفات والتساؤالت عىل املس توى التقين وذكرت أن اتباع
هنج متوازن ميكن أن يسمح بإحراز تقدم يف تكل املفاوضات ،مع مراعاة والية امجلعيات العامة لعام  .2018وشلكت جاحئة
كوفيد 19-ضغطا ً اس تثنائيا ً عىل قطاع املكتبات واحملفوظات ،وكذكل عىل املؤسسات التعلميية والبحثية عند القيام بوظائفها يف
بيئة حمصورة .وتكرر املوقف ذاته أيضاً للوصول إىل املصنفات اليت ميتلكها األشخاص ذوو اإلعاقات األخرى ،ما دفعنا إىل
التأكيد مرة أخرى عىل أمهية امليض قدما ً يف جدول أعامل التقييدات والاس تثناءات .واعترب الوفد أن خطة العمل يف هذا
الشأن قد مسحت بتحديد اجملاالت اليت توجد فهيا ثغرات كبرية لقطاع املكتبات ودور احملفوظات ،ومن مث أكد جمدداً والية
العمل عىل صك قانوين دويل أو أكرث بشأن تكل املسائل .وأعرب الوفد عن اهامتمه مبواصةل املناقشات وتبادل اخلربات يف
خمتلف املسائل اليت مت تناولها يف مسائل أخرى ،وأعرب عن أمهل يف أن تسمح تكل ادلورة للجنة بتحقيق فهم أفضل لهذه
املسائل.
 .16وشكر وفد الصني الرئيس واألمانة عىل معلهام املمثر يف عقد تكل اللجنة .وترشف أيضاً ابملشاركة يف هذا املؤمتر مع
مجيع الوفود عرب اإلنرتنت .وعكس الاجامتع الناحج لتكل اللجنة هبذه الطريقة املرنة بعد تأجيهل لبضعة أشهر حسن النية
وموقف تكل اللجنة اإلجيايب من مواصةل العمل اجلاد يف مواهجة جاحئة كوفيد .19-وأبدى الوفد اهامتماً ابملوضوعات املطروحة
أمام اللجنة .وبذلت اللجنة الكثري من اجلهود فامي يتعلق حبامية هيئات البث منذ عام  .1998ومع ذكل ،مل يمت التوصل إىل
توافق يف اآلراء بشأن بعض املسائل الرئيس ية بسبب املواقف اخملتلفة ألحصاب املصلحة .وذكر الوفد أنه يف  28أبريل من
ذكل العام ،دخلت معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي ،ويه إجناز همم لعمل اللجنة السابق ،حزي النفاذ رمسياً ،ما
جشع ثقة اللجنة كثرياً يف الهنوض بعملها .واقرتح الوفد أن تس متر اللجنة يف المتسك بروح التفامه وادلمع والتسامح والتعاون
وإجراء مناقشات بنّاءة من أجل التوصل إىل مزيد من توافق اآلراء والتشجيع عىل عقد مؤمتر دبلومايس مبكراً هبدف إبرام
معاهدة .وأقر الوفد الصيين بدوره الهام يف ضامن نرش املعرفة والرتاث الثقايف وتعزيز حقوق املؤلفني واملصلحة العامة فامي
يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات .ولهذا السبب ،دعا الوفد إىل حتديد أولوية املرشوعات ذات الصةل ،وصياغة خطط معل
معلية ،ومواصةل معلية املناقشة من خالل البحث املتعمق .وأعرب الوفد الصيين عن رغبته الشديدة يف معرفة التقدم احملرز
يف األعامل ذات الصةل والاقرتاحات اجلديدة للبدلان املعنية فامي يتعلق ابملسائل األخرى .وأخرياً ،يتطلع الوفد الصيين إىل
إحراز تقدم جديد يف تكل ادلورة.
 .17وهنأ ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ( )IFJالرئيس عىل انتخابه وشكر األمانة عىل معلها ادلؤوب يف ظل هذه
الظروف الصعبة .وانضم املمثل إىل لك أولئك املعزيني يف الفقيدة اكرول كرويال .وميثل الاحتاد ادلويل للصحفيني 600000
متخصص يف وسائل اإلعالم يف ً 140بدلا يف اجلنوب والشامل .وأعرب الاحتاد ادلويل للصحفيني عن أسفه للجهود املبذوةل
إلقناع تكل اللجنة بأن األزمة احلالية تربر اإلجراءات املتعجةل نوعا ً ما اليت اكنت هتدف إىل اإلرضار ابلنظام اإليكولويج اذلي
مت فيه إنتاج األعامل اإلبداعية وتوزيعها شأنه يف ذكل شأن اآلخرين اذلين مثلوا املؤلفني وفناين األداء ومن وزعوا أعامهل.
وعىل النقيض من ذكل ،أصبح من املهم اآلن أكرث من أي وقت مىض أن يكون العمل اإلبداعي جمد ًاي من الناحية
الاقتصادية ،وهذا يشمل اإلبداع اذلي يطبقه الصحفيون احملرتفون املس تقلون يف جعل احلقائق املعقدة حول الصحة العامة
يف متناول املواطنني عىل سبيل املثال .ولألسف ،اكن هذا رضور ًاي بشلك خاص يف الوقت احلايل نظراً النتشار املعلومات
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املغلوطة واملعلومات املضلّةل .وأي يشء يضعف قدرة الصحفيني عىل كسب لقمة العيش بصفهتم حمرتفني مس تقلني ،ممولني من
خالل تراخيص مزاوةل همنة الصحافة ،وليس من جانب جامعات الضغط واملصاحل اخلاصة ،من شأنه أن يعوق قضية
املعلومات العامة املفتوحة وادلقيقة .واقرتح املمثل أن حلول املشالكت حال وجودها تمكن يف تطوير الرتاخيص وتبادل
املامرسات ادلولية الفضىل يف تعديل الترشيعات ،كام فعلت الويبو بشلك ف ّعال.

البند  5من جدول األعامل :حامية هيئات البث
 .18وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ،و ّأقر جبهود املدير العام وتطلع إىل العمل بشلك وثيق مع اللجنة.
وأعرب الوفد عن تعازيه ذلكرى اكرول كرويال وأثىن عىل األمانة لعملها ادلؤوب يف تنظمي ادلورة ،وال س امي ابلنظر إىل
التحدايت يف إعداد الواثئق ذات الصةل والصعوابت يف اختاذ الرتتيبات يف ضوء جاحئة كوفيد .19-وأشار الوفد إىل أن
اس مترار تكيف مجيع األطراف املعنية ،مبا فهيا ادلول األعضاء ،أمر رضوري لضامن اس مترار العمل احلكويم ادلويل املهم اذلي
تقوم به اللجنة عىل الرمغ من األوقات غري املس بوقة .وأكّد الوفد أمهية التفاوض بشأن معاهدة عىل حامية هيئات البث عىل
الرمغ من أن الظروف السائدة طرحت العديد من التحدايت يف إحراز تقدم .وأكّدت اجملموعة ابء من جديد الزتاهما ابلعمل
للتوصل إىل حل معيل وممثر يتوافق مع بيئة البث العامة ويضع مجموعة واسعة من آراء ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة يف
الاعتبار ويعكس التطورات التكنولوجية .وفامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات ،رحبت اجملموعة ابء ابلتقرير اذلي حدد نتاجئ
الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل بشأن التقييدات والاس تثناءات .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن وضع الس ياسات القامئة عىل
األدةل رضوري لوضع إطار دويل متوازن حلق املؤلف .وأعرب الوفد عن تطلعه ملناقشة التقرير حتت بند جدول األعامل
املناسب .وعىل الرمغ من إقرار الوفد ابلقمية احملمتةل حلق األرايض العامة ،دعا الوفد إىل مزيد من التحقيق والتوازن فامي يتعلق
ابلعمل اجلاري تنفيذه يف إطار جدول أعامل اللجنة .وأكدت اجملموعة ابء من جديد دمعها للعمل اجلاري للجنة.
 .19وشكر الرئيس اجملموعة ابء عىل دمعها املس متر للعمل اجلاري يف اللجنة.
 .20وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ( ،)APGوأقر جبهود الرئيس ومعل اللجنة .وأثنت
اجملموعة عىل أمانة الويبو جلهودها يف التحضري الجامتع اللجنة .وأيد الوفد جدول األعامل وتقرير تكل ادلورة اذلي س يعكس
توقعات ادلول األعضاء والظروف احلالية .وتتطلع اجملموعة إىل الاس امتع إىل األحاكم الرئيس ية للنص املوحد واملرا َجع من
جانب األمانة ،وتأمل يف أن يساعد ذكل ادلول األعضاء عىل اختاذ قرارات مس تنرية وتقدمي مقدمة عن التمنية .وفامي يتعلق
مبعاهدات البث ،أشارت اجملموعة إىل أهنا مسأةل إمنائية حساسة تتطلب موازنة متقنة وأن معظم أعضاء اجملموعة يتطلعون إىل
الانهتاء من معاهدة متوازنة بشأن هيئات البث بنا ًء عىل والية امجلعية العامة لعام  2007لتوفري امحلاية من خالل هنج قامئ
عىل اإلشارة لهيئات البث ابملعىن التقليدي .ودعت اجملموعة إىل مواصةل العمل من أجل عقد مؤمتر دبلومايس .وأعربت عن
أملها يف أن تمتكن ادلول األعضاء من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القضااي األساس ية يف الوقت املناسب .وأشارت
اجملموعة إىل أن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ولألشخاص ذوي
اإلعاقات تعترب ذات أمهية لألفراد والتمنية امجلاعية للمجمتعات .وأشادت اجملموعة ابألمانة إلعداد تقرير واحض وشامل جداً عن
الندوات اإلقلميية واملكوانت ادلولية اليت عقدت يف عام  .2019وتتطلع اجملموعة أيضاً إىل مناقشة ممثرة مع ادلول األعضاء
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واملشاركني اآلخرين .كام أقرت بظهور مسائل جديدة وهممة ،كحق املؤلف يف البيئة الرمقية وحقوق مديري املسارح.
وأحاطت اجملموعة علامً ابالقرتاح اخلاص حبق اإلقراض العام اذلي شارك يف رعايته وفدا سرياليون وبامن ،وتطلع إىل جلسة
ممثرة.
 .21وحتدث وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان األفريقية وشكر هجود األمانة املضنية املبذوةل يف إعداد الواثئق ومرافق
املؤمترات يف تكل الظروف الصعبة .وتعلق اجملموعة األفريقية أمهية كبرية عىل والية اللجنة ودورها إلجراء مفاوضات بشأن
اس تثناءات وتقييدات حق املؤلف لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية ومؤسسات التعلمي ،واألشخاص ذوي اإلعاقات
األخرى؛ واملفاوضات املستندة إىل النصوص بشأن معاهدة محلاية هيئات البث .وأشار الوفد أيضاً إىل املقرتحات األخرى مبا
يف ذكل حتليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية ،وحامية حق التتبع ،وامحلاية ادلولية حلقوق مديري املسارح وحق اإلعارة
للجمهور .وأشارت اجملموعة إىل أنه بسبب القيود اليت فرضهتا جاحئة كوفيد ،19-فإن جلنة حق املؤلف يف دورهتا األربعني
س تكون حمدودة يف معلها املوضوعي ،ما س يحول دون إجراء اللجنة أي مفاوضات .وتتطلع اجملموعة األفريقية إىل تلقي
ملخص لألحاكم الرئيس ية للوثيقة  ،SCCR/39/7والنص املوحد املرا َجع بشأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها وقضااي أخرى ،من قبل األمانة ،اليت من شأهنا متكني ادلول األعضاء من أن يكون لها تقدير حلاةل املفاوضات بشأن
حامية هيئات البث .وتتطلع اجملموعة األفريقية إىل إجراء مناقشات بشأن التقارير الوقائعية عن الندوات اإلقلميية واملؤمترات
ادلولية مبا يف ذكل الندوة اإلقلميية للمجموعة األفريقية بشأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية
والبحثية بشأن حق املؤلف اليت عُقدت يف يونيو  2019يف نريويب وتالها املؤمتر ادلويل املعين بتقييدات واس تثناءات حق
املؤلف لصاحل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية ،اذلي عُقد يف أكتوبر  2019يف جنيف.
ورحب الوفد بتحديث طرائق ادلراسة حول خدمات املوس يقى الرمقية ،وفرقة العمل املعنية حبق التتبع ،والطرائق املقرتحة
إلجراء دراسة بشأن حامية حقوق مديري املرسح .وأثنت اجملموعة األفريقية عىل وفود سرياليون وبامن ومالوي بشأن اقرتاح
يدعو إىل العمل عىل حق اإلعارة للجمهور ،اذلي يتطلعون إىل إضافته إىل جدول األعامل والعمل املقبل للجنة .وأشار الوفد
إىل أن موضوع التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف أصبح رضور ًاي للغاية لألغراض التعلميية والبحثية بسبب جاحئة
كوفيد .19-وقد أثبتت املنشورات مفتوحة املصدر عن البحوث الصحية أهنا أكرث حيوية للمساعي اإلنسانية املشرتكة إلجياد
حل لهذا التحدي الصحي العاملي .وشاك الوفد افتقار نفاذ األطفال إىل مواد البحث التعلميي يف البدلان النامية بسبب القيود
املفروضة مبوجب حق املؤلف .وتعهد الوفد ابملشاركة النشطة يف املداوالت اليت جرت من أجل التوصل إىل توافق يف
اآلراء.
 .22وشكر الرئيس وفد زمبابوي املتحدث ابمس اجملموعة األفريقية عىل مداخلته والزتامه مبواصةل معل اللجنة عىل الرمغ
من العقبات والقيود اليت تفرضها اجلاحئة.
 .23وشكر وفد الصني األمانة عىل اجلهود اجلبارة يف عقد ادلورة رمغ الظروف السائدة .وأعرب الوفد عن اهامتمه ببند
جدول األعامل املتعلق حبامية هيئات البث ودعا إىل توافق يف اآلراء بني أحصاب املصلحة .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن
تس متر جلنة حق املؤلف يف اإلرصار عىل مبدأ التعاون والشفافية والالزتام ابلعمل لعقد مؤمتر دبلومايس .وفامي يتعلق ابمحلاية
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والتوازن بني احلقوق والتقييدات والاس تثناءات وتعزيز املعرفة يف قطاع التعلمي ،دعا الوفد إىل خطة معل معلية دلفع جعةل
النقاش .وأعرب الوفد عن تطلعه لتقيمي املقرتحات اجلديدة وحتقيق مزيد من التقدم يف معل اللجنة.
 .24وشكر الرئيس وفد الصني عىل الزتامه مبواصةل معل جلنة حق املؤلف.
 .25وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية ،وشكر األمانة عىل إعدادها
الواثئق لدلورة األربعني وأعرب عن تعازيه لألمانة بشأن الوفاة املفاجئة لزميلهتم اكرول كرويال .وشددت اجملموعة عىل أمهية
اللجنة يف القضااي الرئيس ية جلدول األعامل املرتبطة بتعزيز الابتاكر والثقافة .ورحبت اجملموعة خبطة العمل لعقد الندوات
واملؤمترات ادلولية وإجراء البحوث يف جماالت العمل الرئيس ية .واكنت مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية
عىل يقني من أن معلومات والنتاجئ املس تخلصة من البحث س متكّن أحصاب املصلحة من العمل بشلك أكرث فعالية والنظر
عىل حنو أفضل يف قضااي الثقافة والابتاكر والعلوم .وأعربت اجملموعة عن احلاجة إىل اس مترار احلوار وتبادل املعلومات لتحليل
التقارير املنشورة واس تغالل الوقت املتاح للنظر يف البنود املوضوعية .وتعهدت مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب
الرشقية بتقدمي دمعها لعمل اللجنة ومناقشاهتا.
 .26وشكر الرئيس وفد الاحتاد الرويس ،املتحدث ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية ،عىل دمعه
لعمل اللجنة ،ودعا وفد بامن إىل اإلدالء مبالحظاته ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب.
 .27وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وأثىن عىل األمانة لتنظمي تكل ادلورة وإلعداد الواثئق اليت
جيري النظر فهيا .وشددت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب عىل نرش جدول األعامل يف الوقت املناسب ومجيع الواثئق
الرمسية للك دورة مع توفر الوقت الاكيف إلاتحة إجراء تقيمي مناسب لتكل الواثئق ،مما يوفر اليقني لألعضاء إلحراز التقدم يف
معل اللجنة .وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أنه عىل الرمغ من التحدايت ،فإن األعضاء قد اتفقوا عىل جدول أعامل
ملواصةل العمل املهم للجنة حق املؤلف .وأكدت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب من جديد موقفها املمتثل يف ادلعوة إىل
احلفاظ عىل برانمج معل متوازن بشأن حامية هيئات البث ،والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
ولفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .وفامي يتعلق حبامية هيئات البث ،كررت مجموعة
بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب التأكيد عىل أمهية القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف أكتوبر  2019بشأن مواصةل جلنة
حقوق املؤلف معلها بشأن عقد مؤمتر دبلومايس ملعاهدة بشأن حامية هيئات البث يف الس نتني  2021/2020علامً أن ذكل
مرهون بتوافق آراء ادلول األعضاء يف جلنة حق املؤلف فامي يتعلق ابلنطاق احملدد للحامية واحلقوق اليت يتعني حاميهتا .ورمغ
أن تأثري اجلاحئة مل ميكّن ادلول األعضاء من إجراء مناقشات متعمقة حول النص املوحد ،أوحضت مجموعة بدلان أمرياك
الالتينية والاكرييب أنه س يكون من املفيد إجراء تدريب مركّز إلنعاش ذاكرة املندوبني .وفامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ولفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ،أقرت مجموعة
بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب بأمهية تنفيذ األنشطة الواردة يف خطط العمل اليت اعمتدهتا اللجنة يف عام  .2018وأكدت
مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب والية مجعيات الويبو للعمل من أجل عىل صك قانوين (صكوك) يف هذا الصدد.
وأشارت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب إىل أن التقرير عكس الاقرتاح اذلي قدمه األعضاء وأحصاب املصلحة
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اآلخرون اذلين اكنوا جزءاً من األنشطة والعملية .وأقرت اجملموعة ابالس تنتاجات والتوصيات الهنائية بشأن اخلطوات املقبةل،
وأعربت عن أملها يف التوصل إىل توافق عام يف اآلراء بني األعضاء يف الاجامتعات املقبةل للجنة .وفامي يتعلق ابدلراسة املتعلقة
ابملوس يقى الرمقية اليت تعدها أمانة الويبو ،أضافت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب أهنا س تحيط علامً ابلتحديث اذلي
سيمت تقدميه بشأن التقدم احملرز يف ادلراسة ،اذلي أقرت ادلول األعضاء بفحواها وأمهيهتا .وشددت مجموعة دول أمرياك
الالتينية والاكرييب عىل التحدايت اليت يفرضها اس تخدام املصنفات احملمية يف البيئة الرمقية ،وشددت عىل أمهية ادلراسة
ابعتبارها أداة قيّمة لفهم هيلك سلسةل السوق الرمقية وكيفية توزيع قمية العمل عىل خمتلف اجلهات الفاعةل املعنية .وأشارت
مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب إىل معل مجموعة العمل اخلاصة بشأن حق التتبع وكذكل بشأن ادلراسة املتعلقة حبقوق
مديري املرسح واحلق يف اإلعارة للجمهور .وأعربت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب عن الزتاهما ابلعمل امجلاعي مع
أحصاب املصلحة اآلخرين للهنوض بعمل جلنة حق املؤلف.
 .28وشكر الرئيس املندوبني عىل مساهامهتم فامي يتعلق بعمل اللجنة .وأشار الرئيس إىل البند  5من جدول األعامل بشأن
حامية هيئات البث .وذكّر الرئيس ابلوثيقة  SCCR/39/7بعنوان نص موحد ومرا َجع بشأن التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها وقضااي أخرى .وانقش الرئيس نقطتني هممتني أخريني هام :الس ياق التارخيي لبند جدول األعامل
وملخص التقدم والنتاجئ احملرزين خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ،اليت عقدت عام  .2019وكشف الرئيس أن املوضوع
اكن مدرجاً يف جدول أعامل اللجنة منذ فرتة ،منذ نومفرب  .1998وأشار الرئيس إىل تغيريات كبرية يف جمال تكنولوجيا
الاتصاالت واإلعالم ،خالل املناقشات اليت جرت طوال هذه الفرتة اليت تبلغ  22عاماً ،ما أدّى إىل ظهور هجات فاعةل
جديدة ،واليت أدت إىل إحداث تأثري عىل المنوذج الاقتصادي لهيئات البث .وأضاف الرئيس أنه مت تناول املوضوع ابلبحث
من خالل دراسات خمتلفة و ُأتيح اجملال إلجراء مناقشات خمتلفة ،سواء بشلك رمسي أو غري رمسي ،يف ادلورات العادية
وكذكل يف فرتات ما بني ادلورات .وأشار الرئيس إىل أنه من الرضوري التذكري ابلتقدم اذلي أحرزته اللجنة يف ضوء والية
امجلعية العامة للويبو اليت تسعى إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القضااي األساس ية املتعلقة مبعاهدة حامية هيئات البث،
مبا يف ذكل نطاقها احملدد وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .وأشار الرئيس ،خالل اجملموعة السابقة من املناقشات ،إىل
التعديالت النصية اليت س تدرج يف النص األويل .وعكست الوثيقة  SCCR/39/4تكل اجملموعة من املناقشات ،مبا يف ذكل
الصياغات البديةل املطروحة وكذكل النص الوارد بني قوسني ،اذلي قد ميثل أساساً للمناقشات املس تقبلية .وميكن العثور
عىل النص احملدث يف الوثيقة  .SCCR/39/7ونظراً لآلاثر املدمرة للجاحئة ،فقد اكن الغرض من اجللسة الافرتاضية هو أن
تؤدي دور جتديد املعلومات فامي يتعلق بأساس تكل الوثيقة ومجع املعلومات ذات الصةل .ودعا الرئيس األمانة إىل تقدمي موجز
لألحاكم الرئيس ية للنص املوحد املرا َجع وكذكل تقدمي مقدمة حول املوضوع خاصة للمندوبني اجلدد .وبعد ذكل ،متت دعوة
األعضاء ،بدءاً من منسقي اجملموعات ،مث املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية لتقدمي تعليقات إضافية حول
القضااي املثارة .وأعرب الرئيس عن أمهل يف أن تمثر ادلورات يف توضيح مفيد للقضااي وأن تسمح مجليع أحصاب املصلحة بإعادة
تأكيد الزتاهمم بإحراز تقدم بشأن املوضوع مس تقب ًال ،مع مراعاة التعلاميت الواردة من امجلعية العامة لعام  ،2019أي حتقيق
تقدم حنو عقد مؤمتر دبلومايس من خالل العمل من أجل التوصل إىل توافق بني ادلول األعضاء حول القضااي األساس ية.
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 .29وأشارت األمانة إىل نص الرئيس املوحد املنقح بشأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وغريها من
القضااي عىل النحو املبني يف الوثيقة  .SCCR/39/7ووفقا ً لقامئة حمتوايت الوثيقة ،يتألف النص من مخسة أجزاء رئيس ية
ومرفق .أولها؛ اكن ديباجة ،اثنهيا؛ األحاكم العامة اليت تناولت األمور املتعلقة ابلعالقة بني حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
فض ًال عن الاتفاقيات واملعاهدات األخرى؛ اثلهثا؛ األحاكم املوضوعية اليت تناولت التعريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها ،رابعها؛ قضااي أخرى تناولت مسائل تراوحت بني املس تفيدين من امحلاية ومدة امحلاية ،خامساً؛ اكن عنرصاً انئباً
يناقش البنود اإلدارية واخلتامية؛ وأخرياً امللحق .وتألفت األحاكم العامة من البنود الوقائية والنص الوارد بني قوسني .وخالل
اجللسات غري الرمسية لدلورة  39للجنة حق املؤلف ،اكنت هناك بعض املناقشات عن ماهية الصياغة اليت س تطبق،
وظهرت بعض عنارص تكل األحاكم يف مرفق نص الرئيس .وتشلك التعريفات ،ابإلضافة إىل احلمكني التاليني بشأن موضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،ما أطلق عليه الرئيس األحاكم املوضوعية .ومجعت هذه األحاكم  10مصطلحات تراوحت بني
تعريف البث نفسه إىل تعريف اإلشارة احلامةل للربانمج .وخالل اجللسات غري الرمسية لدلورة  39للجنة حق املؤلف ،عُقدت
بعض املناقشات حول إذا ما اكنت عبارة الانتقال عرب ش بكة المكبيوتر ينبغي أال أن تشلك بثاً وإذا ما اكنت هذه اإلشارة
غري رضورية يف التعريف .واس ُتمكلت مجموعة التعريفات هذه بثالثة بياانت متفق علهيا .ونُقلت بعض البنود من ذكل اجلزء
املتعلق مبوضوع امحلاية ،خالل اجللسات غري الرمسية ،إىل األحاكم املتعلقة ابملس تفيدين من امحلاية إذ تبني أن الصياغة متوافقة
بشلك أفضل يف إطار األحاكم املتعلقة ابملس تفيدين .وأوحضت األمانة أنه اكن يوجد صياغتان بديلتان .اكن البديل  ،1من
انحية ،يتعلق ابلفقرة الثانية ،يف حني اكنت متثل الفقرة الثانية والثالثة من احلمك البديل  .2واكنت احلقوق املزمع منحها البند
الثالث من األحاكم املوضوعية .ويف الك البديلني ،مُنحت هيئات البث احلق الاس تئثاري يف الترصحي بإعادة بث اإلشارة
احلامةل للربانمج إىل امجلهور بأي وس يةل ،ولكن اكن هناك نصان بديالن مرة أخرى .ومت اقرتاح البديل األكرث تفصي ًال ،وهو
البديل  ،2ليشمل خمتلف األنظمة احلالية للحامية لهيئات البث .وجتدر اإلشارة إىل أنه جرت مناقشة الاختالف يف ذكل
النص البديل يف اجللسات غري الرمسية كام ورد يف مرفق نص الرئيس .وفامي يتعلق ابملسائل األخرى ،اكنت تكل أحاكماً
واحضة بذاهتا .إذا اكنت تتعلق ابملس تفيدين من امحلاية ،والتقييدات والاس تثناءات ،وتدابري امحلاية التكنولوجية ،والزتامات
معلومات إدارة احلقوق .وخالل اجللسات غري الرمسية لدلورة  39للجنة حق املؤلف ،ارتأى أن األحاكم املتعلقة بتدابري
امحلاية التكنولوجية ميكن أن تشمل عنارص تتعلق ابلبياانت اليت تقوم هيئة بث بتضميهنا يف إشارهتا احلامةل لربانمج ألغراض
عدة مهنا حتديد أعاملها البثية ورصدها مثل العالمة املائية .وأوحضت األمانة أن احلمك ورد يف البيان املقرتح املتفق عليه .ومل
تكن هناك مالحظات رئيس ية بشأن األحاكم املتعلقة بوسائل التطبيق والعالقة ابحلقوق األخرى ،وإنفاذ احلقوق ،ومدة
امحلاية .وكام هو موحض يف بداية هذا العرض التقدميي ،اكن هناك عنرص انئب للبنود اإلدارية واخلتامية .مل يكن هناك نص
مقرتح ألهنا ُأعدت أثناء األعامل التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس نفسه ،كام اكن احلال ابلنس بة ألحدث املعاهدات .وكام ُذكر
آنفاً ،يتألف امللحق من صياغة متت مناقش هتا بشأن حمكني .أحدهام يتعلق ابلعالقة مع الاتفاقيات واملعاهدات األخرى،
واآلخر يتعلق ابحلقوق املزمع منحها .وأوحضت األمانة أن الرئيس شعر بوجود مناقشات مفيدة حول الك املوضوعني ،إال أهنم
مل يتوصلوا إىل توافق يف اآلراء خالل اجللسات غري الرمسية عام  .2019وفامي يتعلق ابحلقوق املزمع منحها عىل وجه
اخلصوص ،اكنت هناك حاجة الس تخالص أن بعض البدلان اكنت ترغب يف تضمني األحداث احلياتية اليت تنقلها إشارة هيئة
البث يف نطاق امحلاية اخلاص هبا ،حىت لو مل تكن تكل األحداث محمية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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 .30ودعا الرئيس إىل تقدمي تعليقات عامة وتقدمي مقرتحات بشأن هذا البند من جدول األعامل.
 .31وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء وذكر أهنم قد حدّثوا اإلطار القانوين ادلويل لهيئات البث حبيث يتس ىن
هلم عكس الواقع احلايل اذلي تواهجه تكل الكياانت بشلك أفضل .ونظراً إىل حتدايت التكيف للعمل ابلشلك الهجني اجلديد،
وال س امي ادلورات اخملزتةل الستيعاب مشاركة خرباء من العوامص ،فإن اجملموعة ابء شاركت عدم قدرهتا عىل مواصةل
املناقشات املوضوعية حول هذا املوضوع يف ذكل الوقت .ومع ذكل ،رحبت اجملموعة ابء بفرصة تقيمي املناقشة .ووهجت
اجملموعة الشكر لألمانة عىل عرضها التقدميي اذلي ّبني الوضع احلايل بشأن املناقشات حول هذا املوضوع .وأعربت اجملموعة
عن أملها يف أن مينح العرض التقدميي واملناقشات الالحقة فرصة مجليع ادلول األعضاء لتعزيز وتوحيد الفهم املتبادل خملتلف
املعايري الفنية للنص التايل مبوجب الوثيقة  SCCR/39/7اليت عكست املناقشات واملفاوضات يف ادلورة التاسعة والثالثني
للجنة حق املؤلف .وس يكون الفهم التقين املوحد للواقع اذلي تواهجه هيئات البث والقضااي ذات الصةل ،وكذكل خمتلف
األنظمة واخلربات لدلول األعضاء األخرى أمراً جوهر ًاي بشأن كيفية معاجلة القضااي من خالل نص معاهدة هادف وذي صةل.
وشددت اجملموعة ابء عىل احلاجة إىل التعامل مع دورة حق املؤلف احلالية ابعتبارها فرصة لتعزيز فهم القضااي احلالية وأعربت
عن تطلعها إىل ادلورة التالية ،حيث س يكون هناك املزيد من الفهم للتطورات األخرية يف هذا اجملال أو حيث ميكن
اس تئناف املناقشات املوضوعية حول املوضوع ،إذا مسحت الظروف بذكل .وذكرت اجملموعة ابء أهنا ال تزال ملزتمة مبواصةل
املسامهة يف املناقشات التقنية املتعلقة حبامية هيئات البث وحتقيق نتيجة ممثرة من شأهنا أن تعكس اهامتمات وخربات ادلول
األعضاء وأحصاب املصلحة التابعني لها.
 .32وشكر وفد الصني الرئيس السابق عىل النص املوحد املرا َجع بشأن موضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها والقضااي
األخرى .وأشار الوفد إىل أن ذكل اكن أساساً جيداً إلجراء مزيد من املناقشات ،كام أنه أاتح املزيد من الفرص للتوصل إىل
توافق اآلراء .وأشار وفد الصني إىل أنه يدرك متام اإلدراك أمهية حامية هيئات البث والرضورة امللحة ذلكل .وتعهد الوفد
بدمعه للعمل مع األمانة والرئيس ودعا املندوبني إىل تبين موقف أكرث انفتاحاً ومرونة يف املناقشة من أجل ترسيع وترية التقدم
احملرز يف النص وتعزيز عقد املؤمتر ادلبلومايس.
 .33وأشار وفد زمبابوي ،متحد ًاث ابمس اجملموعة األفريقية ،إىل أن املبادرة اكنت هممة للحفاظ عىل املداوالت وحتقيق مزيد
من الوضوح بني املندوبني .والحظت اجملموعة أن اجلاحئة قد منحت مجيع أحصاب املصلحة الفرصة للتأمل يف املواقف
اخملتلفة .وأعربت اجملموعة األفريقية عن أملها يف أن يتلكل ذكل بتوازن النص املقبول مجليع ادلول األعضاء .واس مترت جاحئة
كوفيد 19-ومعلومات التقنيات يف فرض ضغوط هائةل عىل تتوجي أداة لالس تجابة لالحتياجات واألهداف اجملمتعية .وأكدت
اجملموعة األفريقية موقفها ابملشاركة يف مزيد من املناقشات .واقرتحت اجملموعة أنه ينبغي لألمانة حبث إماكنية عقد جلنة غري
رمسية مع أحصاب املصلحة لتبادل األفاكر حول هذا املوضوع.
 .34وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن اس تعداده للمشاركة يف هذه املسأةل .وأشار الوفد إىل أنه يف الاجامتعات املعيارية
احلالية اكنت هناك حاجة إىل تقليل جحم املناقشات بقدر كبري والامتناع عن املناقشات التفصيلية حول نص الوثيقة ،وميكن
للوفود التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مهنجيهتم للعمل املس تقبيل .وشدد الوفد عىل أن املعاهدة جيب أن تريم إىل صياغة
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اجملاالت واملبادئ األساس ية محلاية حقوق هيئات البث ابلنظر إىل األمهية اخلاصة للغات الويبو .ودعا الوفد إىل الاهامتم بدقة
حاالت التطابق بني النصوص ابللغات اخملتلفة ،ومواءمة نسخ النص مع أحاكم اتفاقية روما بشأن حامية فناين األداء ومنتجي
التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة ،ال س امي عندما يتعلق األمر ابلتعريفات .وأوحض الوفد أنه من الرضوري إرساء احلق
الاس تئثاري لهيئات البث فامي يتعلق بأعاملها البثية ،حيث ميكن لهيئات البث تقدمي البث بشلك مس تقل ،وس يكون من
املفيد أيضا ً النظر يف احلقوق الاس تئثارية لهيئات البث يف إطار بث القنوات التلفزيونية يف مناطق البث .واكن من الرضوري
أيضاً أن يمت الاعرتاف هبيئات البث عىل أهنا صاحبة حقوق فامي يتعلق ابلبث يف الوقت الفعيل مع التحول عرب املناطق
الزمنية .ومن األمهية القصوى كذكل النظر يف توس يع قامئة موضوعات امحلاية اليت من شأهنا املساعدة عىل تسهيل تطوير
التكنولوجيا .وأبدى الوفد اس تعداده لدلخول يف مناقشات بشأن النص وتطلع إىل مواصةل العمل عىل هذا املنوال.
 .35وأشار وفد الاحتاد األورويب إىل أن معاهدة حامية هيئات البث ظلت أولوية قصوى لالحتاد األورويب وادلول
األعضاء فيه .وأكد الوفد من جديد الزتامه ابمليض قدماً يف العمل بشأن هذا البند من جدول األعامل .وأضاف الوفد أن
ادلورة ستسمح ألحصاب املصلحة ابلتوصل إىل توافق يف اآلراء وإحراز تقدم بشأن العنارص الرئيس ية للمعاهدة .واكن جيب
أن تسفر هجود اللجنة عن نص هادف يعكس تطورات القرن احلادي والعرشين .ال س امي اإلرسال اخلاص هبيئات البث
التقليدية عرب ش باكت احلاسوب وأعامل قرصنة اإلرسال سواء حدثت ابلزتامن مع اإلرسال أو بعد حدوث معليات اإلرسال
األصلية .وأعرب الوفد عن أمهل يف إجراء مناقشات ممثرة حول كيفية امليض قدماً رمغ الظروف الصعبة ،بُغية التوصل إىل
نتيجة لهذا املوضوع املهم يف املس تقبل القريب.
 .36وأثىن وفد الربازيل عىل األمانة يف عرضها التقدميي الزاخر ابملعلومات .وكرر الوفد دمعه لالس مترار يف املناقشات بشأن
معاهدة بث جديدة تعمل عىل حتديث اتفاقية روما .وأظهرت مشاركة الربازيل يف املناقشات مرونة البدل وهنجه البناء هبدف
انعقاد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب لوضع اللمسات األخرية عىل املعاهدة .وتعهد الوفد بتقدمي ادلمع لتكثيف
املشاورات بني األطراف املعنية لسد الفجوات والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القضااي العالقة.
 .37وأبدى وفد املكس يك تضامنه مع أرسة الويبو بشأن فقدان زميلهتم اكرول كرويال .وأكد الوفد أن هيئات البث طلبت
واشرتطت امحلاية إلشارهتا ،ال س امي فامي يتعلق ابلتكنولوجيات اجلديدة واس تخداهما .وأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل
املسامهة يف العمل ودمع األمانة واللجنة للتوصل إىل توافق أوسع حول معاهدة البث .وأظهرت وثيقة الرئيس التقدم ومجعت
املواقف اخملتلفة معا ً بطريقة ممثرة .واقرتح الوفد أنه ينبغي عدم تأثر األنظمة الوطنية اليت توجه الاتصاالت مبعاهدة البث .ودعا
الوفد إىل حوار مفتوح لتعزيز التقدم احملرز يف هذا املوضوع .وأشار الوفد إىل أمهية هيئات البث خاصة يف توصيل املعلومات
للناس حول اجلاحئة نفسها فض ًال عن احملتوايت األخرى .وال شك أنه ينبغي أن تتطور احلقوق اجملاورة ،مع وجود التكنولوجيا
اجلديدة ،حبيث ميكن أن تغطي التكنولوجيات اجلديدة واحلقوق اجملاورة الواردة فهيا.
 .38وأثىن وفد هنغاراي عىل الرئيس واألمانة ومجيع أحصاب املصلحة اآلخرين اللزتاهمم ابلهنوض بعمل اللجنة عىل الرمغ من
الظروف الراهنة.
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 .39وأشار وفد الوالايت املتحدة األمريكية إىل النص املوحد املنقح بشأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها
وغريها من القضااي .وأظهر الوفد دمعه حتديث حامية هيئات البث يف العرص الرمقي .وابلنظر إىل التعقيد اذلي تكتس يه
القضااي ،عىل الصعيدين القانوين والتكنولويج ،أشار الوفد إىل أن أحصاب املصلحة حباجة إىل التداول بشأن تكل املسائل
املعقدة .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل تبادل وهجات النظر وتعميق فهمه آلخر التطورات يف جمال البث يف ادلورة التالية
للجنة حق املؤلف واس تئناف املفاوضات القامئة عىل النص عندما يكون من اآلمن فعل ذكل.
 .40وأيد وفد الياابن التقدميات املقدمة من وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء بشأن توزيع املصنفات وتطوير
التكنولوجيا ،وال س امي اخلدمات اليت ُأجريت وأصبحت منترشة يف أحناء العامل ،ورأى الوفد أن معليات البث اليت جترهيا
هيئات البث التقليدية س تلعب دوراً هاما ً يف نرش املصنفات .ومع ذكل ،فقد مت هتميش امحلاية ادلولية للبث .وأعرب الوفد
عن أمهل يف أنه ينبغي لهيئة البث إجراء املناقشة عىل أساس الوالية من أجل الوصول حلل للمعاهدة يف أقرب وقت.
وابلنظر إىل الاختالف يف النظام التنظميي لعمليات البث ونظام حق املؤلف ،رأى الوفد أن توفري هنج ادلور الثابت اكن
مناس با ً العامتد املعاهدة.
 .41ونوه وفد األرجنتني برسوره لرؤية الرئيس وانئبه يرتأسان ادلورة األربعني للجنة.
 .42وطلبت األمانة من األعضاء إرسال نصوص معدّ ة عن تعليقاهتم العامة إىل  copyright.mail@wipo.intبسبب
التحدايت التقنية والاجامتع جمدداً يف اليوم التايل.
 .43وأكدت األمانة من جديد أمهية ارتداء األقنعة يف القاعة ابس تثناء من يتحدث ابعتبار ذكل جزءاً من القواعد
األساس ية اليت وضعهتا مدينة جنيف واإلرشادات الفيدرالية للحد من اخملاطر أثناء اجلاحئة.
 .44واعتذر الرئيس عن التحدايت التقنية يف ادلورة السابقة ودعا األمانة إىل إصدار إعالانت.
 .45واعتذرت األمانة عن حاالت اخللل التقين يف اليوم السابق وسلطت الضوء عىل اجلهود املبذوةل للتغلب عىل
التحدايت .وأوصت األمانة األعضاء بإرسال البياانت أو التعليقات مس بقاً إىل  ،copyright.mail@wipo.intلتعزيز
معلية الرتمجة
 .46وشكر الرئيس األمانة عىل مسامههتا ودعا األعضاء إىل تقدمي واثئقهم.
 .47وأيد وفد إيران (مجهورية – اإلسالمية) البيان اذلي ُأديل به ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ .وأقر الوفد أيضاً
ابجلهود املبذوةل من قبل الرئيس واألمانة يف إعداد ادلورة األربعني للجنة حق املؤلف .وأشار الوفد إىل تقديره للعرض املقدم
يف شلك ملخص لألحاكم الرئيس ية للنص املوحد اذلي قدمه الرئيس .لقد اكنت مبادرة مفيدة الس تعراض وتذكر وضع هذا
البند من جدول األعامل وفهم الوضع احلايل للمناقشات بشلك أفضل .ودعا الوفد إىل تقدمي عروض ذات تفاصيل أكرث حول
اجلوانب التقنية يف الاجامتعات املقبةل للجنة حق املؤلف ،وذكل نظراً للطبيعة التقنية للغاية حملتوى الوثيقة .وأشار الوفد إىل
أنه وفقا ً للمشاورات اليت ُأجريت قبل الاجامتع ،س يقترص النظر يف بند جدول األعامل عىل التعليقات العامة خملتلف الوفود
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ولن تكون هناك مفاوضات موضوعية حول مواد خمتلفة .وأشار الوفد إىل أن مجيع أحصاب املصلحة اكنوا يف حاجة إىل بذل
هجد إلحراز توافق يف اآلراء بشأن كيفية الاس تجابة إىل احتياجات هيئات البث مع احلفاظ عىل حقوق امجلهور يف النفاذ إىل
املعلومات .واكن احلفاظ عىل توازن احلقوق ،وتعزيز املعارف ،فض ًال عن املصاحل العامة األخرى عنارص أساس ية ينبغي
مراعاهتا عند مواصةل النظر يف مرشوع معاهدة البث.
 .48وشكر وفد فنلندا القيادة السابقة للجنة حق املؤلف عىل العمل القمي وهنأ القيادة احلالية أيضاً .وذكر الوفد ابهامتم ابلغ
مداخالت الاحتاد األورويب واجملموعة ابء كذكل .وأعرب الوفد أيضاً عن تعازيه ملوظفي الويبو لفقدان زميلهتم .وتعهد الوفد
بتقدمي ادلمع للهنوض بعمل اللجنة.
 .49وشكر الرئيس وفد فنلندا عىل اس تعداده دلمع معل اللجنة.
 .50وأكد وفد كندا أمهية حامية إشارة البث ملاكحفة القرصنة وأعرب عن الزتامه مبواصةل العمل مع الرشاكء ادلوليني هنا
للوصول إىل حل للمعاهدة يمت الاتفاق عليه بشلك متبادل .وكشف الوفد عن أن القانون الكندي يوفر حامية لإلشارة تاكحف
القرصنة بعدة طرائق ف ّعاةل ،لكهنا مع ذكل ال تتضمن حقاً حرص ًاي لهيئات البث لرتخيص مجيع معليات إعادة البث اخلاص
بإشاراهتاِّ ُ .
مصم منوذج امحلاية بداعي احلاجة إىل تسهيل التوزيع واسع النطاق لبعض معليات البث احملددة عىل أراضينا الواسعة
اليت تضم مناطق انئية كثرية ،ومن مثَّ ،ساعد ذكل عىل احلفاظ عىل هويهتا الوطنية وتراهثا الثقايف واللغوي ،والنفاذ إىل
املعلومات املهمة .وقد مت اس تكامل حق إعادة البث احملدود نسبيا ً بواسطة العديد من س بل حامية حق املؤلف األخرى
لهيئات البث ،مبا يف ذكل حقوق حرصية أخرى فامي يتعلق بإشاراهتا ،فض ًال عن احلقوق احلرصية فامي خيص احملتوى املتضمن
يف إشارهتا ،مثل احلقوق يف مجموعات تدفق البث اخلاص هبا ومعليات إنتاج البث للفعاليات احلية ،مبا يف ذكل الفعاليات
الرايضية احلية ،ابإلضافة إىل احملتوى اذلي متتلكه هيئات البث أو ترخصه .ويوفر القانون الكندي الكثري من س بل امحلاية
األخرى لهيئات البث كذكل ،وتشمل العديد من أحاكم ماكحفة القرصنة ضد ّ
فك التشفري بدون ترصحي إلشارات القمر
الصناعي ،وحاالت حظر التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ،وحذف أو تغيري معلومات إدارة احلقوق اليت ميكن أن
تس تخدهما هيئات البث ،ابإلضافة إىل قواعد تنظميية صارمة لهيئات إعادة اإلرسال .وقد مت تنفيذ هذه اإلجراءات اخملتلفة من
خالل نظم أساس ية متعددة مهنا ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،الترشيع الوطين حلق املؤلف .ويف ضوء هذه األولوايت
وجوانب أنظمهتا وحتس با ً لوجود دول أعضاء أخرى ذات احتياجات وخطط مماثةل ،يرى الوفد أن األطراف املتعاقدة عىل
معاهدة هنائية يتعني أن تتحىل ابملرونة للحفاظ عىل جوانب أنظمة البث احمللية اخلاصة هبا اليت تكفل حامية اإلشارة وتاكحف
القرصنة بطرق فعاةل وذات اختالف مماثل ،ومهنا املرونة يف اختيار إجراءات وصكوك الس ياسة احمللية املناس بة اليت ميكن
من خاللها تنفيذ س بل امحلاية تكل .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل مناقشة هذه األمور ومناقشة القضااي األخرى ذات الصةل
خالل ادلورات املقبةل ،معر ًاب عن أمهل يف الوصول إىل فهم متبادل أكرب ،ابإلضافة إىل حتديد التنازالت عند الرضورة من
أجل استيعاب األنظمة اخملتلفة لدلول األعضاء اليت ُو ِض َعت عىل حنو مماثل اس تجاب ًة للشواغل الثقافية والعملية .ورأى الوفد
أنه س يكون مفيداً للجنة أن تنظر يف إعداد املصطلحات امل ُ َّ
حدثة ووثيقة مفهوم ومصطلحات ُمح َّدثة استناداً إىل معل اللجنة
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السابق يف الوثيقة  ،SCCR/8/INF/1وذكل أم ًال يف تسهيل هذا التفامه املتبادل ونظراً إىل عدم اليقني فامي خيص بعض
املفاهمي التقنية الاكمنة وراء القضااي املعلقة للمناقشة.
 .51وشكر الرئيس الوفد عىل املعلومات املفيدة اليت متت مشاركهتا حول السامت احملددة للقانون الكندي بشأن البث
وعىل دمعه يف الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن املناقشات اجلارية.
 .52وأثىن وفد ش ييل عىل إعداد األمانة للواثئق املتعلقة حبامية هيئات البث ومراجعهتا .واقرتح الوفد أن اتباع هنج متوازن
يشمل تقييدات واس تثناءات عىل حامية هيئات البث وكذكل أوجه مرونة يف تنفيذ املسائل األكرث حساس ية ميكن أن يساعد
عىل التوصل إىل توافق يف اآلراء يف ظل الاختالفات الكبرية واألس ئةل املتعلقة ابلقضااي التقنية اليت ال تزال قامئة .ورأى الوفد
أن املراجعة احلالية للواثئق ستساعد عىل إحراز تقدم يف ادلورات املقبةل للجنة حق املؤلف ،ومن مثَّ ،الامتثال للتلكيف
الصادر عن امجلعية العامة يف عام .2019
 .53وأشار الرئيس إىل قلق الوفد من اتباع هنج متوازن وإظهار قدر كبري من املرونة من جانب ادلول.
 .54وأثىن وفد اململكة العربية السعودية عىل القيادة للجهود املبذوةل محلاية هيئات البث ورغبة ادلول األعضاء يف حامية
هيئات البث .وأضاف الوفد أن الانغالق اذلي تواهجه العديد من البدلان والتطورات التكنولوجية اكن دلي ًال عىل احلاجة إىل
امحلاية .وحث الوفد مجيع أحصاب املصلحة عىل مواصةل هجودمه ومجع اآلراء من أجل عقد مؤمتر دبلومايس وحامية هيئات
البث.
 .55وشكر الرئيس وفد اململكة العربية السعودية عىل اس تعداده ملواصةل الاخنراط يف العمل مع امجليع سعياً إىل عقد مؤمتر
دبلومايس.
 .56وأثىن وفد األرجنتني عىل األمانة إلعدادها الواثئق عىل الرمغ من اجلاحئة ولتوضيح النقاط ذات الصةل يف الوثيقة
 .SCCR/39/7وأعرب الوفد ،فامي خيص بند حامية هيئات البث وسعياً إىل حتديث تكل امحلاية ،عن أمهل يف أن تكون
ادلورة جمدية من أجل تلخيص املواقف بشأن النص املوحد .وأشار الوفد إىل أنه مس تعد للتعاون الاكمل إلحراز تقدم يف
املفاوضات لتحقيق توافق أكرب يف اآلراء يف الاجامتعات املقبةل للجنة.
 .57وأشار الرئيس إىل الواثئق اليت قدهما وفد األرجنتني وتعاونه من أجل الهنوض بعمل اللجنة.
 .58وأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية .وأقر الوفد ابحلاجة إىل إحراز تقدم يف
معل جلنة حق املؤلف حنو صياغة معاهدة محلاية هيئات البث .وأقر الوفد ابلوثيقة املُعدة لبند جدول األعامل .ورمغ أن الوفد
عرب عن قلقه من أن اللجنة لن تكون قادرة عىل إجراء مداوالت مس تفيضة ،فإنه ما يزال يأمل يف أن تمتكن اللجنة من
إحراز تقدم يف العمل بشأن بند جدول األعامل مس تقب ًال .و َّكرر الوفد الزتامه ابلعمل مع اللجنة للمتكن من إحراز تقدم.
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 .59وأشار وفد كولومبيا إىل أن البث يعترب مسأةل مصلحة وطنية وأحد القطاعات اليت متثل جزءاً من الس ياسات
املدعومة بواسطة أعىل مس توايت احلكومة ،واليت هتدف إىل الهنوض ابلصناعات اإلبداعية ،مثل الاقتصاد اإلبداعي اذلي
أطلقه رئيس كولومبيا .وأقر الوفد بأن هيئات البث لها دور ينبغي لها الاضطالع به يف املصنفات واخلدمات احملمية مبوجب
احلقوق اجملاورة ،والنفاذ إىل املعلومات ،واحلفاظ عىل التنوع الثقايف وذلكل اكن من الرضوري أن تواصل اللجنة مناقش هتا
حول امحلاية .وأبرز الوفد التقدم احملرز يف املناقشات من وهجة النظر التقنية ،واذلي انعكس يف النص املوحد املرا َجع بشأن
تعاريف حامية البياانت ،واحلقوق املزمع منحها ،وغريها من القضااي اليت أاتحت توضيح اجلوانب وإثراء مناقشاتنا .وأكد الوفد
دمعه من جديد لرتس يخ صك قانوين ملزم لهيئات البث وذكر أنه ينبغي للجنة مواصةل العمل للتوصل إىل نص ميكهنا من دمع
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة محلاية هيئات البث .ودمعت العديد من ادلراسات فكرة أنه ينبغي عىل املفاوضات بشأن
صك دويل ملزم حممتل أن تضمن أن الصك ميثل تقدما ً حقيقيا ً مقارنة مع الاتفاقيات ادلولية القامئة وال س امي اتفاقية روما واتفاق
تريبس ،وجيب أن هيدف إىل العرص الرمقي مع مراعاة مناذج األعامل اجلديدة اليت متت صياغهتا .وأشار الوفد إىل أنه س يواصل
دمع العمل عىل البث ومبادرات ادلول األعضاء األخرى لتعزيز تكل النقاشات.
 .60وقال ممثل برانمج الصحة والبيئة إنه حلل الوثيقة املتعلقة ابالعرتاضات واحلقوق املزمع منحها بتفصيل دقيق .وأشار
ممثل الربانمج إىل وجود عدد من احملاور اليت مل تتوصل ادلول إىل توافق يف اآلراء بشأهنا ،ال س امي فامي يتعلق ابملصلحة بني
أحصاب احلقوق ومس تخديم هذه احلقوق .وتعين أزمة كوفيد 19-أنه يتعني علينا التحيل مبزيد من الصرب فامي يتعلق ابلتوصل
إىل توافق وش يك يف اآلراء .ودعا ممثل الربانمج إىل عقد مؤمتر دبلومايس مع الاعامتد املس تقبيل ملعاهدة يف األشهر القليةل
القادمة .ورأى ممثل الربانمج أن املفاوضات بشأن هيئات البث ينبغي أن تؤدي إىل يشء ملموس بعد  22عاماً من
املفاوضات ،وهو ما يعين خروج معاهدة ويبو بشأن حامية هيئات البث يف شلك حمدد إىل النور.
 .61وأعرب وفد هنغاراي عن ثقته بقيادة جلنة حق املؤلف وأقر ابجلهود اليت بذلهتا األمانة ،مبا يف ذكل املنسقون اإلقلمييون
وادلول األعضاء .وبعد الاس امتع إىل الاس تعراض املوجز املهم لألمانة ،ومجيع املداخالت اليت جرت الحقاً اليت تتعلق ببند
جدول األعامل بشأن هيئات البث ،فإن هذا قد يعين أنه رمغ وجود بعض وهجات النظر اخملتلفة اليت ترد يف النص ،اكن
هناك أيضاً رغبة مشرتكة يف الهنوض ابلعمل حنو الوصول إىل توافق يف اآلراء .وأعرب الوفد عن أمهل يف سد تكل الفجوات
بني اآلراء امجلاعية لألعضاء والتوصل إىل أرضية مشرتكة للميض قدماً.
 .62وأيد ممثل برانمج العداةل اإلعالمية وامللكية الفكرية ( )PIJIPالواثئق املقدمة من اجملموعة األفريقية بشأن موضوع
التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ،ال س امي ألغراض التعلمي والبحث .وكام جرى التعقيب بإسهاب يف اجلوالت
السابقة ،اكن نص البث احلايل بشأن التقييدات والاس تثناءات ،بعد حذف اقرتاح ش ييل والربازيل ،أكرث تقييداً سواء يف
الاس تثناءات املسموح هبا واإللزامية مقارنة ابتفاقية روما أو معاهدات حق املؤلف اليت تديرها الويبو .ومل يكن هناك ،عىل
سبيل املثال ،حق إلزايم يف الاقتباس أو اس تخدام األخبار اليومية أو البنود لتسهيل النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة .ومل تمت
اإلشارة بوضوح إىل أي من اتفاقيات روما الرصحية .وحث املمثل األعضاء عىل وضع اللغة بني أقواس معقوفة وإدراهجا يف
اجلوالت املس تقبلية من املناقشة الفعاةل بشأن مناذج التقييدات والاس تثناءات احلديثة ابلنظر إىل جدول األعامل .وقد ينص
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أحد الاس تثناءات احلديثة عىل أن حقوق البث ال تمتتع حبقوق أقوى من حق املؤلف ،وذكل لوجود اس تثناءات إلزامية عىل
حقوق احلفظ والتعلمي والبحث متتد إىل البيئة الرمقية ،ولوجود س بل حامية لالس تخدامات املرشوعة عرب احلدود؛ عىل سبيل
املثال ،من خالل توس يع معاهدة مراكش .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل حمك تقييدات واس تثناءات أفضل وأكرث مشو ًال.
 .63وأشار ممثل احتاد هيئات البث األيبريية األمريكية من أجل امللكية الفكرية ( )ARIPIإىل قرار امجلعية العامة الصادر
عام  2019اذلي ينص عىل أنه ينبغي للجنة حق املؤلف مواصةل معلها سعياً إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن
حامية هيئات البث للثنائية  ،2021/2020تكون صاحلة بشلك اكمل لالجامتع وللنصف األول من عام  .2021وأشار ممثل
الاحتاد إىل أن املعاهدة اكنت املوضوع األكرث تقدما ً يف جدول األعامل ودعا إىل عقد أصدقاء الرئيس الجامتعات غري رمسية
متواصةل بني دورات جلنة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وبذكل ميكن للجنة اعامتد النص يف دورهتا احلادية واألربعني يف
اجللسة العامة والتوصية به للجمعية العامة سعياً لعقد مؤمتر دبلومايس يف هناية عام .2021
 .64ورصح ممثل ش بكة املعلومات اإللكرتونية للمكتبات ( ،)eIFL.netمتحد ًاث أيضاً ابمس الاحتاد ادلويل مجلعيات
املكتبات ومعاهدها ( )IFLAواجمللس ادلويل لألرش يف ومجعية أمناء احملفوظات األمريكية ،أنه ابلنس بة للمكتبات ودور
احملفوظات ،فقد سلطت جاحئة كوفيد 19-الضوء عىل احلاجة املاسة إىل قوانني حديثة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة تدمع
التحول إىل التعلمي عرب اإلنرتنت والبحث النقدي .وكام ذكر وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية ،فقد غدت التقييدات
والاس تثناءات ألغراض التعلمي والبحث حتظى بأمهية أكرث من أي وقت مىض .وذلكل ،فقد أبرزت اجلاحئة مشلكة رئيس ية
يف النص احلايل .وأوحض املمثل أن املادة اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات اكنت اختيارية وليست إلزامية ومل تنص عىل
ميرسة يف معاهدة
اس تثناءات اكنت إلزامية يف املعاهدات األخرى ،مثل الاقتباس يف اتفاقية برن ،وإعداد النسخ بأنساق ّ
مراكش .وأضاف املمثل أهنا مل تنص عىل اس تثناءات تعترب هممة مبا يكفي جلعلها إلزامية يف قوانني أخرى ،مثل احلفاظ عىل
الرتاث والثقافة يف توجيه الاحتاد األورويب بشأن حق املؤلف يف السوق املوحد الرمقي .وكشف املمثل عن أن خدمات البث
لعبت دوراً حيو ًاي يف اإلعالم العام أثناء اجلاحئة .ودمع التعلمي التلفزيوين التعمل عن بُعد خالل فرتة اإلغالق ،واكن مبثابة طوق
النجاة يف البدلان ذات النفاذ احملدود إىل التكنولوجيات الرمقية .ولضامن النفاذ العادل إىل حمتوى البث لألغراض الاجامتعية
والتعلميية واملصلحة العامة ،مبا يف ذكل احلفاظ ،فإنه جيب جعل الاس تثناءات الواردة يف الوثيقة  SCCR/39/7إلزامية،
وجيب السامح للبدلان بتقدمي اس تثناءات أخرى عىل النحو اذلي تسمح به اتفاقية برن حس امب تقتيض الاحتياجات الوطنية.
 .65وكشف ممثل مركز البحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف ( )CRICأن املركز اكن يعمل عىل حامية هيئات البث
عىل مدار العرشين عاما ً املاضية .وقد اكتسبت فكرة عقد املؤمتر ادلبلومايس خالل العام السابق زخامً ،ولكن مل ت ُعقد دورة
جلنة حق املؤلف بسبب اجلاحئة .وحث املركز أحصاب املصلحة ،رمغ الظروف ،عىل تقدمي تنازالت تتجاوز التباينات املتعددة
بني النظام الاجامتعي والقانوين للك دوةل من ادلول األعضاء .واكنت املعاهدة ادلولية يه املعيار األدىن للعامل ،وجيب أن تُنفذ
من خالل القانون الوطين للك بدل ،واذلي جيب أال يقترص عىل قانون حق املؤلف فقط .واستند ذكل إىل تفسريه اخلاص
للمعاهدة واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات .ودعا املمثل لك دوةل من ادلول األعضاء إىل البحث عن نقاط مقبوةل للطرفني
بشأن أهداف النطاق وموضوعات امحلاية والتوصل إىل توافق يف اآلراء إلنشاء معاهدة البث.
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 .66وأعرب وفد قطر عن اهامتمه الشديد يف املناقشات بشأن حامية هيئات البث .وأبدى الوفد دمعه لدلول األعضاء يف
هجودها لتوفري امحلاية لهيئات البث .وأشار الوفد إىل مسائل القرصنة ابعتبارها حتد ًاي رئيس ياً .وكام س بق التأكيد ،فإن تاكليف
القرصنة مل تؤثر فقط عىل هيئات البث ،بل عىل امجليع .وقد أدت جهامت القرصنة تكل إىل فقدان قمية احملتوايت ،وذكل يف
الوقت اذلي تدفع فيه هيئات البث املزيد مقابل احلصول عىل حمتوى جيد ،مما أحلق الرضر مبنش يئ احملتوى .وأثر لك ذكل
عىل املس هتلكني وأحلق هبم الرضر ،ومل يعد منش ئو احملتوى يرغبون يف دفع األموال من أجل إنشاء حمتوى يمتتع ابجلودة .ودعا
الوفد إىل بذل مزيد من اجلهود ملاكحفة القرصنة .ودعا الوفد اللجنة إىل عقد مؤمتر دويل والعمل معا ً للتوصل إىل توافق دويل
يف اآلراء خبصوص هذه املسأةل .وحث الوفد ادلول األعضاء عىل التحيل ابملرونة واإلجيابية خالل سري املفاوضات ،وعىل
التوصل إىل اتفاقية تضمن امحلاية لهيئات البث .وأكد الوفد دمعه من جديد جلهود ادلول األعضاء والعمل عىل مجيع أنواع
التقييدات والاس تثناءات يف اللجنة .وأبدى الوفد اهامتمه بدمع املكتبات ودور احملفوظات ودراسة حقوق املؤلف وحقوق
الفنان .ودعا الوفد إىل بذل هجد جامعي إلحراز التقدم.
 .67ورصح ممثل امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام ( )Communiaأن مسودة معاهدة البث أعطت هيئات البث
حقوقاً أبدية عىل املكل العام واحملتوى املرخص جما ًان ،وهذا بدوره مث َّل مشلكة كبرية للغاية للمس تخدمني .وبدون هذا
املس توى اإلضايف ،ميكن اس تخدام احلقوق دون قيود وجيب احلفاظ عىل هذه احلرية .وإضافة إىل ذكل ،أعرب املمثل عن
قلقه من أن الاقرتاح احلايل اخلاص ابالس تثناءات مل مينح البدلان إال خيار توس يع الاس تثناءات املوجودة ابلفعل إلشارات
البث .ومن الواحض أن البدلان ميكن أن ختتار أال تعمتد هذه الاس تثناءات ،وإذا اختارت عدم الاعامتد علهيا ،فس تخلق
املعاهدة عقبات جديدة أمام النفاذ إىل الثقافة واملعلومات .ومثلت الاس تثناءات أمهية رضورية لتحقيق توازن بني مصاحل
هيئة البث واملصاحل العامة .والرؤية بوجوب تلكيف الصكوك الوطنية بإنشاء حقوق جديدة حفسب دون اقرتاح اس تثناءات
اكفية يه رؤية عفّى علهيا الزمن وتغض الطرف عن حقيقة أن حق املؤلف ميكن أن حيول دون ممارسة احلرايت األساس ية.
وحث املمثل اللجنة عىل تأييد املعارف اليت أنشأهتا األوساط األاكدميية واألعضاء اذلين أشاروا مراراً وتكراراً إىل احلاجة إىل
رؤية متوازنة حلق املؤلف .ولتضمني حمك شامل مثل اتفاق الرشاكة الاقتصادية اإلقلميية الشامةل األخري اذلي ألزم لك طرف
بتحقيق التوازن املناسب يف نظام حق املؤلف اخلاص به ،مبا يف ذكل عن طريق الاس تثناءات ألغراض حمددة .وإضافة إىل
ذكل ،جيب أن تضم مجموعة دنيا من الاس تثناءات اإللزامية ،أي ألولئك املس تخدمني اذلين تقر هبم ابلفعل معاهدات حق
املؤلف األخرى.
 .68وأشار ممثل احتاد إذاعات آس يا واحمليط الهادئ ( ،)ABUأكرب احتاد بث يف العامل واذلي ميثل  257هيئة بث يف 70
بدلاً يف منطقة آس يا واحمليط الهادئ ،إىل أن امجلعية العامة طلبت من جلنة حبق املؤلف مواصةل العمل عىل عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد املعاهدة بشأن حامية هيئات البث خالل الثنائية  ،2021/2020رهناً بتوصل ادلول األعضاء إىل توافق يف
اآلراء يف جلنة حق املؤلف بشأن القضااي األساس ية .وطلب الاحتاد مواصةل جلنة حق املؤلف املناقشة للحفاظ عىل الزمخ
لعقد املعاهدة واتباع أفضل طريقة للميض قدما ً حنو الارتقاء مبرشوع النص وإعطائه األولوية .وكشف الاحتاد أن قرصنة
هيئات البث شلكت حتد ًاي كبرياً يف منطقة آس يا واحمليط الهادئ وتعهد ابلزتامه بتحقيق التقدم يف معل جلنة حق املؤلف يف
هذا الصدد.
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 .69وأعرب وفد إيطاليا عن أمهل يف اختتام أعامل جلنة حق املؤلف ابعامتد معاهدة بشأن هيئات البث بعد س نوات
عديدة من املفاوضات اليت اكنت فعاةل نظراً للتطور التكنولويج ،وال س امي يف ذكل العام .وأبدى الوفد اس تعداده دلمع
املداوالت اجلارية.
 .70ودعا ممثل الرشكة ادلولية القتصاد املعرفة ( )KEIإىل اختاذ تدابري جديدة ملعاجلة رسقة اإلشارات ،غري أن فكرة منح
حقوق التثبيت الالحق ادلامئة ملدة  50عاما ً يف بعض الاقرتاحات ،والكياانت اليت تعيد حفسب بث مصنفات املؤلفني وفناين
األداء واملنتجني اكنت فكرة سيئة .واكنت حقوق التثبيت الالحق أمراً مثرياً للجدل ألهنا أنشأت مجموعة كبرية من احلقوق
اجملاورة مما جعلها أكرث تلكفة وصعبة التوضيح وميكن أن تؤدي إىل توفري حامية دامئة حال مت ختصيصها يف وقت لك بث.
وس تخلق أيضاً توسعا ً هائ ًال يف احلقوق للكياانت غري اإلبداعية إذا امتدت إىل البث املبارش عرب اإلنرتنت .وس تكون رشاكت
ابندورا ونيتفلكس وأمازون وس بوتيفي وغريها من رشاكت التكنولوجيا العمالقة أكرب املس تفيدين .وس متتد املعاهدة املقرتحة
أيضاً إىل خدمات مثل تيك توك ويوتيوب وفيس بوك .ومل تكن أي من تكل املنصات التكنولوجية رسيعة المنو تطلب أو حتتاج
إىل احلق اجملاور املقرتح.
 .71وأعرب ممثل مجعية أمرياك الشاملية لهيئات اإلذاعة ( )NABAأنه ما يزال مقتنعاً بأن حتديث س ياسة حامية هيئات
البث عىل املس توى ادلويل يعترب خطوة هممة ورضورية إلمتام نقل إطار حق املؤلف إىل الس ياق الرمقي .واكن هناك دمع
واسع لوضع معاهدة جديدة كام يتضح من توجيه امجلعية العامة الصادر يف اجامتعها الس نوي لعام  2019اذلي مت ابلفعل
الاستشهاد به عدة مرات من قبل ،واذلي يوجه جلنة حق املؤلف ابلعمل عىل عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية
 .2021/2020وذلكل تعني عىل اللجنة أن تضع خطة ملواصةل العمل ابلطريقة اليت تتناسب مع الظروف .وقرر الرئيس
السابق العمل من خالل مجموعة غري رمسية ،ومجموعة أصدقاء الرئيس ،ومجموعة فرعية من تكل اجملموعة ،وهو ما أظهر أن
العمل غري الرمسي عىل النص ميكن أن حيرز تقدماً .وحثت امجلعية اللجنة عىل السري عىل منوال المنوذج ومواصةل العمل من
خالل مجموعة معل غري رمسية تمتثل هممهتا يف إعداد نص حمدث الجامتع اللجنة املقبل.
 .72وأيد وفد كينيا البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي املوقر ابمس اجملموعة األفريقية .واكنت كينيا ،اليت تعمل يف إطار
اجملموعة األفريقية ،من بني أوائل البدلان اليت قدمت إىل أمانة الويبو اقرتاحات لصيغ معاهدات بشأن حقوق هيئات البث.
واكن ذكل اعرتافاً حبقيقة أن اتفاقية روما عام  ،1961اليت ترتكز علهيا حقوق هيئات البث ،قد أصبحت بدون فائدة من
الناحية التكنولوجية .وأظهرت دراسات الحقة ُمعدة بتلكيف من الويبو أن انتشار قرصنة اإلشارات يؤثر عىل املنصات
اخلطية وغري اخلطية .وإضافة إىل ذكل ،وفرت هيئات البث الصويت نفاذاً سه ًال ومتنق ًال وعرب احلدود إىل اإلشارات احلامةل
للربامج اخلاصة هبا ،ليس فقط من خالل اخلدمات عرب اإلنرتنت ،وخدمات التلفاز عرب بروتوكول اإلنرتنت وخدمات بث
احملتوى عرب اإلنرتنت وخدمات الفيديو عند الطلب وغريها من املنصات ،ولكن أيضاً من خالل خدمات البث اإلذاعي ومن
خالل وسائل إرسال عديدة ،مل تنص اتفاقية روما عىل معظمها .وأشار الوفد إىل أن احلاجة إىل وضع معيار دويل جديد محلاية
هيئات البث اكنت رضورية ليس بسبب التكنولوجيات اجلديدة حفسب ،ولكن أيضاً للحفاظ عىل هدف أنظمة تنظمي البث،
مع مراعاة اختبارات املس هتكل املتغرية ووسائل النفاذ .ونص قرار امجلعية العامة للويبو لعام  2019عىل مبادئ توجهيية صارمة
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للعمل مضن إطارها َّ
وجدد الزمخ والقوة ادلافعة إلهناء العمل .ويوفر النص املوحد املرا َجع للرئيس /ابلوثيقة ،SCCR/39/7
أساسا ً يُمكّن اللجنة من إجناز املهمة اليت لكفهتا هبا امجلعية العامة .ويرى الوفد أن جلنة حق املؤلف س تحرز تقدماً معلياً حنو
صياغة نص املعاهدة ابلاكمل وينبغي أن تسعى اجامتعات اللجنة الالحقة والاجامتعات التقنية إىل حتقيق هذا الهدف .وأبدى
الوفد اهامتمه ابملشاركة والاخنراط مع الوفود األخرى اليت تنهتج نفس التفكري حنو معلية ُمع َّجةل تؤدي إىل قرار انحج وهنايئ من
خالل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .73وشكر الرئيس الوفد عىل الهنج العميل اذلي اختذه والزتامه ابملشاركة يف مجيع املبادرات للهنوض بعمل اللجنة.
 .74وأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي املوقر ابمس مجموعة البدلان األفريقية .وأقر الوفد ابحلاجة إىل
إحراز تقدم يف معل اللجنة حنو اعامتد معاهدة محلاية هيئات البث .ومع مراعاة القيود املفروضة عىل النسق احلايل لالجامتع،
أعرب الوفد عن تقديره للوثيقة املُعدة لهذا البند من جدول األعامل ،ووافق عىل أن اللجنة لن تكون قادرة عىل الاخنراط يف
العمل املعياري .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تمتكن اللجنة ،يف املس تقبل القريب ،من إحراز تقدم يف معلها بشأن هذا البند
من جدول األعامل.
 .75وأعرب ممثل احتاد اإلذاعة األورويب ( )EBUعن شكره مجليع أحصاب املصلحة عىل دمعهم للعمل اجلاري بشأن
معاهدة البث وأكد مدى أمهية هيئات البث للمجمتع ،مبا يف ذكل التكنولوجيا اليت استمثروا فهيا .وأوحض املمثل أن املعاهدة
اكنت مبثابة إقرار واحض بتكل األمهية ،ومن مث ،جيب أن تكون تكل املعاهدة ذات أولوية قصوى من منظور امللكية الفكرية.
وشدد املمثل عىل احلاجة إىل حتسني مرشوع النص يف الوثيقة  SCCR/39/7من خالل مجموعة صغرية من خرباء الصياغة
واملناقشات الثنائية حول س بل امليض قدماً.
 .76وحتدث ممثل املؤسسة ادلولية للتعلمي ( )EIنيابة عن املؤسسة ادلولية للتعلمي والاحتاد العاملي لنقاابت التعلمي ،اذلي
يضم أكرث من  32مليون عضو وحنو  384مؤسسة ،مبا يف ذكل املدرسون والباحثون واملوظفون املعاونون للتعلمي اذلين
يعمتدون عىل أعامل التدريس والبحث .وأدركت املؤسسة مدى صعوبة الانتقال من الاجامتعات املبارشة إىل البيئات البعيدة
وبيئات اإلنرتنت ،مبا يف ذكل بث احملارضات املدرس ية ابس تخدام التليفزيون والراديو والهواتف احملموةل ومنصات اإلنرتنت.
وقد اس تخدم املدرسون والباحثون ابنتظام املصنفات املذاعة ألغراض التدريس والبحث ،واعمتدوا عىل الاس تثناءات
والتقييدات إلجناز املهام العامة والقامئة عىل حقوق اإلنسان يف مؤسسات التعلمي والبحث يف مجيع أحناء العامل .وس يكون من
املهم جداً أن ينظر املدرسون يف الاس تثناءات والقيود املعتربة يف معاهدة البث ألهنم يس تخدمون ابنتظام املصنفات املذاعة
يف التدريس والبحث .ورمغ وجود حقوق اس تئثارية لهيئات البث قيد اإلعداد ،فإن الاس تثناءات والقيود ال تزال ت ُعاجل عىل
حنو غري مالمئ .وس يكون للمعاهدة اجلديدة اس تثناءات إلزامية ومسموح هبا أقل من تكل اخلاصة ابتفاقية روما ومعاهدات
الويبو بشأن حق املؤلف .وأشارت املؤسسة ادلولية للتعلمي إىل أنه س يكون من الرضوري جعل قامئة الاس تثناءات الواردة
يف الوثيقة  SCCR/36/6إلزامية ،مبا يف ذكل تكل اخلاصة حبقوق احلفظ والتعلمي والبحث يف البيئة الرمقية ولالس تخدامات
العابرة للحدود .وأعرب املمثل عن أمهل يف أن يأخذ املندوبون آراء املدرسني والباحثني بعني الاعتبار يف املفاوضات
املس تقبلية.
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 .77وأشار ممثل امجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية ( )JBAإىل أمهية دفع املناقشة إىل األمام ،ودعا إىل عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد معاهدة بشأن حامية هيئات البث خالل الثنائية  .21/2020وجيب أن تتوصل ادلول األعضاء إىل توافق
يف اآلراء يف جلنة حق املؤلف خبصوص القضااي األساس ية ،مبا يف ذكل النطاق احملدّ د وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.
وحثت امجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية ( )JBAأحصاب املصلحة عىل إجياد طريقة لعقد دورات إضافية واس تئناف
النقاش حول املعاهدة للتوصل إىل توافق يف اآلراء خبصوص القضااي األساس ية .وأضاف ممثل امجلعية أن إنشاء معاهدة البث
اكن مبثابة قضية ملحة ابلنس بة للويبو وهيئات البث يف مجيع أحناء العامل.
 .78وأشار ممثل مؤسسة أمرياك الالتينية ألحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية ( )Innovarteإىل أنه إذا مت اعامتد
الصك اجلديد بشأن هيئات البث ،فينبغي أن يوفر الوضوح واألمن بشأن الاس تثناءات والقيود اليت ينبغي لدلول األعضاء
وميكن لها اعامتدها .ورأى املمثل رضورة ذكل لتجنب التدهور الناجت عن ضعف الاس تثناءات اليت تؤثر عىل خمتلف هجود
املصلحة العامة وتقوض املصاحل املرشوعة الواردة يف نظام امللكية الفكرية .وجيب أال تؤثر املعاهدة عىل التطور التكنولويج
والاقتصادي البرشي لدلول األعضاء فهيا .وتعترب اتفاقية روما مبثابة الصك اذلي ستستند إليه املعاهدة اجلديدة بشأن البث،
وقد مسحت ابالس تثناءات ،وقدمت قامئة إلزامية مل تكن شامةل .وقد أخضعت اتفاقية روما واتفاقية تريبس هيئات البث
لقواعد اختبار اخلطوات الثالث ،وهو ما اكنت املفاوضات احلالية حتاول القيام به .واكن هنج اختبار اخلطوات الثالث
رضور ًاي نظراً للتحدايت اليت ينطوي علهيا تفسري تكل األمور اليت فرضت الكثري من القيود واملوافقة علهيا ،ولكن ليس
تتب الاس تثناءات الرضورية يف الوقت املناسب .وينبغي تكييف هذا الهنج مع احتياجات البدلان ،ما يعين أنه
البدلان اليت مل َّ
ينبغي أال يكون معيار الصك اجلديد .وأشارت مؤسسة أمرياك الالتينية ألحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية
( )Innovarteإىل رضورة اتباع منوذج اتفاقية روما فامي يتعلق ابالس تثناءات .والحظت املؤسسة حاجة اللجنة إىل توس يع
قامئهتا الستيعاب احتياجات القرن احلادي والعرشين ،مبا يف ذكل املصلحة العامة اإللزامية الواردة يف الرمس ،من بني أمور
أخرى ،واحتياجات الصحة العامة ،واملكتبات ،والتطور التكنولويج.
 .79وأشار الرئيس إىل اقرتاح املؤسسة بشأن اس تخدام اتفاقية روما .واقرتح الرئيس عىل املنسقني مشاركة مرشوع
امللخص بنا ًء عىل املساهامت الواردة حول موضوع البث.

البند  6من جدول األعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
البند  7من جدول األعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة األشخاص ذوي
إعاقات أخرى.
 .80عرض الرئيس مناقشات بشأن التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات ،البند  6من جدول
األعامل ،وكذكل البند  7بشأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة األشخاص ذوي إعاقات
أخرى.
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 .81ودعا الرئيس األمانة إىل عرض التقرير ،الوثيقة  ،SCCR/40/2بشأن الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل اذلي نظمته
األمانة يف عام .2019
وقدمت األمانة ملخصاً عن التقرير الوقائعي يف الوثيقة  ،SCCR/40/2وأشارت إىل أنه من الصعب للغاية تلخيص نتاجئ
ثالث ندوات إقلميية ومؤمتر دويل يف عرض تقدميي قصري وسهل دون اخملاطرة ابلتبس يط املفرط أو إساءة اس تغاللها وأشارت
إىل الندوة اإلقلميية جملموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ اليت عقدت يف أبريل  2019يف س نغافورة؛ والندوة اإلقلميية للمجموعة
األفريقية اليت عقدت يف يونيو يف نريويب بكينيا؛ والندوة اإلقلميية جملموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب اليت عقدت يف
سانتو دومينغو يف يوليو يف امجلهورية ادلومينيكية .وأشارت األمانة إىل البياانت ذات الصةل لتكل الاجامتعات .وتتاح
صفحات الويب اخملصصة والواثئق ذات الصةل والعروض التفصيلية للك من هذه الاجامتعات عىل موقع الويبو .وسلطت
األمانة الضوء عىل املهنجية املوحدة املتبعة عقب هذه الندوات اإلقلميية الثالث .ومت تقس مي العمل املنجز يف مجموعات العمل
حسب املناطق الفرعية أو حسب اللغة؛ أو تقرير خاص ابجللسات العامة اليت أوردت فهيا ادلول األعضاء ما قامت به من
نتاجئ ومالحظات واقرتاحات؛ أو مشاركة أربعة إىل س تة خرباء يف جماالت املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات
البحث والتعلمي واس تخدام أدوات واس تبياانت ومصفوفات معينة دلمج النتاجئ يف أربعة جماالت رئيس ية ،ويه املكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث ،إىل جانب جماالت الاس تخدام مثل احلفظ والنفاذ والاس تنساخ أو
الاس تخدام اجلاهز والاس تخدام عرب احلدود .وحصلت األمانة ،من خالل املصفوفة اليت تعد إحدى األدوات املس تخدمة يف
التحليل ،عىل معلومات قمية مت جتميعها يف  16مجموعة مضن الفئات األربع للمس تفيدين من التقييدات والاس تثناءات
املعروضة أفقياً ،وجماالت البحث األربعة املمتثةل يف احلفظ والاس تنساخ والنفاذ والاس تخدام عرب احلدود املعروضة معود ًاي.
ابإلضافة إىل ذكل ،مت حتديد املعلومات اجملموعة حول لك من هذه اجملموعات يف ملخص مناقشات الندوات اإلقلميية من
الفقرة  9إىل  119من التقرير ،واس ُتمكلت ببعض املالحظات من مؤمتر الرؤساء واملرؤوسني اذلين حرضوا الحقا ً املؤمتر
ادلويل وتكل اليت وردت يف الفقرتني  126و .127وسلطت األمانة الضوء عىل بعض اجملموعات أو الفئات من املس تفيدين
من التقييدات والاس تثناءات وجماالت الاس تخدام .أو ًال ،مثال املناقشات حول املكتبات واملسائل العابرة للحدود .ففي
ميرس من خالل معاهدة مراكش،
الفقرة  38من التقرير خالل املناقشات ،أشري إىل النظام احلايل لتبادل الكتب يف نسق َّ
ومل ُجتمع ادلول األعضاء بشأن إذا ما اكنت الاس تثناءات رضورية للتبادل العام للمصنفات يف نسق رمقي .واقرتحت بعض
ادلول األعضاء فائدة مزيد من اإلرشادات بشأن نطاق الاس تثناءات وتطبيقاهتا يف هذا الس ياق ألغراض التعلمي .أما املثال
الثاين اذلي أشارت إليه األمانة فيتعلق بدور احملفوظات والنفاذ .وأبرزت ادلول األعضاء أن األحاكم املتعلقة بدور احملفوظات
موجودة يف الغالب للنفاذ إىل النسخ املادية أو الامتثلية وليس للنفاذ إىل النسخ الرمقية ،كام ورد يف الفقرة  54من التقرير.
ورأت بعض ادلول األعضاء أنه ميكن معاجلة هذه األحاكم من خالل مراجعة قوانني حق املؤلف أو قوانني أخرى ختتلف عن
قانون حق املؤلف ولكن يف جمال امللكية الفكرية .واملثال الثالث يتعلق ابملتاحف واحلفاظ علهيا .وشددت معظم ادلول
األعضاء يف الفقرة  68من التقرير عىل أن السبب األول حلفظ مجموعات املتاحف هو ختفيف خماطر فقدان املصنفات يف
مجموعة بشلك هنايئ بسبب خماطر تغري املناخ والرسقة واحلرائق وغريها من الكوارث .وأخرياً ،ورد يف الفقرة  104مثا ًال يوحض
توليفة أخرى بشأن التعلمي والاس تنساخ وأشارت بعض ادلول األعضاء إىل التحول املزتايد من احملتوى الامتثيل إىل احملتوى
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الرمقي ألغراض التدريس يف الفصول ادلراس ية .وأشارت بعض ادلول األعضاء كذكل إىل احلاجة إىل تسهيل املواد خارج
نطاق الصفوف املادية ،عىل سبيل املثال ،يف منصات التعمل اإللكرتوين .وتساءلت عام إذا اكن هذا الاس تثناء احملدد املوجود
يف العامل الامتثيل سينطبق عىل تكل الاس تخدامات اجلديدة .واقرتحت األمانة يف الفقرة  105أنه رمبا توجد رشوط خمتلفة بل
وماكفآت ميكن أن تنطوي علهيا تكل الاس تخدامات ،وتكون خمتلفة فامي يتعلق ابالس تخدامات التعلميية العادية أو مقابلها.
ونُظم املؤمتر ادلويل كخامتة ملرحةل تقيص احلقائق ومجع املعلومات املتوخاة يف خطط العمل بشأن التقييدات والاس تثناءات.
وأاتح املؤمتر ادلويل فرصة لتناول بعض القضااي ،احملددة يف الندوات اإلقلميية الثالث ،عىل نطاق عاملي .حيث تناول اجملاالت
املواضيعية األربعة ،وفئات املس تفيدين األربع والاس تثناءات ،وحرضه أكرث من  230مشاراكً .وقد حرض املؤمتر  18رئيساً
ومرؤوساً من الندوات اإلقلميية إىل جانب  44مشاراكً و 5خرباء .ونُرشت صفحة الويب والواثئق ابإلضافة إىل العروض
التفصيلية وأيضاً املقابالت اليت أجريت مع بعض املشاركني عىل موقع الويبو .وعرضت األفاكر املتعلقة ابحملفوظات ،من الفقرة
 174إىل الفقرة  ،181اس تثناءات وقيوداً أكرث حتديداً يف القانون ،وحتديد التعريفات ،واآللية الهجينة ،ومزجي من هنج قامئ
عىل الرتخيص ،وهنج التقييدات والاس تثناءات اذلي ميكن أن حيل قضااي حمددة مثل األعامل التجارية أو القضااي املتعلقة
ابملصنفات خارج نطاق التجارة واملصنفات املنشورة واليتمية .وكذكل موثوقية الصك ودوره يف اجملال وأمهية توفري أدوات معل
للمحفوظات ،وخاصة ،اليت قدمت املعارف والوعي بشأن القضااي املتعلقة حبق املؤلف ،وقضية عرب احلدود ،ال س امي فامي
يتعلق ابملواد األرش يفية يف اجملموعات .وأشارت األمانة أيضا ً إىل بعض األفاكر حول املتاحف املنبثقة عن املؤمتر ،واملوحضة يف
الفقرات من  252إىل  ،258ملعاجلة أوجه عدم اليقني القانونية والتفاواتت احلالية يف الترشيعات عرب البدلان ،مبا يف ذكل عدم
وجود منظامت اإلدارة امجلاعية يف بعض البدلان ،واحلاجة إىل إرشادات رفيعة املس توى بشأن صك أو إعالن أعدته الويبو
للحفظ الرمقي للرتاث الثقايف ،وحتديث الترشيعات الوطنية ،وإضافة اس تثناءات حمددة يف القانون الوطين تركز عىل أنشطة
املتاحف ،وتكوين كفاءات ملنظامت اإلدارة امجلاعية ،وإدراج تعريف للمتاحف عند إضافة اس تثناءات أو أحاكم حمددة يف
القانون الوطين ،وختطيط إلرث أعامل الفنانني مبساعدة الهيئات الفنية .كام مت حتديد بعض األفاكر حول املكتبات املنبثقة عن
املؤمتر من الفقرات  294إىل  ،303اليت أشارت إىل احلد األدىن من املعايري ادلولية للحفظ ،واحلاجة إىل املقارنة املعيارية
والرصد الصحي للامنذج املمكن اعامتدها عاملياً .وأشارت األمانة إىل رضورة النظر يف الترشيعات الوطنية ،ال س امي فامي خيص
األمثةل اجليدة اليت جيب اتباعها ،واحلاجة إىل إطار قانوين ميكن أن يتطور فامي يتعلق ابملتطلبات الفنية ،واحلاجة إىل تكوين
الكفاءات ووجود بنية أساس ية جيدة ،وكذكل ادلور اذلي تضطلع به الكياانت اإلقلميية للنفاذ عرب احلدود واذلي مل يقترص
عىل املكتبات حفسب ،بل ميكن أن يكون فعا ًال أيضا ً يف جمال التعلمي والبحث وأنشطة األرشفة األخرى .كام مت عرض بعض
األفاكر بشأن التعلمي والبحث من الفقرات  355إىل  ،359وبشلك أكرث حتديداً ،بشأن املراجعة املوضوعية لترشيعات حق
املؤلف الوطنية ،وإعالن الويبو بشأن اإلطار الرئييس ادلويل ،ومسأةل مسؤولية املدرسني يف حال اكنوا أمناء احملفوظات،
والتوافر أو إاتحة الاس تثناءات واألحاكم من خالل األحاكم التعاقدية .ويف هناية املؤمتر ،حددت أمانة الويبو اخلطوات املقبةل
ومت تضميهنا يف ثالث مجموعات ،ويه املبادئ واألفاكر العامة ،ودور ادلول األعضاء ،ودور الويبو .ويرد يف هناية الوثيقة
 SCCR/40/2التفاصيل املتعلقة ابخلطوات املقبةل.
 .82وشكر الرئيس األمانة عىل التقرير ووضع بعض القواعد األساس ية للمساهامت والبياانت.
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 .83وأعرب وفد الصني عن شكره لألمانة عىل التقرير عن الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل بشأن التقييدات
والاس تثناءات اليت شلكت أساس املناقشات .ورأى الوفد أن املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية بطبيعهتا تقدم
املعلومات العامة ،وأن الاس تثناءات والتقييدات تعترب راكئز حمورية ابلنس بة لتكل األنشطة بسبب املصلحة العامة وميكن أن
توازن بني املصلحة العامة ومصاحل أحصاب احلقوق .وسلّط التقرير الضوء عىل اآلراء حول الاس تثناءات والتقييدات ،وقدّ م
اقرتاحات للعمل واألدوار اليت تضطلع هبا ادلول األعضاء .وأعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة يف العمل املس تقبيل هبدف
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن العمل.
 .84وحتدث وفد اململكة املتحد ابمس اجملموعة ابء ،وأثىن عىل األمانة وأحصاب املصلحة اآلخرين لنجاهحم يف تنظمي الندوات
املبني يف التقرير ،وإن التقييدات
اإلقلميية يف أكتوبر  .2019وقالت اجملموعة ابء إهنا الزتمت ابملبادئ العامة عىل النحو ّ
والاس تثناءات اكنت جزءاً أساس يا ً من اإلطار املتوازن حلقوق التأليف والنرش ودمعت الرتاث الثقايف والتعلمي ابعتبارهام
مصلحة عامة .ومع ذكل ،أوصت اجملموعة أحصاب املصلحة مبراعاة أن قدرة املبدعني عىل احلصول عىل أجر وماكفأة عادةل
ينبغي أال تُثبط بال داعٍ؛ ومن مث ،أقرت بدور الرتخيص املهم يف هذا الس ياق .وأحاطت اجملموعة ابء علامً ابحلاجة إىل العمل
عىل الصعيد الوطين ،وهو موضوع تكرر ذكره يف التقرير .كام أحاطت اجملموعة علامً ابملناقشات والنتاجئ الواردة يف التقرير.
وأضافت اجملموعة ابء أن املعلومات س تكون قمية بال شك للعمل عىل التقييدات والاس تثناءات يف تكل اجملاالت املعينة.
وجاء الرتكزي عىل اجلوانب الرمقية يف الوقت املناسب ،ابلنظر إىل اس مترار جاحئة كوفيد 19-والتحدايت املس مترة ،وحتديداً،
فامي يتعلق ابلنفاذ إىل التعلمي واملصنفات الثقافية .وأكدت اجملموعة ابء أن النظر يف اجلوانب الرمقية يف تكل اللجنة ابالستناد
فقط إىل الاس تثناءات والتقييدات س يكون ضيقا ً جداً وأحادي اجلانب .وأحاط الوفد علامً ابلسبيل للميض قدماً املذكور يف
الفقرات من  390إىل  .406وظلت اجملموعة ابء ملزتمة مبواصةل مشاركهتا البناءة يف هذا املوضوع.
 .85وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية ،وشكر األمانة عىل إعداد
تقرير عن الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل بشأن التقييدات والاس تثناءات .ودعا الوفد إىل اتباع هنج جامعي لصياغة مبادئ
عامة ميكن عىل أساسها توحيد ُهنجنا ،ووضع صك دويل ميكن اس تخدامه كدليل القرتاح حلول لتكل املشالكت العامة،
وذكل يف الاس تنتاجات التحليلية واقرتاحات ادلول األعضاء واخلرباء يف تكل اجملاالت .ووفقا ً لنتاجئ املؤمتر ،اذلي عُقد كجزء
من تنفيذ خطة العملُ ،قدمت اقرتاحات بشأن لك من هذه التقييدات والاس تثناءات .وشددت اجملموعة عىل أمهية حل
القضااي العابرة للحدود ،وحفص الغموض القانوين ،والاختالف يف ترشيعات البدلان اخملتلفة ،وإيالء اهامتم خاص للحفاظ
عىل الرتاث الثقايف يف شلك رمقي ،كام ركزت عىل املبادئ واألنظمة ادلولية اليت س تكون قابةل للتطبيق عىل املتاحف
واملكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث .ولقد أظهرت جاحئة كوفيد 19-احلاجة املهمة جدً ا للتكنولوجيا الرمقية،
مبا يف ذكل النفاذ عن بُعد والاس تخدام عرب احلدود .وأشارت اجملموعة إىل رضورة تعممي وجود املواد الرمقية .وقد أصبحت
العيوب والرتاجعات للصكوك ادلولية القامئة مسأةل صارخة بوجه خاص عندما واجه نظام حق املؤلف ادلويل برمته وربط
احلقوق حتدايت غري مس بوقة ،وعندما اكن معل ماليني املتاحف واملكتبات ودور احملفوظات ،ابملعىن التقليدي لللكمة،
معرضاً للخطر .والحظت مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية أن الافتقار إىل توجيه دويل معرتف به
جيعل من الصعب النفاذ إىل الثقافات وتبادلها عرب احلدود ،ما يعوق التقدم .وأكدت اجملموعة ادلور احليوي اذلي تؤديه

SCCR/40/9
27

املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف يف احلفاظ عىل الرفاه الثقايف للشعب ووجود البحث إلاتحة النفاذ والتعلمي والبحث
اجليدين .وقد لبت الاس تثناءات والتقييدات احتياجات التعلمي والبحث عرب اإلنرتنت بدرجة اكفية واكنت الاس تثناءات
والتقييدات الوطنية الطريقة الفضىل الحرتام مصاحل اجملمتع وتلبية احتياجات لك بدل .وأشار الوفد إىل أن الرتخيص يؤدي
دوراً همامً يف تطور التعلمي عرب اإلنرتنت وعرب احلدود مبا يليب الاحتياجات واملتطلبات بشأن املواد التعلميية ،واملشاركة يف
أعامل البحث والتعلمي عرب اإلنرتنت ،مع احلفاظ عىل األسواق الرئيس ية للمصنفات املرخصة .ودعت اجملموعة إىل وضع معايري
وحمسنة ،فض ًال عن إاتحة حوار مفتوح بني أحصاب احلقوق واملؤسسات التعلميية س يجمع بني مصاحل الك
ترشيعية جديدة ّ
اجلانبني ُ
وسرييس أسس التعاون يف البحث عن املزيد من العروض واملزيد من النفاذ إىل املواد عرب اإلنرتنت.
 .86وحتدث وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية ،وأعرب عن امتنانه للقيادة واألمانة لعرض التقرير (الوقائعي) عن
الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل ،الوثيقة  .SCCR/40/2وأعادت اجملموعة األفريقية تأكيد دمعها لوالية امجلعية العامة لعام
 ،2012أي ملواصةل مناقش هتا للعمل عىل التوصل إىل صك قانوين دويل مالمئ واحد أو أكرث سواء يف شلك قانون منوذيج
أو توصية مشرتكة أو معاهدة أو أي أشاكل أخرى حول التقييدات والاس تثناءات .وأشارت اجملموعة األفريقية إىل أن
الندوات عُقدت وفقا ً خلطط العمل بشأن التقييدات والاس تثناءات املتفق علهيا يف الوثيقة  .SCCR/36/7وشددت
اجملموعة األفريقية عىل أمهية التقرير يف معل اللجنة بشأن الاس تثناءات والتقييدات ،وسلطت الضوء عىل خمتلف الاقرتاحات
املتعمقة واملليئة ابملعلومات الواردة يف التقرير .ودعا الوفد إىل نظام حق املؤلف املتوازن اذلي ياكئف املبدعني ويتيح إماكنية
النفاذ املناس بة ،ويضمن التقدم والتمنية املس تدامة للمجمتعات من خالل حتفزي الرفاهية العامة وإرساهئا وتعزيزها من خالل
نرش املعارف والثقافة والعمل .وأشارت اجملموعة األفريقية إىل أن الندوات ركزت عىل اجملاالت املواضيعية اخملتلفة ،وأن ادلول
األعضاء تطبق قوانني وطنية متباينة بشأن تكل اجملاالت ،وذكل ي ِّ
ُشلك عقبة أمام التعاون بني ادلول والتنفيذ احمليل .والحظ
الوفد أن التقرير وادلراسات اخملتلفة املقدمة يف ادلورات السابقة للجنة ميكن أن تسهم يف التوصل لنتيجة انحجة ملسأةل طال
أمدها .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل إجراء مزيد من املناقشة بشأن بند جدول األعامل يف ادلورة ّ .SCCR/41
وشلك
ظهور جاحئة كوفيد 19-حتد ًاي فريداً أمام اجملمتع العاملي .فقد ُحرم األطفال من النفاذ إىل املواد التعلميية عرب اإلنرتنت بسبب
لواحئ حق املؤلف املقيدة ،وهو ما ميثل حتد ًاي فائقاً يتطلب اهامتماً عاج ًال من اللجنة .وابملثل ،فإن تبادل املعلومات مفتوحة
املصدر للمواد البحثية اكن دافعاً أساس ياً للتعاون العاملي يف حل التحدايت الصحية الشائعة .مت تذكري األعضاء بنجاح اللجنة
بشأن إبرام معاهدة مراكش اليت أوحضت اجلهود التعاونية لدلول األعضاء واإلرادة الس ياس ية ملعاجلة أحد اجلوانب اليت حتظى
ابهامتم عام كبري .ودعا الوفد اللجنة إىل الاس تجابة للتحدايت احلالية.
 .87وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن رسوره للمشاركة بصفته مراقباً يف مجيع ندوات الويبو اإلقلميية الثالث
ويف املؤمتر ادلويل .وشكر الوفد األمانة عىل تقدمي تقريرها املمتاز ،وأشار إىل أنه س يكون مبثابة مرجع مفيد ألعضاء اللجنة
ملواصةل املناقشات يف ادلورة القادمة للجنة وما بعدها .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل مواصةل احملاداثت.
 .88ورحب وفد الربازيل ابلتقرير الوقائعي اذلي يلخص نتاجئ الندوات اإلقلميية الثالث يف املؤمتر ادلويل بشأن التقييدات
والاس تثناءات عىل حق املؤلف .وأضاف الوفد قمية كبرية لتكل املناقشات وفضّ ل اس مترار معل اللجنة بشأن تكل القضااي.
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والحظ الوفد أن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ينبغي أن حتقق تو ً
ازان بني املصاحل املرشوعة للمؤلفني واملبدعني
ومصاحل األطراف األخرى .وابلنس بة إىل أمناء املكتبات واحملفوظات اذلين يعملون يف نطاق أنشطهتم املهنية ،اكنت
التقييدات والاس تثناءات وس يةل لتجنب تعريض تكل الفئات للتحدايت القانونية .كام لفت الوفد الانتباه إىل قضية التقييدات
والاس تثناءات فامي يتعلق ابألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى اليت ال تغطهيا معاهدة مراكش .وعىل الرمغ من األمهية اجللية
ابلنس بة للحكومة الربازيلية ،مل حيظ املوضوع ابهامتم كبري من جانب جلنة حق املؤلف يف الس نوات األخرية .وأعرب الوفد عن
تطلعه إىل مزيد من التبادل املتعمق حول هذه املسأةل واقرتح أن تتناول الندوات اإلقلميية أو دون اإلقلميية املس تقبلية مسأةل
التقييدات والاس تثناءات فامي يتعلق ابألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ،مع الرتكزي عىل التقنيات اجلديدة وإماكنية النفاذ.
ورحب الوفد ابملناقشات مع األعضاء بشأن الاقرتاح وإبرازه يف معل اللجنة يف املس تقبل.
 .89وأثىن وفد إندونيس يا عىل األمانة لتقريرها الشامل كام ورد يف الوثيقة  SCCR/40/2وعرضها التوضيحي املفصل.
وشدد الوفد جمدداً عىل البيان اذلي أدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ اذلي أكد عىل أن مواطن
املرونة للمكتبات واملتاحف ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية فض ًال عن األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى اكنت هممة
لألفراد وتطوير اجملمتعات .وذكر الوفد أن موضوع تقييدات واس تثناءات حق املؤلف قضية تتشاركها مجيع ادلول ،حيث اكنت
جز ًءا طبيع ًيا من أي نظام متوازن حلق املؤلف .وأضاف الوفد أن جاحئة كوفيد 19-احلالية أظهرت أن املؤسسات التعلميية،
فض ًال عن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف يف مجيع أحناء العامل حباجة إىل بيئة دامعة ذات تقييدات إلجياد وظائف دون
خماطر رضورية .وأعرب الوفد عن رسوره بنتاجئ تنفيذ خطط العمل املعنية ابلتقييدات والاس تثناءات .ورحب الوفد بنتاجئ
الندوات اإلقلميية الثالث اليت عقدت يف س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو وكذكل املؤمتر ادلويل اذلي عقد يف جنيف .وكام
ذكر املدير العام يف بيانه الافتتايح ،أاتحت األحداث الفرص ملعاجلة أمه القضااي امللحة املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات.
وأعرب الوفد عن أمهل أال تظل النتاجئ جمرد واثئق تقرير بل وأن حتولها اللجنة إىل برانمج معل ملموس للجنة حق املؤلف
بشأن مسأةل التقييدات والاس تثناءات .ودعا الوفد إىل العمل عىل تكوين الكفاءات لدلول األعضاء لتطوير إطار قانوين
وطين حول هذا املوضوع .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل التوصل إىل برانمج معل مس تقبيل بشأن التقييدات والاس تثناءات،
مبا يشمل برانجما ً من شأنه أيضا ً حل القضااي عرب احلدود.
 .90وأقر وفد ترينيداد وتوابغو بعمل اللجنة اذلي واصل تزويد جدول األعامل الترشيعي احمليل ابملعلومات .ودعامً للبيان
الافتتايح اذلي أدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،أثىن الوفد عىل جلنة حق املؤلف والزتم مبواصةل
العمل التعاوين من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املفاوضات القامئة عىل النصوص ملعاهدة البث يف ادلورات املقبةل
للجنة .وابلنس بة لرتينيداد وتوابغو ،اكن معل جلنة حق املؤلف يتسم بأمهية خاصة نظراً النضامهما مؤخراً إىل معاهدة بيجني،
ومعاهدة مراكش واتفاقية روما .وأشاد الوفد أيضا ً برتكزي جلنة حق املؤلف فامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات لصاحل
املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية ،وكذكل لصاحل األشخاص اذلين يعانون من إعاقات يف قراءة
املطبوعات .وشاركت ترينيداد وتوابغو مشارك ًة ف ّعاةل يف الندوة اإلقلميية جملموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،اليت عُقدت
يف سانتو دومينغو ،واملؤمتر ادلويل اذلي عُقد يف جنيف .وأعرب الوفد عن شكره لألمانة العامة عىل إعداد تقريرها كام ورد
يف الوثيقة  ،SCCR/40/2وعىل العرض التقدميي املتعمق .وأعرب الوفد عن تأييده الاكمل للعمل اجلاري بشأن

SCCR/40/9
29

الاس تثناءات والتقييدات ،مبا يف ذكل الاتفاقات التعاقدية واحللول القامئة عىل الرتخيص ،وتطلع إىل مواصةل العمل يف هذه
اللجنة.
 .91وشكر وفد إكوادور الويبو عىل تنظمي الاجامتع وشكر األمانة عىل العمل التحضريي اذلي قامت به .وفامي يتعلق ابلبند
املدرج يف جدول األعامل ،أعرب الوفد عن تأييده للطلبات اليت قدمهتا مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأشار الوفد
إىل أن جلنة حق املؤلف قد معلت ابس مترار عىل الرشوع يف جمال مناسب للمناقشة بشأن الاس تثناءات والتقييدات
ووفرت الكثري من املوارد اليت ميكن أن تكون مفيدة لوضع النص املوحد لصك دويل حممتل .واقرتح الوفد وضع قواعد سلمية
بشأن الاس تثناءات والتقييدات حبيث ال تتعارض مع معيار اخلطوات الثالث وتقترص عىل حاالت معينة .وأضاف الوفد أن
اجلاحئة ساعدت الناس عىل إعادة النظر يف رضورة الاعرتاف ابالس تثناءات والتقييدات اليت أاتحت النفاذ إىل املعلومات
ألغراض التعلمي والبحث .وأشار الوفد إىل ادلور احليوي اذلي لعبه املبدعون خالل تكل الفرتة وتعهد بتقدمي ادلمع ملواصةل
العمل بطريقة بنّاءة يف اللجنة.
 .92وأعرب وفد ش ييل عن تأييده للطلبات اليت قدهما وفد بامن ،ابمس مجموعة دول أمرياك الالتينية والاكرييب ،بشأن
موضوع التقييدات والاس تثناءات .وأشار الوفد إىل أن التقرير خلص بشلك حصيح إىل أن موضوع التقييدات
والاس تثناءات اكن موضع اهامتم دلى مجيع األعضاء .وأشار الوفد إىل أن التقييدات والاس تثناءات متأصةل يف أي نظام
متوازن حلق املؤلف ،وأن هذا التوازن أصبح أكرث حيوية خالل اجلاحئة .ومع ذكل ،اقرتح الوفد أن التقرير ينبغي أن يكون
أكرث تفصي ًال بشأن خمتلف املواضيع اليت تتناولها الندوات واملؤمتر ادلويل .وينبغي أن حيدد التقرير املواضع اليت ميكن تطبيق
الاس تثناءات والتقييدات خاللها يف مجيع تكل اجملاالت وأن يقدم نصوصاً دولية ،مع مراعاة الوالية اليت متنحها امجلعية العامة.
وميكن تكرار العمل املضطلع به بشأن األشخاص معايق البرص يف مجيع تكل اجملاالت اليت تتناولها الندوات واملؤمتر ادلويل،
بغية تكرار النتيجة الناحجة ملعاهدة مراكش .وأشار الوفد إىل أنه ينبغي مجليع أحصاب املصلحة اس تكشاف أوجه املرونة اليت
ميكن أن يوفرها حق املؤلف للتعامل مع األزمة الصحية ،ال س امي فامي يتعلق ابلتعلمي عرب اإلنرتنت والنفاذ إىل املكتبات ودور
احملفوظات ،اليت اكنت مغلقة يف الوقت احلايل أمام امجلهور واليت اكنت رضورية للنفاذ إىل الثقافة .وأشار الوفد إىل أنه اكن
من املهم أال تركز اس تنتاجات التقرير عىل اجملاالت اليت خيتلف موضوعها عن الاس تثناءات والتقييدات .فعىل سبيل املثال،
مل تكن القضااي املتعلقة ابلرتخيص والتعاقد ذات صةل ابملناقشة ومل تكن تعطل حتقيق الوالية أو الامتثال لها.
 .93وأشار الرئيس إىل قلق الوفد من احلصول عىل مزيد من التفاصيل بشأن املوضوعات اليت جيري دراس هتا ،والفجوات
املتأصةل عىل الصعيد ادلويل ،فض ًال عن رضورة إبراز بعض أوجه املرونة اليت يُتيحها حق املؤلف.
 .94وذكر وفد كينيا ،ابعتباره من ادلول املضيفة ،أنه س يجعل مداخالته تقترص عىل روح نتيجة ذكل الاجامتع اإلقلميي
واجامتعات متابعة جلنة حق املؤلف الالحقة اليت مت عقدها .وذكر الوفد أن الاس تثناءات والتقييدات اكنت هتدف إىل
التخفيف من رصامة احلقوق الاس تئثارية اليت مينحها حق املؤلف أو أي شلك آخر من أشاكل قانون امللكية الفكرية .وفامي
يتعلق ابلتخفيف من تأثريات احلقوق الاس تئثارية ،فقد خدمت الاس تثناءات والتقييدات ،من بني مجةل أمور ،أهداف
الس ياسة الاجامتعية املمتثةل يف حتقيق التوازن بني مصاحل أحصاب املصلحة املاكحفني مع ضامن عدم احامتل فشل السوق .ومبا

SCCR/40/9
30

أن الاس تثناءات والتقييدات أسفرت بشلك اعتيادي عن الاس تخدام احلر للمصنفات احملمية ،يف معظم الوالايت القضائية،
فيجب أن تكون مدروسة جيداً لتجنب حدوث اضطراب يف السوق .ويف العديد من البدلان ،قامت بوضع قوانني هتدف
إىل حتقيق أهداف ثقافية واجامتعية معينة ،وكذكل الاس تثناءات والتقييدات .وأشار الوفد إىل أن الاس تثناءات والتقييدات
يف كينيا وغريها من البدلان ،هتدف بشلك رئييس إىل سد الفجوة يف املعارف واملعلومات اليت ُربَّام مل تكن القوة ادلافعة يف
الوالايت القضائية األخرى .وذلكل ،ال يوجد منوذج واحد خيدم مجيع الوالايت القضائية .وأشار الاجامتع اإلقلميي يف نريويب
إىل أن معظم الثقافة واملؤسسات األفريقية ،وال س امي دور احملفوظات واملكتبات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية
تُركز عىل حق املؤلف .ومع ذكل ،كشف الوفد عن أن معظم قوانني حق املؤلف مل تتناول ظواهر مثل النفاذ الرمقي،
والاس تخدام عرب احلدود ،والنسخ اخلاص ،والاس تنساخ ،واحلفظ بشلك مناسب .ولوحظ أهنا تواجه عوائق أمام ذكل،
تضمنت عدم إضافة حق املؤلف للترشيعات ،والافتقار إىل القدرات واملوارد التقنية ،وقصور البنية التحتية أو عدم وجودها
من أجل تيسري النجاح ،والتعاون عرب احلدود ،وضعف أطر الرتخيص ،واملؤسسات مبا يف ذكل منظامت اإلدارة امجلاعية،
فض ًال عن الافتقار إىل األدوات واإلرشادات دلمع األنشطة .وأشار الوفد إىل أن كينيا حتتاج إىل حتسني أوجه القصور هذه
بد ًال من وضع صك دويل بشأن الاس تثناءات والتقييدات .ورأى الوفد أن الاس تثناءات والتقييدات القامئة بذاهتا دون أن
تقابل حقوقاً اس تئثارية س ُتؤدي إىل مزيد من الالتباس يف الصناعة أكرث من مساعدة الصناعة.
 .95وأشار الرئيس إىل ادلعوة إىل حتقيق توازن وجتنب اس تخدام منوذج واحد يناسب امجليع.
ورحب وفد ابكس تان ابلتقرير عن الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل بشأن التقييدات والاس تثناءات .وأشار الوفد إىل أن
الرتاخيص والاس تثناءات ال يتعارض أحدها مع اآلخر بل هام جزء من البيئة المتكينية نفسها كام ذكر عدد من املشاركني
خالل الندوات اإلقلميية واكن الصك ادلويل همامً عند وضع القوانني احمللية لالسرتشاد مببادئ رفيعة املس توى ووضع حد أدىن
من األسس يُمكن تنفيذها مبرونة عىل املس توايت احمللية .وطالب الوفد بشدة حبق املؤلف والاس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية ،ألن ذكل س يكون مساعدة ترشيعية كبرية ومبدأ توجهيياً جامعاً
لدلول األعضاء ملراجعة أنظمهتا األساس ية وقراءهتا مبا يتوافق مع الصك ادلويل .وأشار الوفد إىل أنه ينبغي إعادة النظر يف
الصكوك ادلولية مع إيالء اعتبار خاص للمنظور اإلمنايئ مع مراعاة الاس تخدامات اإللكرتونية والرمقية للتعلمي عرب احلدود.
 .96وأعرب وفد بوتسواان عن شكره لألمانة عىل التقرير املفصل بشأن الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل ،كام ورد يف
الوثيقة  SCCR/40/2والعرض التقدميي الشائق .وأيد الوفد البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية.
وتضمن تقرير األمانة األدةل اليت مجعها الوفد من تكل األحداث .وأحاط الوفد علامً ابخلطوات التالية كام جاء يف الوثيقة،
وصنّف املبادئ واألفاكر العامة وأدوار ادلول األعضاء والويبو .وأشار الوفد إىل أن موضوع التقييدات والاس تثناءات ال يزال
مسأةل هامة يتعني عىل جلنة حق املؤلف أن تعمل عىل تناولها بغية ضامن وجود نظام متوازن حلق املؤلف .ونظراً لتأثري
اجلاحئة العاملية عىل معل اللجنةّ ،
حث الوفد الويبو عىل مواصةل تقدمي ادلمع لدلول األعضاء ملعاجلة التقييدات والاس تثناءات
عىل املس توى الوطين .وميكن لرثوة املعلومات اليت مجعهتا اللجنة واألمانة بشأن هذا املوضوع أن متكن البدلان من التصدي
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لبعض التحدايت اليت أبرزهتا التقارير .وأكد الوفد الزتامه ابلتعاون مع ادلول األعضاء األخرى يف العمل املقبل للجنة حق
املؤلف بشأن هذا املوضوع الهام.
 .97وأقر وفد مالزياي ابجلهود اليت تبذلها األمانة واللجنة لتحديد أولوايت العمل عىل وضع صك س يدمع ويعزز اس تخدام
نظام دويل لتلبية الاحتياجات العامة خالل جاحئة كوفيد .واكن من الرضوري إحداث حتول يف البحوث التعلميية وأنشطة
التعمل عرب اإلنرتنت ،نظراً الضطرار املدارس واملكتبات إىل الغلق .وأشار الوفد إىل رضورة إاتحة الوقت لتحليل تأثري جاحئة
كوفيد 19-واألدوات املمكنة املتاحة ،مبا يف ذكل إماكنية أن يكون هذا املوضوع بنداً للتفاوض يف جلنة حق املؤلف .ودعا
الوفد إىل العمل املس تقبيل وإىل بذل هجود متضافرة من أجل تنظمي إجراء مناقشات بشأن التقييدات والاس تثناءات عىل
مس توى متعمق .وأقر الوفد ابلتحدايت اخملتلفة عىل املس تويني الوطين وعرب الوطين لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف واملؤسسات التعلميية مضن هدف حتقيق نتيجة ف ّعاةل ومتوازنة لالحتياجات اجملمتعية املتغرية .وأعرب الوفد عن أمهل
يف إماكن النظر يف طائفة من اإلماكنيات بشأن الطريق للميض قدما ً من خطط العمل اليت اعمتدهتا اللجنة مع إيالء األولوية
العامتد صك بأي شلك من األشاكل للحفظ والاس تخدام الرمقي والاس تخدام العابر احلدود للمؤسسات سالفة اذلكر.
 .98ورأى وفد الاحتاد األورويب أن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف تلعب دوراً أساس ياً يف نرش املعرفة والثقافة
واملعلومات ،وتسامه يف احلفاظ عىل اترخي أورواب .وأشار إىل أمهية دمع مؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي
اإلعاقات ،يف العاملني التناظري والرمقي عىل حد سواء ،مضن اإلطار ادلويل احلايل حلقوق التأليف والنرش .وأعرب الوفد عن
تقديره للعمل اذلي قامت به اللجنة وفقا ً خلطط العمل بشأن التقييدات والاس تثناءات .وأشار الوفد يف أعقاب املؤمتر ادلويل
املعين هبذا املوضوع ،اذلي عُقد يف أكتوبر  ،2019إىل ادلمع واسع النطاق اذلي ظهر لرتكزي املزيد من العمل عىل تكوين
الكفاءات وحتسني الترشيعات عىل الصعيدين الوطين واإلقلميي .واعترب الوفد أنه س يكون هناك قمية من إمعان مزيد من
النظر يف الطريقة اليت ميكن من خاللها للويبو تقدمي املساعدة يف هذا الصدد عىل أفضل وجه .وأكد التقرير الصادر عن
الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل التفامه عىل أساس خمتلف اإلماكنيات لتبادل اآلراء بشأن هذا املوضوع يف الس ياقات
الوطنية أو اإلقلميية .وأبدى الوفد اس تعداده للمشاركة بشلك بنّاء يف بنود جدول األعامل .ومع ذكل ،أشار الوفد إىل دمعه
لهنج ُيركز عىل معل اللجنة بطريقة ميكن من خاللها أن تؤدي التقييدات والاس تثناءات دورها بكفاءة يف إطار املعاهدات
ادلولية القامئة ،مع مراعاة دور الرتخيص املهم يف ادلول األعضاء .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن العمل اذلي ُأجنز خالل
الس نتني املاضيتني يؤكد احلاجة املاسة إىل املزيد من تكوين القدرات عىل املس توى الوطين ،فض ًال عن اإلرشادات الصادرة
عن الويبو .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن الطريقة اجملدية للميض قدما ً ميكن أن تمتثل يف مواصةل الرتكزي عىل فهم املشالكت
اليت تواهجها املؤسسات الثقافية واألشخاص ذوي اإلعاقات .وينطوي ذكل عىل إيالء اهامتم اكمل ابحللول املتاحة ابلفعل
لدلول األعضاء يف الويبو .وأكد الوفد أنه ال يس تطيع دمع العمل عىل وضع صكوك ملزمة قانو ًان عىل الصعيد ادلويل ،ولكنه
يؤمن بصفة خاصة ابلرتكزي عىل تكوين القدرات الوطنية إىل جانب تبادل املامرسات الفضىل والتوجهيات اإلرشادية من أجل
تناول اخلصائص اإلقلميية والتقاليد احمللية والقانونية والثقافية عىل أفضل وجه.
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 .99وأيد وفد الياابن البيان اذلي أدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .وأشار الوفد ،فامي يتعلق هبذا املوضوع،
إىل أنه من املهم حتديد التوازن املناسب بني مصلحة أحصاب احلقوق واملصلحة العامة .واكن معيار اخلطوات الثالث ف ّعا ًال
مكعيار دويل متوازن ومالمئ .وحددت ادلول األعضاء التوازن والاس تثناءات والتقييدات املناس بة بنا ًء عىل معيار اخلطوات
الثالث مع مراعاة اخللفيات الاجامتعية والثقافية للك بدل .ويف هذا الس ياق ،يُعترب تقامس التجارب واملامرسات الوطنية أمراً
أساس ياً ،واكنت الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل مفيدة لهذا الهدف.
وأشار ممثل رابطة فناين املصنفات البرصية األوروبية ( )EVAإىل أن األعضاء يرون أن الرتخيص امجلاعي اذلي ميتد إىل غري
األعضاء يؤدي دوراً هائ ًال لصاحل الفنانني ومؤسسات الرتاث الثقايف واملؤسسات التعلميية ومجيع املس تخدمني .وأشارت
الرابطة إىل أن اجلاحئة أظهرت مدى الرسعة اليت ميكن هبا وضع الرتاخيص وحل الطلبات املزتايدة .ولتلبية الاحتياجات
واملطالب اليت أعربت عهنا مؤسسات الرتاث الثقايف واملؤسسات التعلميية بطريقة متوازنة ،ال بد من احليلوةل دون وجود
اس تثناءات وتقييدات جديدة ألن حق املؤلف يُعد أمراً همامً ورضور ًاي لهؤالء املؤلفني ليك يعيشوا حياهتم اليومية .وأصدرت
منظامت اإلدارة امجلاعية للمصنفات البرصية التابعة للرابطة آالف الرتاخيص يوميا ً تقريباً من أجل تيسري النفاذ إىل احملتوى
واليقني القانوين .ومت إجراء الرتاخيص ليس فقط مع مؤسسات الرتاث الثقايف واملؤسسات التعلميية ،بل أيضاً مع املتاحف
اليت تغطي مجيع الاس تخدامات ،مبا يف ذكل الاس تخدامات عرب احلدود .ورحب املمثل بتوجيه الاحتاد األورويب للسوق
الرمقية املوحدة ،اذلي اش متل عىل منح تراخيص جامعية موسعة للمصنفات خارج نطاق التجارة يف مجموعات عامة .ورأت
الرابطة أهنا طريقة مفيدة حلل صعوابت عديدة بطريقة تعود عىل مجيع األطراف ابلنفع .وأشار املمثل إىل وجود خيارات اكفية
متاحة ابلفعل عىل الصعيد الوطين واإلقلميي ،وأنه ال حاجة إىل وضع صك ملزم عىل الصعيد ادلويل .وأكدت الرابطة دمعها
للجنة والويبو وقالت إهنا ستشارك ابألفاكر لتعزيز اجلهود امجلاعية الرامية إىل بناء القدرات.
 .100وأشاد ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي األفالم ( )FIAPFابلتقرير الشامل حول نتاجئ خطط العمل السابقة
وأشار إىل التعقيدات اليت ينطوي علهيا األمر ،ال س امي فامي يتعلق بعدم تقويض اس تدامة املصنفات اإلبداعية .وأشار الاحتاد
إىل أن اإلطار ادلويل القامئ حلق املؤلف ،مبا يف ذكل اتفاقية برن ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف واتفاقية تريبس ،يوفر
ابلفعل أوجه املرونة الالزمة لمتكني ادلول األعضاء من إدخال اس تثناءات وتقييدات تعاجل قضااي معينة تتعلق بترشيعاهتا
الوطنية وأولوايهتا الثقافية ووفقاً الختبار اخلطوات الثالث .وأكد املمثل أنه ينبغي عدم إدخال هذه الاس تثناءات والتقييدات
إال بعد إجراء تقياميت شامةل لألثر بغية ضامن عدم اإلرضار ابلصناعات اإلبداعية احمللية نتيجة ذلكل .وأكد الاحتاد أنه من
الرضوري أن تواصل الويبو دمع ادلول األعضاء يف هجودها احلالية للتصديق عىل معاهدات الويبو املتعلقة حبق املؤلف
وتنفيذها .وتُريس هذه املعاهدات حقوقاً موضوعية ال غىن عهنا لعمل قطاعات السيامن والتلفزيون وغريها من القطاعات
اإلبداعية ،وتشلك حافزاً حمور ًاي لإلبداع والاستامثر يف اإلنتاج والتوزيع يف مجيع أحناء العامل مجليع املنتجات الثقافية .ولعبت
املكتبات ودور احملفوظات دوراً هاما ً من الناحية التارخيية يف تعزيز واكتشاف توافر األفالم والنفاذ إلهيا وغري ذكل من الرتاث
الثقايف .واكن لالحتاد اترخي طويل مع تكل املؤسسات يف جمال العمل التعاوين .ويرى الاحتاد أن اإلجاابت عىل أنشطة احلفظ
وإماكنية النفاذ ال تمكن يف وضع معايري دولية بشأن الاس تثناءات والتقييدات.
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 .101وأكد ممثل مدرسة امللكية الفكرية يف أمرياك الالتينية ( )ELAPIأن التقييدات والاس تثناءات ينبغي أن تكون أعام ًال
س يادية للك دوةل .ويه تس تجيب لألوضاع القانونية الاس تثنائية ،وينبغي للبدلان أن تنظم هذه الاس تثناءات بطريقة حمددة،
وليس عن طريق إبرام املعاهداتَ .
وش َكت املدرسة من أن التعامل مع مثل هذه احلاالت بواسطة معاهدة دولية من شأنه أن
يودل قدراً كبرياً من انعدام األمن القانوين وأن يؤدي إىل تدهور كبري يف الظروف اليت تؤثر يف هناية املطاف عىل املؤلفني وعىل
أعامهلم .وأشار املمثل إىل أن صناعات حق املؤلف تؤثر عىل الناجت احمليل اإلجاميل للبدلان وعىل اقتصاد املعرفة اذلي يؤدي
إىل خلق فرص معل ويساعد عىل منو الاقتصادات ،وذلكل ينبغي أال تكون هناك اس تثناءات أو تقييدات يف مجيع احلاالت.
وحثت املدرسة مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب عىل عدم جعل الاس تثناءات قاعدة ألنه ليس من الرضوري الرتكزي
عىل معاهدة بشأن الاس تثناءات والتقييدات .وأضافت أهنا عىل اس تعداد للتعاون مع مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب
واملنطقة لسد الفجوة.
 .102وعرب ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ( )IFRROعن رسوره برؤية ادلور املركزي اذلي
تلعبه منظامت اإلدارة امجلاعية لتيسري النفاذ إىل العمل ،مبا يف ذكل العمل العابر للحدود ،قد انعكس يف تقرير األمانة .وقد
أاتحت منظامت اإلدارة امجلاعية احلصول عىل تراخيص عابرة احلدود ،ما مكن الطالب من النفاذ إىل مواد التعمل بغض النظر
عن ماكن وجودمه .ويف الواقع ،قامت منظامت اإلدارة امجلاعية ،خالل جاحئة كوفيد ،19-بتكييف همارات الرتخيص حبيث
ميكن مواصةل أنشطة التدريس .وقد أاتحت الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل اذلي نظمته األمانة يف العام املايض إجراء
مناقشة شامةل تتعلق ابالس تثناءات والتقييدات .واكن رأي الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ،استناداً إىل
املناقشات الواردة يف تقرير تكل الاجامتعات ،أن الرد عىل حتدايت النفاذ هو مزجي من تنفيذ أكرث فعالية للصكوك ادلولية حلق
املؤلف املوجودة ابلفعل وبناء القدرات .وبنا ًء عىل ذكل ،حبذ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ أن تعمتد
نتيجة مناقشات جلنة حق املؤلف املعنية ابالس تثناءات والتقييدات ،اليت ركزت عىل تبادل املعلومات معلياً ،وإاتحة برانمج
املساعدة التقنية للويبو والتعاون احلكويم اذلي اكن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ عىل اس تعداد دلمعه.
 .103وأكد ممثل املعهد الكندي حلق املؤلف ( )CCIأن املؤلفني واملبدعني والنارشين واملوزعني اذلين شاركوا يف أعامل
املعهد ،أشاروا بلك احرتام إىل أن أي سلطة تقديرية حلق املؤلف تستند إىل حقوق اإلنسان يف القطاع العام ال بد وأن تقدم
دعامً محلاية حق املؤلف حامية قوية .وحق املؤلف هو حق من حقوق اإلنسان ،وتعمل امحلاية القوية حلق املؤلف من أجل
املصلحة العامة .واكن فرادى خرباء الثقافة والصناعات الثقافية املس تقةل ،وال س امي الرشاكت الصغرية ومتوسطة احلجم ،حمور
األساس ملامرسة الثقافات الغنية واملتنوعة اليت تزدهر حمليا ً ووطنيا ً وإقلمييا ً يف مجيع أحناء العامل واحلفاظ علهيا .وهام رضوراين
للتعلمي واملنح ادلراس ية والاقتصادات احمللية .وقد تراجعت حرية التعبري عندما عانوا .وكام ورد يف التقرير املتعلق
ابالس تثناءات والتقييدات ،ال س امي يف القسم املتعلق ابملبادئ واألفاكر العامة ،ينبغي أال تكون الاس تثناءات والتقييدات يه
املنظار الوحيد اذلي تنظر من خالهل جلنة حق املؤلف إىل حق املؤلف .وكام نص التقرير ،ال جيب أن يشلك حق املؤلف
عائقاً ،بل عنرصاً ميرساً .وأوىص املعهد الكندي حلق املؤلف بأن تضمن مجيع ادلول األعضاء حامية قوانيهنا الوطنية املتعلقة
حبق املؤلف للحقوق الاس تئثارية الالزمة إلدامة قطاعاهتا اإلبداعية بد ًال من التعامل مع املسأةل ابعتبارها سؤالا ً عن احلقوق
اليت ينبغي إلغاؤها .ونبه املعهد الكندي حلق املؤلف إىل أنه جيب النظر حبذر شديد إىل الاس تثناءات والتقييدات بسبب
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أزمة كوفيد  .19ويف األايم األوىل لهذه اجلاحئة ،هنض املهنيون والصناعات اإلبداعية بشلك طوعي إىل مساعدة املعلمني
وغريمه ممن يعمتدون عىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف .فهم دلهيم القدرة عىل القيام بذكل ألن حقوقهم اخلاصة
ابملؤلف محمية .وأشار املعهد الكندي حلق املؤلف إىل أن أزمة كوفيد 19-شددت عىل أمهية وجود قطاع إبداعي قوي تدمعه
امحلاية مبوجب حق املؤلف.
 .104وأيّد ممثل برانمج العداةل اإلعالمية وامللكية الفكرية ( )PIJIPاآلراء اليت قدمهتا الوفود اليت تشري إىل أن الطريق
للميض قدما ً بشأن بند جدول األعامل ال بد وأن يأخذ يف الاعتبار اجلاحئة احلالية .وتتضمن العديد من الاس تثناءات املتعلقة
ابلتعلمي والبحث والنفاذ إىل مجموعات مؤسسات الرتاث الثقايف معايري حمدودة ميكن أن تعوق األنشطة عن بُعد وعرب اإلنرتنت
اليت اكنت رضورية خالل جاحئة كوفيد .19-فعىل سبيل املثال ،ال تسمح القوانني عاد ًة إال ابالس تنساخ لهذه املصاحل ،ولكهنا
ال تسمح ابلتواصل الالزم للتشارك والتحمك يف الش باكت .وكثرياً ما اكنت الاس تخدامات مقترصة عىل اس تخدام الفصول
ادلراس ية احلضورية ،أو عىل الاس تخدامات داخل املباين .وكشف برانمج العداةل اإلعالمية وامللكية الفكرية أنه وجد قوانني
تقرص الاس تخدامات بشلك حمدد عىل الورق .وقد انهتكت التفسريات الصارمة لهذه القوانني خالل أزمة كوفيد 19-احلقوق
األساس ية ،مبا يف ذكل احلق يف الامتس املعلومات وتلقهيا ونقلها خالل أي وس يةل إعالمية وبغض النظر عن احلدود ،عىل
النحو املبني يف املادة  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .واقرتح برانمج العداةل اإلعالمية وامللكية الفكرية أنه بإماكن
اللجنة اس تخدام إعالن ادلوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة كمنوذج وصياغة قرار يرشح ويعزز أوجه املرونة احلالية يف
النظام ادلويل اليت ميكن اس تخداهما من أجل الاس تجابة ألزمة كوفيد .19-وأقر برانمج العداةل اإلعالمية وامللكية الفكرية
بعمل األمانة عىل التقرير الشامل جداً عن خطط العمل ،وجسلت الفقرة  400من التقرير الاتفاق عىل العمل بشأن إجياد
حلول ،مبا يف ذكل الصكوك عىل املس توايت املناس بة .وأشار برانمج العداةل اإلعالمية وامللكية الفكرية إىل األولوايت اليت
ينبغي أن هيدف إلهيا العمل يف الصكوك بأي شلك من األشاكل بشأن احلفظ والاس تخدامات الرمقية وعرب احلدود يف
جماالت التعلمي والبحوث واملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ،ووضع قوانني منوذجية ومسائل أخرى مثل ضامانت املوثوقية
والتدابري والتجاوز التعاقدي .وميكن للجنة إجراء دراسات جديدة يف جماالت مل تشملها بعد ،عىل سبيل املثال ،يف جمال
اس تثناءات البحوث .وأكد برانمج العداةل اإلعالمية وامللكية الفكرية الزتامه بتقدمي املساعدة والبحث بشأن أي مسأةل من
هذه املسائل اليت هتم اللجنة.
 .105وأثىن ممثل اجمللس ادلويل لألرش يف ( )ICAعىل األمانة يف إعداد تقرير الاجامتعات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل.
ويواصل التقرير العمل اذلي بدأ قبل عقد من الزمن تقريباً ،مثل تقارير الربوفيسور كروز ،ويف اآلونة األخرية ،تقرير الس يد
ديفيد ساتون ،عن معلومات احملفوظات .وعىل الرمغ من عدم حدوث معل معياري ،أاتحت ادلورة األربعون للجنة حق
املؤلف فرصة للهنوض جبدول األعامل من خالل النظر يف اختاذ خطوات ملموسة اتلية .وأكد اجمللس ادلويل لألرش يف والية
الويبو املمتثةل يف وضع نظام ملكية فكرية دويل فعال ومتوازن حيدد احلد األدىن من مواطن املرونة للمكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف .وأوحض اجمللس ادلويل لألرش يف أنه ال توجد حاجة إىل إجراء مزيد من ادلراسات أو مشاركة التجارب الوطنية،
وأشار إىل أن الاس تثناءات وقوانني حق املؤلف الوطنية ختتلف اختالفاً كبرياً .وحذر اجمللس ادلويل لألرش يف الويبو من
الترصف برسعة ملنع املزيد من املامرسات الوطنية املتباينة .وأضاف املمثل أنه عىل الرمغ من أن الرتخيص والعقود يشالكن
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جزءاً مرشوعا ً من نظام حق املؤلف األوسع نطاقاً ،فإهنام ال يتعلقان مبناقشة التقييدات والاس تثناءات .وقدم التقرير توجهياً
واحضاً للعمل يف جماالت احلفظ والنفاذ الرمقي عرب احلدود .وأكدت اجلاحئة عىل أن اللكامت "عاملي" و"رمقي" يه بال جدال
شعارات عىل املدى الطويل .وحث اجمللس ادلويل لألرش يف جلنة حق املؤلف عىل حتديد اخلطوات التالية امللموسة إلعطاء
األولوية للعمل املعياري بشأن الاس تثناءات يف تكل اجملاالت .ولن تظهر نقاط اخلالف إال من خالل العمل القامئ عىل النص،
تلهيا مناقشات ومفاوضات س تؤدي يف الهناية إىل توافق يف اآلراء .واقرتح اجمللس ادلويل لألرش يف أن تعد األمانة مرشوع
قانون منوذيج يتناول احلفظ والاس تخدامات الرمقية العابرة للحدود من جانب املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف من أجل
املناقشة يف ادلورة احلادية واألربعني املقبةل للجنة حق املؤلف.
 .106وأوحض ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني ( )IAFأن املؤلفني أرادو النفاذ إىل مصنفاهتم عىل أوسع نطاق ممكن ،ولكن
ال بد وأن يكون هناك توازن بني النفاذ واملاكفأة لضامن اس مترارمه يف ابتاكر مصنفات يمتتعون هبا .وخلص البحث إىل أن
الكثري من املؤلفني ،وال س امي يف جمال املصنفات التعلميية ،أمكهنم إيقاف ابتاكر مصنفات بسبب اخنفاض األجور دون اختاذ
تدابري ملاكفأة هؤالء املؤلفني عىل هجودمه بشلك عادل .ومل يكن املؤلفون يف أي بدل قادرين عىل العمل واإلبداع الفعال عندما
حيرمون من األجر أو ال يتقاضون أجراً اكفياً .وأعرب املنتدى ادلويل للمؤلفني عن رسوره برؤية عرض وبياانت من الكثري
من ادلول األعضاء ومنسقي اجملموعات تفيد اإلقرار بأمهية تشجيع اإلبداع بوصفه اعتباراً رئيس يا ً يف هذا اجملال .ورأى املؤلفون
أن األحاكم القامئة تتضمن مرونة اكفية للبدلان املمثةل يف الويبو ملواصةل العمل من أجل إجياد حلول وطنية مثل أطر الرتخيص
اليت ميكن تطويرها وفقا ً لالحتياجات احمللية.
 .107ورحب ممثل ش بكة املعلومات اإللكرتونية للمكتبات ( )eIFL.netابالعرتاف ابلرتاث الثقايف مكنفعة عامة هشة وال
تقدر بمثن .وخالل مجيع الفعاليات ،مت التعبري عن درجة عالية من التوافق للعمل من أجل احلفاظ عىل الرتاث الثقايف .وأقر
اخلرباء واملندوبون واملراقبون عىل حد سواء ابلهتديد اذلي تشلكه الكوارث الطبيعية واحلرائق والفيضاانت عىل الرتاث الثقايف
للعديد من ادلول األعضاء ،وال س امي ادلول اجلزرية املترضرة من التغري املنايخ .وعالوة عىل ذكل ،اتفقوا عىل أن قوانني حق
املؤلف يف العديد من البدلان ،وخاصة يف ادلول النامية ،مل تنص عىل الاس تثناءات الاكفية للحفظ الرمقي أو الاس تخدامات
عرب احلدود .و ّ
تشلك جاحئة كوفيد 19-خري مثال عىل مشالك معليات احلفظ .واكن أمناء املكتبات يعملون عىل حتديد
املعلومات اخلاصة بـجاحئة كوفيد 19-واحلفاظ علهيا مثل بياانت األحباث واملقاالت العلمية ومقاطع الفيديو اخلاصة ابلصحة
العامة ووسائل التواصل الاجامتعي والتقارير اإلخبارية .وتعترب هذه اجملموعة من املعلومات املنسقة حول جاحئة كوفيد19-
أساس ية للمنح ادلراس ية والعلوم يف املس تقبل ،ألهنا ستسامه يف اس تخالص ادلروس يف جمال الصحة العامة وحتديد التأثري
الاقتصادي والثقايف اذلي ّودلته أكرب أزمة حصية عاملية يف هذه احلقبة من الزمن .ولكن ،إذا مل يمت احلفاظ عىل هذه املصنفات
بشلك احرتايف ،فلن تكون متوفرة أو س يصعب النفاذ إلهيا .ففي البدلان اليت ال تعمتد عىل قوانني واحضة حلقوق احلفظ ،لن
يمت احلفاظ عىل هذه املصنفات مع وجود ثغرات يف السجل الوطين أما يف البدلان األخرى اليت تمتتع بقوانني أفضل فسيمت
احلفاظ علهيا من قبل املؤسسات املعنية .وأضاف املمثل أن الرتخيص ليس احلل لتأمني احلفظ وح ّذر من أن حىت أفضل
املهارات القانونية يف العامل عاجزة عن إصالح قانون س ئي حلق املؤلف .واقرتحت ش بكة املعلومات اإللكرتونية للمكتبات أن
تتبىن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة خطة معل تشمل العمل املستند إىل النص لتطوير صك متعلق
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ابحلفظ مبا يامتىش مع والية  .2012وعىل الرمغ من اخنفاض معل اللجنة نتيجة اجلاحئة ،دعت ش بكة املعلومات اإللكرتونية
للمكتبات إىل اتباع هنج معيل مؤقت وبأن تطلب األمانة من خبريها ،الربوفيسور كينيث كروز ،إعداد مداخةل بشأن هذا
املوضوع .وميكن أن تكون هذه املداخةل جاهزة حبلول ادلورة القادمة للجنة ادلامئة من أجل توفري إرشادات مفيدة للبدلان
حول هذا املوضوع البالغ األمهية .واقرتحت ش بكة املعلومات اإللكرتونية للمكتبات أيضً ا أن تدرس اللجنة تأثري اجلاحئة عىل
النفاذ إىل احملتوى احملمي مبوجب حق املؤلف.
 .108وأكد ممثل املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية ( )KEIأن التقييدات والاس تثناءات هممة لألفراد واجملمتع ،ال س امي
يف جمايل التعلمي والبحث ،والذلان يعدّ ان أساس يني للتمنية والمنو الاقتصادي وللقضااي الاجامتعية املتعلقة ً
مثال بتبادل
املعلومات ووهجات النظر .ومل تقر أي من اجملموعات بواقع همم وهو أهنا تعمتد عىل التقييدات والاس تثناءات إلنشاء
املصنفات .وكام ذكر بعض املندوبني وبعض املنظامت غري احلكومية ،أدت اجلاحئة إىل تعطيل التعلمي وإغالق املدارس
واملكتبات يف بعض احلاالت .وتتضمن القواعد العاملية لقوانني الرباءات أحاك ًما لتعزيز املرونة فامي يتعلق مبنح الرباءات
لالخرتاعات يف حاالت الطوارئ .وحثت املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية الويبو عىل مشاركة املعلومات املتعلقة ابملعايري
الصارمة أو غري امللزمة ،لتوضيح أن الاس تخدامات الرمقية اخلاضعة للرقابة واليت اعمتدت علهيا املكتبات واملدارس أثناء
اجلاحئة اكنت مناس بة .ودعت املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية اللجنة ادلامئة إىل تناول جمالني للمعايري العاملية للتقييدات
والاس تثناءات يف برانمج العمل احلايل .أو ًال ،فرصة وضع صك بشأن احلفظ واألرشفة .إذ يعترب احلفظ منفعة عامة عاملية
طارئة لكن القوانني الوطنية غري اكفية .اثن ًيا ،وفامي يتعلق ابألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ،اقرتحت املؤسسة ادلولية
لإليكولوجيا املعرفية أن تس تخدم اللجنة ادلامئة النص اذلي يوسع نطاق منافع معاهدة مراكش لتطال األشخاص ذوي
اإلعاقات األخرى اذلين وبسبب إعاقهتم قد حيتاجون إىل نسق ميرسة تُسهّل هلم إماكنية النفاذ إىل املعلومات لتصبح مساوية
إلماكنية النفاذ اذلي يمتتع هبا الشخص غري املعوق وتامتىش مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .109وشدد ممثل اجمللس ادلويل للمتاحف ( )ICOMعىل أن املتاحف بصفهتا مؤسسات ال تبغي الرحب تشلك هجات
فاعةل رئيس ية ختدم اجملمتع من خالل صون الرتاث وحاميته ،وتعزيز التنوع الثقايف وفرص التعمل مدى احلياة ونقل املعرفة .ورمغ
ذكل ،فقد أصبح حتقيق هذا الهدف عرضة للخطر بسبب التغري املنايخ وحش املوارد والزناعات املس مترة والرسقة وغريها من
اخملاطر اليت ميكن أن تؤدي إىل فقدان اجملموعات الهشة اليت ال يقدر بمثن .وشكر اجمللس ادلويل للمتاحف ادلول األعضاء يف
الويبو واألمانة عىل إاتحة النفاذ إىل ادلراسات والتقارير والاجامتعات القمية للتأكيد عىل أنه عىل الرمغ من الاعرتاف الواسع
النطاق بأمهية احلفاظ عىل مجموعات املتاحف ،مل تمتكن بعض املتاحف من القيام بذكل بسبب عدد من العوامل .وتشمل
هذه العوامل عدم وجود أحاكم ترشيعية مالءمة ،مبا يف ذكل اس تثناءات ألغراض احلفظ واملصنفات ذات الصةل ابلقضااي
العابرة للحدود .وأشار اجمللس ادلويل للمتاحف إىل أن هذه األخرية حتتاج إىل نظام مكيّف ومنسق حلق املؤلف يسمح بوضع
التقييدات والاس تثناءات ألغراض احلفظ اليت تضمن بقاء اذلاكرة املشرتكة والتارخي والرتاث .ومل تقدم الاقرتاحات الواردة يف
ملموسا يسمح للمتحف ابلتواجد يف بيئة رمقية ،خاصة يف ظل التداعيات
التقرير ،وخاصة تكل اليت تتعلق ابلرتخيص ،ح ًال ً
اخلطرية ألزمة كوفيد .19-ففي الواقعّ ،إن  ٪30من مجيع املتاحف حول العامل عرضة خلطر إقفال أبواهبا لألبد .وأشار اجمللس
ادلويل للمتاحف إىل أن احلاجة إىل معل دويل منسق رضوري اليوم أكرث من أي وقت مىض وحث اللجنة ادلامئة املعنية
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ُيرسة و ُمحفزة عىل الصعيد العاملي ،عىل اختاذ خطوات هادفة وفعاةل .وميكن
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بصفهتا هجة م ِّ
لألمانة أن تتخذ اخلطوات األوىل لالس تجابة ابالشرتاك مع أحصاب املصلحة املعنيني من خالل وضع أحاكم القانون المنوذيج
بشأن احلفظ والنفاذ إىل اجملموعات قبل الانتقال إىل العمل املعياري بشأن التقييدات والاس تثناءات اذلي يوفر للمؤسسات
اليت حتافظ عىل الرتاث املشرتك يف مجيع أحناء العامل ،إطار قانوين متكيف وفعال ومتناسق رضوري لتحقيق أهدافها.
 .110وأوحض ممثل الاحتاد الكندي لرابطات املكتبات ( )CFLAأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف قد واهجت
عوائق عدة أمام النفاذ واحلفظ ،واليت مل يمت معاجلهتا بواسطة ُهنج ممتحورة حول الرتخيص إذ أن جاحئة كوفيد 19-ودلت
العديد من التحدايت .وبعد عقود من اجلهود اليت بذلهتا املكتبات ،فشل الرتخيص يف اجياد بيئة رمقية توفر مس توى النفاذ
نفسه اذلي توفره احللول املوضوعة للمطبوعات .وأكد الاحتاد الكندي لرابطات املكتبات دمعه ملواصةل العمل املتعلق ابحلفظ
وأوىص بوضع تقرير ينص عىل صك حممتل أو قانون منوذيج الس تثناءات احلفظ للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.
والحظ الاحتاد أن ادلول األعضاء اتفقت عىل أمهية مواصةل العمل عىل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف وأن احلفظ مسأةل ابلغة األمهية وال بد من معاجلهتا حىت يمت حفظ السجالت الثقافية والتارخيية .كام
حافزا للهنوض ابالعتبارات
أعرب الاحتاد عن دمعه للعمل عىل وضع صك دويل أو قانون منوذيج بشأن احلفظ قد يشلك ً
ادلولية .وقد جشع الاحتاد الكندي لرابطات املكتبات اللجنة ادلامئة عىل العمل إلحراز تقدم يف جمال التقييدات والاس تثناءات
وامليض قد ًما يف استامثر النتاجئ اجليدة لدلراسات العديدة واليت تضم أيضً ا تصنيف األس تاذ كروز وادلروس اليت مت
اس تخالصها من املناقشات والاجامتعات اليت عقدت يف العام املايض .ودعا الاحتاد الكندي لرابطات املكتبات اللجنة ادلامئة
إىل إيالء األولوية إلصدار صك أو قانون منوذيج بشأن احلفظ والاس تخدامات العابرة للحدود للمكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف.
 .111وذكر ممثل مركز اإلنرتنت واجملمتع ( )CISأن الهند وجنوب إفريقيا وكينيا قد قدمت اقرتا ًحا ملنظمة التجارة العاملية إلزاةل
حواجز امللكية الفكرية من أجل حتسني تطوير املنتجات الطبية للتصدي حلاةل الطوارئ النامجة عن جاحئة كوفيد .19-ومن
املنطلق نفسه ،متت اإلشارة إىل حاةل حواجز حق املؤلف املضمنة يف مشاريع املعاهدات والقضااي املعروضة عىل املنتدى.
ولالس تجابة ابلشلك املالمئ حلاالت الطوارئ ،ترك العامل الافرتايض أثره عىل العديد من اجملاالت لفرتة من الوقت ،ال س امي
عىل جمايل التعلمي والبحث ،فاكن ال بد من توس يع نطاق التقييدات والاس تثناءات يف هذا الصدد .وحث مركز اإلنرتنت
واجملمتع اللجنة عىل إعادة النظر يف نطاق العمل املقرتح وتوس يعه من أجل إقرار صكوك بشأن احلفظ الرمقي والاس تخدامات
العابرة للحدود ،ووضع قوانني وأحاكم منوذجية بشأن قضااي أخرى ،ويف الوقت نفسه تلكيف اجلهات املعنية بإجراء دراسات
لتحديد وتسليط الضوء عىل التدابري واملامرسات املعمتدة لتسهيل النفاذ إىل املصنفات أثناء جاحئة كوفيد.19-
 .112وأعرب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAعن تقديره لألمانة اليت معلت عىل إصدار تقرير
قدم أدةل عىل توافق اآلراء بني املندوبني ،وال س امي حول احلاجة إىل احلفاظ عىل الرتاث والنفاذ إليه .ودعا الاحتاد ادلويل
مجلعيات املكتبات ومعاهدها إىل اختاذ اإلجراءات املناس بة ألن الغموض يف القانون ادلويل احلايل ال يؤدي إىل اتباع قوانني
حلق املؤلف غري مناس بة حفسب بل أيضا إىل وقوع املؤسسات يف حاةل عدم اليقني عندما حتاول أداء معلها عرب احلدود أو
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ابس تخدام األدوات الرمقية لضامن بقاء الرتاث والنفاذ اليه .ويف ظل اجلاحئة ،أشار الاحتاد إىل خطورة ترك األمور ُللصدف.
وأشار الاحتاد إىل أن مساعي أحصاب احلقوق امحليدة مرحب هبا ولكن ال ينبغي الاعامتد علهيا فقط للمتكن من اس تخدام
املواد الالزمة .وحتتاج املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملعلمون والباحثون إىل تزويدمه ابلقدرة عىل العمل يف بيئة
رمقية .وأعرب الاحتاد عن أسفه معتربًا أن جاحئة كوفيد 19-مل تكن األزمة الوحيدة اليت يعاين مهنا العامل ،بل جيب مواهجة
أزمات أخرى مثل التغري املنايخ عىل املدى املتوسط .ويعترب الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها أن العمل املستند
إىل النص رضوري .وعىل املدى القصري ،ميكن للخرباء املعروفني ،مثل األس تاذ كروز ،أن يسامهوا يف إعداد أحاكم بشأن
احلفظ والنفاذ ليناقشها أعضاء اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وأضاف الاحتاد أن اللجنة قادرة عىل تقدمي
إرشادات قمية حول تفسري القانون ادلويل احلايل خالل أزمة كوفيد .19-واكن الاحتاد عىل ثقة من أن الويبو قادرة عىل إثبات
أمهيهتا بشلك مس متر لضامن أال تتحول األزمة الصحية واألزمة املناخية إىل أزمة تعلميية وحبثية وراثية قدر اإلماكن .وأعرب
الاحتاد عن تأييده جلدول األعامل.
 .113وأشار ممثل امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام ( )Communiaإىل أن اللجنة انقشت موضوع اس تثناءات حق
املؤلف ملدة  15عا ًما تقري ًبا .وخالل ذكل الوقت ،مت إجراء عدد من ادلراسات .والحظ املمثل أن العديد من البدلان شعرت
التوصل إىل أرضية
بأنه ال حيق لها اس تخدام احملتوى احملمي يف البحوث التعلميية وغريها من األغراض املرشوعة .وتبني أن ّ
مشرتكة لالس تثناءات ال يشلك أولوية للجميع .واكن التقدم حمدودًا ،عىل الرمغ من وجود توجه واحض عىل الانرتنت حنو
الاعامتد عىل الاس تخدامات العابرة للحدود .واكن الوضع القامئ سابقا مقبو ًال قبل أن يزعزع الاضطراب الهائل النامج عن
جاحئة كوفيد 19-اجملمتع ،ولكن خالل األشهر الس تة املاضية ،أصبحت تكل الاس تخدامات عرب احلدود وعرب اإلنرتنت يه
الوضع الطبيعي اجلديد .ويف مجيع أحناء العامل ،اكنت املؤسسات ختتار الاعامتد عىل التنس يقات عن بعد أو الامنذج الهجينة
للنفاذ إىل احملتوى واس تخدامه عرب اإلنرتنت .وأشارت امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام إىل أن األمور قد ال تعود إىل طبيعهتا
متا ًما ،خاصة يف جمال التعلمي إذ اكن بعض املدرسني والطالب يعملون من منازهلم الواقعة غال ًبا يف دول أعضاء خمتلفة فاكن
يتعني علهيم التعامل مع املعاجلة اجملزأة لالس تثناءات عرب تكل املواقع .وأشارت امجلعية إىل أن عددًا من البدلان قد ال حيبذ
التفاوض الثنايئ مع البدلان النامية .وذكرت ان ذكل أدى إىل ترس يخ عالقة القوة غري املتوازنة بني عامل الشامل وعامل اجلنوب.
واعترب املمثل أن املنتدى قد يوفر املزيد من الشفافية والرشعية لتكل املناقشات وحث مجيع أحصاب املصلحة عىل تنفيذ
التفويض .وحثت امجلعية اللجنة عىل حتديد أولوايت معلها والاس تجابة للجاحئة بإعالن أو قرار من شأنه أن يعزز املرونة
املوجودة ،ومن مث العمل عىل قوانني منوذجية وعىل إجياد حل ملزم لالس تخدامات العابرة للحدود ،ويف الهناية القيام مبناقشة
لتحديد مجموعة دنيا من الاس تثناءات اإللزامية.
 .114وأعرب الاحتاد ادلويل للصحفيني ( )IFJعن أسفه جتاه اجلهود اليت يبذلها بعض األعضاء إلقناع اللجنة بأن األزمة
احلالية قد تربر العمل املترسع اذلي هيدف إىل إحلاق الرضر ابلنظام البييئ اذلي مت فيه إنتاج املصنفات اإلبداعية وتوزيعها.
اقتصاداي ،ويشمل ذكل التدابري اإلبداعية اليت
وأشار الاحتاد ادلويل للصحفيني إىل أمهية أن تكون املصنفات اإلبداعية مفيدة
ً
يطبقها حصفيون مس تقلون وحمرتفون جلعل حقائق الصحة العامة املعقدة ً
مثال يف متناول املواطنني .ولألسف ،اكن هذا األمر
نظرا النتشار املعلومات املضلةل عىل أنواعها .وستسامه قدرة الصحفيني عىل كسب عيشهم مكحرتفني مس تقلني
ً
رضوراي جدً ا ً
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من خالل ترخيص معلهم الصحفي ،وليس من خالل حصوهلم عىل ادلمع املادي من قبل جامعات الضغط وذوي املصاحل
اخلاصة ،ابحلد من صعوبة احلصول عل معلومات عامة مفتوحة ودقيقة .وأوحض الاحتاد ادلويل للصحفيني أن بعض الصحفيني
املتفانني واألخالقيني عاجزون عن مواصةل معلهم دون احلصول عىل دخل من خالل ترخيص الاس تخدامات التعلميية.
واقرتح الاحتاد ادلويل للصحفيني تطبيق احللول املوضوعة لتطوير مناذج الرتخيص وتبادل أفضل املامرسات ادلولية يف جمال
تعديل الترشيعات كام فعلت الويبو بشلك فعال واجياد متويل للمصنفات األساس ية اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات
واملؤسسات التعلميية.
 .115وشكر ممثل امجلعية ادلولية للنارشين ( )IPAاألمانة عىل التقرير حول الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل حول
التقييدات والاس تثناءات .وقد شاركت امجلعية ادلولية للنارشين يف الندوات اإلقلميية الثالث إىل جانب انرشين من لك
منطقة وشاركت أيضً ا يف املؤمتر ادلويل .وخالل لك حدث ،وجدت امجلعية ادلولية للنارشين أن العملية شفافة ومواتية إلجراء
مناقشات مكثفة .واكنت التبادالت بني املشاركني غنية وبناءة .ومت الاس امتع للجهات احمللية بلك وضوح ،ال س امي يف
الندوات اليت انعقدت يف نريويب وسانتو دومينغو .ومت اإلقرار ابألمهية الكربى للس ياقات والثقافات واملناجه احمللية عند
البحث مبسأةل تقدمي املوارد التعلميية .وأعربت امجلعية عن رسورها لسامع أن ادلول األعضاء قد اعرتفت أيضً ا بأمهية حامية
حق املؤلف يف قطاعات النرش اخلاصة هبا .وأكدت امجلعية ادلولية للنارشين أن التذكري ابدلور األسايس حلق املؤلف يف دمع
اإلبداع وماكفأته همم جدً ا كام ورد يف التقرير .وأشارت امجلعية إىل أن املبدعني يلعبون دورا ال غىن عنه يف توفري ما قد
يتحول الحقا إىل تراث ثقايف ابإلضافة إىل املعلومات واإلبداعات اليت تشلك أساسا للتعلمي والبحث .وذلكل ،فإن امحلاية
حمفزا للصناعات اإلبداعية احمللية وجيب أن تكون نقطة البداية ألي نقاش يدور حول
القوية حلق املؤلف والنرش تشلك ً
التقييدات والاس تثناءات .وخالل الندوات واملؤمتر ،ذكر العديد من ادلول األعضاء أهنا مل ّتقمي حىت اآلن احتياجاهتا الوطنية
من أجل وضع اسرتاتيجيات لتعزيز قطاعاهتا اإلبداعية مع مراعاة التقييدات والاس تثناءات .وأشارت امجلعية إىل أن وضع
إطار متني محلاية حق املؤلف أمر أسايس ملثل هذه الاسرتاتيجيات .وكام أشار التقرير ،اتفقت ادلول األعضاء عىل أنه ال
ينبغي النظر إىل حق املؤلف عىل أنه عقبة ،بل ينبغي أن يُنظر إليه عىل أنه عامل تيسري .وال ينبغي املزج بني حرية النفاذ
والنفاذ جماان .وأشار التقرير أيضً ا إىل اتفاقية برن ابلقول إن التقييدات والاس تثناءات تسرتشد ابختبار اخلطوات الثالث .وقد
مكّن اإلطار القانوين ادلويل القامئ ادلول األعضاء من سن الترشيعات ومواهجة حتدايهتا الفردية .ودعت امجلعية املرشعني
الوطنيني إىل إجراء تقياميت عادةل لألثر ترتكز عىل فهم معمق للنظام اإليكولويج اذلي مسح بإنتاج واس هتالك املنتجات
الثقافية ،وتعرتف أيضً ا ابجملموعة الواسعة من حلول الرتخيص اليت يوفرها النارشون يف مجيع أحناء العامل .وسلطت امجلعية
ادلولية للنارشين الضوء عىل األمهية البارزة لإلطار العاملي حلق املؤلف .وخالل هذه الفرتة الزمنية اليت ال مثيل لها ،أثبت
هذا اإلطار أنه مبتكر بطبيعته وميكّن النارشين من دمع احلكومات واملعلمني وأولياء األمور وامجلهور بصفهتم أشخاص تأقلموا
مع التعلمي عن بعد يف حني سعت احلكومات للحصول عىل بياانت علمية موثوقة تستند إلهيا لوضع س ياسات امحلاية ملواطنهيا.
وعىل الرمغ من هذه الظروف الصعبة ،قام جممتع النرش بدمع احلكومات واملعلمني وأولياء األمور وامجلهور .أما يف جمال التعلمي،
فقد أثبتت هجود قطاع النرش ،اليت هتدف إىل تطوير مناذج أعامل مبتكرة عىل مدى الس نوات القليةل املاضية ،أمهيهتا يف ظل
الوضع الراهن ،واس متر النارشون يف العمل مع رشاكء من القطاعني العام واخلاص إلنشاء حمتوى ومنصات تعلميية رمقية عىل
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املدى القصري والبعيد .وأضافت امجلعية أن جاحئة كوفيد 19-مل جتعل حامية حق املؤلف أقل قابلية للتطبيق .ودعت امجلعية
ادلولية للنارشين إىل بذل املزيد من اجلهود امجلاعية بني املؤلفني والنارشين من أجل وضع إطار قانوين صلب.
 .116ودعا ممثل مؤسسة كونكتور إىل تنس يق اجلهود ادلولية مضن إطار معل اللجنة .ودعا املمثل إىل إحراز تقدم يف إعداد
الصك ادلويل .وأشارت مؤسسة كونكتور إىل أن املكتبات جزء من األسواق ،وال جيب أن تعترب مكصدر هتديد يف مجيع
األحوال .ودعا املمثل إىل مزيد من املرونة يف جمايل النفاذ واحلفظ عىل وجه اخلصوص ،األمر اذلي قد يساعد عىل مواهجة
التحدايت العاملية مثل جاحئة كوفيد 19-أو الاحتباس احلراري.
 .117وسلط ممثل منظمة التعلمي ادلولية ( )EIالضوء عىل معل املنظمة بصفهتا احتاد عاملي لنقاابت التعلمي مع حوايل 384
منظمة يف  178دوةل وإقلميًا ،متثل املعلمني والباحثني والعاملني يف جمال دمع التعلمي يف مجيع أحناء العامل .وأعاد املمثل ذكر
الظروف الصعبة اليت يواهجها العامل نتيجة األزمة الصحية العاملية اليت سبهبا فريوس كوفيد .19-وأوحض املمثل أن اجلاحئة أدت
إىل اضطراب اترخيي يف البحث الرتبوي ،خاصة مع الانتقال من التدريس والبحث و ًهجا لوجه إىل القيام هبام عن بعد
ابس تخدام الراديو والهواتف احملموةل وخمتلف منصات اإلنرتنت .ويبذل املعلمون يف مجيع أحناء العامل قصارى هجدمه لضامن
اس مترارية أنشطة التعلمي والبحث ،إذ حرموا أكرث من أي وقت مىض من النفاذ إىل املواد الرمقية األساس ية ،وأجربوا عىل
العمل يف ظل ظروف قانونية غري واحضة نتيجة اس تخداهمم ملصنفات أساس ية عىل الرمغ من خطر مالحقهتم قضائيا خالل
أداهئم ملهاهمم العامة واإلنسانية .وعاىن عدد كبري من املدرسني من واقع أن ما اكن يعترب قانون ًيا يف الفصول ادلراس ية ،مثل
قراءة القصص لألطفال أو تشغيل األغاين خالل حصص املوس يقى أو اس تخدام األعامل الفنية ،أصبح يعترب غري قانوين يف
بيئة اإلنرتنت .ابإلضافة إىل ذكل ،عاىن عدد مزتايد من املعلمني والباحثني من مشلكة عدم وضوح الاس تخدامات العابرة
للحدود للمصنفات احملمية حبق املؤلف ،خالل تقدمي احلصص ادلراس ية للطالب املوجودين يف بدلان خمتلفة .وشدد املمثل
عىل األمور اليت ال ينبغي أن تثري ً
جدال مثل حقيقة أن النفاذ العادل إىل املواد األساس ية للتعلمي والتعمل اكن جز ًءا أساس ًيا من
احلق يف التعلمي واملعرفة وال ينبغي أبدً ا أن يعمتد عىل حسن نية اجلهات الفاعةل يف القطاع اخلاص واجتاهات السوق ،ال أثناء
اجلاحئة وال يف األوقات العادية .وأشار املمثل إىل أن أسعار الكتب اإللكرتونية قد اخنفض يف بداية اجلاحئة مما أظهر أمهية
اعامتد قانون حلقوق املؤلف يكون متو ً
ازان وحتدده ادلوةل وحيمي التعلمي ابعتباره منفعة عامة وحق من حقوق اإلنسان.
وسلطت اجلاحئة مزيدً ا من الضوء عىل الظمل القامئ وأكدت مرة أخرى أن التحدايت اليت انقش هتا اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة اكنت حقيقية وحتتاج إىل معاجلة .وشكر املمثل األمانة عىل التقرير الشامل اذلي أعدته وأعرب عن
أمهل يف اتباع الهنج املوجه حنو حتقيق النتاجئ ،مبا يف ذكل النظر يف إماكنية وضع صك قانوين دويل كام أشارت اليه ادلول
األعضاء اليت أدركت أمهية الالزتام ادلويل للتصدي للتحدايت ادلولية وللرتوجي لإلصالحات عىل املس توى الوطين .واقرتح
املمثل أن تقدّم اللجنة ادلامئة والويبو ،بصفهتا واكةل اتبعة لألمم املتحدة ،إرشادات متكن ادلول األعضاء من مواهجة التحدايت.
وستمتكن الويبو من تقدمي التوجهيات واإلرشادات الالزمة عىل شلك إعالن أو قرار يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات اليت
ينبغي تطبيقها خالل جاحئة كوفيد 19-ابإلضافة إىل طلب إجراء دراسات حول تدابري الطوارئ املتعلقة حبقوق املؤلف،
امل ُناس بة لتلبية احتياجات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى.
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 .118وأشار ممثل مجعية أمناء احملفوظات األمريكية ( )SAAإىل اهامتم اللجنة املس متر مبوازنة حق املؤلف من خالل
الاس تثناءات والتقييدات ،ودعا إىل اتباع طريقة تساعد عىل حتديد اخلطوات التالية لعمل اللجنة ادلامئة بشأن دور
احملفوظات واملكتبات واملتاحف .وشددت امجلعية عىل احلاجة إىل تبين اس تثناءات تساعد أمناء احملفوظات عىل تأدية هماهمم
األساس ية .وحتتوي خمتلف أنواع املؤسسات عىل دور للمحفوظات تض ّم مجيع أشاكل املعلومات .واكنت ممتلاكت دور
احملفوظات يف الغالب غري منشورة ،ويه مل تكن يوما من املصنفات التجارية وألهنا اكنت فريدة من نوعها يف العامل فقد
اعتربت موارد تراثية عاملية عابرة للحدود .وجيب أن يقوم أمناء احملفوظات بتحديد مثل هذه املواد واقتناهئا والتأكد من احلفاظ
علهيا وحاميهتا .ومعلت امجلعية بشلك خاص عىل مساعدة الباحثني اذلين يس تخدمون مثل هذه املواد .وأضافت امجلعية أنه
غال ًبا ما يتطلب ذكل القيام بنسخ رمقية لها .واكنت فكرة احلفاظ عىل املواد وإماكنية النفاذ إلهيا جوهرية إلعالن اليونسكو
دورا أساس ًيا يف صون اذلاكرة الفردية وامجلاعية واإلسهام فهيا ،وأن
العاملي بشأن دور احملفوظات وأثبتت ّأن دلور احملفوظات ً
دور احملفوظات رضورية لتعزيز ادلميقراطية وحامية حقوق املواطنني .ولكن قوانني حق املؤلف احلالية جعلت من الصعب
ويف البعض احلاالت من املس تحيل تنفيذ هذه املهام .وحيتاج أمناء احملفوظات يف مجيع أحناء العامل إىل إطار معل يسمح هلم
بتنفيذ هماهمم اليت تسامه يف إاتحة املصنفات للناس يف أي ماكن وجدوا وبغض النظر عن قدرهتم عىل السفر .وأكدت امجلعية
عىل ادلور املمتزي للويبو يف وضع معايري لالس تثناءات ّتقر ابملهمة غري التجارية دلور احملفوظات .وأوحضت امجلعية أن اخلطوة
األساس ية التالية للجنة ادلامئة يه بدء العمل املستند إىل النص لتحديد التقييدات والاس تثناءات ،خاصة يف جمال احلفظ،
والنظر يف مشلكة املصنفات اليتمية واحلاجة إىل توفري النفاذ عرب احلدود للمجموعات الفريدة.
 .119وشدد ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف ( )LCAعىل أن احلفاظ عىل الرتاث الثقايف ميثل مشلكة عاملية .إذ ان مجيع
املصنفات عرضة للحرائق والفيضاانت والتدهور مع مرور الوقت .والحظت الرابطة أنه ما من تعديالت عىل الصعيد الوطين
أو اإلقلميي تسلط الضوء عىل احلاجة إىل احلفظ ،مما أدى إىل فقدان الرتاث الثقايف بشلك أكرب .وأكدت الرابطة عىل احلاجة
املاسة الختاذ إجراءات فورية .واقرتحت وضع حمك منوذيج بشأن احلفظ دلمع البدلان اليت تعمتد عىل قوانني حفظ غري اكفية.
 .120وأثىن ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( )CISACعىل األمانة إلعدادها خطط معل بشأن التقييدات
والاس تثناءات .وحتدث الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عن الاس تثناءات والتقييدات وحقوق املؤلفني وغريمه ممن
هلم احلق يف احلصول عىل أجر مقابل مصنفاهتم ،ودعا إىل حتقيق توازن بني هذه املرونة من انحية ،وبني حق املؤلفني يف
كسب عيشهم من مصنفاهتم من انحية أخرى .وأضاف الاحتاد أن عىل منظامت اإلدارة امجلاعية أن جتد ً
حلوال الحتياجات
املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ،سواء اكنت تعاقدية أو غري تعاقدية ،لتلبية احتياجات
املس تخدمني .وأكد الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني جمدداً أن اإلطار القانوين ادلويل اذلي ينطبق عىل التقييدات
والاس تثناءات موجود ابلفعل وهو يتجىل ابختبار اخلطوات الثالث .وقدم الاختبار املنصوص عليه يف املادة  9.2من اتفاقية
برن ،مرونة اكفية للك دوةل عضو لتطبق التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف بشلك يالمئ بيئهتا .ودعا الاحتاد اللجنة
إىل اعامتد القرار األفضل حول كيفية إحراز تقدم يف املس تقبل يف هذا اجملال .وأعرب الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني
وامللحنني عن تأييده لالقرتاح املقدم يف ادلورات السابقة ملواصةل تسهيل معلية تبادل املعلومات وتطوير وسائل املساعدة
التقنية لتمتكن ادلول األعضاء من اس تخداهما إلجياد أفضل احللول للتحدايت ادلولية.
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 .121وأيد وفد السلفادور البيان اذلي أدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب يف بيانه األول .وأشار
الوفد إىل أن املعلومات املقدمة اكنت قمية وشلكت أساس للمناقشات حول العمل املس تقبيل فامي يتعلق ابملسائل املتعلقة
ابلتقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف ،واليت أيدها الوفد ابلاكمل .وشدد الوفد عىل موضوع الرمقنة والنسق الرمقي
للمصنفات ،مشريا إىل أن احلاجة تدعو إىل معاجلة تأثري التكنولوجيا اجلديدة عىل الاس تثناءات ابلنس بة للمكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التدريس والبحث .ودعا الوفد إىل إطالق رمسي حلوار منظم حول تطبيق التقييدات
والاس تثناءات احلالية يف اجملال الرمقي .ودعا الوفد أيضا إىل اختاذ قرار أحادي الطرف للتأكد مما إذا اكنت الاس تثناءات
والتقييدات ادلولية احلالية اكفية أو مناس بة لتطبيقها عىل املصنفات الرمقية .ورمغ أنه مت حتديد عدد من اإلجراءات أو التدابري
الوطنية ،ال ميكن ألحصاب املصلحة التقليل من أمهية وجود إطار قانوين دويل مناسب لتكييف لك من حامية حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة والاس تثناءات والتقييدات .والحظ الوفد أنه عىل الرمغ من أن أزمة كوفيد 19-قد ودلت العديد من
التحدايت ،إال أهنا عززت بشلك كبري اس تخدام تكنولوجيا املعلومات .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن يمتكن األعضاء من إجياد
الطريقة املناس بة لالمتثال لوالية اللجنة والارتقاء إىل مس توى والية املنظمة واجملمتع العاملي يف عرص املعلومات.
 .122والحظ ممثل مؤسسة أمرياك الالتينية ألحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية أنه عىل الرمغ من وجود جدول أعامل
طويل األمد بشأن الاس تثناءات ،فقد أثرت جاحئة كوفيد 19-عىل حياة آالف األشخاص وغريت احلياة الاقتصادية
والاجامتعية ،األمر اذلي ال ينبغي للجنة أن تتجاههل .وتركت أزمة كوفيد 19-أثرها عىل العديد من اجملاالت املتعلقة حبق
املؤلف ،ولكن قطاعات التعلمي واملكتبات واملتاحف ودور احملفوظات عانت من تداعيات وخمية .ومسحت البدلان اليت تعمتد
عىل اس تثناءات متينة حلقوق املؤلف فقط ،مثل الوالايت املتحدة ،برمقنة املصنفات للتعلمي عن بعد أو ابإلعارة الرمقية املنظمة
من أجل التخفيف من آاثر اجلاحئة يف تكل املناطق .أما يف بدلان مثل تش ييل والبدلان األخرى اليت ال تمتتع ترشيعاهتا
ابملرونة الاكفية لإلعارة الرمقية املنظمة عىل سبيل املثال ،فقد أغلقت مكتباهتا العامة .وابلنس بة لتش ييل ،قامت احلكومة
برشاء الكتب ،لكن املكتبات مل تُس تخدم بسبب اجلاحئة مما أدى إىل التخفيف من حافز مواصةل معلية الرشاء .ويف ظل
غياب اس تثناء لإلعارة الرمقية املنظمة ،غرقت هذه ادلول يق حلقة مفرغة حفرمت جممتعاهتا من النفاذ إىل تكل الكتب.
ابإلضافة إىل ذكل ،فإن احلاجة إىل اس تخراج البياانت ألغراض البحث يف الاجتاهات أو النتاجئ يف اجملاالت املرتبطة ابجلاحئة
اكن ممكنًا فقط يف حال وجود اس تثناءات لتكل اآلاثر ،مما عرقل قدرة العامل عىل وضع حد للجاحئة .وحثت املؤسسة اللجنة
عىل الرتكزي عىل جدول أعامل الطوارئ لتحديد وحتليل مواطن املرونة حلق املؤلف .وأعربت املؤسسة عن اعتقادها بأن وضع
وتبين جدول األعامل هذا اكن مل ًحا بسبب اجلاحئة واحامتل حدوث حاالت طوارئ حصية مس تقبلية ،ال س امي فامي يتعلق
ابلتعلمي عرب اإلنرتنت والنفاذ إىل مجموعات املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف من أجل تسهيل تطوير األنشطة التعلميية عىل
مجيع املس توايت ابإلضافة إىل األحباث العامة واخلاصة.
 .123وحث ممثل مجعية الرتاخيص ومجع اإلاتوات للمؤلفني ( )ALCSعىل تويخ احلذر يف أي هنج يتبع لتوس يع نطاق
الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف .واكنت كندا املثال عىل أن التعديالت املبالغ فهيا حلق املؤلف واليت ال تويل
الاعتبار الواجب ملاكفأة املؤلفني أدت إىل اخنفاض كبري يف دخلهم .وأظهرت ادلراسات يف اململكة املتحدة ودول أخرى أن
دخل املؤلفني يرتاجع ،كام هو مفصل يف دراسة مجعية الرتاخيص ومجع اإلاتوات للمؤلفني ويف التحقيق الربملاين حول أرابح
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املؤلفني يف اململكة املتحدة .وعىل أي مناقشة أو قرار بشأن فرض املزيد من التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف أن
تأخذ يف الاعتبار تأثريها عىل املؤلفني وإماكنية وجود بدائل مثل مناذج الرتخيص اليت تضمن ماكفأة عادةل للمبدعني.
 .124وأعرب الرئيس عن رسوره لالس امتع إىل العروض اليت قدمهتا مجيع الوفود وشكر التقنيني واملرتمجني الفوريني اذلين
سامهوا يف إجناح ادلورة .وأثىن الرئيس عىل األمانة لعملها الرائع.
البند  8من جدول األعامل :مسائل أخرى
 .125افتتح الرئيس البند الثامن من جدول األعامل حتت عنوان مسائل أخرى .ومتحور جدول األعامل حول ثالثة بنود
مضن هذا العنوان واقرتاحا ً جديداً .ومت تقدمي عريض فيديو بعد مقدمة موجزة عن لك من هذه املوضوعات .ودعا الرئيس
األمانة إىل املشاركة أي إعالانت.

البيئة الرمقية
 .126وعرض الرئيس البند الفرعي األول حتت عنوان اقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية .يف الوقت احلارض،
يرتكز العمل عىل دراسة حق املؤلف يف البيئة الرمقية .وأعطى الرئيس اللكمة لألمانة وذكر أنه س يفتح اجملال للتعليقات بعدها.
 .127وذكرت األمانة أن العمل عىل اخلدمات الرمقية واملوس يقى يقع مضن مسأةل حتليل حق املؤلف يف إطار البيئة الرمقية
اليت تمت مناقش هتا حال ًيا يف إطار البند الثامن من جدول األعامل اذلي حيمل عنوان "مسائل أخرى" .وقدمت األمانة بعض
املعلومات األساس ية عن العملية والعمل املنفذين حىت اآلن بشأن هذه القضية يف الس نوات األخرية .ومت عرض املوضوع من
خالل اقرتاح وارد يف الوثيقة  SCCR/31/4واذلي قدمته مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب يف ديسمرب  2015هبدف
إطالق مناقشة حول حق املؤلف يف البيئة الرمقية ،ويتضمن الاقرتاح األول مجموعة واسعة من القضااي اخملتلفة ،مثل دور
اخلدمات الرمقية ومقديم خدمات اإلنرتنت واملاكفآت العادةل للفنانني ومسائل الشفافية وحقوق املس تخدمني .واكنت تكل
القضااي ذات صةل إىل حد كبري ابلطيف القدمي للصناعات اإلبداعية .وكخطوة أوىل ،رتبت األمانة إلعداد دراسة نطاق
اس تطالعية حول تأثري البيئة الرمقية عىل ترشيعات حق املؤلف املعمتدة بني عايم  2006و 2016والواردة يف الوثيقة
 .SCCR/35/4كام نظمت األمانة العامة مترين عصف ذهين يف أبريل  2017مع  11أاكدمي ًيا ميثلون مجيع املناطق والتقاليد
القانونية ،و ُقد ّمت النتاجئ أيضً ا إىل تكل اللجنة .وعىل سبيل املتابعة ،اقرتح وفد الربازيل امليض قد ًما يف حتليل ُمركّز لسوق
املوس يقى يف العرص الرمقي ووافقت اللجنة عىل ذكل .ومبا أن قطاع املوس يقى هو اجملال األول اذلي ستمت تغطيته ،تركت
اللجنة الباب مفتو ًحا أيضً ا لطلب املزيد من ادلراسات اليت تغطي جماالت أخرى ،مثل قطاعات اخلدمات السمعية والبرصية
والنرش .وأعدت األمانة وثيقة حتمل امس "مهنجية إجراء دراسة عن خدمات املوس يقى الرمقية" ،واليت متت مناقش هتا وتعديلها
واملوافقة علهيا من قبل اللجنة وظهرت يف الوثيقة  ،SCCR/37/4 Revواليت اكنت توجه معل األمانة حال ًيا فامي يتعلق هبذه
املوضوع .ووفقًا لهذه املهنجية ،انطلقت دراسة النطاق مبحاوةل تقدمي وصف لسوق املوس يقى عرب اإلنرتنت ومناذج املصنفات
الرئيس ية الناش ئة يف مجيع أحناء العامل .وأعدت الس يدة سوزان ابتلر املقدمة للسوق العاملي للموس يقى الرمقية ،الواردة يف
الوثيقة  ،SCCR/39/3وقدمهتا إىل اللجنة يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة يف أكتوبر  .2019وأوحضت األمانة أن اخلطوات
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التالية للتحليل سرتكز عىل جماالت أكرث حتديدا ويه سلسةل احلقوق أو تدفق احلقوق ،وسلسةل القمية أو تدفق األموال،
وآليات مجع البياانت حول اس تخدام املوس يقى واإلبالغ عن توزيع اإلاتوات أو تدفق املعلومات .ومن أجل تلبية طلب
اللجنة ،أشارت األمانة إىل أهنا بصدد الرتتيب إلعداد العديد من التحليالت للمواضيع احملددة هبدف توس يع النطاق اجلغرايف
وإدراج وهجات نظر وآراء مجيع أحصاب املصلحة املعنيني .ومنذ تأسيسها ،دعت األمانة إىل املشاركة النشطة للمنظامت
واملنظامت غري احلكومية اليت متثل الفاعلني الرئيس يني يف قطاع املوس يقى لتقدمي مساهامت مجلع البياانت فض ًال عن تقدمي
وصفهم التقين للتحدايت القانونية والاقتصادية اليت يواهجها القطاع .ويف هذا الس ياق ،عقدت األمانة اجامتعًا لتبادل األفاكر
مع ممثيل أحصاب املصلحة وقامت بإدارته سوزان بتلر يف فرباير  .2020وقدمت مداوالت هذين اليومني نظرة اثقبة للعنارص
اليت س تؤخذ يف الاعتبار يف ادلراسة الهنائية .واكنت جماالت حتليل دراسة النطاق معقدة للغاية ،واس تغرقت معلية اإلعداد
وقتًا أطول مما اكن متوق ًعا .وتأمل األمانة أن تمتكن من نرش مجيع املكوانت املتبقية دلراسة النطاق خالل العام التايل.
 .128ودعا الرئيس الوفود إىل تقدمي تعليقاهتا العامة .واقرتح الرئيس بإاتحة ثالث دقائق لدلول األعضاء ودقيقتني للمراقبني
وجشع عىل رفع البياانت املكتوبة لألمانة.
 .129وأثىن وفد بامن ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل األمانة لتقريرها حول اخلدمات الرمقية .وأشار
الوفد إىل أن األعضاء قد وافقوا عىل تنفيذ تكل ادلراسة خالل ادلورة السابعة والثالثني للجنة اليت عقدت يف  .2018ومت
الاتفاق عىل عرض املرحةل التالية من ادلراسة خالل ادلورة .ومع ذكل ،أشار الوفد إىل أن تقرير األمانة مل يُظهر أي تقدم يف
هذا اجملال ومل يوفر معلومات اكفية تسمح بتحليل ديناميات سلسةل سوق املوس يقى الرمقية وتوزيع القمية يف السلسةل نفسها
واألثر الاقتصادي للتكنولوجيات اجلديدة .واقرتح الوفد أن تقوم األمانة بوضع جدول معل واحض ينص بشلك واحض عىل
إعداد وثيقة من شأهنا أن تتناول املعلومات املدرجة يف الوثيقة  SCCR/37/4املتعلقة ابملهنجية املقرتحة إلجراء دراسة حول
خدمات املوس يقى الرمقية .وشددت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب عىل أمهية العمل اذلي جيب القيام به مضن إطار
البند املتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية ،إذ أن التقدم يف ادلراسة املذكورة أعاله قد يسمح بتوس يع نطاق هذا املوضوع
واس تكشاف جماالت ومناطق جغرافية أخرى.
 .130وأشار وفد الربازيل إىل أن العامل يتجه حنو املزيد من الاعامتد عىل الرمقنة بسبب انتشار جاحئة كوفيد 19-األمر اذلي
يرسع هذا التوجه .وخالل الانتقال إىل البيئة الرمقية ،ظهرت طرق جديدة لتسويق وتوزيع احملتوايت احملمية حبق املؤلف
خاصة مع إطالق منصات جديدة لك يوم ،يعمتد معظمها بشلك مزتايد عىل اذلاكء الاصطناعي .وأشار الوفد إىل أن ذكل
األمر أث ّر بشلك سليب عىل الفنانني واملس هتلكني إذ يمت توزيع ادلخل الناجت عهنا بشلك غري متساو فامي بيهنم .وأعرب الوفد
عن اعتقاده بأن موضوع حق املؤلف يف البيئة الرمقية ،بصفته قضية واجتاه اقتصادي ال بد من التطرق الهيام يف املس تقبل
القريب ،أصبح واس ًعا وان ً
جضا مبا يكفي ليصبح بندً ا دامئًا يف جدول أعامل اللجنة .ورحب الوفد بآراء األعضاء بشأن هذه
النقطة .وأيد الوفد البيان اذلي أدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب اذلي خلص خماوفهم الرئيس ية فامي
يتعلق ابدلراسة حول خدمات املوس يقى الرمقية .وأقر الوفد ابجلهود اليت بذلهتا األمانة إلعداد ادلراسة .ومع ذكل ،وخالل
ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مل يكن الوفد راض ًيا متا ًما عن اإلجاابت اليت
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ُقدمت عن بعض األس ئةل املتعلقة بصياغهتا .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأنه عىل الرمغ من التحدايت اليت فرضهتا جاحئة كوفيد-
 ،19فإن ذكل ال يربر الثغرات يف األهداف اليت اكن من املمكن حتقيقها .ويف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةُ ،أبلغت اللجنة بأن الوثيقة  ،SCCR/39/3حتت عنوان "مقدمة للسوق العاملي للموس يقى
الرمقية" ستشلك املرحةل األوىل من ادلراسة عىل الرمغ من أن مهنجية دراسة خدمات املوس يقى الرمقية مل تذكر مراحل
مشاهبة .وأشار الوفد إىل مجيع اخملاوف اليت أثريت والاقرتاحات اليت مت طرهحا يف بيانه بشأن هذا املوضوع خالل ادلورة
التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة .وتؤكد الفقرة  24من امللخص اذلي أعده رئيس اجللسة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أنه من املتوقع انطالق مرحةل اتلية يف ادلورة األربعني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .والحظ الوفد أنه مل يمت إحراز تقدم كبري يف هذا الصدد منذ انعقاد ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .ودعا الوفد األمانة إىل تقدمي جدول زمين واحض لتسلمي ادلراسة يشمل مجيع العنارص املطلوبة يف
الوثيقة  SCCR 37/4/Revاليت اعمتدهتا اللجنة.
 .131وأكد وفد زميبابويً ،
متحداث ابمس اجملموعة األفريقية ،عىل أمهية دراسة النطاق ملهنجية دراسة خدمات املوس يقى الرمقية
املقرر تقدميها يف عام  .2021وكررت اجملموعة األفريقية دمعها القرتاح إجراء حتليل حلق املؤلف يف البيئة الرمقية املقدم من قبل
مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأشارت اجملموعة األفريقية إىل أن جاحئة كوفيد 19-قد أدت إىل زايدة هائةل وغري
مس بوقة يف الطلب عىل املصنفات احملمية حبق املؤلف من خالل املنصات الرمقية .فاملنصات الرمقية بال حدود وابلتايل
سامهت يف انفتاح الفنانني عىل مجهور أوسع .ولسوء احلظ ،وبسبب عدم وجود أطر قانونية مناس بة ،مل يؤدي هذا الطلب
املزتايد إىل زايدة مدخول املبدعني .ووفقًا لتقرير معليات التحصيل العاملية لعام  2020اذلي أعده الاحتاد ادلويل مجلعيات
املؤلفني وامللحنني ،اكن جلاحئة كوفيد 19-تأثريًا كبريًا عىل معليات التحصيل العاملية لإلاتوات ال س امي يف جمايل املوس يقى احلية
واخللفية .وأشار التقرير إىل أن معليات حتصيل اإلاتوات يف جمايل املوس يقى احلية واخللفية اخنفضت تقري ًبا لتصل إىل الصفر،
ً
ملحوظا حيث تغريت عادات الاس هتالك بسبب القيود اليت وضعهتا
وخالفا ذلكل ،شهدت نس بة البث عرب اإلنرتنت ارتفاعًا
احلكومات للحد من جاحئة فريوس كوروان .ولوحظ أن غالب مقديم خدمات اإلنرتنت قد اس تفادوا من الزايدات يف البث
عرب اإلنرتنت يف حني اكنت املاكفآت املمنوحة ملنظامت اإلدارة امجلاعية واملبدعني خاصة يف أفريقيا حمدودة للغاية .وأوصت
اجملموعة بأن تشمل ادلراسة أيضً ا تأثريات كوفيد 19-عىل الطلب عىل املوس يقى الرمقية .وجتدر اإلشارة إىل أن هذا القطاع قد
يس تفيد بشلك كبري من السوق الرمقية املوسعة يف مجيع أحناء العامل وهو قد يسمح بتوظيف ومتكني آالف الفنانني املنخرطني
يف جمال صناعات املوس يقى يف البدلان النامية.
 .132وأعرب وفد السلفادور عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر
الوفد األمانة عىل حتديهثا للمعلومات الواردة يف ادلراسة حول خدمات املوس يقى الرمقية .وأكد الوفد أن البدء مبناقشات
منظمة يف اللجنة ادلامئة بشأن حق املؤلف يف البيئة الرمقية رضوري جدً ا .وجتدر اإلشارة إىل أنه من املهم إمتام دراسة النطاق
حول خدمات املوس يقى الرمقية برسعة ،ليس لتحليل نتاجئها حفسب ،بل أيضا للمتكن من معاجلة أنواع العمل األخرى املرتبطة
أمرا
ابخلدمات الرمقية .ولقد غريت اإلنرتنت والثورة الصناعية الرابعة مسار األمور ابلفعل مما جيعل من بدء املناقشات ً
رضوراي أكرث من أي وقت مىض بسبب الاس تخدام املزتايد لإلنرتنت يف خمتلف األنشطة العائلية واملهنية واألاكدميية وما إىل
ً
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ذكل .وشدد الوفد عىل احلاجة إىل إدراج هذا البند يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة يف أقرب وقت ممكن ،وأن يصبح بندً ا
دامئًا ،ال س امي بسبب زايدة التفاعل مع املصنفات اخملتلفة احملمية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وأشار الوفد إىل أنه مل
يمت اعامتد هذا القرار يف ادلورة السابقة ،وأعرب عن أمهل يف اس تئناف املناقشات عندما تكون الظروف مواتية من أجل
حتقيق التقدم.
 .133وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن اعتقاده أن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة جيب أن
تشلك منتدى ملناقشة قضااي حق املؤلف الهامة واجلوهرية يف الوقت املناسب دون الاعداد لوضع القواعد واملعايري .وشكرت
الوالايت املتحدة األمانة عىل حتديهثا بشأن التقدم احملرز يف البحث يف جمال خدمات املوس يقى الرمقية ،وأعربت عن تطلعها
إىل مواصةل مناقشة هذا املوضوع يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .134وأطلع وفد امجلهورية ادلومينيكية اللجنة عىل معل املكتب الوطين حلق املؤلف يف امجلهورية ادلومينيكية فامي يتعلق
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البالد ،وأمتتة التسجيالت أثناء اجلاحئة ،ودور هذا املكتب يف منع القرصنة .وأوحض الوفد
أن القرصنة اكنت من بني إحدى التحدايت الرئيس ية فامي يتعلق حبق املؤلف وال س امي يف س ياق الوسائط الرمقية ووسائل
التواصل الاجامتعي.
 .135وشدد وفد الاحتاد األورويب عىل أن قضية حق املؤلف يف البيئة الرمقية تس تحق الاهامتم واملناقشة من أجل ضامن
حامية فعاةل حلق املؤلف وتأمني الرشوط الالزمة ليمتكن من أداء دوره يف العرص الرمقي .ويف هذا الصدد ،شكر الوفد األمانة
عىل التحديثات اليت أجرهتا حول املوضوع ،وأعرب عن تطلعه إىل دراسة النطاق الاكمةل يف عام .2021
 .136وأيد وفد الغابون البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان األفريقية .وأشار الوفد إىل النقاط املتعلقة
خبدمة املوس يقى الرمقية املتصةل ابلوثيقة ذات الصةل .وأشار الوفد أيضا إىل اآلفاق املتعلقة مبتابعة ادلراسة ،ال س امي تكل
املمتحورة حول سالسل القمية والتدفقات املالية وطرق حتصيل اإلاتوات .وأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية نتاجئ ادلراسة
الاس تكشافية اليت س تقدم يف العام التايل.
 .137وأوحض ممثل املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية ( )KEIأنه ،فامي يتعلق بتحليل قوانني حق املؤلف يف البيئة الرمقية،
جيب أن تقوم اللجنة ادلامئة مبناقشة الشفافية ،وهو موضوع مذكور يف الاقرتاح األصيل جملموعة بدلان أمرياك الالتينية
والاكرييب األمر اذلي سيسمح بتحديد الثغرات والتدابري اليت تسامه يف تعزيز الشفافية .وميكن أن يشمل ذكل ً
مثال ،تعزيز
الشفافية فامي يتعلق بتوزيع ادلخل بني املؤلفني وفناين األداء والنارشين واملذيعني أو أحصاب احلقوق اآلخرين وبتدفق
اإليرادات بني البدلان .ودعت املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية إىل املزيد من الشفافية يف الشؤون املالية للمنصات اليت
توزع وتبث املصنفات .وميكن أن تشمل الشفافية إجراءات لتحسني البياانت الوصفية املتعلقة هبوية املصورين واملؤلفني
وفناين األداء وتوارخي املصنفات وأحصاب احلقوق .وميكن أن تشمل أيضً ا معلية إنشاء قواعد بياانت للعقود بني املؤلفني وفناين
األداء وانرشهيم ،وكذكل بني النارشين واملكتبات واملؤسسات البحثية للتحقق من أن العقود عادةل وأهنا حققت أهدافًا
اجامتعية تتعلق ابلنفاذ ودمع املؤلفني والفنانني .وقدمت املؤسسة بعض األمثةل اجليدة حول البياانت الوصفية املتعلقة ابالس امتع
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إىل املوس يقى وبعض األمثةل اإلصالحية عىل املنصات نفسها .وال بد للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أن
تعمل عىل رصد األس باب اليت تؤدي إىل ذكل وحتديد أفضل املامرسات والقضااي احملمتةل املتعلقة ابملعايري وقابلية التشغيل
البيين لقواعد البياانت ،بد ًال من الاخنراط يف اخلالفات بني النارشين ومجموعات املس تخدمني .عندها ،ميكن للجنة ادلامئة أن
تركز عىل إنشاء نظام خاص حلق املؤلف يعمل لصاحل املؤلفني وفناين األداء واملس متعني اذلين يُعتربون أحصاب املصلحة
الثالثة األكرث أمهية .وتعتقد املؤسسة أن الشفافية يه قضية أساس ية مضن إطار حامية اجملمتع من الاس تخدام املزتايد لدلعاايت
والرواايت الاكذبة للتالعب بنتاجئ الس ياسات .وأضافت املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية أهنا س تدمع اجلهود املبذوةل يف
سبيل احلصول عىل املزيد من األدةل واحلقائق قبل املبارشة بصياغة الس ياسات .واكنت س ياسات " جتاوز احلقائق" عبارة عن
ثقافة س ياس ية مت فهيا تأطري النقاش إىل حد كبري من خالل اللعب عىل املشاعر بعيدا عن احلقائق أو تفاصيل الس ياسة.
وميكن للويبو أن تركز عىل احلقائق واحلقيقة بشلك أكرب من خالل إدراج بند الشفافية يف جدول األعامل ،وبذكل جتعل من
نظام حق املؤلف نظا ًما يصب يف مصلحة اجملمتع.
 .138والحظ ممثل مدرسة أمرياك الالتينية للملكية الفكرية ( )ELAPIأن احلاجة تدعو إىل مواصةل التحليل املفصل
للمشلكة اليت تزداد سو ًءا أال ويه مسأةل حامية حقوق الفنانني وفناين األداء يف البيئة الرمقية .ودعت مدرسة أمرياك الالتينية
للملكية الفكرية إىل حتقيق توازن بني تلقي ادلخل الاقتصادي واس تخدام املصنفات احملمية سواء اكنت محمية أم ال ،مشرية إىل
أن هذه املسأةل تشلك إحدى العقبات الرئيس ية أمام حصول أحصاب احلقوق عىل تعويض اقتصادي حقيقي عن املصنفات
احملمية وأمام حامية النشاط الثقايف .وأعربت املدرسة عن اس تعدادها للمشاركة يف العمل اجلاري يف سبيل حتديد سلوك
اجملموعات اخملتلفة يف البيئة الرمقية من أجل أن يراعي الناس التأثري السليب للجاحئة عىل فناين األداء والفنانني.
 .139وأيد وفد كينيا البيان السابق اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية .وأقر الوفد بظاهرة إزاةل الطابع املادي
املزتايدة عن املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف والانتقال من البيئات الامتثلية إىل البيئات الرمقية وابلتايل ،رحب الوفد
بإجراء دراسة شامةل لتأثري الرمقنة عىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف .ومع ذكل ،اكن الوفد مدر ًاك للقيود اليت تفرضها
جاحئة كوفيد ،19-وأعرب عن أمهل يف أن تكون األمانة يف املس تقبل يف وضع يُمكّهنا من امليض قد ًما يف هذه املسأةل ليك تضع
تقر ًيرا ً
شامال يغطي ً
جماال أوسع بكثري من جمال حقوق املؤلف .وأضافت كينيا أهنا قد تشارك يف املزيد من املناقشات يف هذا
اجملال ابذلات من أجل الكشف عن مسائل أخرى تتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية.

حق التتبع
 .140وعرض الرئيس املوضوع التايل الوارد يف هذا البند من جدول األعامل أال وهو حق التتبع .وأشار الرئيس إىل الاقرتاح
اذلي قدمه وفدا الس نغال والكونغو بإدراج حق التتبع يف جدول أعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة .وقد مت تقدمي هذا الاقرتاح
يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة وورد يف الوثيقة  .SCCR/31/5وخالل ادلورة السادسة والثالثني ،قررت اللجنة أن
تشلك فرقة معل تتألف من األعضاء وأحصاب املصلحة .ومت تشكيل ثالثة فرق عامةل برئاسة ماري آن فريي فال واألس تاذ
سام ريكيتسون وعزيز دينغ .واشار الرئيس إىل الواثئق  SCCR/40/6و SCCR/40/7وكذكل  SCCR/40/8املوجودة
عىل املوقع اإللكرتوين للجنة.
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 .141وقدمت املديرة العامة مجلعية مؤلفي فنون اجلرافيك والفنون التشكيلية ( )ADAGPورئيسة الفريق العامل املعين
ابملعارض وحقوق التتبع عرضً ا شام ًال حول تطبيق حق التتبع يف املعارض الفنية يف بدلان خمتلفة .وركز العرض عىل قضااي
حمددة تتعلق بتطبيق حق التتبع يف املعارض .ومت تشكيل الفريق العامل بعد مالحظة أن حق التتبع ينطبق عىل دور
املزادات بشلك واحض ،وبعد نشوء املزيد من املشالك اليت تتعلق برضورة تطبيق هذا احلق عىل املعارض الفنية يف ادلول
دورا رئيس ًيا يف نرش
األعضاء .وال شك أن املعارض الفنية وجدت نفسها يف بعض األحيان يف وضع صعب ،فهيي تلعب ً
مصنفات الفنانني ولهذا اكنت ترتدد ً
وإداراي .ومن أجل جتاوز مرحةل جمرد التفكري
أحياان يف تطبيق ما تعتربه عبئًا
اقتصاداي ً
ً
وللتخلص من املشاعر السلبية اليت ال تستند إىل أي دليل ملموس ،سعى الفريق العامل إىل اعامتد رأي موضوعي حول
املسأةل من خالل مجع املعلومات واإلحصاءات اليت مت التحقق مهنا ميدانيا واملتعلقة بتطبيق حق التتبع يف قطاع املعارض
إلجراء املناقشات حول هذا املوضوع يف أقرب وقت ممكن .وجاءت البياانت الواردة يف التقرير من التقارير العامة اليت
طورهتا كياانت خمتلفة ال س امي الاقتصاديني ورشاكت تسعري األعامل الفن .وأشارت املديرة العامة إىل أن الفريق العامل قد
أدرج ردودًا عىل الاس تبيان اذلي مت إرساهل يف مايو  2020واذلي أجابت عليه عدد من منظامت اإلدارة امجلاعية .ويتألف
التقرير من ثالثة أجزاء .وحيدد اجلزء األول عدد املعارض داخل أسواق الفن الوطنية ال س امي عدد املعارض العامةل يف السوق
الثاين؛ ويف الواقع ،ال بد من التذكري أن حق التتبع ال ينطبق عىل املعارض يف السوق األولية األوىل .ومتحور اجلزء الثاين من
التقرير حول حتديد الرسوم اإلدارية للمعارض الفنية عندما يمت تطبيق حق التتبع .وأخريًا ،سلط اجلزء الثالث من التقرير
الضوء عىل الصعوابت اليت تواهجها معلية تطبيق حق التتبع عىل املعارض بسبب الرسية املهنية وبسبب انعدام الشفافية يف
املبيعات .وأشار التقرير إىل تأث ّر  5يف املائة فقط من املعارض يف أملانيا ،و 10إىل  12يف املائة من املعارض يف بلجياك
وهولندا ،و 25يف املائة من املعارض يف المنسا وفرنسا .أما ابلنس بة للرسوم اإلدارية ،فاكنت ترتاوح بني ساعة واحدة ويوم
واحد يف الس نة للمعارض بنا ًء عىل جحمها .وابلنس بة لتطبيق حق التتبع عىل املعارض ،اكن الاس تعانة خبدمات ابحثني
حمرتفني نقطة حمورية أشار إلهيا العديد من املشاركني .وأشارت املديرة العامة إىل أن املوضوع يتعلق أيضً ا ابملعارض ودور
املزادات ،ألن دور املزادات حبمك تعريفها يه مؤسسات عامة وال يمت إخفاء نتاجئها ،ذلكل اكن من السهل تطبيق حق التتبع.
وتعترب الرسية املهنية نقطة رئيس ية لنشاط املعارض؛ ذلكل ،ال بد من حتديد احلدود من أجل حتقيق التوازن بني الرسية
املهنية والشفافية من أجل تطبيق حق التتبع .وعىل الرمغ من أن وقائع األسواق ليست موحدة عىل املس توى الوطين ،قال
العديد من اجمليبني عن الاس تبيان أن هناك حاجة إىل وجود سوق أكرث شفافية يتبع قواعد حيرتهما امجليع ،يشلك سوقا قواي
وحصيا .وسيسامه هذا األمر بدوره يف القضاء عىل آفات عدة مثل بيع السلع الفنية املزيفة يف سوق الفن .وأضافت املديرة
العامة أن الفريق العامل تلقى ردوداً عىل الاس تبيان أدت إىل حتديد ثالثة مبادئ توجهيية .األول هو توس يع نطاق الاس تبيان
ليشمل املس تجيبني من خارج أورواب ،ولكن أيضً ا الس تكامل نقاط معينة من التقرير مثل مسأةل التباين يف عبء حق التتبع
مبوجب الترشيعات ،اليت قد تكون سببًا إما يف دفع حق التتبع مرتني أو عدم دفعه ابملرة .ومع ذكل ،حيتاج هذا التباين إىل
دراسة مفصةل لتقيمي تأثريه احلقيقي .واكن التطبيق الفعال حلق التتبع ،واذلي يشارك فيه املهنيون يف إدارة احلقوق والفنانون،
من املواضيع األخرى اليت جيب التطرق إلهيا ،ال س امي فامي يتعلق ابلشفافية وإماكنية التتبع وادليناميكية يف سوق الفن .أخريً ا،
ستشلك الواثئق املتعلقة حبق التتبع املطبق عىل املعارض ابإلضافة إىل التحديث املنتظم لدلراسات أداة مفيدة لدلول األعضاء
املهمتة هبذا املوضوع.
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 .142ونظر قائد الفريق العامل  2التابع لفرقة العمل املعنية حبق التتبع ،األس تاذ سام ريكتون ،يف مسأةل إدارة حق التتبع يف
والايت قضائية خمتلفة لتحديد ما ميكن أن يُعرف ابملهنجيات امللموسة لتكل اخملططات واملزيات الرئيس ية ،ولتقدمي تقرير
حيددها ويقارهنا ببعضها البعض .وأشار إىل أن الفريق العامل قد نظر يف ردود هجات قضائية خمتارة ويه اململكة املتحدة
وفرنسا واجملر وأسرتاليا وامجلهورية التش يكية وسلوفاكيا وبولندا والسويد وروس يا والربازيل وأوروغواي .ومل يشمل العمل
القضااي الناش ئة املتعلقة بتنفيذ وإدارة حق التتبع وخمططات حتصيل اإلاتوات يف البدلان النامية ،لكن ينبغي اإلشارة إىل وجود
مثل هذه اخملططات يف عدد من البدلان األفريقية ال س امي الس نغال ومايل .وبدأ العمل يف أوائل العام من خالل توزيع
اس تبيان عىل ممثيل الوالايت القضائية اخملتارة ابس تثناء بولندا اليت مل يكن دلهيا مجعية حتصيل للمصنفات الفنية .وقدم قائد
الفريق حملة عامة عن الردود .أو ًال ،سأل الفريق مىت مت اعامتد حق التتبع يف ادلوةل وكيف مت ذكل .فهل مت ذكل عن طريق
ادلمج يف قانون حق املؤلف الوطين أم مبوجب بعض القوانني القامئة حبد ذاهتا أو بطريقة أخرى؟ سعى الفريق ملعرفة ما يه
املصنفات اخلاضعة للمخطط؟ وعىل سبيل املثال ،هل هناك تقييدات عىل أنواع املصنفات الفنية احملمية؟ هل جتاوزت
املصنفات الفنية لتشمل اخملطوطات األصلية للكتب املوس يقية واألدبية كام هو مشار اليه يف املادة  14.2من اتفاقية برن؟ مث
ما يه معليات إعادة البيع اليت متت تغطيهتا وما يه الاس تثناءات املطبقة يف معليات إعادة البيع اخلاضعة لإلاتوة يف نطاق
سلطتك القضائية؟ واألمه من ذكل ،ما يه رسوم اإلاتوة؟ مك اكن سعرها؟ وكيف مت تطبيق ذكل؟ هل مت حتديد حد أدىن
للمبالغ قبل أن يمت حتصيلها؟ هل وضعت حدود قصوى أو حدود يف حال مت ختطهيا ال تطبق اإلاتوات؟ من املسؤول عن
ادلفع  -املشرتي أم البائع أم الوس يط؟ كيف متت إدارة اخملطط؟ وعىل سبيل املثال ،هل مت غض الطرف عن األمر واعترب
مكسأةل تقع عىل عاتق الفنانني األفراد ليتابعوها ويطبقوها بأنفسهم ،أم أهنا خاضعة لشلك من أشاكل اإلدارة امجلاعية يف كيفية
تطبيقها؟ ما يه مس توايت عوائد الفنانني؟ هل اكنت هناك مجموعات معينة تس تفيد أكرث من غريها؟ هل يس تفيد مجيع
الفنانني أم البعض مهنم عىل حساب الفنانني األصغر س نا وماذا عن مصنفات الفنانني املتوفني؟ ما يه القضااي اإلدارية اليت
ميكن أن تنشأ يف إدارة حق اإلاتوة يف الوالية القضائية؟ وعىل وجه اخلصوص ،ما يه التاكليف ،وإىل أي مدى اكن تطبيق
احلق ممكنًا ،ال س امي عندما تلجا اإلدارة امجلاعية إىل التكنولوجيا الرمقية لتعقب تكل احلقوق والتعامل معها؟ ونظر الفريق أيضً ا
يف الرتتيبات املتبادةل بني خمتلف البدلان اليت تطبق هذه احلقوق ال س امي بني مجعيات التحصيل .وإن حصلت ترتيبات
مشاهبة ،فكيف مت تنفيذها؟ وما يه القضااي األخرى اليت ظهرت خالل تنفيذ خمططات اإلاتوات يف البدلان املعنية؟ هل
دمعت اجلهات املعنية تكل احلقوق ،أم لقيت بعض النقاط معارضة وما يه هذه النقاط؟ أخريًا ،وإن وجدت ،ما يه
التغيريات اليت مت اقرتاح إدخالها عىل اخملطط؟ وقد أظهرت النتاجئ مجموعة متنوعة من املامرسات اليت مت تبنهيا من قبل ادلول
واليت مت أخذها يف الاعتبار عند تنفيذ خمططات اإلاتوات .وتبني وجود بعض أوجه الاختالف بني خمتلف أنواع املصنفات
اليت مت تغطيهتا وهذا أمر طبيعي .واستبعدت بعض الوالايت القضائية فئات معينة من مصنفات الفنانني ،أما البعض اآلخر
فقد غطى فئات أكرث من املصنفات .وتعترب أنواع معليات إعادة البيع اليت متت تغطيهتا والاس تثناءات لهذه العمليات من
املسائل املهمة اليت ت َّبني وجود اختالفات فهيا يف عدد من الوالايت القضائية .واكنت هناك اختالفات يف احلقوق املفروضة
ويف مسأةل وجود مس توايت قصوى مفروضة او عدم وجودها .وبشلك عام ،يرتاوح حق اإلاتوة بني  3يف املائة إىل  5يف
املائة .لكن لوحظ يف بعض البدلان األوروبية خاصة تكل اليت ختضع لتوجهيات املفوضية األوروبية وجود مس توايت قصوى
ال يمت فرض رسوم اإلاتوة يف حال مت ختطهيا .واكنت هناك اختالفات فامي يتعلق ابألشخاص املسؤولني عن ادلفع وطريقة
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إدارة احلق واختالفات يف طريقة اإلدارة امجلاعية املعمتدة يف معظم البدلان ،سواء اكنت إلزامية أو طوعية ،أو ما إذا اكنت
الوالية القضائية املعنية تعمتد ببساطة عىل إنفاذ فردي.
 .143وأشار عزيز دينق رئيس الفريق العامل  ،3إىل أن فريقه يعمل عىل مسألتني أوهلام موضوع حق التتبع كعامل يف
هيلكة السوق .اثنياً ،حق التتبع كعامل إلعادة التوازن الاقتصادي بني بدلان الشامل وبدلان اجلنوب .واكنت طريقة العمل
املس تخدمة بس يطة للغاية .فقد مت الاعامتد عىل إجراء مقابالت مع فنانني مشهورين خاصة فنانني أفارقة اكنت مصنفاهتم
انحجة .وتعكس اآلراء اخملتلفة اليت مت التعبري عهنا وهجة نظر أحصاهبا ،وال تعكس بأي شلك من األشاكل آراء الويبو وآراء
ُمع ّد ادلراسة .وحتدث ابلتفصيل عن التحدايت اليت يواهجها السوق األفريقي وأوحض أن الفنانني اذلين قابلهم يشعرون بأن
حق التتبع هو حق نظري فقط وال يطبق .وأشار إىل أن بعض الفنانني يعتقدون أنه حىت مع عدم وجود سوق إذا جاز
التعبري ،ال بد من األخذ يف الاعتبار حقيقة أن املصنفات غالبا ما يمت نقلها من ماكن إىل آخر وأن أسعار مبيعات املصنفات
تس متر يف الارتفاع كام أظهرت مجيع اإلحصائيات .وأشار إىل أن األموال اليت حتصل علهيا إفريقيا تساعد بشلك كبري يف العمل
وتطوير املشاريع .ومن هجة أخرى ،يقول بعض الفنانني اآلخرين إن السوق غري موجود إال أن هذا األمر بعيد عن احلقيقة.
ففي الواقع ،اكن السوق انشئ وحيتاج إىل املراقبة للتأكد من األمور اليت يمت تطويرها .والحظ رئيس الفريق ارتفاع يف عدد
املواهب وتوزيع العمل وأسعار املصنفات ابإلضافة ارتفاع عدد املعارض .واكن الفنانون الناحجون يضعون أسسهم اخلاصة دلمع
املواهب اجلديدة .فسامه هذا األمر يف نشأة السوق .ووردت لكمة "العداةل" مر ًارا وتكر ًارا يف املقابالت .وقد حتدث أحد
الفنانني املشهورين ابلفعل عن رحةل أحد مصنفاته احلديثة اليت مت بيعها مقابل  16000يورو يف البداية مث أعيد بيعها مقابل
 26000يورو يف أورواب مما مسح للفنان بكسب املال بفضل حق التتبع .لكن مت بيع العمل الفين نفسه مرة أخرى يف الوالايت
املتحدة األمريكية مقابل  70ألف يورو ،غري أنه يف هذه احلاةل مل حيصل الفنان عىل أي مدخول فتسبب هل ذكل يف إحباط
كبري .وأضاف الرئيس أن هذا اإلحباط أمر يشعر به العديد من الفنانني األفارقة .وأشار إىل أن حق التتبع من شأنه أن حيقق
نوعًا من العداةل ويساعد عىل اقرتان الفنان ابلنجاح التجاري اذلي حيققه مصنفه وعىل احلصول عىل نوع من التتبع للرحةل اليت
يقوم هبا مصنفه .وخمت ابلقول ان الفنانني األفارقة يؤيدون بشدة حق التتبع .وأشار الرئيس أيضً ا إىل أنه يف س ياق اس مترار
العمل عىل هذا املوضوع ،س يكون من املثري لالهامتم القيام مبسح لسوق الفن ومراقبة الاجتاهات الناش ئة يف إفريقيا.
 .144وشكر وفد زميبابويً ،
متحداث ابمس اجملموعة األفريقية ،مدير مجعية مؤلفي فنون اجلرافيك والفنون التشكيلية
( )ADAGPعىل إعداد وتقدمي تقرير فرقة العمل حول حق التتبع يف الوثيقة  .SCCR/40/6كام أعربت اجملموعة عن
امتناهنا لألس تاذ سام ريكيتسون إلعداده الوثيقة  .SCCR/40/7وأكدت اجملموعة األفريقية من جديد تأييدها لوفدي
الس نغال والكونغو الذلين يسعيان إىل إدراج حق التتبع كبند دامئ يف جدول األعامل العام للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .والحظت اجملموعة أن أكرث من  80دوةل من مجيع أحناء العامل قد أدرجت حق التتبع يف ترشيعاهتا .وأعربت
اجملموعة عن اعتقادها بأن هذا احلق هو واجب أخاليق واقتصادي للفنانني التشكيليني ويوفر اإلنصاف هلم .فقد حرم مبدأ
البيع األول ،ومن دون تربير ،الفنانني التشكيليني وورثهتم من حصة من قمية إعادة بيع مصنفاهتم .ويف هذا اإلطار ،إن احلاجة
إىل إدراج هذا املوضوع كبند دامئ يف جدول األعامل يه حاجة قد طال انتظارها .وحثت اجملموعة األفريقية األعضاء عىل
النظر جبدية يف هذه املسأةل .ومت التأكيد أن املادة  14.2يه مبثابة ترتيب متبادل ثنايئ يرتك عد ًدا كبريًا من الفنانني التشكيليني
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عرضة للخطر .فال ميكن للفنانني التشكيليني ،عىل عكس أحصاب حقوق املؤلف اآلخرين مثل املؤلفني وفناين األداء ،إال
إنتاج مصنفات أصلية فريدة .وأعربت اجملموعة عن تطلعها إىل املناقشات املس تقبلية حول هذا املوضوع وانشدت األعضاء
لبذل اجلهود للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا املوضوع كبند دامئ يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .145وأكد وفد الاحتاد األورويب من جديد تأييده لوفدي الس نغال والكونغو الذلين اقرتحا إدراج حق التتبع يف جدول
األعامل .وشكر الوفد ممثيل فرقة العمل عىل حتديثاهتا للعمل املنجز حىت اآلن .ويويل الاحتاد األورويب أمهية كبرية حلق التتبع
اذلي شلك جز ًءا من إطاره القانوين حلوايل عقدين ،وميكن لدلول األعضاء يف الاحتاد األورويب الاس تفادة من الترشيع
اخلاص املتعلق حبق التتبع املوجود حاليا ومن خربات الاحتاد األورويب الواسعة يف هذا اجملال .ومضن هذا اإلطار ،واصل
الاحتاد األورويب تأييده القوي ملسأةل إجراء مناقشة حول حق التتبع يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
وأشار الوفد إىل أن اقرتاح إدراج املوضوع يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة يعود إىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة وقد مت
طرحه أيضا يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة .ذلا ،يعتقد الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه أنه إن مت توس يع جدول
أعامل اللجنة ادلامئة ليشمل بنودًا إضافية يف املس تقبل ،ينبغي إعطاء األولوية حلق التتبع عىل أي موضوع آخر.
 .146وأشار وفد الياابن إىل أن حق التتبع منصوص عليه يف اتفاقية برن ابعتباره حكامً غري إلزايم .وأشار الوفد إىل أن
الياابن من بني البدلان اليت مل تدرج حق التتبع يف ترشيعاهتا الوطنية .ورأى الوفد أن دراسة تقيص احلقائق اليت أجرهتا فرقة
العمل اكنت مفيدة لفهم حق التتبع بشلك أفضل .واقرتح الوفد التطرق إىل النقاط التالية .أو ًال ،نوع الصفقة اليت جيب أن
ختضع حلق التتبع ،وكيفية تنفيذ الصفقة إن مل تعقد الصفقة يف املزاد .اثن ًيا ،فامي يتعلق مبسأةل التوزيع ،كيفية ضامن شفافية التوزيع
وكيفية توزيع رسوم حق التتبع إذا تعذر حتديد صاحب احلق .ودعا فرقة العمل إىل البحث يف جوانب أخرى من هذا
املوضوع أيضً ا .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن العمل ال ينبغي أن يقترص عىل القضااي العملية حفسب ،بل جيب أن يتطرق
أيضً ا إىل أمهية دور حق التتبع وإماكنية النفاذ إليه ،ومسائل تتعلق بأس باب تربير إعادة جزء من حق التتبع ،واس تفادة الفنان
خاصا مقا نر ًة بأنواع املصنفات األخرى .عالوة عىل ذكل ،وفامي
من هذا احلق وسبب منح مصنفات الفن التشكييل فقط حقًا ً
يتعلق حبامية الفنانني ،مل يكن حق التتبع جمرد إجراء محلاية الفنان مبوجب نظام حقوق املؤلف .وس يكون من األفضل مناقشة
نظام امحلاية أو اإلجراءات اخلاصة ابلفنانني وحق التتبع مبارشة خالل دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .وأشار الوفد إىل أمهية ادلراسة املوسعة حول الطرق الفعاةل محلاية حقوق الفنانني مبوجب نظام حق املؤلف.
 .147وشكر وفد الوالايت املتحدة األمريكية أعضاء فرقة العمل املعنية حبق التتبع عىل التحديث الشامل لعملهم .وأعرب
الوفد عن تطلعه ملواصةل مناقشة املوضوع يف ادلورة القادمة للجنة ادلامئة .وشكر الوفد الرئيس عىل قيادته املمتازة يف إدارة
املناقشات يف اجامتع اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وكذكل عىل مسامهته األساس ية يف هذا البند من
جدول األعامل.
 .148وشكر وفد مالوي أعضاء فرقة العمل عىل تقريرمه الشامل عن حق التتبع .وأيد الوفد البيان اذلي أدىل به وفد
زمبابوي نيابة عن اجملموعة األفريقية .وأكد الوفد من جديد دمعه لالقرتاح املقدم من وفدي الس نغال والكونغو بإدراج حق
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التتبع كبند دامئ يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واعرتف الوفد بدور الفنانني التشكيليني
وابلتايل هو يويل أمهية كبرية محلاية املصنفات الفنية البرصية ورفاهية الفنانني التشكيليني .ولهذه األس باب ،صدر قانون عام
 2016اذلي ينص عىل أحاكم بشأن حق التتبع لضامن تنامغ حقوق الفنانني التشكيليني مع حقوق فئات أخرى من املؤلفني
اذلين يس مترون يف تلقي اإلاتوات طاملا أن مصنفاهتم متاحة يف السوق .وحث الوفد اللجنة عىل النظر يف منح األولوية
إلدراج حق التتبع كبند موضوعي يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة .وشكر الوفد الويبو عىل عقد هذا الاجامتع عىل الرمغ من
التحدايت املس مترة وشكر األمانة عىل لك هجودها .واعترب الوفد مسأةل احلقوق يف البيئة الرمقية مسأةل ابلغة األمهية خاصة مع
انتشار اجلاحئة .فمل يشهد العامل من قبل اس ً
تغالال جامع ًيا مثل هذا للمصنفات املوجودة عىل اإلنرتنت وخالفات بشأن
اس تخداهما .ودعا الوفد إىل وضع برانمج معل حمدد ومواصةل اجلهود محلاية حقوق املؤلفني يف البيئة الرمقية ،وأشار إىل رضورة
التحيل ابملرونة فامي يتعلق ابالس تثناءات يف جمال التعلمي عرب اإلنرتنت.
 .149وأيد وفد غابون البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان األفريقية .وشكر الوفد أعضاء فرقة العمل عىل
التقارير املقدمة .وأعلن الوفد أنه يتابع ابهامتم شديد املناقشة اليت تدور حول حق التتبع ألن ادلوةل اعمتدت هذا احلق يف
ترشيعاهتا إال أهنا تواجه حتدايت حتول دون تطبيقه .وأعرب الوفد عن أن تكل ادلراسات املؤقتة سلطت الضوء عىل املشالك
الرئيس ية اليت ينبغي التطرق إلهيا لتقدمي إرشادات للجنة ادلامئة بشأن هذا البند ابذلات .وأشار الوفد عىل وجه اخلصوص إىل
أن منظامت اإلدارة امجلاعية تطالب بوضع إطار إداري منظم واتباع قواعد من شأهنا أن تضمن حق التتبع.
 .150وأيد وفد كينيا البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية .وشدد الوفد من جديد عىل أن مقرتحات
الس نغال والكونغو تسلط الضوء عىل مشلكة إبداعية تصيب القارة األفريقية بأمكلها ،وعىل هذا األساس ،أيد الوفد بشلك
لكي تكل املقرتحات ابلنيابة عن قارة أفريقيا و ّأقر بتفامق املشالك عند الفنانني التشكيليني األفارقة .وأشار إىل أن كينيا قد عدلت
مؤخرا قانون حق املؤلف ليشمل حق التتبع .ومع ذكل ،فامي يتعلق مبوضوع الرتابط بني العامل بأرسه والاس تعامل المنوذيج
للمصنفات الفنية البرصية ،رأى الوفد أن الفنانني التشكيليني األفارقة مل ياكفؤوا بشلك عادل يف هذا اجملال .وأضاف الوفد أن
معظم الفنانني التشكيليني األفارقة قد حصلوا عىل صفقة غري عادةل فامي يتعلق بإاتوات مصنفاهتم الفنية البرصية خاصة يف
ادلول املتقدمة .واقرتح الوفد إدراج البند اخلاص ابملصنفات الفنية البرصية واإلاتوات كبند موضوعي يف جدول أعامل اللجنة
ادلامئة عندما تسمح الظروف بذكل ،من أجل مناقش ته بشلك موضوعي هبدف امليض قد ًما يف أي اجتاه سيسري فيه
األعضاء لضامن احلصول عىل حامية أوسع نطاقا يف هذا اجملال.
 .151وأعرب ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ( )IFRROعن تقديره لدلول األعضاء اليت أيدت
حق التتبع ،وعن دمعه لالقرتاح املقدم من وفدي الكونغو والس نغال بإدراج حق التتبع يف جدول األعامل املقبل للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ويرى الاحتاد أن اللجنة ادلامئة يه املنتدى املناسب لالس امتع والتعمل ومناقشة كيفية
حامية املبدعني بشلك أفضل وماكفأهتم من خالل آليات مثل حقوق التتبع .وتضمن حقوق التتبع حصول الفنانني عىل ماكفأة
عادةل عندما تباع مصنفاهتم يف سوق الفن الثانوي وتسمح هذه احلقوق بإنصاف الفنانني اذلين يمت تداول مصنفاهتم يف سوق
الفن العاملي .وقد وافق الاحتاد عىل اقرتاح إدراج حق التتبع عىل جدول أعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
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اجملاورة منذ طرحه ألول مرة .ويعتقد الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ أن فوائد حق التتبع ابلنس بة
للفنانني التشكيليني تس تحق اختاذ الويبو إجراءات يف هذا اجملال.
 .152وأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية .وشكر األمانة وفرقة العمل عىل العمل
املنجز حول حق التتبع .وشكر الوفد الرئيس عىل العروض الثالثة اليت متت .وأشارت التقارير يف العروض إىل أمهية مناقشة
هذا املوضوع عىل املس توى ادلويل .وأعرب الوفد عن تأييده لالقرتاح اذلي قدمه وفدا الس نغال والكونغو للجنة بإعطاء
األولوية إلدراج حق التتبع كبند دامئ يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مما سيسمح ابلعمل
عىل هذا احلق عىل املس توى ادلويل ،وأعرب عن أمهل يف اختاذ هذا القرار خالل ادلورة األربعني للجنة.
 .153وأعرب وفد كولومبيا عن تقديره لعمل فرقة العمل بشأن حق التتبع .وأيد الوفد العمل الوارد يف الوثيقة
 SCCR/40/6اليت قدمهتا فرقة العمل .واقرتح أن يمت النظر يف الوضع خارج أورواب أيضً ا ،وخاصة يف كولومبيا حيث يوجد
قانون بشأن حق التتبع لكنه مل يطبق حىت اآلن .ودعا الوفد إىل تغطية املزيد من مناطق العامل يف ادلراسة التالية لتسهيل
التطبيق العميل .وأيد الاقرتاح اذلي يدعو إىل املزيد من الشفافية يف تكل األسواق .فوفقًا لتقرير حول الصادرات يف
كولومبيا ،مت تصدير مصنفات الفنانني الكولومبيني إىل أسواق أخرى مثل الوالايت املتحدة وأورواب ،غري أن الفنانني وأحصاب
املصلحة اآلخرين مل يتلقوا اإلاتوات اليت يس تحقوهنا.
 .154وشكر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( )CISACاملندوبني واخلرباء املوقرين عىل التقارير الشامةل
عن نشاط فرقة العمل .وقد نرش الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني تقر ًيرا سابقًا لتطوير منتدى من اخلرباء ملناقشة
العنارص العملية حلق التتبع ومتيزيها .ورحب الاحتاد ابلتقدم الرسيع اذلي أحرزته فرقة العمل إذ تناولت عددًا من املوضوعات
اليت قد تثري خماوف بعض املندوبني يف ادلورات الالحقة للجنة .وأعرب الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عن ثقته
يف أن نتاجئ تكل العملية س تضفي قمية إضافية عىل املناقشات يف اللجنة وس تلقي مزيدا من الضوء عىل اجلوانب اخملتلفة لهذه
املسأةل .وأشار الاحتاد إىل أن العام  2020يزتامن مع اذلكرى املئوية عىل تطبيق حق التتبع ألول مرة يف فرنسا يف العام
 ،1920وقد جتلت احلاجة إىل هذا احلق عندما جىن جامع حتف مبلغًا كبريًا من املال عند بيعه لوحة فنان اكنت عائلته تعيش
يف فقر مدقع .ومنذ ذكل احلني ،مت إحراز تقدم كبري .فتبني أن حق التتبع أداة هممة لتعزيز اإلبداع يف الفنون البرصية وأصبح
تنفيذه ينترش يف مجيع أحناء العامل .والحظ الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني أن أكرث من  80دوةل ،مبا يف ذكل مجيع
ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب ،قد تبنت ترشيعات بشأن حقوق التتبع .أما يف العديد من البدلان األخرى ،مازال تنفيذ
حق التتبع قيد املناقشة وما زال هناك شوط كبري لنقطعه قبل ضامن حصول مجيع الفنانني دون متيزي عىل نصيب عادل من
النجاح الاقتصادي اذلي حتققه مصنفاهتم .ففي الواقع ،مينع غياب هذا احلق يف البدلان اليت تشلك أسواقًا فنية رئيس ية،
الفنانني التشكيليني يف مجيع أحناء العامل من الاس تفادة الاكمةل من مصنفاهتم حيث أن الاعرتاف هبذا احلق مطلوب مبوجب
القانون ادلويل .وأشار الاحتاد إىل أنه إذا اكنت ادلوةل اليت يمت فهيا بيع املصنفات الفنية أو بدل إقامة الفنان نفسه ال يعرتفان
حبق التتبع ،فلن يس تفيد الفنان من هذا احلق .ولهذا السبب ،اكن ال بد من ضامن التنس يق الفعال لتطبيق احلق وتأمني
اعامتده يف مجيع أحناء العامل دون متيزي ،األمر اذلي يضمن للفنانني يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذكل الفنانني األصليني ،طريقة
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جلين حصهتم من الرثوة اليت حققها فهنم من دون أن يتطلب ذكل الاعامتد عىل وسطاء سوق الفن وعىل معروفهم .وأعرب
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عن ثقته يف أن النتاجئ اليت توصلت إلهيا فرقة العمل ستبدد الشكوك اليت أاثرها
بعض املندوبني وستشجع ادلول األعضاء عىل البدء ابملناقشات املوضوعية بشأن اقرتاح الس نغال والكونغو بأقرب وقت ممكن
من أجل التوصل إىل نتيجة ممثرة.
 .155وردد ممثل املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية ( )KEIتعليق وفد الوالايت املتحدة األمريكية .وأيدت املؤسسة
الاقرتاح اذلي قدمه وفدا الس نغال والكونغو إلدراج حق التتبع كبند يف جدول األعامل طاملا ينطبق هذا احلق عىل املصنفات
الفنية املادية .واعتربت املؤسسة ادلراسة اليت أجراها فريق العمل مفيدة بشلك خاص .وتعتقد املؤسسة أن حق الفنان يف
إعادة بيع املصنفات الفنية املادية هو جمال مناسب لوضع القواعد واملعايري بشأنه يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .وس يعود الاقرتاح ابلفائدة عىل الفنانني وس يوفر إعادة توزيع متواضعة لدلخل من جامعي التحف والتجار إىل الفنانني،
ال س امي ألولئك الفنانني اذلين ما زالوا يف مرحةل من حياهتم املهنية جتعل من الصعب ابلنس بة هلم التفاوض حول أسعار بيع
مصنفاهتم .والحظت املؤسسة أن جتارة املصنفات الفنية املادية عرب احلدود انشطة وأن املصنفات اليت تبتكر يف إفريقيا أو
آس يا أو أمرياك الالتينية ميكن بيعها يف لندن أو ابريس أو هوجن كوجن أو نيويورك ً
مثال .وأشارت املؤسسة إىل أهنا ال تدمع
وضع قاعدة عاملية بشأن حق التتبع للمصنفات املنسوخة ،وأن احلل املثايل يمكن يف تركزي الويبو هجودها عىل املصنفات املادية
إذا أرادت حتقيق تقدم يف هذا اجملال .وذكر املمثل أن الويبو تبدو وكأهنا تعمل لصاحل ماليك حقوق الرشاكت ً
بدال من الفنانني
أنفسهم ،ولكن حق التتبع يشلك الفرصة املؤاتية للويبو لتتخذ إجراءات تصب يف مصلحة الفنانني وتتصدى لنتاجئ حمرجة
اجامتعيا إذ أن الفنانني ال يس تفيدون بشلك عادل من تسويق مصنفاهتم الفنية عندما يمت الاعرتاف بقميهتا احلقيقية .وقد تكون
معاهدة من األمم املتحدة بشأن هذا املوضوع ،إذا اقترصت عىل املصنفات الفنية املادية ،مثالية.
 .156ورأى ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني ( )IAFأنه مت اس تخدام مصنفات املبدعني يف البيئة الرمقية أكرث من أي وقت
مىض .وأعرب املمثل عن أمهل يف أن يتطرق حتليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية (اذلي اقرتحته مجموعة بدلان أمرياك الالتينية
والاكرييب) بشلك شامل إىل تأثري البيئة الرمقية عىل املؤلفني ،وال س امي تأثري مناذج األعامل املتعلقة ابس هتالك املصنفات عرب
اإلنرتنت عىل املبدعني .وشكر املمثل مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا بشأن جمال العمل املهم هذا،
وأعرب عن أمهل يف إبقاء هذه املسأةل عىل جدول األعامل .ويف حني ميكن النفاذ حاليا إىل مصنفات املؤلفني يف مجيع أحناء
العامل عرب اإلنرتنت أكرث من أي وقت مىض ،مل حيصل املبدعون دامئًا عىل أجر عادل مقابل هذا النفاذ .فمل يتلق كتاب
السيناريو غال ًبا ً
أجرا مقابل اس تخدام مصنفاهتم عىل اإلنرتنت عىل الرمغ من أن املصنفات السمعية والبرصية تودل
مثال ً
إيرادات كبرية يف حال مت تقدميها كخدمات عند الطلب .وتواجه حماوالت معاجلة هذا النقص يف األجور غال ًبا صعوابت عدة،
نظرا لعدم املساواة الواحضة يف العالقة بني املنتج واكتب السيناريو يف جمال التفاوض .وأشارت منظامت املؤلفني ،مثل احتاد
ً
كتاب السيناريو يف أورواب ( )FSEوالاحتاد األورويب لصانعي األفالم السمعية البرصية ( ،)FERAإىل احلاجة إىل حق
إضايف وعقود أفضل للمبدعني حلل هذه املشلكة .ذلكل ،اكن املؤلفون حباجة ماسة إىل حق احلصول عىل األجور مقابل
خمتلف الاس تخدامات ملصنفاهتم يف العرص الرمقي .ومن شأن احلق غري القابل للتفاوض يف األجور مقابل الاس تخدامات عرب
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اإلنرتنت أن يضمن ماكفأة مناس بة للمؤلفني عىل مسامههتم يف توس يع مكتبات العمل الضخمة اليت أصبحت متاحة اآلن من
خالل خدمات البث عند الطلب.
 .157ورأى ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني أن التطبيق العاملي حلق التتبع مل يساعد املؤلفني يف احلصول عىل مدفوعات عادةل
للمصنفات اليت ستباع قبل أن يعرفوا قميهتا احلقيقية وحسب ،بل قد يشلك أيضاً وس يةل إلنصاف الفنانني عندما يعاد بيع
مصنفاهتم يف السوق ادلولية أيضً ا .ويوفر حق التتبع حصة عادةل للفنانني من عائدات املبيعات يف سوق الفن العاملي ،وهو
يشلك أيضا حافزاً ملواصةل اإلبداع .وأعرب املمثل عن شكره وتأييده لالقرتاح اذلي قدمه وفدا الس نغال والكونغو بإدراج
حق التتبع كبند دامئ يف جدول األعامل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .فاس تفادة الفنانني يف مجيع
البدلان من إعادة بيع إبداعاهتم أمر همم جدً ا وجيب إنصافهم وأن حيظوا ابالحرتام ويتلقوا املاكفآت مقابل المتتع إبداعاهتم .وقد
يشلك حق التتبع جز ًءا كبريًا من دخل الفنان .وقد وجدت دراسة اس تقصائية للفنانني يف اململكة املتحدة أن  81يف املائة من
املبدعني أنفقوا مبالغ عىل معيش هتم قاموا بتحصيلها من خالل حق التتبع (مجعية حقوق التصممي والفنانني .2016 ،عرش
س نوات عىل حق التتبع :منح الفنانني نصيهبم العادل من األرابح) .وأيد املنتدى ادلويل للمؤلفني بشدة اقرتاح إدراج حق
التتبع كبند يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة والتقدم اذلي أحرزته فرقة العمل املعنية حبق
التتبع يف الويبو.
 .158ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ( )IFJأنه يؤيد بشدة اقرتاح إدراج حق التتبع عىل جدول أعامل اللجنة.
وأشار إىل أن طبيعة سوق الفن والعدد الكبري من ادلول األعضاء اليت مل تضع أحاك ًما بشأن حصول الفنانني عىل حصة من
القمية املزتايدة ملصنفاهتم عندما يمت بيعها مر ًارا وتكر ًاراُ ،حيمتّ وضع صك دويل ملزم يف هذا الصدد .فإن إدراج هذا البند من
شأنه أن يؤدي إىل حد ما إىل حتقيق هممة الويبو املمتثةل يف وضع "نظام يتيح الابتاكر واإلبداع لفائدة امجليع".
 .159وطلب الرئيس من ابيق املتحدثني واملنظامت غري احلكومية واملنظامت األخرى إرسال مساهامهتم خط ًيا بسبب ضيق
الوقت والتحدايت التقنية األخرى .وشكر املشاركني عىل تساهلهم وتفهمهم لهذه املسأةل .وعرض الرئيس القضية الثالثة من
جدول األعامل مضن إطار املسائل األخرى ،وتناولت موضوع تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل الصعيد ادلويل .وقد مت
تقدمي الاقرتاح من قبل وفد الاحتاد الرويس يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة وورد يف الوثيقة  .SCCR/35/8وخالل
ادلورة السادسة والثالثني ،طلبت اللجنة من األمانة أن ترشع يف دراسة هذا املوضوع .ومت حتديد طرائق العمل املقرتحة
إلعداد ادلراسة يف الوثيقة  .SCCR/37/3وذكر الرئيس أن الوثيقة  ،SCCR/40/5ويه عبارة عن تقرير مرحيل عن
ادلراسة اليت أجراها الباحثون ،متاحة عىل املوقع اإللكرتوين.

حقوق خمريج املرسح
 .160وأشارت األس تاذة إيسودل جاندرو إىل أن الصياغة قد بدأت عىل الرمغ من تعقد العملية بعض اليشء ألن النفاذ إىل
املكتبات اكن مس ً
تحيال لعدة أشهر .وأحد التحدايت الرئيس ية للصياغة هو إدراج املقابالت يف املواد إذ أن البعض مهنا
يعكس هن ًجا منظ ًما للغاية للقضية ،أما البعض اآلخر فهو مقابالت مع فئة املؤلفني أو املبدعني اذلين يبحثون عن الرحب متا ًما
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مثل أي خشص آخر من فئة املؤلفني وفناين األداء .وقدمت األس تاذة جاندرو أمثةل عن مرسحني شهدا تعديالت خمتلفة عىل
خطط اجللوس اخلاصة هبم نتيجة انتشار جاحئة كوفيد .19-فبالنس بة ألحدهام ،اضطر إىل ختفيض عدد املقاعد إىل  120يف
حني أنه يتسع لـ  .468أما املرسح اآلخر ،فاكن يتسع لـ  840مقعدً ا واخنفض العدد إىل  180مقعدً ا .وكشفت ادلراسات
الاس تقصائية اليت أجراها جملس املسارح يف كيبيك بعد بدء اإلقفال العام عن نتاجئ اكرثية ،إذ أن  98يف املائة من األعضاء
خرسوا الرسوم .ومت إلغاء  87يف املائة من العروض ،أي األغلبية الساحقة مهنا .وانهتكت العقود ،وفصل عدد من
األشخاص من معلهم ،ولسوء احلظ ،مت إلغاء اجلوالت ادلولية لرشكة السريك املعروفة ابمس "األصابع الس بعة" ( The 7
 )Fingersواليت اكنت متثل  90يف املائة من دخلها .وتىل ذكل تقدمي عروض جديدة ذات أداء أقرص دون أي اسرتاحة أو
خدمة ابر أو خدمة مرحاض .وعىل غرار املؤسسات األخرى ،تعاون املرسح مع قطاعات أخرى للقيام مبشاريع جديدة،
وحبث يف أنواع أخرى من التعاون داخل مونرتايل .وحتولت املنطقة إىل موقع لتصوير األفالم ومت إجياد طرق لتأمني ادلخل
من العروض بد ًال من تقدميها ً
جماان من أجل إنصاف مجيع املبدعني ومجيع هؤالء الفنانني واملمثلني ومجيع األشخاص اذلين معلوا
وراء الكواليس واذلين قاموا بعمل رائع وهائل .وعندما تُس تأنف األنشطة وتصبح أكرث منتظمة ،ستتضارب األجندات .واكن
ُخيىش أن يفضل البعض العمل يف جمال اإلنتاج السيامنيئ والتلفزيوين بد ًال من قطاع املرسح ألن ادلخل يف اجملال السيامنيئ
أفضل من اإلنتاج املرسيح ،فال بد من النظر يف هذا األمر وأخذه يف عني الاعتبار .وس يصبح التخطيط للجوالت أكرث
تعقيدً ا أيضً ا ألن البدلان لن تفتح حدودها يف الوقت نفسه وابلطريقة نفسها ،فهل س يظل الاهامتم العام ابملرسح قامئ؟ فإن
جزء من امجلهور متقدم ابلعمر وأكرث عرضة لتبعات فريوس كوفيد .19-وماذا عن مجموعات املدارس؟ اكنت تشلك مصدر
دخل همم جدً ا للمسارح .فهل س تظل املدارس تفضل القيام ابألنشطة داخل الغرف ادلراس ية بد ًال من تنظمي الرحالت
املدرس ية إىل املسارح؟ واكنت اإلعاانت احلكومية أيضً ا مصدر قلق ألن املالية العامة لدلوةل قد تأثرت بشلك كبري .وما زالت
مسأةل حصول القطاع الثقايف عىل دمع مايل غري واحضة .وأعرب الفنانون عن رغبهتم بتوجيه ادلمع لقطاع الصحة أو اجملمتع بد ًال
من القطاع الفين .وقد اكتسبت املسارح همارات جديدة يف جمال التكنولوجيا وس ننتظر لرنى ما إذا ستس متر ابالعامتد عىل
التكنولوجيا حىت عندما ال يعود اس تخداهما رضوراي.
 .161وشكرت فيكتوراي سافينا ،األس تاذة املساعدة يف األاكدميية الروس ية احلكومية للملكية الفكرية ،اللجنة عىل فرصة
تبارا من  1نومفرب  ،2020قام الباحثون الروس بتحليل
التحدث وتقدمي حتديث عن دراسة حامية حقوق خمريج املرسح .واع ً
الترشيعات اليت حتمي حقوق خمريج املرسح يف  11دوةل ،ويه اجلزائر وأرمينيا وأملانيا واألردن وإيطاليا واكزاخس تان
ومجهورية بيالروس يا وقريغزيس تان والاحتاد الرويس والس نغال وفرنسا .ومت حتديد قامئة ادلول واملعايري املعمتدة لتحليل
الترشيعات مبا يامتىش مع ما مت الاتفاق عليه يف التقرير املرحيل حول تنفيذ ادلراسة يف  5أبريل  2019خالل اجامتع للجنة.
ونظرت أاكدميية ادلوةل الروس ية ،كخطوة للتحقق من حصة ادلراسة مبوافقة الويبو ،يف أمثةل عن احلاالت العملية إلدارة حقوق
عروض املسارح يف روس يا وأجرت مقابالت مع خمريج املرسح يف إيطاليا وروس يا وبيالروس يا وقريغزيس تان .واستند حتليل
القوانني الوطنية واألمثةل العملية واملواد الناجتة عن املقابةل إىل حتليل سابق مت إجراؤه خالل املرحةل األوىل من ادلراسة.
وحللت ادلراسة التنظمي القانوين ادلويل حلقوق خمريج املسارح ،وأشارت إىل أن املعاهدات ادلولية بشأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة مل تتضمن أي إشارات واحضة محلاية حقوق خمريج املرسح .وميكن العثور يف بعض األحيان عىل إشارات
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إىل حقوق خمريج املرسح يف الترشيعات الوطنية أو يف السوابق القضائية .وإن غياب الرتجامت املهنية للنسخ احلالية لبعض
الترشيعات الوطنية جيعل من الصعب ً
أحياان التأكد من أمهية أو نطاق القوانني .وعىل الرمغ من ذكل ،ميكن الاس تنتاج أن
حقوق خمريج املرسح يف العديد من بدلان العامل ال تمتتع بالحئة قانونية خاصة ومت تصنيفها عىل أهنا جزء من حق املؤلف أو
القوانني ذات الصةل وفقا للتقاليد القانونية القامئة .وسيتطلب ذكل بعض التنس يق عىل املس توى ادلويل.
 .162وأشار أنتون سريغو ،اخلبري يف األاكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية ،إىل أن جاحئة كوفيد 19-تركت ًأثرا كبريًا
عىل القطاعات اإلبداعية بشلك عام ،وأنشطة املسارح بشلك خاص ال س امي يف روس يا ويف العديد من البدلان األخرى يف
العامل حيث مت فرض إقفال عام ،ومت حظر القيام ابحلفالت امجلاهريية ،وتوقفت املسارح عن العمل لفرتة طويةل .ويف الوقت
الراهن ،اس تؤنفت األنشطة لكن أماكن اجللوس أصبحت حمدودة نتيجة تدابري التباعد الاجامتعي والتدابري األمنية ،األمر
اذلي تسبب برضر كبري عىل دخل القطاع املرسيح .ومع ذكل ،فقد أدت اجلاحئة إىل زايدة الاهامتم ابلعروض املرسحية
واألفالم واملوس يقى واألدب وغريها من الفنون اليت تشملها حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وازدادت اماكنية النفاذ إىل هذا
احملتوى من خالل البث عرب اإلنرتنت وازداد اس تخدام املواد اليت ختضع حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة عرب اإلنرتنت .ومت
تسجيل زايدة يف عدد تسجيالت العروض املرسحية يف اجملال الرمقي .كام مت حتويل بعض العروض املرسحية إىل مصنفات
مسعية وبرصية .ومع ذكل ،وكام مت حتديده أثناء معلية التقيمي ،اكنت حامية حقوق خمريج املرسح والسيامن يف بعض البدلان تمت
نظرا الرتفاع عدد العروض املرسحية واملصنفات السمعية
بطرق خمتلفة وفقًا للحقوق اجملاورة وحقوق املؤلف حبسب احلاةل .و ً
البرصية يف الس ياق الرمقي خاصة بعد انتشار اجلاحئة ،أشار اخلبري إىل أنه ال ميكن تربير هذا الوضع متا ًما .وذكل ألن تصنيف
العروض املرسحية كامدة ختضع حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة حتدده إىل حد كبري التقاليد القانونية القامئة يف الوالايت القضائية
اخملتلفة ،وميكن معاجلة هذه املسأةل من خالل إبرام معاهدة دولية منفصةل أو من خالل وضع معايري خاصة بشأن حقوق
خمريج املسارح إىل اتفاقية برن أو معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف.
 .163وأعرب وفد الاحتاد الرويس متحداث ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية ،عن تقديره للعمل
املنجز يف إطار ادلراسة حول خمريج املسارح .وشكر الوفد األس تاذة إيسودل واألس تاذ أنتون سريغو عىل تقدمي النتاجئ
املؤقتة وحملة عامة عن ادلراسة .وأعربت اجملموعة عن أملها يف التغلب يف املس تقبل القريب عىل التحدايت النامجة عن جاحئة
كوفيد 19-والمتكن من اس تكامل ادلراسة حبلول ادلورة املقبةل للجنة .ورحبت مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب
الرشقية بشمولية ادلراسة اليت تطرقت إىل مكّ كبري من املعلومات يفوق ما اكن مقرتحا يف البداية .وتتطرق ادلراسة أيضً ا إىل
النظام القانوين وواقع إنفاذ القانون وجتربة األطراف املعنية ،وحتتوي عىل مقابالت مع اخملرجني واحملامني ومنظامت اإلدارة
امجلاعية وامجلعيات املهنية .وشددت اجملموعة عىل أمهية ادلراسة املمتحورة حول املوضوع اذلي تمت مناقش ته ،وأشارت إىل أنه
من الواحض أن املقارابت الوطنية ختتلف من حيث حتديد حقوق خمريج املرسح .وأعربت اجملموعة عن تطلعها إىل العمل
البناء يف هذا الس ياق لوضع صك دويل من شأنه أن يسمح للجنة مبواءمة هذه الهنج ورفع امحلاية ادلولية لتصل إىل
مس توايت جديدة.

حق اإلعارة للجمهور
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 .164وهنأ وفد سرياليون الرئيس عىل انتخابه لرتأس اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وأعرب عن تعازيه
لألمانة لوفاة كبرية مستشاري الويبو اكرول كرويال .وأعرب الوفد مع وفدي بامن ومالوي عن رسوره بتقدمي اقرتاح دلراسة
حق اإلعارة للجمهور ( )PLRواليت س تجرهيا الويبو .وأشار الوفد إىل أن األشخاص اذلين يعملون يف اجملاالت اإلبداعية يف
إفريقيا وآس يا وأمرياك الالتينية ومجيع أحناء العامل إلنتاج الكتب األدبية واملصنفات األخرى ،غال ًبا ما ُحيرمون من املاكفآت
املالية عىل معلهم .ومن الواحض أن هذا األمر يشلك عام ًال حمبطاً .وال بد جملمتعاتنا واقتصاداتنا من أن حتفز ثقافاتنا وتطورها من
خالل دمع وتعزيز األدب اذلي يشجع عىل اس تخدام لغاتنا احمللية والمتسك بتقاليدان وثقافاتنا .ذلا ،علينا أن ناكئف بشلك
مناسب هؤالء اذلين يؤدون هذا ادلور ذات األمهية اإلنسانية البالغة .وأوحض الوفد أن حق اإلعارة للجمهور يعترب جز ًءا من
النظام البييئ اذلي يدمع اجملاالت والقطاعات اإلبداعية .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تنرش ادلراسة الوعي وتوحض كيفية
تطبيق هذا احلق والفوائد اليت س يعود هبا عىل املبدعني احملليني .واكن هناك اهامتم كبري من ادلول األعضاء األفريقية حبق
اإلعارة للجمهور ومن بيهنا وفود بوركينا فاسو ومالوي وتزنانيا وزميبابوي اذلين اكنوا يتخذون اخلطوات الالزمة إلدراج حق
اإلعارة للجمهور يف الترشيعات .وأدرجت امجلعية األفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOحق اإلعارة للجمهور كجزء من
احلقوق احلرصية للمؤلفني يف العام املايض .واكنت اللجنة ادلامئة تبحث يف عدد من البنود املوضوعة عىل جدول أعاملها .ودعا
أحد الاقرتاحات إىل إجراء دراسة لتحديد كيفية اس تفادة البدلان من حق اإلعارة للجمهور يف حال مت إضافته إىل ترشيعاهتا.
وأشار الوفد إىل أن هدفه مل يكن إضافة حق اإلعارة للجمهور كبند موضوعي للمناقشة أو وضع صك قانوين أو معاهدة بشأن
هذا املوضوع .وأشار الوفد إىل أن هدفه هو أن تتعرف البدلان ال س امي النامية مهنا ،عىل حق اإلعارة للجمهور ليك حيصل
املؤلفون عىل أجر مقابل اإلعارة اجملانية لكتهبم ،وذكر أن ادلراسة يه مرشوع قامئ بذاته ستنفذه الويبو وسيمت عرضها عىل
ادلول األعضاء عندما تصبح جاهزة .وذلكل فلن يزيد هذا األمر أي عبء عىل جدول أعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .وس توفر ادلراسة فقط فرصة للتطرق إىل عنرص همم من النظام البييئ دلمع اجملاالت والقطاعات اإلبداعية
يف مجيع أحناء العامل .وقد تأسست اللجنة منذ أكرث من  20عا ًما وتشمل واليهتا النظر يف املسائل املتعلقة حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ال س امي يف البدلان الناش ئة .وستسامه ادلراسة حول حق اإلعارة للجمهور يف الوفاء هبذه الوالية .وأعرب
الوفد عن تطلعه إىل تطوير الاقرتاح ومواصةل احملاداثت مع ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة اآلخرين.
 .165وأعرب وفد بامن عن دمعه القرتاح إجراء دراسة حول التجارب اخملتلفة عىل املس توى العاملي بشأن حق اإلعارة
للجمهور .واكن هذا احلق مبثابة آلية هتدف من خاللها احلكومات إىل دمع املؤلفني والفنانني التشكيليني واملبدعني اآلخرين
بطريقة متوازنة مع القمية اليت تقدهما املكتبات واألطراف املهمتة األخرى يف اجملمتع من خالل نرش املعرفة وأشاكل التعبري الثقايف
اللغوي واملبتكر .ومبا أن النفاذ الفردي املبارش إىل النصوص واملواد األخرى اكن صع ًبا وأحياان مس ً
تحيال خالل فرتة اجلاحئة،
اكن املبدعون وعامة الناس يف مجيع أحناء العامل يعانون من وضع حرج ألن الطريقة التقليدية للتعبري ومشاركة املصنفات الفنية
قد تغريت .وابلتايل ،تراجع ادلخل اذلي يساعد عىل احلفاظ عىل أنشطة اجلهات الفاعةل األساس ية واليت يه رضورية إلنتاج
األعامل اإلبداعية ونرشها .ومل يكن األمر خمتلفًا يف بامن .إذ رأى املبدعون واملؤلفون وأولئك اذلين أرادوا نرش أفاكرمه أن
س بل العيش الاقتصادية اخلاصة هبم همددة ووجدوا أنفسهم يف مواقف صعبة للغاية .وميكن أن تكون القواعد املدروسة
حمفزا هم ًما لهذا النشاط إلجياد توازن من شأنه أن يضمن ً
دخال الئقًا للمبدعني واملؤلفني اذلين
واملنتظمة حلق اإلعارة للجمهور ً

SCCR/40/9
59

قد ال ينمتون إىل دور نرش كبرية أو رشاكت متعددة اجلنس يات .وميكن لدلراسة حول حق اإلعارة للجمهور واخلربات املكتس بة
حول تطبيقه وإجيابياته وسلبياته أن تسامه يف تعزيز نقل املعرفة والفكر والثقافة .ويف الوقت احلارض ،تمتتع  35دوةل بأنظمة
خاصة حبق اإلعارة للجمهور .ومتتع هذه ادلول مبس توايت خمتلفة من التطور وبتقاليد وثقافات خمتلفة .ومع وجود  35نظا ًما
قانون ًيا خمتلفًا ،تتوفر مجموعة كبرية من اخلربات اليت ميكن الاس تفادة مهنا ،كام وميكن التعمل من جتارب الوالايت القضائية اليت
اختارت أنظمة خمتلفة عن أنظمة حق اإلعارة للجمهور .واقرتح الوفد إجراء دراسة أولية حول الطرق اخملتلفة لتطبيق حق
اإلعارة للجمهور .ومن خالل هذه ادلراسة ،ميكننا الاس تفادة من اخلربات وادلروس من الهنج اخملتلفة املعمتدة لتطبيق حق
اإلعارة للجمهور وإجياد اخليارات املناس بة للك بدل .وأعربت بامن عن أملها يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن بدء ادلراسة
املقرتحة خالل ادلورة التالية.
 .166وأيد وفد مالوي اقرتاح القيام بدراسة تركز عىل أنظمة حق اإلعارة للجمهور يف مجيع أحناء العامل وفوائدها عىل
املبدعني ابإلضافة إىل أمهية وجود نظام فعال .وأقر الوفد بأمهية الاعامتد عىل أنظمة حق اإلعارة للجمهور ابلنس بة للمؤلفني،
ولهذه الغاية ،تطبق دوةل مالوي القوانني اليت تنص عىل هذا احلق .وأشار الوفد إىل أن املبدعني مه نقطة ادلخول إىل
سلسةل القمية الاقتصادية للقطاع اإلبداعي اذلي يشمل وسائل اإلعالم املطبوعة وغريها يف البالد .ووفقًا دلراسة أجرهتا
مالوي بدمع من الويبو يف عام  ،2013سامه القطاع اإلبداعي بـ  3.46يف املائة من الناجت احمليل اإلجاميل الوطين اذلي اكن
عنرصا هم ًما
يدمع جماالت مثل البناء والتصنيع .ومن هنا ،تبلورت احلاجة إىل رعاية اإلبداع وشلك حق اإلعارة للجمهور ً
وحمفزا لإلبداع .واعترب الوفد أن حق اإلعارة للجمهور هو مصدر دمع مايل حيوي للمؤلفني ال س امي أن ادلخل من النرش
ً
اخنفض بشلك حاد بسبب تطور التكنولوجيا الرمقية .وأشار الوفد إىل أن حق اإلعارة للجمهور شلك يف مالوي مصدر
ادلخل األكرب للمؤلفني اذلين مل يكونوا من أحصاب الكتب األكرث مبي ًعا ألن كتهبم املنشورة اليت مل تباع يف السوق واليت اكنت
املكتبات تعريها للجمهور من شأهنا أن تكسب هؤالء املؤلفني ماكفآت املالية .ذلكل س يكون لهذه ادلراسة دور أسايس يف
حتديد الفوائد اليت اكتس هبا املؤلفون وأحصاب احلقوق اآلخرون من املشاركة يف وضع خمططات لتطبيق حق اإلعارة للجمهور.
كام وأهنا ستسهل يف توس يع الاعامتد عىل هذا احلق يف العامل ويف إفريقيا خاصة ،وستسلط الضوء عىل أمه القضااي اليت جيب
التطرق إلهيا عند حماوةل تطبيق هذا احلق يف البدلان النامية وستسامه يف حتديد أفضل املامرسات عند العمل مع الواكالت
الثقافية األخرى مثل املكتبات اليت تبنت حق اإلعارة للجمهور.
 .167وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية وشكر وفد سرياليون عىل
مبادرة الرتكزي عىل حق اإلعارة للجمهور .وشكر الوفد املشاركني يف رعاية الاقرتاح والوفود اليت أيدته .والحظت اجملموعة أن
الاهامتم ابملبادرة واسع ورأت أن ادلراسة ستسامه يف اطالع اللجنة عىل الاجتاهات اجلديدة يف املنطقة .ومل تعرتض مجموعة
بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية عىل إجراء ادلراسة والاطالع عىل ممارسات ادلول األعضاء املرتبطة حبق
اإلعارة للجمهور والطرق املعمتدة لتلقي األموال من امجلهور واملكتبات األخرى .وشدد الوفد عىل أمهية هذا املوضوع.
 .168وشكر وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،وفود سرياليون ومالوي وبامن عىل اقرتاهحم بشأن دراسة
النطاق الوارد يف الوثيقة  .SCCR/40/3وشلك مجع املعلومات حول تطبيق حق املؤلف خطوة هممة لضامن دمع معلية وضع
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الس ياسات ابألدةل .وأيدت اجملموعة ابء فكرة تلكيف فريق ابلقيام بدراسة النطاق اليت قد تعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول
األعضاء .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل فهم أثر هذه ادلراسة احملمتةل يف هذا اجملال .ومع ذكل ،أشار الوفد إىل أن الاقرتاح قد
ُطرح عىل جدول األعامل حتت بند "مسائل أخرى" ،وهو بند من بنود جدول األعامل اذلي يتضمن العديد من املوضوعات
للمناقشة ،ونتيجة ذلكل ،أوصت اجملموعة ابء بإعطاء األولوية يف تكل املرحةل من املناقشة إىل املوضوعات األخرى الواردة
حتت هذا البند من جدول األعامل واليت تعترب أكرث إحلا ًحا يف الوقت الراهن.
 .169ورصح وفد الاحتاد األورويب بأنه اس متع ابهامتم إىل العرض التقدميي حول اقرتاح وفود سرياليون وبامن ومالوي بشأن
دراسة النطاق املمتحورة حول حق اإلعارة للجمهور .ودعا الوفد إىل منح املزيد من الوقت لفهم نطاق ادلراسة بشلك أفضل
قبل انعقاد ادلورة التالية.
 .170وشكر وفد زميبابويً ،
متحداث ابمس اجملموعة األفريقية ،وفود مالوي وسرياليون وبامن عىل اقرتاهحم الوارد يف الوثيقة
 .SCCR40/3/Rev. 2وأشارت اجملموعة إىل أن حق اإلعارة للجمهور هو حق املؤلفني يف تلقي ادلخل مقابل كتهبم املعارة
ً
جماان من قبل املكتبات العامة واملكتبات األخرى ،وبسبب جاحئة كوفيد 19-واملهةل الزمنية القصرية وجدول األعامل اجملزتأ ،مل
يكن دلى اجملموعة الوقت الاكيف للنظر يف الاقرتاح وما زالت جتري املشاورات ادلاخلية وأعربت عن تطلعها إىل عقد
مناقشات إضافية حول هذا الاقرتاح خالل ادلورة  41للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .171وأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية .وشكر الوفد وفود سرياليون وبامن
ومالوي عىل اقرتاهحم إلجراء دراسة تركز عىل حق اإلعارة للجمهور وإدراجه يف جدول األعامل والعمل املس تقبيل للجنة
ادلامئة للويبو والوارد يف الوثيقة  .SCCR/40/3/Rev. 2ويشلك حق اإلعارة للجمهور موضوعًا هم ًما ال بد للبدلان من أن
تأخذه يف الاعتبار عند تعاملها مع قضااي حق املؤلف .وذكر الوفد أنه يمتىن اكتساب املزيد من املعرفة حول هذا املوضوع،
وكيف نصت عليه قوانني البدلان اخملتلفة ،وكيفية إدارته وفائدته الرتامكية للك من أحصاب احلقوق واملس تخدمني .ولهذا
السبب ،يرحب الوفد لك الرتحيب بإجراء دراسة من شأهنا أن تقدم إىل اللجنة وأعضاهئا نظرة شامةل حول تطبيق حق
اإلعارة للجمهور .وعىل الرمغ من ذكل ،ما زال الوفد يدرس الاقرتاح ،مشريًا إىل األعامل اليت جيب أن تتطرق إلهيا اللجنة ال
س امي القضااي املدرجة حتت بند املسائل األخرى من جدول األعامل.
 .172وأعرب وفد رصبيا عن تأييده لالقرتاح املقدم من وفود سرياليون وبامن ومالوي .ورأى الوفد أن نظام حق اإلعارة
للجمهور قد قدم آلية جيدة متكن الكتاب واملرتمجني والفنانني التشكيليني واملصورين وغريمه من أحصاب احلقوق من احلصول
عىل أجر مناسب مقابل اس تخدام مصنفاهتم عندما تعريها املكتبات .ويعمتد حق اإلعارة للجمهور عىل مبدأ ادلفع مقابل
اس تخدام املصنفات اذلي يسمح للمؤلفني مبوجبه ابحلصول عىل دخل انجت عن إعارة أي مصنف من مصنفاهتم .ووفر حق
اإلعارة للجمهور ادلمع للمؤلفني ،األمر اذلي مكهنم من متابعة معلهم اإلبداعي وهو يشلك ركنًا أساس ًيا للقطاعات اإلبداعية.
وأكد الوفد عىل أمهية اقرتاح القيام بدراسة حول حق اإلعارة للجمهور اليت س متكن مجيع البدلان الراغبة ابالعامتد عىل هذا
النظام من احلصول عىل املعلومات نفسها حول املسائل العملية ،مثل حتصيل املاكفآت وتوزيعها عىل املؤلفني ودور املكتبات
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واحلكومة يف إطار تطبيق نظام حق اإلعارة للجمهور .واقرتح الوفد أن تقدم الويبو ادلمع التقين للبدلان اليت س تعمتد عىل
أنظمة مماثةل.
 .173وأعرب وفد الياابن عن اعتقاده أن تبادل املعلومات املتعلقة حبق اإلعارة للجمهور سيسامه يف حتليل املسأةل .وأثىن
الوفد عىل وفود سرياليون وبامن ومالوي القرتاح ادلراسة .واشار الوفد إىل رضورة أن تكون ادلراسة حمايدة من الناحية
الس ياس ية وأن تركز فقط عىل أحباث تقيص احلقائق اليت تشمل ً
مثال اخللفية أو سبب تطبيق حق اإلعارة للجمهور يف بعض
ادلول األعضاء .وعالوة عىل ذكل ،وألهنا دراسة موضوعية لتقيص احلقائق ،جيوز البحث أيضً ا يف احامتل وجود نتاجئ سلبية
لتطبيق حق اإلعارة للجمهور أو يف سبب عدم تطبيقه يف بعض ادلول األعضاء .وأكد الوفد عىل رضورة إعطاء األولوية
للمواضيع األكرث إحلا ًحا كام ذكر سابقًا وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء.
 .174وذكر ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني ( )IAFأن املنتدى ميثل مؤلفني من قطاعات النصوص وكتابة السيناريوهات
والفنون البرصية ومصاحلهم يف جمال حق املؤلف .ويضم املنتدى أكرث من  70منظمة متثل أكرث من  700,000مؤلف حول
العامل .ونظم املنتدى محالت من أجل املؤلفني يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذكل املسائل املتعلقة ابلعقود العادةل وحق األجور
وحق املؤلف .وتنص املادة  27من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل أن "للك فرد احلق يف املشاركة حبرية يف حياة اجملمتع
الثقافية والاس متتاع ابلفنون ،واإلسهام يف التقدم العلمي وفوائده" .ذلكل ،تعترب قدرة املؤلفني احملرتفني أيامن وجدوا عىل كسب
عيشهم أمر حيوي النتشار هذه املشاركة يف الثقافة يف مجيع أحناء العامل .كام ونصت املادة  27عىل أن للك فرد احلق يف حامية
املصاحل املعنوية واملادية الناجتة عن أي إنتاج علمي أو أديب أو فين قام بتأليفه .ففي هناية املطاف ،إن مصنفات املؤلفني يه
من املسائل األساس ية اليت تمت مناقش هتا مضن إطار الويبو .وأشار املمثل إىل أنه لبعض املؤلفني األفراد حقوق يف مجيع
البدلان .واكن ال بد من إيالء الاعتبار األول لهذه احلقوق لضامن اس مترارية الثقافة اإلبداعية اليت نقدرها يف هذا العرص.
وجيب ماكفأة املؤلفني عىل مسامههتم يف اجملمتع واحلفاظ عىل احلقوق اليت تساعد عىل التحمك يف كيفية اس تخدام مصنفاهتم .ويف
الس نوات األخرية ،ازدادت الضغوط الهادفة خلفض قمية حق املؤلف واضعاف اآلليات اليت يمت من خاللها ماكفأة املؤلفني
عىل مصنفاهتم .ومت تربير ذكل عىل أساس أن املؤلف س ياكفأ بطريقة أخرى إذا مل يتلق األجر مقابل معهل أو مت اقرتاحه
ببساطة ألنه من السهل الغاء حتصيل هذه املاكفآت .ومل يأخذ هذا الاقرتاح ابالعتبار العواقب الطويةل املدى اليت تنتج عن
عدم تلقي املؤلف أجره وأىت يف وقت وجدت فيه دراسات واس تطالعات عدة من مجيع أحناء العامل أن أرابح املؤلفني تسجل
اخنفاضً ا كبريًا .وأصبح الاعرتاف بتداعيات هذه الس ياسات عىل املؤلفني وثقافة األمة همم أكرث من أي وقت مىض وال بد من
ابتاكر طرق تضمن أن يساعد معل الويبو املؤلفني عىل املشاركة يف المنو العاملي للمجاالت اإلبداعية يف العرص الرمقي .وأدى
دورا أساس ًيا يف ازدهار جممتعاهتم .ذلا اكن من الرضوري تأمني بيئة مواتية هلم للعمل فهيا حيث يمت
املؤلفون حول العامل ً
تقديرمه نتيجة إبداعاهتم املتنوعة وحيتفظون ابحلق يف كسب عيش الئق من معلهم وحيصلون عىل ادلمع من خالل إطار قوي
حلق املؤلف .ومع ذكل ،فقد وجدت العديد من ادلراسات والاس تطالعات من البدلان املتقدمة يف مجيع أحناء العامل أن
أرابح املؤلفني تعاين من اخنفاض كبري عىل الرمغ من تسجيل منو دويل يف القطاعات اإلبداعية اليت تس تفيد من مصنفاهتم.
وأصبحت احلاجة ملحة لفهم املشالك اليت يواهجها املؤلفون يف مجيع أحناء العامل بشلك أفضل خاصة عندما يتعلق األمر
بقدرهتم عىل كسب العيش من أعامهلم اإلبداعية .وأعد املنتدى ادلويل للمؤلفني تقر ًيرا يتضمن البحث يف ظروف العمل احلالية
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للمؤلفني وهو حيتاج إىل دمع الويبو ملواهجة التحدايت احملددة يف هذا التقرير .ففي العديد من تكل البدلان ،شهد املؤلفون
اخنفاضً ا عا ًما يف أرابهحم خالل الس نوات األخرية .أما يف اململكة املتحدة ،شهد املؤلفون متوسط اخنفاض بنس بة  42يف املائة
يف األرابح من عام  2005إىل عام  ،2017يف حني شهد املؤلف العادي يف الوالايت املتحدة اخنفاضً ا يف أرابحه بنس بة 42
يف املائة مقارنة بعام  .2009ويف بعض احلاالت ،اكن متوسط الاخنفاض يف األرابح املُبلّغ عنه مفاجئًا؛ ففي كندا ً
مثال ،شهد
املؤلفون تراج ًعا بنس بة  27يف املائة يف األرابح بني عايم  2014و 2017فقط .ووجدت ادلراسات غال ًبا أن الرتاجع اكن
نتيجة لألرابح اليت انتقلت بشلك غري متاكئف إىل املؤلفني ،كام هو احلال يف الوالايت املتحدة حيث فرضت الهمينة املزتايدة
لرشكة أمازون ً
ضغوطا عىل النارشين .واكن للرمقنة تأثريات متنوعة .فبالنس بة للبعض ،أدت الرمقنة إىل زايدة الضغوطات عىل
السوق وزايدة الطلب عىل العمل اجملاين ،بيامن شلكت لآلخرين فرص ًة للوصول إىل جامهري جديدة .واكن للعوملة يف بعض
البدلان تأثريًا عىل قدرة املؤلفني عىل إنتاج املصنفات بلغهتم اخلاصة ألن بدلاهنم تس تقبل مصنفات من مجيع أحناء العامل لكهنا
عاجزة عن تأمني الفرص الاكفية هلم ملشاركة مصنفاهتم اخلاصة .ذلا يتطلب الوضع اغتنام الفرص اليت هتدف إىل مواهجة هذا
الاخنفاض املسجل يف دخل املؤلفني والاعامتد عىل حقوق أفضل لتحصيل األجور تضمن أن تعكس األرابح اليت جينهيا
املؤلفون مدى المتتع مبصنفاهتم .وتشمل التدابري اليت ميكن اختاذها الاعامتد عىل حقوق حمددة مثل حق اإلعارة للجمهور وحق
التتبع املعروف أيضً ا ابمس  ،droit de suiteوحقوق ادلخل الناجت عن اس تخدامات املصنفات عرب اإلنرتنت .ويشلك فهم
حتداي مس ًمترا ،ففي العديد من البدلان ال توجد دراسات متعمقة حول أرابح املؤلفني وما زال هناك
مسأةل أرابح املؤلفني ً
العديد من اخلطوات اليت جيب اختاذها لفهم احلاةل اليت يعيشها املؤلفون عىل الصعيد ادلويل .وسزتداد التحدايت اليت جيب
مواهجهتا بسبب األثر املس متر يف العامل جلاحئة كوفيد .19-وأعرب املمثل عن أمهل يف أن تساعد ادلراسة حول أرابح املؤلفني
اليت أعدها املنتدى ادلويل للمؤلفني يف توضيح احلاجة إىل اختاذ إجراءات تضمن قدرة املؤلفني يف لك بدل عىل ابتاكر
مصنفات متنوعة واملسامهة بشلك مس تدام يف الثقافات املتنوعة حول العامل .وإن تقرير املنتدى ادلويل للمؤلفني اذلي حيمل
عنوان "تأمني لقمة العيش :التحدايت اليت يواهجها دخل املؤلفني" ،متوفر ابللغات اإلجنلزيية والفرنس ية واإلس بانية.
 .175ورصح ممثل مجعية الرتاخيص ومجع اإلاتوات للمؤلفني ( )ALCSأنه يؤيد اقرتاح وفود سرياليون وبامن ومالوي بشأن
"اقرتاح دراسة تركز عىل حق اإلعارة للجمهور وإدراجه يف جدول األعامل والعمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) املطروح يف ادلورة  40للجنة ادلامئة" .وإن مجعية الرتاخيص
ومجع اإلاتوات للمؤلفني يه منظمة غري هادفة للرحب ،تأسست يف عام  1977وميلكها األعضاء الكتاب فهيا .ويه جتمع األموال
املس تحقة الناجتة عن الاس تخدامات الثانوية املرخصة ملصنفات املؤلفني وتضم حال ًيا أكرث من  100000عضو .ويه متثل
مجموعة من املبدعني مبا يف ذكل العاملني يف اجملاالت السمعية والبرصية والصحفيني واملؤلفني ومجيعهم ميكهنم الاس تفادة من
حق اإلعارة للجمهور ،ذلا تدمع امجلعية بشدة ادلعوة إىل إجراء دراسة حول هذا احلق .واكن حق اإلعارة للجمهور وس يةل
لتوفري للمؤلفني واملبدعني ماكفأة مالية عادةل مقابل مصنفاهتم من خالل نظام املكتبات العامة .واكن تطبيق هذا احلق مسأةل
تواظب مجعية الرتاخيص ومجع اإلاتوات للمؤلفني عىل ادلفاع عهنا والرتوجي لها حيث يضمن اخملطط لهذا احلق وصول األموال
إىل مجموعة واسعة من املؤلفني وليس فقط ملؤلفي الكتب األكرث مبي ًعا ،وهذا أمر همم للغاية يشجع التنوع يف الكتابة .وحدد
الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCCR/40/3أن حق اإلعارة للجمهور هو حق قانوين بس يط ومنخفض التلكفة ينص عىل دمع
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احلكومات للمؤلفني وتأييدها ملبدأ "ال اس تخدام بدون دفع" .واكنت جتربة املؤلفني مضن نظام اململكة املتحدة إجيابية للغاية إذ
مت الرتحيب بشلك واسع بتوزيع األموال الناجتة عن حق اإلعارة للجمهور عىل املؤلفني .ويف اململكة املتحدة ،دمع حق اإلعارة
للجمهور املؤلف من خالل التعويض احلكويم دون أن يتكبد القارئ أو املكتبات أي تلكفة .وقد حصل ذكل ألن نظام
ازان ً
حقوق املؤلف يف اململكة املتحدة حقق تو ً
فعاال يف القانون من خالل تطبيقه للرتخيص والاس تثناءات احملدودة الس تخدام
احملتوى األصيل ،مما يضمن نفاذ املس تخدمني إىل هذه املصنفات ابإلضافة إىل تقدمي املاكفأة املناس بة للمؤلفني .وقد أاتح ذكل
ً
مثال اس تثناءات للمكتبات واملؤسسات التعلميية مسحت بتأمني نفاذ منخفض التلكفة إىل املصنفات املس تخدمة يف التعلمي مع
ضامن كسب الكتاب الرتبويني عيشهم من خالل كتابة الكتب املعمتدة يف مدارس نا وتصديرها إىل اخلارج .ومت دمع حق اإلعارة
للجمهور يف اململكة املتحدة عىل نطاق واسع منذ اعامتده يف عام  1979حىت اترخي إدخال أحدث التعديالت عىل خمططه من
خالل قانون الاقتصاد الرمقي لعام  ،2017حيث معل ائتالف من املؤلفني وابئعي الكتب واملكتبات والنارشين م ًعا لضامن
مشل اخملطط للمزيد من مصنفات املؤلفني .ويف عام  ،2019احتفل املؤلفون ابذلكرى األربعني العامتد قانون حق اإلعارة
للجمهور يف عام  ،1979وكرموا خالل احتفال جرى يف املكتبة الربيطانية لك اذلين نظموا امحلالت للمطالبة بإنشاء هذا احلق.
مؤخرا ابلعديد من الطلبات إىل خمتلف اإلدارات احلكومية يف اململكة
وتقدمت مجعية الرتاخيص ومجع اإلاتوات للمؤلفني ً
املتحدة ،مبا يف ذكل وزارة اخلزانة وجلنة املسائل الرمقية والثقافية واإلعالمية والرايضية يف الربملان الربيطاين ،لتشجيع احلكومة
عىل ضامن توفر المتويل الاكيف لهذا اخملطط .وتبني أن نظام حق اإلعارة للجمهور حيتاج إىل ادلمع املركزي من احلكومة ليسري
بشلك أفضل .وودلت الظروف احلالية الناجتة عن جاحئة كوفيد 19-حواجز عدة أمام القطاع اإلبداعي ،إذ تأثرت مداخيل
املؤلفني بذكل .وأدى تفيش املرض إىل تفامق مشلكة مس مترة ،حيث توصلت أحباث امجلعية إىل تسجيل اخنفاض بنس بة 42
يف املائة يف دخل املؤلفني منذ عام  2005عىل الرمغ من المنو الثابت اذلي شهدته القطاعات اإلبداعية .وأصدرت مجموعة
الكتاب الربملانيني من مجيع األحزاب (مجموعة من أعضاء الربملان والنظراء) تقر ًيرا عن األرابح اليت حصل علهيا املؤلفون يف عام
 .2018وقد حلل هذا التقرير بعمق الاخنفاض احلاد املسجل يف األرابح واذلي عاىن منه لك من يعمل يف القطاع اإلبداعي
يف اململكة املتحدة .وستشلك دراسة كيفية معل حق اإلعارة للجمهور يف البدلان ،إذا مت تنفيذها ،أداة بس يطة وقابةل للتكيف
لتقدمي ادلمع الفوري للمبدعني اذلين يعانون الكثري خالل هذه األوقات غري املس بوقة .وفامي يتعلق ابخلطوط العريضة لدلراسة
الواردة يف الوثيقة  ،SCCR/40/3أيد املمثل األساس املنطقي لها واملبادئ املطروحة فهيا ،مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ال
احلرص الاقرتاح اذلي ينص عىل تغطية ادلراسة جملاالت العمل والفوائد اليت تعود عىل املؤلفني .ورحبت امجلعية بواقع أن
الاقرتاح طرح أيضا دراسة تغطي املشالكت اليت متت مواهجهتا خالل إعداد حق اإلعارة للجمهور ملؤلفي املصنفات املكتوبة
يف ادلول النامية وفوائد هذا احلق يف جمال ادلمع الثقايف واللغوي لألمة ،إذ نعتقد أن حق اإلعارة للجمهور سيشلك مصدر
دمع همم للمؤلفني ملواصةل مسامههتم يف إغناء الثقافة.
 .176ورصح ممثل املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOبأنه يتطلع إىل املشاركة البناءة واملمثرة يف مجيع
القضااي اليت ستمت مناقش هتا يف هذه ادلورة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وأعربت املنظمة عن تأييدها
لالقرتاح اذلي تقدمت به وفود سرياليون ومالوي وبامن بإجراء دراسة تركز عىل حق اإلعارة للجمهور ( )PLRوإدراجه يف
بنود جدول األعامل ومعل اللجنة املقبل .وعىل الرمغ من اعامتد  35دوةل يف مجيع أحناء العامل عىل أنظمة حق اإلعارة للجمهور،
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إال أنه ميكن لدلراسة أن تبحث يف األس باب اليت أدت إىل بطء الاعامتد عىل خمططات أو أنظمة حق اإلعارة للجمهور وأن
تقدم هن ًجا مس تدا ًما ومناس ًبا لدلول األعضاء يف املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية وبقية القارة األفريقية ليك تبحث يف
إماكنية اعامتد خمططات أو أنظمة لتطبيق هذا احلق .وجتدر اإلشارة إىل أنه من بني ادلول األعضاء يف املنظمة اإلقلميية
األفريقية للملكية الفكرية ،اكنت زجنبار (تزنانيا) قد أدخلت حق اإلعارة للجمهور إىل ترشيعاهتا من خالل لواحئ حق املؤلف
(إجراءات تأجري أو اس تنساخ املصنفات اليت حيمهيا حق املؤلف) لعام  2018املنشورة يف امللحق القانوين اجلزء  11من
اجلريدة الرمسية حلكومة زجنبار اجملدل  ،CXXVIIرمق  C6775بتارخي  23سبمترب  ،2019مبوجب اجلزء الثالث من اللواحئ
من  .s12إىل  ..s15وتنص اللواحئ عىل خمطط تطبيق حق اإلعارة للجمهور اذلي يشمل حال ًيا املصنفات املكتوبة ابللغة
الوطنية "السواحيلية" .واكن قانون حق املؤلف يف مالوي يتضمن حمكًا بشأن حق اإلعارة للجمهور ومه ينتظرون إصدار
اللواحئ بشأنه لتطبيقه .وميكن لدلراسة أيضً ا أن تبحث عن األساس أو الهنج اذلي سيمت الاعامتد عليه إلدراج حق اإلعارة
للجمهور يف ترشيعات البدلان اليت تبنت خمططات مشاهبة او حتسني تطبيق هذا احلق .وجيب أن تأخذ ادلراسة يف الاعتبار
البيئات اخملتلفة يف األطر احمللية وادلولية وما إذا اكنت تسامه يف ادلمع الاجامتعي بشلك ابرز ويف تأمني ادلخل العادل
ألحصاب احلقوق ،وت ُّعزز اإلبداع ،وتدمع الكتاب اللغويني وكتاب الثقافة احمللية والكتاب احملليني ،وتسامه يف نرش املعلومات
وتعزيز التطور التكنولويج .وجتدر اإلشارة إىل أن التحصيل العاملي لإلاتوات شهد ركودًا بسبب جاحئة كوفيد 19-اليت ودلت
تداعيات معيقة عىل اجملاالت اإلبداعية والعامل بأرسه .وبنا ًء عىل املعلومات احلالية اليت قدمهتا اجملمتعات يف عام  ،2020أشار
التقرير إىل أن الاخنفاض العاملي العام يقدر بنس بة ترتاوح بني  20يف املائة و 35يف املائة ،وابلتايل يرتاوح جحم اخلسارة بني
 2.0إىل  3.5مليار يورو بسبب انتشار اجلاحئة .وعالوة عىل ذكل ،أجرى الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق
الاس تنساخ اس ً
تبياان مع أعضائه أظهر كيف أثرت جاحئة كوفيد 19-عىل أنشطة الرتخيص ومدى اس تجابة األعضاء .وجتدر
اإلشارة أيضً ا إىل أن العديد من الناس اس تخدموا الكتب اإللكرتونية وخدمات املكتبة اإللكرتونية خالل مرحةل اجلاحئة
واإلقفال ،ويتطلب هذا األمر من احلكومات أن تدمع املكتبات واملؤلفني والفنانني البرصيني وأحصاب احلقوق اذلين مكنوا
امجلهور من اكتساب املعرفة من خالل الكتب .وتؤكد املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية لدلول األعضاء والرشاكء أهنا
ستس متر بتوفري ادلمع لتطوير حق املؤلف والقطاع اإلبداعي وس تواصل دمع املبادرات اليت هتدف إىل حتسني س بل عيش
املبدعني وأحصاب احلقوق هبدف الرتوجي لنظام متوازن للملكية الفكرية يأخذ يف الاعتبار مصلحة البدلان النامية والبدلان
األقل منوا .وجشعت املنظمة ادلول األعضاء فهيا عىل دمع الاقرتاح املقدم من وفود سرياليون ومالوي وبامن واملسامهة فيه
بشلك بناء.
 .177ورصح ممثل املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية ( )KEIأن حق اإلعارة للجمهور اذلي اكن يف األساس رضيبة
تفرض عىل املكتبات ،قد يكون مناس با يف بعض البدلان ،ولكنه مثري للجدل وال يشلك ً
جماال ميكن التنس يق فيه .ومع ذكل،
إذا أرادت ادلول اعامتد قوانني بشأن حق اإلعارة للجمهور ،فعلهيا أن تضمن أن توزيع اإليرادات سيمت فقط عىل املؤلفني
األصليني اذلين ما زالوا عىل قيد احلياة ،بغض النظر عن العقود أو الشخص اذلي ميتكل اآلن حقوق املؤلف للمصنفات
اإلبداعية ،لضامن أن األموال احملصةل س تعود ابلفائدة عىل املؤلف احلقيقي للعمل وليس عىل ماليك احلقوق يف الرشاكت.
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 .178وشدد ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ( )IFJعىل أمهية حق اإلعارة للجمهور ابلنس بة ملؤلفي الكتب .ومن الواحض أنه
جيب توفري هذا احلق للمؤلفني يف لك بدل لتأمني ادلخل من إقراض الكتب يف لك بدل .ويسري النظام يف بدلي يف اململكة
املتحدة بشلك جيد وقد شلك مصدر دخل همم للصحفيني اذلين يكتبون الكتب أو يرمسون الرسومات فهيا فاكن ً
مثاال ميكن
للبدلان األخرى أن حتذو حذوه.
 .179وأعرب ممثل امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام عن استيائه من املعاجلة غري املتاكفئة للمواضيع يف بندي "مسائل
أخرى" و"التقييدات والاس تثناءات" خالل هذه ادلورة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .فقد مت التعامل
مع القضااي اليت نوقشت يف إطار بند "املسائل األخرى" (البند  8من جدول األعامل) بشلك منفصل ومت منح املشاركني
فرصة لإلدالء ببيان للك من هذه القضااي .لكن متت مناقشة املسائل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات (البند  6من جدول األعامل) والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة األشخاص ذوي
إعاقات أخرى (البند  7من جدول األعامل) م ًعا ،ومل يعطى املشاركون الفرصة إال بإدالء بيان واحد فقط حول البندين م ًعا
وتقرير األمانة .ففي املايض ،اكنت اللجنة تسمح للمشاركني بطرح األس ئةل وإبداء التعليقات املتعلقة ابلتقارير اليت أعدهتا
األمانة .لكن خالل هذه ادلورة ،عىل الرمغ من ختصيص يومني ملناقشة بند التقييدات والاس تثناءات ،اس ُتخدم يوم واحد
فقط ملناقشة هذه املسأةل املهمة .ويف الوقت اذلي أبدت فيه واكالت األمم املتحدة األخرى اس تعدادها للتصدي لألزمة اليت
تعاين مهنا جماالت التعلمي والبحث والرتاث ،قد تبدو اللجنة أهنا بعيدة عن معاجلة املسائل احلالية عندما حتد من الوقت
اخملصص ملناقشة هذه املواضيع ،بد ًال من أن تغتمن الفرص املتاحة لها يف جدول األعامل .ورمغ صعوبة وتعقيد التخطيط
لالجامتعات يف هذه املرحةل الاس تثنائية ،أعرب املمثل عن ثقته يف أن اللجنة ستس متد اخلربة من هذه التجربة لتنظمي
اجامتعاهتا بشلك أفضل يف املس تقبل.
 .180وذكر ممثل احتاد املؤلفني اإليطاليني ( )FUISأن الاحتاد عضو يف املنتدى ادلويل للمؤلفني اذلي يشارك أيضً ا يف هذه
اللجنة ويشارك أهدافها ويؤيد مبادراهتا .وهنأ الاحتاد الرئيس عىل تعيينه وأعرب عن خالص تعازيه لوفاة اكرول كرويال ،اليت
سامهت بشلك كبري يف متثيل املؤلفني يف الويبو .وأيد الاحتاد "اقرتاح دراسة تركز عىل حق اإلعارة للجمهور" اذلي قدمته
وفود سرياليون وبامن ومالوي .ودمع الاحتاد إدخال حق اإلعارة للجمهور واعامتده يف العامل ليشلك مصدر حيوي دلخل
املؤلفني وحافز هلم ملواصةل إنتاج الكتب لزتويد املكتبات هبا .وذكر املمثل أن املؤلفني املوجودين يف أورواب يمتتعون هبذا
احلق ،وهو يرحب بأي فرصة تسمح ألكرب عدد ممكن من املؤلفني يف العامل ابلمتتع به إذ ميثل اعرتافًا ً
عادال مبسامههتم يف
اخلدمات احليوية اليت تقدهما املكتبات من خالل تأمني نفاذ مجيع األفراد إىل املصنفات األدبية اليت حتفظها هذه املكتبات
وتتيحها للجمهور .ويسامه حق اإلعارة للجمهور يف ازدهار املؤلفني احملليني ويشجعهم عىل تطوير مصنفاهتم عىل املس توى احمليل
والشامل بشلك حيوي وبلغاهتم اخلاصة .ذلكل ،ميكن اعامتد حق اإلعارة للجمهور يف العديد من البدلان .ويؤيد احتاد املؤلفني
اإليطاليني العمل املس متر لتحسينه يف البدلان اليت اعمتدته من قبل ،األمر اذلي سهلته املناقشات وتبادل التحدايت واخلربات
املكتس بة واجلهود ادلولية مثل تأسيس منظمة حق اإلعارة للجمهور .ذلا س تكون دراسة مماثةل لتكل اليت اقرتحهتا وفود
سرياليون وبامن ومالوي مبادرة حامسة وإجيابية.
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نظرا لضيق الوقت .وأشار الرئيس إىل أنه س يؤجل معلية
 .181ودعا الرئيس الوفود األخرى إىل إرسال مساهامهتم خط ًيا ً
اختاذ أي قرار حىت ادلورة التالية الحرتام الزتام املنسقني اإلقلمييني بعدم اختاذ أي قرار سواء من حيث الشلك أو املضمون
يف دورة اللجنة.
 .182وقرأت األمانة ملخص الرئيس (الوثيقة  ،)SCCR/40/summaryواذلي مت إرساهل سابقا إىل منسقي اجملموعة
اإلقلميية.
 .183ودعا الرئيس املنسقني اإلقلمييني إىل اإلدالء ببياانهتم اخلتامية.
البند  9من جدول األعامل :اختتام ادلورة
 .184وشكر وفد زمبابوي ،متحداث ابمس اجملموعة األفريقية ،الرئيس لتوجهيه املداوالت بطريقة فعاةل ومنصفة .وأعربت
اجملموعة عن امتناهنا لألمانة عىل توفريها مناخ مالمئ إلجراء املداوالت .وعىل الرمغ من القيود املفروضة جراء تفيش جاحئة
كوفيد 19-واليت عطلت أسلوب حياتنا الطبيعي ،متكنت اللجنة من مواصةل معل املنظمة خاصة معل اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وأعربت اجملموعة األفريقية عن أسفها لتعطل املفاوضات املوضوعية األساس ية بسبب جاحئة
كوفيد ،19-لكن عىل الرمغ من التحدايت ،رحبت اجملموعة ابخلالصة واملناقشات الواردة يف الوثيقة  SCCR/39/7بشأن
حامية هيئات البث .وأعربت اجملموعة األفريقية عن تطلعها إىل املزيد من املناقشات يف ادلورة  41للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .وأحاطت اجملموعة علام ابلتقرير عن الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل والعرض اذلي قدمته األمانة.
وشاركت اجملموعة األفريقية بنشاط يف مناقشة هذا املوضوع وتتطلع إىل املزيد من املناقشات يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة.
وشكرت اجملموعة أيضً ا األمانة عىل التحديثات اليت أجرهتا عىل بنود جدول األعامل املتعلقة حبق التتبع وحق املؤلف يف البيئة
الرمقية وحقوق خمريج املرسح .كام وذكرت اجملموعة اقرتاح اجراء دراسة حول حق اإلعارة للجمهور .وأبدت مجموعة البدلان
األفريقية اس تعدادها للميض قدما بعمل املنظمة واملشاركة البناءة يف ادلورات املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة.
 .185وأشاد وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،جبهود الرئيس وانئب الرئيس لقيادهتام القديرة وابألمانة لعملها
الشاق ،ابإلضافة إىل املرتمجني الفوريني وإدارة خدمات املؤمترات وتقنيي تكنولوجيا املعلومات الحرتافهم وخربهتم املس مترة يف
العمل بشلك هجني .وأشارت اجملموعة ابء إىل أهنا ال تزال ملزتمة ابس تئناف املناقشات املوضوعية يف أقرب وقت ممكن .ومل
حتتوي ادلورة عىل مناقشات مفيدة حول حق املؤلف واحلقوق اجملاورة حفسب ،بل قدمت أيضً ا نظرة مفيدة حول طرق
العمل اجلديدة اليت اعمتدت بعد أن فرضت الظروف احلالية ذكل .ورحبت اجملموعة بفرصة املشاركة يف العمل داخل اللجنة
وأعربت عن تطلعها إىل ادلورة التالية يف عام  .2021وأكدت اجملموعة ابء من جديد دمعها الاكمل وإرادهتا البناءة ملواصةل
املناقشات املمثرة اليت جتري يف إطار تكل اللجنة.
 .186وأعرب وفد بامن ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،عن تقديره جلهود الرئيس وانئب الرئيس
واألمانة يف تنظمي ادلورة .وعىل الرمغ من أن الاجامتع قد انعقد يف ظل ظروف خاصة انمجة عن تداعيات جاحئة كوفيد،19-
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شاركت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب بنشاط يف اإلحاطة اخلاصة حبامية هيئات البث .وتعتقد اجملموعة أن تبادل
اآلراء سيسمح لألعضاء ابلنظر يف خمتلف القضااي الواردة يف نص الرئيس ،وابلتايل التوصل إىل توافق يف اآلراء من شأنه أن
يؤدي إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة حامية هيئات البث ،مما س يؤدي إىل الامتثال لقرار امجلعية العامة التاسعة
وامخلسني .وفامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أعربت اجملموعة عن أملها يف أن تتوفر
معلومات أكرث تفصي ًال عن اجملاالت املواضيعية اخملتلفة اليت تغطهيا الندوات اإلقلميية واملؤمتر ادلويل حبلول ادلورة التالية .وفامي
يتعلق ابألشخاص ذوي اإلعاقة ،أعربت اجملموعة عن اعتقادها بأنه جيدر القيام ابملزيد من املناقشات حول هذا املوضوع
والتطرق إىل التفاصيل للتوصل إىل نتاجئ ممثرة مشاهبة لنتاجئ معاهدة مراكش .وأشارت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب
إىل اهامتهما ابدلراسة حول خدمات املوس يقى الرمقية ،ال س امي ادلراسة املقرتحة .ويف اخلتام ،شكرت اجملموعة الوفود اليت
قدمت مقرتحاهتا .وأشارت أن هذه األخرية ستسامه من دون أي شك يف إثراء املناقشات .كام وشكرت مجموعة بدلان أمرياك
الالتينية والاكرييب املرتمجني الفوريني عىل معلهم الاس تثنايئ يف ظل التحدايت التكنولوجية وعىل اثبات قدرهتم عىل التغلب
علهيا .وشكرت اجملموعة إدارة خدمات املؤمترات وفريق التكنولوجيا.
 .187وأثىن وفد بنغالديش ،متحداث ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ( ،)APGعىل الرئيس لقيادته املقتدرة اليت
سامهت يف إجناح الاجامتع رمغ هذه الظروف القاس ية .وشكر الوفد أيضً ا انئب الرئيس واجملموعات اإلقلميية عىل مساهامهتم
خالل ادلورة .وأحاطت مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ علام ابمللخص اذلي قدمته أمانة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/39/7والنص ذي الصةل بشأن التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ومسائل
أخرى ،والتعليقات العامة اليت قدمهتا الوفود .وأعربت اجملموعة عن تطلعها إىل اس مترار املناقشات من أجل التوصل إىل فهم
مشرتك حول القضااي األساس ية اليت س تحقق تقد ًما يف معلية عقد املؤمتر ادلبلومايس حول معاهدة البث .وتعتقد اجملموعة أن
التقييدات اخلاصة بدور احملفوظات واملكتبات واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى لها أمهية خاصة لألفراد وللتمنية الصحيحة
للمجمتعات .وإذ حتيط علام ابلندوات اإلقلميية الهامة واملكوانت ادلولية ( ،)SCCR 40/2والعرض اذلي قدمته األمانة
والبياانت اليت أدلت هبا الوفود ،أكدت اجملموعة عىل الزتاهما مبواصةل املناقشات حول هذه القضااي الهامة :اجملاالت الناش ئة
حلق التتبع ،وحق املؤلف يف البيئة الرمقية وحقوق خمريج املرسح .وأعربت اجملموعة عن تطلعها إىل مواصةل النقاش حول
هذه اجملاالت اجلديدة .وشكرت مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ األمانة وإدارة خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني
والفريق التقين إلعدادمه املمتاز وتعاوهنم يف إدارة الاجامتع.
 .188وشكر وفد الصني الرئيس عىل قيادته الفعاةل .وأثىن الوفد أيضً ا عىل املدير العام واألمانة والتقنيني واملرتمجني الفوريني
لعملهم الشاق خالل هذا الاجامتع .كام أقر ابجلهود ادلؤوبة اليت تبذلها ادلول األعضاء واملنسقون اإلقلمييون لتعزيز التقدم
بشلك إجيايب يف خمتلف البنود املطروحة عىل جدول األعامل .وتعهد الوفد ابختاذ موقف بناء وابملشاركة بشلك فعال يف
املناقشات املس تقبلية.
 .189وأقر انئب املدير العام ابلطريقة الرائعة اليت عُقدت هبا الاجامتعات يف دورة للجنة ال مثيل لها .وأعرب عن سعادته
لرتأس دارين اتنغ املنظمة .كام أعرب عن أسفه للموت القايس لـ"هيوجو كونرتيراس" والوفاة املفاجئة لـ"اكرول كرويال" .وشلك
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دورا أساس ًيا يف الهنوض بعمل الويبو .وأعرب انئب
وفاة الزميلني البارزين خسارة كبرية ألرسة الويبو حيث أدى الكهام ً
املدير العام عن امتنانه للرئيس وادلول األعضاء واملنظامت غري احلكومية اليت شاركت يف أعامل تكل ادلورة عىل الرمغ من
التحدايت احلالية .كام شكر فريق الويبو والزمالء العاملني يف إدارة خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني وغريمه من أحصاب
املصلحة اذلين معلوا بال لكل إلعداد ادلورة األربعني للجنة.
 .190وشكر الرئيس مجيع الزمالء يف الويبو اذلين جعلوا عقد هذه ادلورة ممكنا ،عىل الرمغ من الظروف الصحية العاملية
احلالية .ونوه بعمل املرتمجني الفوريني املمتازين وابلعاملني يف إدارة خدمات املؤمترات ألهنم تكيفوا متا ًما مع التحدايت التقنية
اليت يفرضها الاجامتع الهجني .كام أعرب الرئيس عن تقديره للزمالء اآلخرين اذلين سامهوا يف العمل وراء الكواليس ،وشكر
املشاركني عىل صربمه عىل الرمغ من العقبات التقنية وأثىن علهيم إلظهار تضامهنم ومرونهتم يف مثل هذه األوقات الصعبة .كام
أشاد الرئيس جبميع أحصاب املصلحة ملشاركهتم النشطة يف معلية تقيمي التقدم احملرز يف العمل من أجل التحضري لدلورات
املقبةل .ودعا الرئيس إىل تقدمي الاقرتاحات اليت قد تعود ابلفائدة عىل معل اللجنة.
[ييل ذكل املرفق]
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Valeria MORETIC (Sra.), Abogada, Unidad de Derechos de Autor, Subsecretaria de las
Culturas y las Artes, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Santiago de Chile
Martin CORREA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
XIULING Zhao (Ms.), Deputy Director General, Copyright Department, National Copyright
Administration of China NCAC, Beijing
HU Ping (Ms.), Director, International Affairs Division, Copyright Department, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing
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HUI Lai Shan (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, The Government of the
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, Hong Kong
TSE Ba Sai Elsie (Ms.), Assistant Director of Intellectual Property (Copyright), Intellectual
Property Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the
People's Republic of China, Hong Kong
YAN Bo (Mr.), Counselor, Copyright Department, National Copyright Administration of China
(NCAC), Beijing
ZHANG Wenlong (Mr.), Program Officer, International Affairs Division, Copyright Department,
National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA
Carolina ROMERO ROMERO (Sra.), Directora General, Dirección General, Dirección Nacional
de Derecho de Autor de Colombia, Bogotá, D.C.
Julián David RIÁTIGA IBÁÑEZ (Sr.), Subdirector, Subdirección De Capacitación, Investigación
y Desarrollo, Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, Bogotá, D.C.
Carlos Alfredo RODRÍGUEZ MARTÍN (Sr.), Abogado Oficina Asesora, Oficina Asesora,
Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, Bogotá D.C.
Yesid Andres SERRANO ALARCÓN (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

COSTA RICA
Catalina DEVANDAS (Sra.), Embajadora, Representante, Misión Permanente, Ginebra
Gabriela MURILLO DURAN (Sra.), Coordinadora de la Asesoría Legal, Registro de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Justicia, San José
Alexander PENARANDA (Sr.), Minister Counsellor, Misión Permanente, Ginebra

CROATIE/CROATIA
Daniela KUŠTOVIĆ KOKOT (Ms.), Senior Legal Adviser for Enforcement and Copyright and
Related Rights, Section for Copyright and Related Rights and for Enforcement of Intellectual
Property Rights, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb
Jelena SECULIC (Ms.), Legal Adviser, Section for Copyright and Related Rights and for
Enforcement of Intellectual Property Rights, State Intellectual Property
Office (SIPO), Zagreb
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CUBA
William DIAZ (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

DJIBOUTI
Kadra AHMED HASSAN, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante
permanente, Mission Permanente, Genève

ÉGYPTE/EGYPT
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Permanent Mission, Geneva

ÉQUATEUR/ECUADOR
Santiago CEVALLOS MENA (Sr.), Director General, Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales, Quito
Ramiro RODRIGUEZ (Sr.), Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Dirección Nacional de Derecho de Autor, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, Quito
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN
Carlos GUERVÓS MAÍLLO (Sr.), Subdirector General de Propiedad Intelectual, Secretaría
General de Cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, Madrid
Juan José LUEIRO GARCIA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Rosa ORIENT QUILIS (Sra.) Oficial, Misión Permanente, Ginebra
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Michael SHAPIRO (Mr.), Senior Counsel, United States Patent and Trademark Office,
Alexandria, Virginia
Molly STECH (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, Institute of Museum and Library Services,
Washington, D.C.
Brian YEH (Mr.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office, United States Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Kimberley ISBELL (Ms.), Deputy Director of Policy and International Affairs, U.S. Copyright
Office, Washington
Andrew PEGUES (Mr.), Attorney-Advisor, International Bureau, Federal Communications
Commission, Washington, D.C.
Lauren HUOT (Ms.), Economic and Commercial Officer, Office of Intellectual Property
Enforcement, Bureau of Economic and Business Affairs, Department of State, Washington, DC
Marina LAMM (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Ermias HAILEMARIAM (Mr.), Director General, Ethiopian Intellectual Property Office, Addis
Ababa
Nassir Nuru RESHID (Mr.), Director, Copyright Department, Copyright, Ethiopian Intellectual
Office, Addis Ababa
Tebikew ALULA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Ekaterina DEMIDOVA (Ms.), Deputy Head of Division, Legal Department, The Ministry of
Culture of the Russian Federation, Moscow
Daria BIRYUKOVA (Ms.), Senior Specialist, Multilateral Cooperation Division, International
Cooperation, Rospatent, Moscow
Viktoria SAVINA (Ms.), Associate Professor, Russian State Academy of Intellectual Property,
Rospatent, Moscow
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Anton GURKO (Mr.), Expert, Russian State Academy of Intellectual Property, Rospatent,
Moscow
Maria RYAZANOVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Audiovisual Policy, Education
and Culture, Helsinki
Jukka LIEDES (Mr.), Special Adviser to the Government, Helsinki
Vilma PELTONEN (Ms.), First Secretary, Geneva, Permanent Mission, Geneva

FRANCE
Amélie GONTIER (Mme), adjointe à la chef, Bureau de la propriété intellectuelle, Service des
affaires juridiques et internationales, Ministère de la culture et de la communication, Paris
Josette HERESON (Mme), conseillère politique, Mission permanente, Genève

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Tamar MTCHEDLIDZE (Ms.), Acting Head, International Relations Department, National
Intellectual Property Center of Georgia SAKPATENTI, Mtskheta
Ketevan KILADZE (Ms.), Head of Legal Department, Tbilisi

GHANA
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Evangelia VAGENA (Ms.), Director, Hellenic Copyright Organization (HCO), Ministry of Culture
and Sports, Athens
Evanthia Maria MOUSTAKA (Ms.), Jurist, Legal Department, Hellenic Copyright Organization
(HCO), Ministry of Culture and Sports, Athens
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Maria-Daphne PAPADOPOULOU (Ms.), Head, Legal Department, Hellenic Copyright
Organization (HCO), Ministry of Culture and Sports, Athens
Leonidas HARITOS (Mr.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
GUATEMALA
Claudia BERG (Sra.), Viceministra, Viceministerio de Asuntos Registrales, Ministerio de
Economía, Guatemala
Luis FERNANDO VILLEGAS NEGREROS (Sr.), Registro de la Propiedad Intelectual de
Guatemala, Ministerio de Economía, Guatemala
Silvia Leticia GARCIÁ HERNÁNDEZ (Sra.), Encargada, Departamento de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, Ministerio de
Economía, Guatemala
Flor Maria GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY
Peter MUNKACSI (Mr.), Senior Adviser, Department for Competition, Consumer Protection and
Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest
Flora Anna GUBICZ (Ms.), Legal Officer, International Copyright Section, Hungarian Intellectual
Property Office, Budapest
Peter LABODY (Mr.), Head of Department, Copyright Department, Hungarian Intellectual
Property Office, Budapest
Adrienn TIMAR (Ms.), Legal Officer, International Copyright Section, Hungarian Intellectual
Property Office, Budapest

INDE/INDIA
Hoshiar SINGH (Mr.), Registrar, Copyright Office, New Delhi
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Sanjiv LAYEK (Mr.), Executive Secretary, World Association for Small and Medium Enterprises
(WASME), New Delhi

INDONÉSIE/INDONESIA
Fitria WIBOWO (Ms.), Deputy Director for Trade Dispute Settlement and Intellectual Property,
Directorate of Trade, Commodity, and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Indonesia, Jakarta
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Agung DAMARSASONGKO (Mr.), Head of Legal Services Division, Directorate of Copyright
and Industrial Design, Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs of
the Republic of Indonesia, Jakarta
Reyhan Savero PRADIETYA (Mr.), Trade Dispute Settlement and Intellectual Property Officer,
Directorate of Trade, Commodity, and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Indonesia, Jakarta
Indra ROSANDRY (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission of the Republic of Indonesia
in Geneva, Geneva
Ditya Agung NURDIANTO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission of the Republic of Indonesia in
Geneva, Geneva
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Trade Disputes Settlements and Intellectual Property Officer,
Directorate of Trade, Commodities and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Bahram HEIDARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRAQ
Jaber Mohammed AL-JABERI (Mr.), Undersecretary, Ministry of Culture, Baghdad

IRLANDE/IRELAND
Deborah BROWNE (Ms.), Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of
Business, Enterprise and Innovation, Dublin
Patricia MOLLAGHAN (Ms.), Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of
Business, Enterprise and Innovation, Kilkenny
Eamonn BALMER (Mr.), Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Business,
Enterprise and Innovation, Ireland, Dublin
Egerton LAURA (Ms.), Administrative Officer, Intellectual Property Unit, Department of
Business, Enterprise and Innovation, Dublin
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ISRAËL/ISRAEL
Ayelet FELDMAN (Ms.), Adviser, Intellectual Property Department, Ministry of Justice,
Jerusalem
Howard POLINER (Mr.), Head, Intellectual Property Department, Ministry of Justice, Jerusalem
Tamara SZNAIDLEDER (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Federico BAGNOLI ROSSI (Mr.), General Secretary, Rome
Basilio Antonio TOTH (M.), Counsellor, Ministry of Foreign Affairs and International
Cooperation, Rome
Vittorio RAGONESI (M.), Expert, Copyright, Ministry of Culture, Rome

JAMAÏQUE/JAMAICA
Craig DOUGLAS (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission of Jamaica, Geneva

JAPON/JAPAN
Yuriko SEKI (Ms.), Director, Office for International Copyrights, Copyright Division, Agency for
Cultural Affairs, Tokyo
Takahisa NISHIOKA (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of
Foreign Affairs, Tokyo
Yusuke OKUDA (Mr.), Deputy Director, Office for International Copyrights, Copyright Division,
Agency for Cultural Affairs, Tokyo
Kosuke TERASAKA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Japan to the International
Organizations in Geneva, Geneva

KAZAKHSTAN
Саят ШИДЕРБЕКОВ (Mr.), Deputy Head of Division, Division on Copyright, National Institute of
Intellectual Property (KAZPATENT), Ministry of Justice, Nur-Sultan
Алия НУРАХМЕТОВА (Ms.), Chief Expert, Division on Copyright, National Institute of
Intellectual Property (KAZPATENT), Ministry of Justice, Nur-Sultan
Daniyar KAKIMOV (Mr.), Chief Specialist, International Law and Cooperation Division, National
Institute of Intellectual Property (KAZPATENT), Ministry of Justice, Nur-Sultan
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РАУШАН АВВАЛОВА (Ms.), Head, Division on Copyright, National Institute of Intellectual
Property (KAZPATENT), Ministry of Justice, Nur-Sultan
Aibek OMAROV (Mr.), Deputy Head of Division, International Law and Cooperation Division,
National Institute of Intellectual Property (KAZPATENT), Ministry of Justice, Nur-Sultan
KENYA
Morara George NYAKWEBA (Mr.), Deputy Executive Director, Kenya Copyright Board, Office of
the Attorney General and Department of Justice, Nairobi
Hezekiel OIRA (Mr.), Legal Advisor, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi
Dennis MUHAMBE (Mr.), Minister Consellor, Permanent Mission, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Cholpon ACMATOVA (Ms.), Management of Author's Law and References, Instruction
Department of Inspection, State Service Intellectual Property and Innovation Department,
Bishkek
Talant KONOKBAEV (Mr.), State Secretary, State Service Intellectual Property and Innovation
Department, Bishkek

KOWEÏT/KUWAIT
Rasha AL-SABAH (Ms.), General Manager, Copyright, National Library of Kuwait, Kuwait
Anwar ALDHAMER (Ms.), Head of External Communication, Copyright, National Library of
Kuwait, Kuwait
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

LESOTHO
Mmari MOKOMA (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Ilona PETERSONE (Ms.), Head, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga
Linda ZOMMERE (Ms.), Senior Legal Advisor, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga
Dace CILDERMANE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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LITUANIE/LITHUANIA
Rasa SVETIKAITE (Ms.), Justice and Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA
Luljeta DEARI (Ms.), Adviser of the Director, State Office of Industrial Property, Skopje
Dardan SULEJMANI (Mr.), Adviser, State Office of Industrial Property, Skopje

MADAGASCAR
Andriamiharimanana HAJA RANJARIVO (M.), directeur, Office malagasy du droit d'auteur,
Ministère de la Communication et de la Culture (OMDA)

MALAISIE/MALAYSIA
Rashidah SHEIKH KHALID (Ms.), Director of Copyright, Copyright Division, Intellectual Property
Corporation of Malaysia MyIPO, Kuala Lumpur
Pathma KRISHNAN (Ms.), Regional Coordinator Asia Pacific, Kuala Lumpur
Abdul Latif MOHD SYAUFIQ (Mr.), Assistant Director, Copyright Division, Intellectual Property
Organization of Malaysia, Kuala Lumpur
Dhiya DURANI ZULKEFLEY (Ms.), Assistant Director, Policy and International Affairs Division,
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MYIPO), Kuala Lumpur
Nur Azureen MOHD PISTA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALAWI
Dora MAKWINJA (Ms.), Executive Director, Copyright Society of Malawi (COSOMA), Lilongwe

MALTE/MALTA
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
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MEXIQUE/MEXICO
Marco Antonio MORALES MONTES (Sr.), Encargado Del Despacho, Instituto Nacional del
Derecho de Autor (INDAUTOR), Ciudad de México
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
MONGOLIE/MONGOLIA
NomindarI BUMDORJ (Ms.), Expert, Copyright Division, Intellectual Property Office of Mongolia,
Ulaanbaatar
Uugantsetseg GAITAV (Ms.), Expert, Copyright Division, Intellectual Property Office of
Mongolia, Ulaanbaatar
Baterdene DAVAASAMBUU (Mr.), Head, Inspection Division, Copyright Division, Intellectual
Property Office of Mongolia, Ulaanbaatar
Angar OYUN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MYANMAR
Nwe Yee WIN (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce,
Nay Pyi Taw
Aung YI MAR (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NÉPAL/NEPAL
Uttam Kumar SHAHI (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NICARAGUA
María Fernanda GUTIÉRREZ GAITÁN (Sra.), Consejera, Propiedad Intelectual, Misión
Permanente, Ginebra

OMAN
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative to the World Trade Organization
(WTO), Permanent Mission, Geneva
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OUGANDA/UGANDA
Daniel BAITWABABO (Mr.), Senior Officer, Content Regulation, Industry Affairs and Content
Development, Information, Communications and National Guidance, Kampala
Maria NYANGOMA (Ms.), Senior Registration Officer, Intellectual Property, Uganda Registration
Services Bureau, Kampala
James Tonny LUBWAMA (Mr.), Manager, Patents and Industrial Designs, Uganda Registration
Services Bureau, Kampala
Michael WABUGO (Mr.), Project Support Officer, Intellectual Property, Uganda Registration
Services Bureau, Kampala
Abudu Sallam WAISWA (Mr.), Head, Legal Affairs, Uganda Communications Commission,
Kampala
Mugarura Allan NDAGIJE (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN
Muhammad Salman Khalid CHAUDHARY (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Alfredo SUESCUM (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Krizia Denisse MATTHEWS BARAHONA (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión
Enrique NOEL (Sr.), Director, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ministro de Cultura,
Panama
Carlos WYNTER (Sr.), Asesor, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ministro de Cultura,
Panama

PARAGUAY
Oscar ELIZECHE LANDO (Sr.), Director General, Dirección General de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Asuncion
Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
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PÉROU/PERU
Rubén Isaías TRAJTMAN KIZNER (Sr.), Sub Director, Direccion de Derecho de Autor,
Presidencia del Consejo de Ministros Indecopi, Lima
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Emerson CUYO (Mr.), Director, Bureau of Copyright and Other Related Rights, Intellectual
Property Office of the Philippines, Taguig City
Jeremy BAYARAS (Mr.), Attorney, Division Chief, Bureau of Copyright and Related Rights,
Intellectual Property Office, Taguig City
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Jacek BARSKI (Mr.), Head, Copyright Unit, Intellectual Property Department, Ministry of Culture
and National Heritage, Warsaw
Marta SMETKOWSKA (Ms.), Civil Servant, Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Carlos Moura CARVALHO (Mr.), Legal Adviser, Ministry of Culture, Lisbon
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

QATAR
Saleh AL-MANA (Mr.), Director, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
Kassem FAKHROO (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
CHOI Young Jin (Ms.), Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Copyright Bureau,
Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong
LEE Yoojin (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Copyright Bureau,
Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong
KIM Se Chang (Mr.), Researcher, Korea Copyright Commission, Jinju
JEONG Yeonhui (Ms.), Judge, Changwon
KIM ChanDong (Mr.), Director, Korea Copyright Commission, Jinju
PAK Yunseok (Mr.), Ph. D., Trade, Korea Copyright Commission, Jinju
PARK Siyoung (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
LYU Junghee (Ms.), Assistant Director, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Seoul

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Rodica POPESCU (Ms.), Head of Department, Copyright Department, State Agency on
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau
Eugeniu RUSU (Mr.), Head, Office of the Director General, State Agency on Intellectual
Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
José Rubén GONELL COSME (Sr.), Director General, Oficina Nacional de Derechos de Autor
(ONDA), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Santo Domingo
José Gregorio CALDERON (Sr.), Encargado de Asuntos Internacionales, Oficina Nacional de
Derechos de Autor (ONDA), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Santo Domingo
Yanira FERRY (Sra.), Asesora, Oficina Nacional de Derechos de Autor, Ministerio De Industria
y Comercio, Santo Domingo
Carmen Virginia RODRIGUEZ (Sra.), Asistente de Asuntos Internacionales, Oficina Nacional de
Derechos de Autor (ONDA), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Santo Domingo
Bernarda BERNARD, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ROUMANIE/ROMANIA
Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department,
Romanian Copyright Office, Bucharest
Valeria FESTINESE (Ms.), Protection and Research Officer, Roma

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Robin STOUT (Mr.), Deputy Director of Copyright Policy, Intellectual Property Office, Newport
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, Copyright and IP Enforcement, UK Intellectual
Property Office, Newport
Rhys HURLEY (Mr.), Senior Policy Advisor, Copyright Policy, Intellectual Property Office,
Newport
Jan WALTER (Mr.), Senior Intellectual Property Adviser, UK Mission, Geneva
Neil COLLETT (Mr.), Head, International and Trade Copyright, Copyright and Intellectual
Property Enforcement Directorate, Intellectual Property Office, Newport
Nancy PIGNATARO (Ms.), Intellectual Property Attaché, UK Mission, Geneva
Reema SELHI (Ms.), Legal and Policy Manager, London

RWANDA
Marie-Providence UMUTONI HIBON (Ms.), Expert, Permanent Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL
Aziz DIENG (M.), conseiller technique, Ministère de la culture et de la communication, Dakar

SERBIE/SERBIA
Branka TOTIC (Ms.), Assistant Director, Department for Copyright and Related Rights,
International Cooperation and Education and Information, Intellectual Property Office of Serbia,
Belgrade
Andrej STEFANOVIC (Mr.), Attaché, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia,
Permanent Mission of the Republic of Serbia to the UNOG, Geneva
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SIERRA LEONE
Lansana GBERIE (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Essate WELDEMICHAEL (Ms.), Assistant, Permanent Mission, Geneva, Switzerland

SINGAPOUR/SINGAPORE
Gavin FOO (Mr.), Senior Legal Counsel, Legal, Intellectual Property Office of Singapore,
Singapore
Joel GOH (Mr.), Legal Counsel, Singapore
Trina HA (Ms.), Chief Legal Officer, Legal, Intellectual Property Office of Singapore, Singapore
Benjamin TAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jakub SLOVÁK (Mr.), Legal Adviser, Media, Audiovisual and Copyright Department, Copyright
Unit, Ministry of Culture of the Slovak Republic, Bratislava
Miroslav GUTTEN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SLOVÉNIE/SLOVENIA
Darja KARIŽ (Ms.), Senior Advisor, Intellectual Property Law Department, Slovenian Intellectual
Property Office, Ljubljana
Daniela KNEZ (Ms.), Senior Adviser, Ljubljana

SOUDAN/SUDAN
Hatim ELYAS MUSA MOHAMED (Mr.), Secretary General, Ministry of Culture and Information,
Council for Protection of Copyright, Khartoum
Sahar GASMELSEED (Ms.), troisième secrétaire, Mission permanente, Genève
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SUÈDE/SWEDEN
Christian NILSSON ZAMEL (Mr.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs,
Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm
Johan EKERHULT (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUISSE/SWITZERLAND
Reynald VEILLARD (M.), Conseiller, Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office de
Nations Unies et des autres organisations internationales, Genève
Charlotte BOULAY (Mme), Conseillère juridique, Division Droit and Affaires Internationals,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne
Selina DAY (Mme), Legal Adviser, Division of Legal and International Affairs, Swiss Federal
Institute of Intellectual Property, Berne
Lena LEUENBERGER (Mme), Conseillère juridique, Division Droit and Affaires Internationales,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne

THAÏLANDE/THAILAND
Pornpimol SUGANDHAVANIJA (Ms.), Deputy Permanent Representative to the Permanent
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
Vipatboon KLAOSOONTORN (Ms.), Trade Officer, Professional Level, Department of
Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi
Surapa PUANGSAMLEE (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of
Commerce, Nonthaburi
Sirilak RUNGRUANGKUNLADIT (Ms.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual
Property, Ministry of Commerce, Nonthabuti
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor to the Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

TOGO
Kokuvi Fiomegnon SEWAVI (M.), premier secrétaire, Mission Permanente, Genève

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Regan ASGARALI (Mr.), Controller, Intellectual Property Office, Ministry of the Attorney General
and Legal Affairs, Port of Spain
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Anelia BAIJOO (Ms.), Trade System Specialist, Trademark Examiner, Intellectual Property
Office, Office of the Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain
Tricia PUCKERIN (Ms.), Observer, Port of Spain
Allison ST. BRICE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Sabri BACHTOBJI (M.), Ambassadeur Représentant Permanent, Mission permanente, Genève
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève
TURQUIE/TURKEY
Uğur TEKERCI (Mr.), Copyright Expert, Directorate General of Copyright, Ministry of Culture
and Tourism, Ankara
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

UKRAINE
Andriy NIKITOV (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

URUGUAY
Felipe LLANTADA (Sr.), Ministro, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

VANUATU
Sumbue ANTAS (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC
OF)
Manuel MIRABAL (Sr.), Director Nacional de Derecho de Autor, Direccion Nacional de Derecho
de Autor, Servicio Autonomo de La Propiedad Intelectual, Caracas
Liz SANCHEZ VEGAS (Sra.), Sub Directora Nacional de Derecho de Autor, Direccion Nacional
de Derecho de Autor, Servicio Autonomo de La Propiedad Intelectual, Caracas
Violeta FONSECA (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
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VIET NAM
DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE
Pearson CHIGIJI (Mr.), Charge d’Affaires, Permanent Mission, Geneva
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Nada TARBUSH (Ms.), Counsellor, Permanent Observer, Permanent Observer Mission,
Genève

III.

DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS

COMMISSION EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMISSION (EC)
Marco GIORELLO (Mr.), Head of Unit, Copyright, DG CONNECT, Brussels
Sandor SZALAI (Mr.), Policy Officer, Brussels
Sabina TSAKOVA (Ms.), Legal and Policy Officer, Copyright Unit, European Union, DG
Connect, Brussels

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Pascal DELISLE (Mr.), Counselor, Delegation, United Nations, Geneva
Oscar MONDEJAR (Mr.), First Counsellor, Geneva

IV.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Solange DAO SANON (Mme), chef du service droit d’auteur et gestion collective, direction de la
prospective et de la cooperation, Yaoundé
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Hannu WAGER (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Maureen FONDO (Ms.), Head, Copyright and Related Rights, Harare

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges NAMEKONG (M.), Senior Economist, Geneva

V.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

African Library and Information Associations and Institutions (AfLIA)
Helena ASAMOAH (Ms.), Executive Director, Kumasi
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)
Felipe SAONA (Sr.), Delegado, Zug
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Efrain OLMEDO (Mr.), International Law Subcommittee leader, Copyright Committee, Mexico
City
Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO-ARTIS)/Association of
European Perfomers' Organizations (AEPO-ARTIS)
Xavier BLANC (Mr.), General Secretary, Brussels
Nicole SCHULZE (Ms.), Director, Brussels
Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting (IAB)
Juan Andrés LERENA (Mr.), IAB Director General, IAB, Montevideo
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial
Television in Europe (ACT)
Johanna BAYSSE (Ms.), EU Policy Officer, Brussels
Mathilde RENOU (Ms.), Advocate, Basel
Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux
(STM)/International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)
Carlo SCOLLO LAVIZZARI (Mr.), Advocate, Basel
Mathilde RENOU (Ms.), Advocate, Basel
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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Shiri KASHER-HITIN (Ms.), Observer, Zurich
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva
Authors’ Licensing and Collecting Society Ltd (ALCS)
Barbara HAYES (Ms.), Deputy CEO, London
Saoirse PURTILL-COXALL (Ms.), Public Affairs Advisor, London
Canadian Copyright Institute (CCI)
Glenn ROLLANS (Mr.), Representative of the Canadian Copyright Institute, Edmonton
Ingrid PERCY (Ms.), Past-president, Victoria
Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur (CRIC)/Copyright Research and
Information Center (CRIC)
Shinichi UEHARA (Mr.), Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo
Centre for Internet and Society (CIS)
Anubha SINHA (Ms.), Senior Programme Manager, Delhi
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Danny GRAJALES (Mr.), IP Knowledge Manager, Commission on Intellectual Property,
International Chamber of Commerce (ICC), Paris
Communia
Teresa Isabel RAPOSO NOBRE (Ms.), Vice-President, Lisbon
Justus DREYLING (Mr.), Project Manager, International Regulation, Berlin
Conector Foundation
David RAMÍREZ-ORDÓÑEZ (Mr.), Researcher, Barcelona
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of
Music Publishers (ICMP)
John PHELAN (Mr.), Director General, Brussels
Almudena VELASCO (Ms.), Public Affairs Executive, Brussels
Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC)/International
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)
Leonardo DE TERLIZZI (Mr.), Legal Advisor, Legal Department, Neuilly sur Seine
Conseil britannique du droit d’uteur (BCC)/British Copyright Council (BCC)
Andrew YEATES (Mr.), Director, London
Rebecca DEEGAN (Ms.), Director of Policy and Public Affairs, London
Conseil des éditeurs européens (EPC)/European Publishers Council (EPC)
Jens BAMMEL (Mr.), Observer, Geneva
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Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA)
Jean DRYDEN (Ms.), Copyright Policy Expert, Toronto
Conseil international des créateurs des arts graphiques, plastiques et photographiques
(CIAGP)/International Council of Authors of Graphic, Plastic and Photographic Arts (CIAGP)
Marie-Anne FERRY-FALL (Ms.), General Manager, Resale Right Royalty Task Force
Subcommittee Leader, Paris
Romain DURAND (Mr.), Head, Resale Right Department, Resale Right Task Force, Paris
Corporación Latinoamericana de Investigación de la Propiedad Intelectual para el Desarrollo
(Corporación Innovarte)
Luis VILLARROEL (Sr.), Director, Santiago
Barbara ULLOA (Sra.), Student, Santiago
Creative Commons Corporation
Brigitte VEZINA (Ms.), Policy Manager, The Hague
DAISY Forum of India (DFI)
Olaf MITTELSTAEDT (Mr.), Implementer, New Delhi
Electronic Information for Libraries (eIFL.net)
Teresa HACKETT (Ms.), Head, Vilnius
Dick KAWOOYA (Mr.), Associate Professor, University of South Carolina, South Carolina
European Visual Artists (EVA)
Carola STREUL (Ms.), Secretary General, Visual arts, European Visual Artists, Bruxelles
Francesco GUERZONI (Mr.), Communication Officer, Brussels
Mats LINDBERG (Mr.), Adviser, European Visual Artists, Brussels
Javier GUTIÉRREZ (Mr.), Chief Executive Officer, Visual Entidad de Gestion de Artistas
Plasticos, Madrid
Beatriz PANADÉS (Sr.), Directora Adjunta, Visual Entidad de Gestion de Artistas Plasticos
(VEGAP), Madrid
Óscar FENTE (Sr.), Asesor, Visual Entidad de Gestion de Artistas Plasticos (VEGAP), Madrid
Rafael JULIÁN (Sr.), Responsable Área Internacional, Visual Entidad de Gestion de Artistas
Plasticos (VEGAP), Madrid
Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB)/Canadian Federation of
Library Associations (CFLA)
Victoria OWEN (Ms.), Information Policy Scholar, University of Toronto, Toronto
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-LatinAmerican Federation of Performers (FILAIE)
José Luis SEVILLANO ROMERO (Sr.), Director General, Madrid
Paloma LÓPEZ PELAEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Madrid
Alvaro HERNANDEZ-PINZON (Sr.), Miembro del Comité Jurídico, Madrid
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Scott MARTIN (Mr.), Member, Los Angeles
Charlotte LUND THOMSEN (Ms.), Legal Counsel, Brussels
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Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the
Phonographic Industry (IFPI)
Patrick CHARNLEY (Mr.), Director, Legal Policy and Licensing, London
Lauri RECHARDT (Mr.), Chief Legal Officer, Licensing and Legal Policy, London
Abbas LIGHTWALLA (Mr.), Senior Legal Policy Adviser, Legal Policy and Licensing, London
Sooknanan SHIVETA (Ms.), Senior Legal Policy Adviser, Port of Spain
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Winston TABB (Mr.), Sheridan Dean of University Libraries, Johns Hopkins University
Camille FRANÇOISE (Ms.), Policy and Research Officer, The Hague
Stephen WYBER (Mr.), Manager, Policy and Advocacy Unit, The Hague
David RAMIREZ-ORDONEZ (Mr.), Researcher, Barcelona
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International
Federation of Film Producers Associations (FIAPF)
Bertrand MOULLIER (Mr.), Senior Advisor International Affairs, Policy, London
Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ)
Mike HOLDERNESS (Mr.), Representative, Brussels
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)
Benoit MACHUEL (Mr.), General Secretary, Nice
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)
Yngve SLETTHOLM (Mr.), President of IFRRO, Brussels
Caroline Morgan (Ms.), Chief Executive, Brussels
Pierre-Olivier LESBURGUÈRES (Mr.), Manager, Policy and Regional Development, Brussels
Sandra CHASTANET (Ms.), Member of the Board, Brussels
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Mme), Economist, Geneva
Pierre SCHERB (M.), Secretary, Geneva
Institut interaméricain de droit d’auteur (IIDA)/ Inter-American Copyright Institute (IIDA)
Delia LIPSZYC (Sra.), President, Interamerican Copyright Institute, Buenos Aires
Instituto de Derecho de Autor (Instituto Autor)
Álvaro DÍEZ ALFONSO (Sr.), Coordinador, Madrid
Intellectual Property Latin American School (ELAPI)
Lara GUTIÉRREZ, Directora de Genero, Buenos Aires
Juan Sebastián SÁNCHEZ POLANCO (Mr.), CEO, Buenos Aires
Federico DURET GUTIÉRREZ (Mr.), Miembro, Quito
Lucas LEHTINEN (Mr.), Miembro, Buenos Aires
Oriana FONTALVO DE ALBA (Ms.), CMO, Bogotá
Rodrigo JAVIER GOZALBEZ (Mr.), COO Argentina, Santa Fe
Intellectual Property Owners Association (IPO)
Gunnar GUNDERSEN (Mr.), Partner, Gundersen and Gundersen LLP, Newport Beach
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International Authors Forum (IAF)
Luke ALCOTT (Mr.), Secretariat, London
Maureen DUFFY (Ms.), Secretariat, London
Athanasios VENITSANOPOULOS (Mr.), Secretariat, London
International Council of Museums (ICOM)
Morgane FOUQUET-LAPAR (Ms.), Legal and Institutional Affairs Coordinator,
Legal Department, Paris
Marion TORTERAT (Ms.), Legal Assistant, Paris
Internationale de l’éducation (IE)/Education International (EI)
Pedi ANAWI (Mr.), Regional Coordinator, Teacher Union Organisation, Education, Accra
Robert JEYAKUMAR (Mr.), Assistant Secretary General, Malaysian Academic Movement
(MOVE), Melaka
Nikola WACHTER (Ms.), Research Office, Brussels
Miriam SOCOLOVSKY (Ms.), Editor, Buenos Aires
Karisma Foundation
Amalia TOLEDO (Ms.), Project Coordinator, Bogota
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Manon RESS (Ms.), Director, Information Society Projects, Washington, D.C.
James LOVE (Mr.), Director, Washington, D.C.
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva
Latín Artis
José María MONTES (Sr.), Asesor, Madrid
Le front des artistes canadiens (CARFAC)/Canadian Artists’ Representation (CARFAC)
April BRITSKI (Ms.), Executive Director, Vancouver
Library Copyright Alliance (LCA)
Jonathan BAND (Mr.), Counsel, Washington, D.C.
Sara BENSON (Ms.), Copyright Librarian and Member of CLM Committee, Urbana
Max Planck Institute for Innovation and Competition (MPI)
Silke VON LEWINSKI (Ms.), Prof. Dr., Munich
Motion Picture Association (MPA)
Emilie ANTHONIS (Ms.), Senior Vice-President, Government Affairs, Brussels
Vera CASTANHEIRA (Ms.), International Legal Advisor, Geneva
Troy DOW (Mr.), Vice-President and Counsel, Washington, D.C.
Ian SLOTIN (Mr.), Intellectual Property Officer, NBCUniversal, Los Angeles
National Association of Broadcasters (NAB)
Bijou MGBOJIKWE (Ms.), Vice President and Associate General Counsel for Intellectual
Property, Washington
National Library of Sweden (NLS)
Jerker RYDÉN (Mr.), Senior Legal Advisor, Stockholm
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North American Broadcasters Association (NABA)
Erica REDLER (Ms.), Legal Consultant, NABA, Ottawa
David FARES (Mr.), Global Public Policy, London
Program on Information Justice and Intellectual Property, American University Washington
College of Law
Sean FLYNN (Mr.), Director, Washington, D.C.
Andres IZQUIERDO (Mr.), Legal Expert, Washington, D.C.
Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights (SCAPR)
Ulrika WENDT (Ms.), Lawyer, Stockholm
Society of American Archivists (SAA)
William MAHER (Mr.), Professor, Illinois
Software and Information Industry Association (SIIA)
Brigid EVANS (Ms.), Senior Manager of Policy, Regulatory Affairs, London
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)
Kana MAEDA (Ms.), Manager, Rights and Contracts, Programming, Nippon Television Network
Corporation, Tokyo
Hiroyuki NISHIWAKI (Mr.), Senior Manager, Rights Management Center, Television Asahi
Corporation, Tokyo
Rika TANAKA (Ms.), Assistant Director, Program Code and Copyright Division., Tokyo
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)
Nuratul Fakriah ABDUL THALIB (Ms.), Legal and Intellectual Property Services Officer, Legal
Division, Legal and IP Services Officer, Kuala Lumpur
Haruyuki ICHINOHASHI (Mr.), Member, NHK, Tokyo
Takashi MITA (Mr.), Member, Tokyo
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)
Heijo RUIJSENAARS (Mr.), Head, Intellectual Property, Geneva
Anne-Sarah SKREBERS (Ms.), Senior IP Counsel, Legal and Policy, Geneva
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)
José BORGHINO (Mr.), Secretary General, Geneva
Hugo SETZER (Mr.), President, Mexico
Jessica SÄNGER (Ms.), Director, European and International Affairs, Frankfurt
Catherine BLACHE (Ms.), Senior Counsellor, Geneva
James TAYLOR (Mr.), Director, Communications and Freedom to Publish, Geneva
Dante CID (Mr.), Member, Copyright Committee, Rio de Janeiro
Anne BERGMAN-TAHON (Ms.), Member of IPA Delegation, Brussels
Luisa SIMPSON (Ms.), Member of Delegation, Washington DC
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)
Hanna HARVIMA (Ms.), Policy Officer, Nyon
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VI.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Aziz DIENG (M./Mr.) (Sénégal/Senegal)

VP/Vice Chair

Peter Csaba LABODY (M./Mr.) (Hongrie/Hongary)

Secrétaire/Secretary:

Michele WOODS (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI.

BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Daren TANG (M./Mr.), directeur général/Director General
Sylvie FORBIN (Mme/Ms.), Vice-directrice générale, Secteur du droit d’auteur et des industries
de la création / Deputy Director General, Copyright and Creative Industries Sector
Michele WOODS (Mme/Ms.), directrice, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et
des industries de la création /Director, Copyright Law Division, Copyright and Creative
Industries Sector
Geidy LUNG (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur du droit
d’auteur et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Copyright
and Creative Industries Sector
Valérie JOUVIN (Mme/Ms.), conseillère juridique principale, Division du droit d’auteur, Secteur
du droit d’auteur et des industries de la création/Senior Legal Counsellor, Copyright Law
Division, Copyright and Creative Industries Sector
Paolo LANTERI (M./Mr.), juriste, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et des
industries de la création/Legal Officer, Copyright Law Division, Copyright and Creative
Industries Sector
Rafael FERRAZ VAZQUEZ (M./Mr.), juriste adjoint, Division du droit d’auteur Secteur du droit
d’auteur et des industries de la création/Associate Legal Officer, Copyright Law Division,
Copyright and Creative Industries Sector
Tanvi MISRA (Mme/Ms.), consultante, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et
des industries de la création /Consultant, Copyright Law Division, Copyright and
Creative Industries Sector
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