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 .1عُقدت ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املشار اإلهيا فامي ييل بـ "اللجنة" أأو
"اللجنة ادلامئة") يف جنيف يف الفرتة من  14اإىل  18نومفرب .2016
 .2و ُمثلت ادلول التالية ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) و /أأو ا ألعضاء يف احتاد برن محلاية املصنفات
ا ألدبية والفنية يف الاجامتع :اجلزائر ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،جزر الهباما ،بيالروس ،بلجياك ،بواتن ،الربازيل ،بلغاراي،
الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كواب ،قربص ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،امجلهورية ادلومينيكية ،اإكوادور ،السلفادور ،اس تونيا ،فنلندا ،فرنسا ،الغابون،
أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،هاييت ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية)،
العراق ،إارسائيل ،اإيطاليا ،الياابن ،اكزاخس تان ،كينيا ،لبنان ،مالوي ،مالطة ،املكس يك ،املغرب ،موزامبيق ،نيبال،
نيوزيلندا ،نيجرياي ،عامن ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد
الرويس ،الس نغال ،سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،السويد ،سويرسا ،اتيلند ،تركيا ،أأوكرانيا ،الإمارات
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فييت انم ،المين (.)81
.3

وشارك الاحتاد ا ألورويب ( )EUيف الاجامتع بصفة عضو.

 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراق ::الاحتاد ا ألفريقي ( ،)AUواملنظمة ادلولية
للفرنكفونية ( ،)OIFمنظمة التعاون الإساليم ( ،)OICمركز اجلنوب ( ،)SCمنظمة التجارة العاملية ).)5( )WTO
 .5وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراق ::اجلهات الفاعةل ،جلنة املمثلني وفناين ا ألداء
( ،)CSAIالرابطات واملؤسسات ا ألفريقية للمكتبات ودوائر الإعالم ( ،)AfLIAوشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف
الاجامتع بصفة مراق ::الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ( ،)APPاحتاد هيئات البث ا أليبريية ا ألمريكية من أأجل امللكية
الفكرية ( ،)ARIPIمجعية احملفوظات والسجالت ( )ARAاحتاد اإذاعات أس يا واحمليط الهادئ ) ،)ABUرابطة املرتمجني
الفوريني اب ألرجنتني ( ،)AADIمجعية الإدارة امجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية ( ،)AGICOAمجعية التلفزة
التجارية يف أأورواب ( ،)ACTرابطة منظامت فناين ا ألداء يف أأورواب ( ،)AEPO- ARTISاجمللس الربيطاين حلق املؤلف
( ،)BCCاملعهد الكندي حلق املؤلف ( ،)CCIرابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف ( ،)CEECAمركز الانرتنت
واجملمتع ( ،)CISغرفة التجارة والصناعة يف الاحتاد الرويس ( ،)CCIRFائتالف اجملمتع املدين ( ،)CSCمركز البحث
والإعالم يف جمال حق املؤلف ( ،)CRICالنظام الرمقي للمعلومات املتاحة ( ،)DAISYالبث التلفزيوين الرمقي (،)DVB
ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( ،)eIFL.netالاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة ( ،)EBUاملكت :ا ألورويب مجلعيات
املكتبات والاعالم والتوثيق ( ،)EBLIDAالرابطة ا ألوروبية لطالب القانون ،)ELSA( ،اجمللس ا ألورويب للنارشين
( ،)EPCالفنانني التشكيليني ا ألوروبيني ( ،)EVAالاحتاد ا ألورويب مجلعيات الادارة املشرتكة للنسخ السمعي البرصي
الشخيص ( ،)EUROCOPYAمجعية املكتبات ا ألملانية ( ،)DBVالاحتاد ا ألمرييك الالتيين الايبريي لفناين ا ألداء
( ،)FILAIEمعهد الاكت ،:امجلعية ادلولية ل إالذاعة ( ،)IABامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIاجملموعة
ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والط ،)STM( :املنتدى ادلويل للمؤلف ( ،)AIFاملركز ادلويل للتمنية
والتجارة املس تدامة ( ،)ICTSDالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ( ،)ICMPالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني
( ،)CISACاجمللس ادلويل للمتاحف ( ،)ICOMاجمللس ادلويل للمحفوظات ( ،)ICAالاحتاد ادلويل للممثلني (،)FIA
الاحتاد ادلويل للصحفيني ( ،)IFJالاحتاد ادلويل مجلعيات ومؤسسات املكتبات ( ،)IFLAالاحتاد ادلويل للموس يقيني
( ،)FIMالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ( ،)IFRROالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات (،)IFPI
امجلعية ادلولية ا ألدبية والفنية ( ،)ALAIامجلعية ادلولية للنارشين ( ،)IPAامجلعية ادلولية لتمنية امللكية الفكرية
( ،)ADALPIالاحتاد ادلويل للفيديو( ،)IVFمؤسسة اكريسام ،املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIمجعية
الفنانني الالتينيني ،رابطة املكتبات حلق املؤلف ( ،)LCAمعهد ماكس بالنك لقانون امللكية الفكرية واملنافسة (،)MPI
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مجعية الصور املتحركة ( ،)MPAمجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ( ،)NABAاجمللس الاسكتلندي للمحفوظات
( ،)SCAمجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكية ( ،)SAAامجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية ( ،)JBAش بكة برهارد للعامل
الثالث ( ،)TWNامجلعية العاملية للصحف ) ،)WANالاحتاد العاملي للمكفوفني (.)65( )WBU

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .6رح :الرئيس ابلوفود املشاركة يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ادلامئة ودعا انئبة املدير العام لقطاع حق املؤلف
والصناعات الإبداعية اإىل تقدمي لكمهتا الافتتاحية.
 .7وانضمت انئبة املدير العام اإىل الرئيس يف الرتحي :ابلوفود املشاركة يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ادلامئة و أأكدت
للجنة ادلامئة أأهنا حتظى بتأأييد اكمل من ا ألمانة .و أأشارت انئبة املدير العام اإىل أأن اللجنة دلهيا بندين رئيس يني يف جدول
أأعاملها وهام البث والاس تثناءات والتقييدات .وفامي يتعلق ابلبند ا ألول وهو معاهدة البث ،أأفادت انئبة املدير العام أأنه مع
جاهزية ادلراسات التقنية ،هناك رغبة لس تكامل معل املعاهدة يف القري :العاجل .و أأشارت اإىل أأن بعض ا ألعضاء جشعوا
اللجنة ادلامئة عىل بذل املزيد من اجلهود لعقد مؤمتر دبلومايس حبلول موعد امجلعيات التالية ورسعة اإبرام املعاهدة ادلولية اليت
طال انتظارها .ولتحقيق هذا الهدف ،ذكرت انئبة املدير العام أأن ا ألمانة عىل اس تعداد لتوفري مجيع مواردها .وفامي يتعلق ابلبند
الرئييس الثاين املعروض عىل اللجنة ادلامئة وهو الاس تثناءات والتقييدات ،ذكرت انئ :املدير العام أأنه بفضل العديد من
ادلراسات اليت طلبهتا اللجنة بشأأن مجيع جوان :هذا املوضوع ،هناك صورة دقيقة جدا مجليع الترشيعات والنظم اخملتلفة يف
ادلول ا ألعضاء .وذكرت أأن اللجنة س تقدم عروضا جديدة خالل هذه ادلورة ،مبا يف ذكل الصيغة الهنائية دلارسة الربوفيسور
دانيال س نغ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية ،فضال عن تقرير احلاةل املقدم من
الربوفيسور بليك ريد واكرولني نكويب بشأأن احلقوق املتعلقة اب ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .و أأشارت انئبة املدير العام
اإىل أأنه اكنت هناك دراس تني أأخريني يف املايض ،واحدة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات،
وا ألخرى بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املتاحف .وذكرت أأن سلسةل هذه ادلراسات ،اإىل جان :ادلراسات التسع
ا ألخرى اليت أأجريت لصاحل اجلنة ادلامئة يف الس نوات السابقة ،متثل أأوسع دراسة مقارنة لالس تثناءات والتقييدات موجودة
حاليا يف العامل .وذكرت انئبة املدير العام أأنه استنادا اإىل حماداثهتا يف ا ألسابيع السابقة ،فاإن الهدف املشرتك هو احلصول عىل
التعلمي واملعرفة والثقافة .و أأعربت انئبة املدير العام عن رغبهتا يف البناء عىل هذا التوافق الراء والتغل :عىل اختالف وهجات
النظر بشأأن ا ألسالي .:وأأفادت بأأهنا ملزتمة ،اإىل جان :ادلول ا ألعضاء واملهنيني وممثيل اجملمتع املدين ،ابإجياد حلول مبتكرة
تتسم ابلرباغامتية وتعود ابلنفع عىل مجيع أأحصاب املصلحة من القطاع العام أأو القطاع اخلاص .و أأشارت انئ :املدير العام اإىل
أأنه يتعني عىل اللجنة أأن تواجه هذه التحدايت معا ،ألن ذكل يعين الوصول من قبل امجليع .ومبا أأن هناك طلبا مزتايدا عىل
اإدراج القضااي الناش ئة يف جدول ا ألعامل ،فاإن هناك اقرتاحني س يجري حبهثام يف اإطار البند املعنون "مسائل أأخرى" :اقرتاح
من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية واقرتاح من وفدي الس نغال ومجهورية
الكونغو إابدراج حق اإعادة البيع يف جدول أأعامل اللجنة .و أأفادت أأنه يف صباح يوم امجلعة التايل ،س يقدم الربوفسور
ريتشاردسون عرضا بشأأن حق اإعادة البيع ،وبعد ظهر ذكل اليوم ،س يجري النقاش بشأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب .و أأشارت انئ :املدير العام اإىل أأن احملاداثت بشأأن تكل املقرتحات لن تكون شامةل و أأنه يتعني عىل اللجنة
أأن تقرر بشأأن متابعة هذين الاقرتاحني .ويف اخلتام ،أأعربت انئبة املدير العام عن متنياهتا للوفود مبناقشات ممثرة خالل هذا
ا ألس بوع ،و أأكدت جمددا عىل أأهنا ل تزال ملزتمة ابلإسهام يف جناح معل اللجنة.
 .8وشكر الرئيس انئبة املدير العام عىل لكمهتا الافتتاحية وحامسها يف تشجيع معل اللجنة ،حيث أأهنم يعملون عىل
حتقيق نتاجئ ملموسة يف خمتلف بنود جدول ا ألعامل .و أأثىن الرئيس عىل انئ :الرئيس وشكره ،وذكر أأن املقرتح هو أأن تواصل
ادلول ا ألعضاء العمل بشأأن مجيع مواضيع مرشوع جدول ا ألعامل .و أأبلغ الرئيس الوفود بأأن املناقشات ستستند اإىل مجيع
واثئق العمل اليت نظرت فهيا اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني ،فضال عن الواثئق واملقرتحات املقدمة لهذه ادلورة .وفامي
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يتعلق ابجلدول الزمين للعمل ،أأعلن الرئيس أأنه اقرتح تقس مي وقت الاجامتع ابلتساوي بني الاس تثناءات .وطل :الرئيس من
ا ألمانة مراجعة اجلدول الزمين لهذا ا ألس بوع.
 .9وشكرت ا ألمانة الرئيس وقدمت شعبة قانون حق املؤلف ،اليت ذكرت أأهنا موجودة ملساعدة اللجنة .وانقشت ا ألمانة
اجلدول الزمين املقرتح و أأكدت أأهنا س تعلن اجلدول الزمين للك يوم مع اس مترار أأعامل الاجامتع.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني
 .10افتتح الرئيس البند  2من جدول ا ألعامل ،واعمتد جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ادلامئة عىل النحو الوارد
يف الوثيقة  .SCCR/33/1 Prov.ونظرا لعدم وجود اعرتاضات أأو تعليقات ،اعمتدت اللجنة جدول ا ألعامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد املنظامت غري احلكومية جديدة
 .11افتتح الرئيس البند  3من جدول ا ألعامل "اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة" .واكنت اللجنة ادلامئة قد تلقت
طلبات جديدة لعامتدها ،وردت يف الوثيقة  ،SCCR/33/2واكنت الطلبات مقدمة من الرابطات واملؤسسات ا ألفريقية
للمكتبات ودوائر الإعالم ( ،)AfLIAوالاحتاد الكندي لرابطات املكتبات ( ،)CFLAورابطة اجلامعات ا ألوروبية
( ،)EUAواحتاد املوس يقيني الرشاكء ( ،)FEMAواملكتبة الوطنية للسويد ( .)NLSونظرا لعدم وجود اعرتاضات أأو
تعليقات من جان :احلضور ،وافقت اللجنة عىل اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة الثانية والثالثني للجنة
 .12انتقل الرئيس اإىل البند  4من جدول ا ألعامل ،وهو اعامتد تقرير ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة .ونظرا لعدم
وجود تعليقات ،دعا الرئيس الوفود اإىل اإرسال التعليقات اخلطية أأو التصويبات اإىل ا ألمانة ،ودعا اللجنة اإىل اعامتد الوثيقة
 .SCCR/32/5واعمتدت اللجنة الوثيقة .SCCR/32/5

البياانت الافتتاحية

 .13دعا الرئيس املنسقني ا إلقلمييني اإىل الإدلء ببياانهتم الافتتاحية.

 .14و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،عن ثقته يف الرئيس وشكر أأمانة الويبو عىل معلها.
وشدد الوفد عىل أأمهية اللجنة يف التعامل مع حامية هيئات البث ويف التعامل مع التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات ومعاجلة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى.
و أأشار الوفد اإىل أأن هذه القضااي الثالث ذات أأمهية كبرية ابلنس بة جملموعته ،و أأنه من حيث مس توى النقاش حول تكل
القضااي منذ ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة ،لن يكون من اخلطأأ القول اإن اللجنة ادلامئة تواجه صعوابت يف التوصل
اإىل اتفاق بشأأن كيفية امليض قدما حول بعض بنود جدول ا ألعامل .ور أأى الوفد أأنه من أأجل تعزيز معل اللجنة ،ينبغي علهيا
أأن تشري اإىل خطة العمل بشأأن هذه القضااي الثالث كام نوقشت يف توجهيات امجلعية العامة لعام  2012للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل القضااي مل حتصل عىل مس توى متساو من الالزتام من
جان :ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد بروح التعددية عن تأأييده التام لربانمج العمل املقرتح و أأكد من جديد عىل الزتامه
ابلتفاوض عىل نتيجة مقبوةل من مجيع الاطراف بشأأن القضااي الثالث املعروضة عىل اللجنة .وذكر الوفد أأنه استنادا اإىل ولية
امجلعية العامة للويبو لعام  ،2007يود أأعضاء مجموعته أأن يروا اللمسات ا ألخرية ملعاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث اليت
حتمي الهنج القامئ عىل الإشارة لهيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي .وذكر الوفد أأن الاس تثناءات والتقييدات ذات
أأمهية حامسة ابلنس بة جملموعته .وينبغي أأن يكون نظام حق املؤلف متوازان و أأن يأأخذ يف احلس بان عىل قدم املساواة املصاحل
التجارية يف حق املؤلف و أأحصاب احلقوق ،فضال عن املصاحل ا ألخرى املتنافسة يف جمال حق املؤلف ،مبا يف ذكل اهامتم
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امجلهور ابلتقدم العلمي والثقايف والاجامتعي واملنافسة .و أأفاد أأنه لالس تثناءات والتقييدات دور هام يف اإعامل احلق يف التعلمي
واحلصول عىل املعرفة .وذكر بأأنه مت عرقةل حتقيق ذكل يف كثري من البدلان النامية بسب :عدم الوصول اإىل املواد التعلميية
والبحثية ذات الصةل ،بيد أأنه ل ينكر أأن هناك بعض الاختالف يف كيفية تناول الاس تثناءات والتقييدات فامي بني ادلول
ا ألعضاء .ومن املؤسف أأن عدم توفر ا إلرادة الاكفية ملناقشة وتطوير الثنني من الاس تثناءات والتقييدات املطروحني عىل
هذه اللجنة أأدى اإىل توقف معل اللجنة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تشارك مجيع ادلول ا ألعضاء بشلك بناء يف تكل
ادلورة حىت تمتكن من وضع نص انجض .وذكر الوفد أأنه أأحيط علام ابلقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ملناقشة البيئة الرمقية احلالية وواهجة حق املؤلف ،و أأفاد بأأن أأعضاء مجموعة أس يا
واحمليط الهادئ س يقدمون مداخالت بصفهتم الوطنية يف اإطار ذكل البند من جدول ا ألعامل .وذكر أأنه مبا أأن اللجنة يه نفس
اللجنة اليت تسهل معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش ،فاإن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ متفائةل من أأن النوااي النبيةل وا إلرادة
الصحيحة س متهد الطريق لوضع صكوك دولية مناس بة بشأأن القضااي الثالث قريبا .و أأعرب عن تطلع اجملموعة اإىل نتاجئ ممثرة
وإاىل اإحراز تقدم ملموس يف تكل ادلورة.
 .15و أأعرب وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره الرئيس وا ألمانة عىل تنظمي
الاجامتع .كام اعرب عن تأأييد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ألعامل اللجنة و أأكد جمددا عىل اس تعداده للعمل بصورة
بناءة بشأأن القضااي املدرجة يف جدول ا ألعامل لهذا الاجامتع .و أأفاد أأن معل اللجنة ادلامئة ذو أأمهية قصوى ابلنس بة جملموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأيد مواصةل ذكل العمل مع برانمج متوازن يشمل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات والاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث والبث واقرتاح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لتحليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية .و أأعرب عن أأمل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
يف موازنة مناقشات تكل القضااي اليت تعاجل مصاحل و أأولوايت مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن مجموعة دول أأمرياك الالتينية
والاكرييب ودولها ا ألعضاء جشعت مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات منذ البداية .ومن أأجل التوصل اإىل حلول فعاةل فامي يتعلق
ابملشالك اليت تؤثر عىل املكتبات ودور احملفوظات يف مجيع أأحناء العامل ،أأيد وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بوجه
خاص اإجراء مناقشة مفتوحة ورصحية بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ل ختل بطبيعة نتاجئ
املناقشات .و أأفاد بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هممتة جدا مبناقشة املقرتحات املقدمة من وفود الربازيل وإاكوادور
و أأوروغواي والهند واجملموعة ا ألفريقية .ومن أأجل تعزيز العمل بشأأن هذا املوضوع ،أأعرب عن تأأييد مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب اإجراء مزيد من املناقشات بناء عىل اقرتاح الرئيس .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب عن تطلع مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل مناقشة الوثيقة  SCCR/33/4املقدمة من وفد ا ألرجنتني .وفامي يتعلق ابلتقييدات
والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،ذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب تتطلع اإىل مواصةل عرض الربوفيسور دانيال سينغ فضال عن مناقشة اقرتاح الرئيس .كام أأعرب الوفد عن
امتنانه للعرض ا ألويل اذلي قدمه الربوفسور ريد بشأأن الإعاقات ا ألخرى .و أأكد عىل اس تعداد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ملواصةل املناقشات بشأأن هيئات البث ،هبدف حتديث حاميهتا يف أأعقاب الهنج القامئ عىل الإشارة .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف مواصةل املناقشات استنادا اإىل النص اذلي اقرتحه الرئيس .و أأفاد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هممتة
ابلنظر يف الاقرتاح املقدم من وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك الوارد يف الوثيقة  .SCCR/33/5و أأعرب الوفد عن أأمهل
يف أأن يمت اإحراز تقدم يف املناقشة ،بغية الانهتاء من العمل .كام أأعرب عن أأمل اجملموعة يف مواصةل املناقشات عىل أأساس
الوثيقة  ،SCCR/31/4التحليل املقرتح حلق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية .و أأشار الوفد اإىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ترغ :يف اقرتاح مناقشة بشأأن التحدايت اجلديدة الناش ئة عن اس تخدام مصنفات امللكية الفكرية احملمية يف البيئة
الرمقية داخل اللجنة .ورح :الوفد بتبادل الراء فامي بني ادلول ا ألعضاء بشأأن اقرتاحه ،واقرتح أأن تواصل ا ألمانة النظر يف
التقدم اذلي ُأحرز يف الس نوات العرش املاضية بشأأن الترشيعات الوطنية حلق املؤلف املتعلقة ابلبيئة الرمقية دلى ادلول
ا ألعضاء .وفامي يتعلق مبعاهدة مراكش ،أأعرب الوفد عن سعادته ابلتأأكيد عىل أأمهيهتا .وذكر الوفد أأنه ل يزال ملزتما بتطبيقها
وابلتنفيذ الفعال ،ه ،و أأبلغ اللجنة أأنه يف  18و  19أأكتوبر ُ ،2016عقدت حلقة العمل دون ا إلقلميية للويبو بشأأن التنفيذ
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الفعال ملعاهدة مراكش يف مدينة بوينس أيرس اب ألرجنتني واس تضافها مكت :حق املؤلف التابع لوزارة العدل وحقوق
الإنسان يف ا ألرجنتني ،بدمع من احتاد أأمرياك الالتينية للمكفوفني .وشاركت كياانت حكومية من ش ييل وابراغواي
و أأوروغواي ،فضال عن احتاد الكت :امليرسة والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات وغريها .وسهلت حلقة العمل تبادل أأفضل
املامرسات يف اإنتاج الكت :امليرسة وتوزيعها بني البدلان املمثةل ،وحللت خطة معل لتدابري حمددة يف تنفيذ معاهدة مراكش.
و أأعرب الوفد عن تقديره لدلمع اذلي تقدمه الويبو يف تنفيذ هذا النشاط ،كام أأعرب عن تطلعه اإىل اس مترار دمع الويبو
وتعاوهنا يف هذه القضية الهامة جدا ابلنس بة ملنطقته .و أأفاد الوفد بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأعلنت أأن
املرشوع ا إلقلميي املعين ابلشفافية واملساءةل واحلومكة يف بدلان أأمرياك الالتينية س ُيعقد يف السلفادور يف الفرتة ما بني  29و30
نومفرب .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف الإسهام من خالل هذا النشاط ابخلربات الوطنية الاقلميية يف معلية الويبو.
 .16و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،عن ثقته يف الرئيس وشكر
ا ألمانة عىل التحضري لالجامتع .وذكر الوفد أأنه يواصل دمع معاهدة بشأأن هيئات البث ،و أأنه ملزتم بعمل اللجنة يف هذا اجملال.
وشكر الوفد الرئيس عىل اإعداد الوثيقة  SCCR/33/3والنص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مداولت بناءة عىل أأساس تكل الوثيقة .و أأكد الوفد من جديد عىل موقفه بأأنه طاملا أأن
املناقشات بشأأن تكل املعاهدة مس مترة يف تكل اللجنة لس نوات عديدة ،فاإن التحدايت اليت تواهجها هيئات البث والقضااي
اليت يتعني معاجلهتا من خالل املعاهدة املتوخاة تتطور بشلك كبري .و أأفاد الوفد أأنه عىل الرمغ من اس تعداده لدلخول يف
املناقشات املقبةل بطريقة اإجيابية وبناءة فاإنه س يواصل ا إلرصار عىل تدشني معاهدة تأأخذ يف الاعتبار الواقع احلايل خملتلف
أأنواع البث اليت تتيحها التكنولوجيات رسيعة التطور والتغريات يف عادات املس هتلكني .وذكر الوفد أأنه ألجل حامية هيئات
البث بفعالية ،لبد من دمج العنارص املذكورة أنفا يف نتاجئ مداولت اللجنة .كام ذكر الوفد أأنه يقر ابس مترار بأأمهية التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،وكذكل لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى ،ألهنا لعبت دورا هاما يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل عرض الربوفيسور
س نغ ،و أأحيط علام ابملقرتحات اجلديدة حول معاهدة بشأأن حامية هيئات البث اليت طرحهتا وفود ا ألرجنتني وكولومبيا
واملكس يك ،واملقرتحات بشأأن التقييدات والاس تثناءات اليت قدهما وفد ا ألرجنتني .ورصح الوفد بأأنه عىل اس تعداد لدلخول
يف مناقشات بشأأن الاقرتاحني الواردين يف البند  8من جدول ا ألعامل.
 .17وشكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية ،الرئيس وا ألمانة و أأكد جمددا عىل اس تعداده دلمع
معل اللجنة .و أأفاد أأنه عىل الرمغ من مرور عدة س نوات من ادلورات املتعاقبة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،مل حيدث أأي تقدم يف مفاوضات اللجنة بشأأن موضوعاهتا الثالثة الرئيس ية يف جدول ا ألعامل ويه :معاهدة محلاية
هيئات البث والبث الكبيل ضد القرصنة ،والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،والاس تثناءات
والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .وذكر الوفد أأنه من الرضوري أأن يكون هناك
رؤية واحضة ومسار واحض ملداولت اللجنة بشأأن هيئات البث والبث الكبيل ،و أأكد من جديد عىل دمعه لعقد مبكر ملؤمتر
دبلومايس للحامية ضد قرصنة الإشارات .ويف هذا الس ياق ،أأيد الوفد الهدف الشامل كام هو مبني يف الوثيقة
 SCCR/33/5وحس امب اقرتحته وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ،وذكل لتحفزي معل اللجنة وعقد مؤمتر دبلومايس يف
موعد أأقصاه عام  .2018و أأفاد الوفد بأأن الوقت قد حان لتحديد مسار بشأأن أأجندة الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأفاد الوفد أأن عدم وجود اإطار زمين ملناقشات اللجنة ليس الطريق
البناء لعملها .ولتسهيل فهم وحتفزي معل اللجنة ،أأيد الوفد فكرة الرئيس بعقد اجامتعات إاقلميية وعرب إاقلميية بشأأن أأجندة
الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابللجنة ادلامئة .و أأعرب الوفد عن أأن الهدف املمتثل يف اخرتاق الفجوة املعرفية العاملية أأمر
أأسايس لعامتد الهدف الرابع للتمنية املس تدامة اذلي يسعى اإىل توفري فرص التعمل مدى احلياة للجميع .وذكر الوفد أأنه ل ميكن
ألحد أأن يشكك يف السلسةل املنطقية اليت تفيد بأأن الوصول اإىل املعرفة قد أأدى اإىل تمنية الفرد اذلي بدوره طور بيئته
املبارشة ،وا ألبعد منذ كل ،طور البيئة العاملية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتحمل مجيع ادلول ا ألعضاء واملشاركني الخرين
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ع:ء املسؤولية الواقع عىل عاتق مجيع أأحصاب املصلحة ومجيع أأعضاء ا ألمم املتحدة يف السعي حنو حتقيق أأهداف التمنية
املس تدامة .وفامي يتعلق ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأفاد الوفد بأأن مسامههتا يف حتقيق هذا الهدف
س تكون يف اخلتام التدرجيي للمناقشة احلالية اليت جترهيا اللجنة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ،عىل حنو ييرس عن قصد
الوصول اإىل املعارف واملعلومات من قبل ا ألشخاص احملرومني ،ومبا يامتىش مع قرار امجلعية العامة لعام  2012بشأأن تكل
القضااي .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املشاركة البناءة يف مناقشة الاس تثناءات والتقييدات ،وإاىل العروض اليت ُأعدت
للجنة ،مبا يف ذكل ادلراسة بشأأن التقييدات اخلاصة حبق املؤلف و أأنشطة التقييدات الاس تثنائية مجليع ادلول ا ألعضاء الـ
 189يف الويبو ،وإاىل عرض الربوفيسور ريد ونكوب بشأأن دراسة حتديد النطاق لفائدة ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى،
والعرض بشأأن حقوق اإعادة البيع .وذكر الوفد أأنه سيشارك بصورة بناءة يف املناقشة بشأأن تكل القضااي ،و أأعرب عن تطلعه
اإىل النظر يف القضااي اجلديدة املطروحة يف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل ،ويه حقوق التجزئة اليت طرهحا وفدي مجهورية
الكونغو والس نغال والعرض الخر املطروح من قبل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .18و أأعرب وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره للرئيس وا ألمانة عىل معلها ورح :بنائبة املدير العام ألرسة
اللجنة ادلامئة .و أأشار الوفد اإىل أأن اجامتع اللجنة جاء بعد اختتام امجلعيات العامة للويبو اليت أأصدرت تعلاميت اإىل اللجنة
ادلامئة مبواصةل معلها .و أأقر الوفد بأأن معاهدة مراكش قد دخلت حزي النفاذ منذ الاجامتع ا ألخري للجنة ،و أأن ذكل يشلك أأداة
هامة وابرزة للجنة ادلامئة .وذكر الوفد أأنه يواصل اإيالء أأمهية للتفاوض بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث .وذكر الوفد أأنه،
حفاظا عىل أأمهيهتا ،يتعني عىل الويبو أأن تواصل الاس امتع اإىل أأصوات العامل احلقيقي و أأن تس تجي :للطلبات املتطورة يف
خمتلف اجملالت .و أأشار الوفد اإىل أأن أأحدا مل يتساءل عن القمية الاقتصادية الهامة للبث ،وعىل ادلول ا ألعضاء أأن جتد حال
ذي صةل يتناس :مع البيئة احلالية ،فادلول ا ألعضاء يه وحدها اليت ميكن أأن تتفق يف هناية املطاف عىل حلول معلية وذات
مغزى و أأن حتافظ عىل أأمهيه تكل اللجنة واملنظمة .وشكر الوفد الرئيس عىل الاقرتاح اذلي سلط الضوء عىل النص الإذاعي
احملدث بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .و أأبرز الوفد أأن مناقشات اللجنة السابقة ساعدت عىل فهم
أأفضل خملتلف وهجات النظر واملسائل التكنولوجية اليت حتتاج اإىل معاجلة .و أأحيط الوفد علام ابلقرتاح املقدم من وفود
ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة ذكل يف ادلورة التالية .وفامي يتعلق ابلتقييدات
والاس تثناءات ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من اإجياد أأساس توافقي ملواصةل العمل .وشدد الوفد عىل رغبته
يف أأن تنظر اللجنة جبدية يف ا ألهداف واملبادئ اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقتني  SCCR/26/8و
 ،SCCR/27/8اليت ذكر أأهنا توفر اإطارا معياراي مشرتاك حيامث ل يوجد توافق يف الراء .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح وفد
ا ألرجنتني فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة
مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى.
 .19وشكر وفد الصني الرئيس وا ألمانة عىل معلها الشاق و أأقر بأأمهية اللجنة ادلامئة بوصفها جلنة متخصصة يف الويبو .وذكر
الوفد أأن بنود جدول ا ألعامل املطروحة للمناقشة ويه حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ل تزال قضااي
رئيس ية حتتاج اإىل اهامتم مجيع ادلول ا ألعضاء .كام ذكر الوفد أأن عدم التوصل اإىل توافق يف الراء يف ادلورات السابقة رمبا
يرجع اإىل احلقائق اخملتلفة فامي بني ادلول ا ألعضاء و أأنه ،بصفته وفدا ،س يواصل املشاركة بنشاط يف مناقشة بنود جدول
ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن جتري وفود خمتلفة ،بتوجيه من الرئيس ،مناقشات جوهرية بروح التعاون والاش امتل
والتفامه املتبادل وبطريقة مرنة ومعلية .و أأشار الوفد اإىل بدء نفاذ معاهدة مراكش وانشد ادلول ا ألعضاء أأن تويل أأيضا اهامتما
مبعاهدة بيجني اليت تتطل 15 :تصديقا اإضافيا دلخولها حزي النفاذ .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تقدم ادلول ا ألعضاء نفس ادلمع
ملعاهدة بيجني كام قدمت ملعاهدة مراكش.
 .20وتقدم وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابلشكر للرئيس ول ألمانة عىل التحضري لتكل ادلورة ورح :بنائبة
املدير العام .وذكر الوفد أأنه يشارك بنشاط يف املناقشات املتعلقة مبعاهدة محلاية هيئات البث .ورصح بأأنه عىل اس تعداد
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ملواصةل العمل البناء وأأن املعاهدة اليت تعمل اللجنة عىل حتقيقها ينبغي أأن تس تجي :لالحتياجات واملصاحل احلالية واملقبةل
لهيئات البث و أأن تعكس تطور التكنولوجيات اليت تس تخدهما هيئات البث .و أأعرب عن تطلعه خالل تكل ادلورة اإىل
مناقشة متعمقة للوثيقة  SCCR/33/3والنص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .و أأفاد
الوفد بأأن هناك حاجة اإىل توافق واسع يف الراء بشأأن مدى امحلاية املمنوحة حبيث ميكن للمعاهدة أأن توفر ملنظامت البث
حامية اكفية وفعاةل .وذكر أأن هجودا كبرية قد بُذلت خالل ادلورات السابقة من أأجل التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن
القضااي الرئيس ية للمعاهدة ،و أأن هذا التوافق يف الراء ينبغي أأن يسمح للجنة ابلتفاق عىل نص ذي مغزى يعكس
التطورات التكنولوجية اليت حدثت يف القرن احلادي والعرشين .و أأكد الوفد من جديد عىل الزتامه ابمليض قدما حنو اإبرام
معاهدة ذات مغزى .ورصح الوفد بأأنه س يواصل الإسهام البناء يف املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات .وذكر أأن
تكل املناقشات س تكون مفيدة للغاية اإذا اكنت هتدف اإىل فهم أأمعق للقضااي املطروحة .ويف الوقت نفسه ،ميكن للمناقشات
أأن تبحث أأيضا احللول املمكنة ومواطن املرونة فامي بني احللول ومواطن املرونة املتاحة ابلفعل يف اإطار املعاهدات ادلولية
القامئة .و أأفاد الوفد أأنه ميكن القيام بعمل مفيد يف تكل اللجنة لتقدمي التوجيه بشأأن الطريقة اليت يمت هبا تنفيذ املعاهدات ادلولية
يف القوانني الوطنية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف مي مكن ابلفعل ادلول ا ألعضاء يف الويبو
من اإدخال واستبقاء وحتديث التقييدات والاس تثناءات يف ترشيعاهتا الوطنية واليت ميكن أأن تس تجي :بشلك فعال
لحتياجاهتا وتقاليدها احمللية مع الاس مترار يف ضامن أأن حق املؤلف هو حافز وماكفأأة ل إالبداع .وذلكل ،ل يرى الوفد حاجة
اإىل أأي صكوك جديدة وإاضافية ملزمة قانوان يف هذا اجملال.
 .21ورصح الرئيس أأنه نظرا ألن اجامتع اللجنة ادلامئة هو أأول اجامتع لها منذ دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف 30
سبمترب  ،2016فاإن الوقت مناس :لهتنئة اللجنة .ودعا الرئيس ممثل املس تفيدين من معاهدة مراكش وهو الاحتاد العاملي
للمكفوفني اإىل اإلقاء بيانه.
 .22و أأعرب ممثل الاحتاد العاملي للمكفوفني عن شكره للرئيس عىل دوره املركزي يف اختتام املفاوضات يف املؤمتر
ادلبلومايس اذلي عُقد يونيو  .2013وذكر ممثل الاحتاد أأن  30سبمترب  2016ميثل يوما رائعا ملاليني الناس حول العامل ،حيث
دخلت أأخريا معاهدة مراكش حزي النفاد .كام أأفاد ممثل الاحتاد أأنه عىل الرمغ من أأن اللجنة س تضطلع يف الس نوات القادمة
بدور صغري متواصل مع جملس معاهدة مراكش ألن اخلطوة التالية يه التصديق ،ل يزال هناك الكثري من العمل اذلي يتعني
القيام به واذلي يذه :مبارشة لدلول ا ألعضاء وبرملاانهتا ُوشع :حق املؤلف هبا .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن  80دوةل من
ادلول ا ألعضاء وقعت عىل املعاهدة خالل ا ألشهر الثين عرش ا ألوىل ،ولكن  25دوةل فقط يه اليت متادت يف هذه النية
حىت الن وصدقت علهيا .واملهم الن بعد دخول املعاهدة حزي النفاد هو أأن نتذكر أأن ا ألشخاص العاجزين عن قراءة
املطبوعات يف تكل البدلان الـ  25مه اذلين ميكهنم الاس تفادة فعال من أأحاكم املعاهدة .وس يكون العديد من ادلول ا ألعضاء
املشاركني عبارة عن دول لها حدود مع دول أأخرى ،مما يعين أأن املكفوفني وضعاف البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات
يف البدلان اجملاورة سيس تفيدون من النسخ القابةل للنفاذ يف نسق ميرس ،ولكن ل تس تطيع هذه اجملمتعات يف بعض البدلان
أأن تتناول هذه الفائدة .وحث ممثل الاحتاد مجيع البدلان عىل أأن تأأخذ عىل محمل اجلد احلاجة املاسة للتصديق عىل تكل
املعاهدة وإاضفاء الطابع احمليل علهيا يف قانوهنا اخلاص حبق املؤلف .كام ذكر أأن الاحتاد العاملي للمكفوفني قد طبق دليل هام
جدا ملعاهدة مراكش هيدف عىل وجه التحديد اإىل املساعدة يف اإضفاء الطابع احمليل عىل املعاهدة وإاىل دمع ُشع :حق املؤلف
وحقوق امللكية الفكرية دلى احلكومة والربملانيني يف فهم معلية التطبيع .وذكر ممثل الاحتاد أأن املعاهدة مصممة خصيصا إلزاةل
القيود ،ومن مث فاإن مطبعة أأكسفورد س تنرش هذا ادلليل يف بداية فرباير التايل.
 .23وشكر الرئيس ممثل الاحتاد العاملي للمكفوفني عىل بيانه .وذكر الرئيس أأن معاهدة مراكش لن تنهتيي ابلتصديق علهيا،
ولكن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تش يد البىن التحتية واملؤسسات اليت من شأأهنا أأن حتقق فوائد املعاهدة للمس تفيدين.
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البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .24افتتح الرئيس البند  5من جدول ا ألعامل بشأأن حامية هيئات البث .وذكر الرئيس اللجنة ابلولية اليت وردت خالل
ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة ،للنظر يف الاقرتاحات والتوضيحات النصية اليت قُدمت خالل تكل ادلورة فامي يتعلق
ابلتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها بغية دجمها يف الوثيقة  .SCCR/32/3و أأفاد الرئيس أأن الوثيقة
" ،SCCR/33/3النص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها" ،معروضة الن عىل اللجنة
للنظر فهيا .وذكر الرئيس أأنه س يعرض الوثيقة بعد أأن يدىل املنسقون ا إلقلمييون ببياانهتم بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل.
وعرض الرئيس الوثيقة  ،SCCR/33/5ويه مذكرة بشأأن مرشوع معاهدة حامية هيئات البث ،قدمهتا وفود ا ألرجنتني
وكولومبيا واملكس يك للنظر فهيا.
 .25و أأكد وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عىل ا ألمهية اليت يعلقها عىل اإبرام
معاهدة بشأأن حامية هيئات البث .ور أأى الوفد أأنه من ا ألمهية مباكن التوصل اإىل اتفاق بشأأن الصك القانوين ادلويل اذلي لن
حيمي هيئات البث ابملعىن التقليدي حفس ،:بل س يأأخذ يف الاعتبار البيئة الرمقية رسيعة التطور .وذكر الوفد أأن املعاهدة
اليت حتمي نطاقا حمدودا من الإرسال لن ختدم بشلك اكف مصاحل هيئات البث يف مجيع أأحناء العامل .و أأعرب الوفد عن أأن
العامل يشهد اجتاها ميكن فيه مشاهدة أأي برانمج تلفزيوين تقريبا عن طريق الإنرتنت أأو عند الطل ،:وينبغي أأيضا حامية مجيع
أأنواع الإرسال اخلاصة هبيئات البث عرب أأي وس يط أخر .ورح :الوفد ابلنص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها ،حيث يوحض النص التقدم اذلي ُأحرز خالل ادلورات السابقة .و أأفاد الوفد بأأنه يعمل عىل بناء
مناقشات اللجنة عىل أخر تنقيح للنص ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يعزز معل اللجنة صوب صك قانوين فعال .وحث الوفد
مجيع ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة بنشاط يف املناقشات بغية وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة نوقشت عىل نطاق واسع لس نوات
عديدة.
 .26و أأكد وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،من جديد عىل عزمه عىل مواصةل مناقشة
هيئات البث الإذاعي من أأجل التوصل اإىل هنج قامئ عىل الإشارة لفائدة امحلاية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل املناقشات
عىل أأساس النص اذلي قدمه الرئيس ابلوثيقة  .SCCR/33/3و أأعرب الوفد عن اهامتمه بدراسة الوثيقة ،SCCR/33/5
الاقرتاح املقدم من وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك.
 .27و أأكد وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،جمددا عىل أأمهية حتديث الإطار القانوين ادلويل محلاية هيئات البث يف
القرن احلادي والعرشين .ورصح بأأن اعامتد الإطار املؤسيس ينبغي أأن يمت يف الوقت املناس :ملعاجلة القضااي التكنولوجية
واحلقائق اليت تواهجها هيئات البث يف العامل احلايل .ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار ،يتعني عىل اللجنة ،من أأجل تيسري
املفاوضات اليت ُلكفت هبا ،أأن تعمق فهمها للقضااي القانونية اليت مل ُحتل .ولهذا الغرض ،تعد مواصةل املناقشات ابس تخدام
النص املوحد املنقح للرئيس كنقطة انطالق ،يه وس يةل معلية وفعاةل للميض قدما .و أأعرب الوفد عن رضورة الوضع يف
الاعتبار أأن العنرص احلامس هو الفهم التقين ومعرفة القضااي العملية والتحدايت اليت تواجه هيئات البث يف العامل احلايل وكيف
ميكن أأن يكون ذكل هو ا ألساس لنص املعاهدة .وذلكل ،ينبغي اإيالء الاعتبار الواج :لهذه احلقيقة يف الوقت الراهن ويف
ادلورات املقبةل لتكل اللجنة .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة
ذكل يف ادلورة التالية.
 .28و أأكد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،من جديد عىل دمعه للحامية القامئة عىل الإشارة لفائدة
هيئات البث والبث الكبيل .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات استنادا اإىل نص الرئيس بشأأن التعاريف وموضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،مبا يف ذكل الواثئق اجلديدة اليت قدمهتا وفود ا ألرجنتني واملكس يك وكولومبيا .كام أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن حتدد دورة اللجنة ادلامئة هذه اإطارا زمنيا لختتام هذا البند من جدول ا ألعامل وعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة محلاية هيئات البث والبث الكبيل.
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 .29و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،عن تأأييده اإبرام معاهدة دولية محلاية هيئات البث وفقا
لولية امجلعية العامة لعام  2007اليت مت التفاق علهيا خالل ادلورة احلادية والعرشين للجمعية العامة ،و ُأعيد تأأكيدها لحقا يف
ادلورة احلادية وا ألربعني للجمعية العامة لعام  .2012و أأيد الوفد احملاولت الرامية اإىل التوصل اإىل اتفاق يستند اإىل الهنج
القامئ عىل الإشارة لفائدة هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابلعمل عىل التوصل اإىل نص
متوازن ،يقر مبصاحل و أأولوايت مجيع أأحصاب املصلحة .ور أأى الوفد أأن الالزتام ابلتعديل ا ألصيل ،دون اإدخال أأي طبقات
جديدة من امحلاية ،من شأأنه أأن يسهل حتقيق التوازن املنشود بني حقوق ومسؤوليات هيئات البث .وذكر الوفد أأنه
س يواصل املشاركة يف مجيع املشاورات هبدف وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث ابملعىن التقليدي،
وذكل هبدف التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن القضااي املعلقة مع مراعاة شواغل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .30وشكر وفد الصني الرئيس عىل النص املوحد اذلي استند اإىل املناقشات اليت أأجرهتا ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري
احلكومية يف ادلورة الثانية والثالثني .و أأفاد أأنه ابإماكن اللجنة ،بتوجهيات الرئيس وجبهود مجيع ادلول ا ألعضاء ،التوصل اإىل
توافق يف الراء .ورصح الوفد بقو،ه طاملا أأنه من الرضوري جدا أأن تكون هناك معاهدة دولية توفر امحلاية لهيئات البث،
فاإنه من دواعي رسوره أأن يرى معظم ادلول ا ألعضاء رضورة وجود معاهدة دولية يف هذا الصدد .وفامي يتعلق بنطاق امحلاية
وموضوع امحلاية واجملالت ا ألخرى ،ذكر الوفد أأن اللجنة حققت ابلفعل توافقا يف الراء .ورح :الوفد ابلقرتاح اذلي قدمته
وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ،و أأعرب جمددا عن اس تعداده للتعاون مع الرئيس وا ألمانة ،لإجراء مناقشة اكمةل بشأأن
القضااي ذات الصةل وبشأأن الوثيقة  .SCCR/33/3وذكر الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تسعى اإىل اإجياد حل مرض يفيض اإىل
صك دويل ملزم قانوان.
 .31وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن معاهدة محلاية هيئات البث متثل أأولوية عالية لالحتاد ا ألورويب
ودو،ه ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن الزتامه القوي بتعزيز العمل بشأأن خمتلف القضااي احملددة يف دورات اللجنة السابقة .كام
أأعرب عن تطلعه اإىل اإحراز مزيد من التقدم عىل أأساس النص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها ،اذلي أأعده الرئيس لتكل ادلورة .وذكر الوفد أأن دليه عددا من التعليقات التقنية واملوضوعية عىل النص ،و أأنه عىل
اس تعداد لإجراء مناقشات متعمقة بشأأن املسائل الواردة فيه .و أأشار الوفد ابهامتم اإىل الوثيقة املتعلقة مبرشوع معاهدة محلاية
هيئات البث اليت قدمهتا وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك .وفامي يتعلق ابقرتاحات أأسالي :العمل الواردة يف تكل الوثيقة،
فاإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ل يعتقدون أأنه ميكن تنفيذ رسعة التقارب بعقد اجامتعات اإضافية يف تكل املرحةل.
و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل اتباع هنج مفتوح وبناء ومرن يركز املناقشات يف تكل املرحةل عىل العنارص الرئيس ية
للمعاهدة وعىل اجلوان :اليت يبدو أأهنا تشري اإىل مزيد من التقارب بني الوفود .وذكر الوفد أأن معل اللجنة ينبغي أأن يسفر عن
معاهدة ذات مغزى تعكس التطورات التكنولوجية اليت حدثت يف القرن احلادي والعرشين .ور أأى عىل وجه اخلصوص أأن
ا إلرسال اخلاص هبيئات البث التقليدية عرب ش باكت احلاسوب مثل الإرسال املزتامن ،يس تدعي امحلاية ادلولية ضد أأعامل
القرصنة .وذكر الوفد عن أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل الفهرس املالمئ للحقوق اذلي سيسمح ابمحلاية الالزمة لهيئات البث
وماكحفة أأعامل القرصنة سواء اليت حتدث بشلك مزتامن مع الإرسالت احملمية أأو بعدها .وذكر الوفد أأن املطلوب بشلك عام
هو توافق واسع النطاق يف الراء بشأأن مدى امحلاية املزمع منحها حبيث ميكن ملعاهدة مس تقبلية أأن توفر لهيئات البث اليت
تتطور يف عامل تكنولويج مزتايد التعقيد حامية اكفية وفعاةل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسمح اجلهود الضخمة اليت بُذلت
خالل ادلورات السابقة للجنة إابجياد حلول بشأأن العنارص الرئيس ية للمعاهدة.
 .32وشكر وفد ا ألرجنتني الرئيس عىل توجهياته ،كام شكر ا ألمانة عىل تنظمي تكل ادلورة .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأنه يعلق أأولوية كبرية عىل حامية هيئات البث ،و أأعرب عن
امتنانه لوفدي كولومبيا واملكس يك عىل مشاركهتام يف رعاية الوثيقة  .SCCR/33/5و أأفاد أأن املناقشات بشأأن حتديث هيئات
البث بد أأت بتكل اللجنة يف عام  ،1998وعىل الرمغ من وجود قضااي رئيس ية معلقة ،اإل أأنه مت إاحراز تقدم هام ،ولتسوية
تكل القضااي املعلقة ،لبد من مراعاة التغري التكنولويج اذلي حدث يف الس نوات ا ألخرية واذلي أأثر عىل الطريقة اليت تعمل
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هبا هيئات البث ،وليس هناك وس يةل سوى معاهدة توفر امحلاية املناس بة لهيئات البث .ورصح الوفد بأأنه من الرضوري
بذل اجلهود لتبس يط العمل من أأجل تقدمي اقرتاح أأسايس بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث وعقد مؤمتر دبلومايس حبلول
ربيع  .2018وشكر الوفد الرئيس عىل اإعداد الوثيقة .SCCR/33/3
 .33و أأيد وفد نيجرياي البيان الافتتايح اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية وبياهنا بشأأن البند  .5و أأعرب الوفد عن شكره
للرئيس وا ألمانة ورح :بنائبة املدير العام .و أأشار الوفد اإىل بدء نفاذ معاهدة مراكش ،وهو تطور اإجيايب دلى الويبو منذ
ادلورة الثانية والثالثني لتكل اللجنة .كام أأشار الوفد اإىل أأن الوقت القيايس لعملية التصديق عىل معاهدة مراكش يدل عىل ما
ميكن للمجمتع املؤسيس العاملي أأن حيققه من خالل تكل اللجنة نظرا للحقوق املوجودة بني ادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب
املصلحة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يدفع ابلفعل معلية معاهدة مراكش ل ألمام .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء عدم قدرة اللجنة عىل
التقدم يف النقاش بشأأن حامية هيئات البث من أأجل عقد عادل ملؤمتر دبلومايس .وذكر أأن اللجنة مل تمتكن ملدة أأربع س نوات
من تقدمي أأي توصية ملموسة بشأأن هذه القضية اإىل امجلعية العامة .كام أأفاد أأن هناك حاجة ابلفعل اإىل أأن تُظهر ادلول
ا ألعضاء قدرا أأكرب من الالزتام وا إلرادة الس ياس ية للمشاركة بصورة أأكرث اإجيابية يف مناقشة ذكل البند من جدول ا ألعامل،
هبدف اإبرام معاهدة دولية لتحديث حامية هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي ،مبا يامتىش مع ولايت امجلعية العامة
لعام  .2007و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة الوثيقة  SCCR/33/3اليت أأخذت بعني الاعتبار املقرتحات النصية
والإيضاحات اليت قدمهتا الوفود خالل ادلورة الثانية والثالثني .و أأعرب عن تأأييده لدلعوة اإىل اعامتد اللجنة خلطة معل حمددة
فامي يتعلق هبذا البند من جدول ا ألعامل وهبدف التوصل اإىل موعد قري :لعقد مؤمتر دبلومايس.
 .34وجشع وفد الاحتاد الرويس اللجنة عىل ا إلرساع بعملها ،حيث أأن امجليع مبن فهيم أأحصاب احلقوق ،ينتظرون معاهدة
جديدة .وذكر الوفد أأنه نظرا ألن اللجنة تعمل عىل هذا النص منذ  16عاما ،فاإن العديد من ا ألمور ل ألسف قد تقادمت.
ور أأى أأنه يتعني عىل اللجنة أأن تتفق عىل معاهدة تراعي التكنولوجيات اجلديدة اليت تنناىم يف اجملمتع .ودلى اللجنة فرصة
فريدة لعامتد معاهدة تريض مجيع ا ألطراف و أأحصاب املصلحة يف اجملمتع .وإاذا مل تدرج اللجنة تكل التكنولوجيات اجلديدة
للمعلومات يف املعاهدة اجلديدة ،فاإهنا س تعمتد بعد ذكل معاهدة عفا علهيا الزمن .ومع ذكل ،ومبراعاة أأمهية تكل املعاهدة
ابلنس بة مجليع البدلان ،ذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه عىل اس تعداد للبحث عن اقرتاح توافقي ألجل حتقيق هدف مشرتك.
وذكر الوفد أأن الوثيقة مفيدة يف التعجيل بأأعامل اللجنة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة حبلول عام  2018من التوصل
اإىل حل توافقي من شأأنه أأن يؤدي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة جديدة بشأأن هيئات البث.
 .35وهنأأ وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) الرئيس وشكر ا ألمانة عىل معلها ادلؤوب .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به
وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .وشكر الوفد الرئيس عىل اإعداده للنص املوحد املنقح بشأأن التعاريف
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،واذلي ر أأى أأنه يتيح للجنة فرصة جيدة لإحراز تقدم .وذكر الوفد أأنه وفقا لولية
امجلعية العامة لعام  2007حنو وضع اإطار قانوين محلاية هيئات البث ضد قرصنة الإشارات ،فاإن موضوع امحلاية القامئة عىل
الإشارة لهيئات البث ابملعىن التقليدي ،ه أأمهية كبرية .ور أأى الوفد أأنه ليك توازن املعاهدة بني أأحصاب احلقوق وهيئات البث
واجملمتع كلك ،ينبغي أأل تقيد اللجنة حرية اجملمتع يف الوصول اإىل املعارف واملعلومات .ويف هذا الس ياق ،ينبغي أأن يكون هناك
توازن بني مصاحل املبدعني ومصاحل امجلهور ومصاحل هيئات البث .وذكر الوفد أأنه ينبغي للجنة جتن :ضامن حقوق اإضافية من
شأأهنا أأن تكبد امجلهور تاكليف اإضافية وتؤثر عىل اإماكنية الوصول اإىل احملتوى اذلي يمت بثه.
 .36وشكر وفد الياابن ا ألمانة عىل هجودها الرامية اإىل تنظمي تكل ادلورة وشكر الرئيس عىل اإعداد الوثيقة
 .SCCR/33/3وذكر الوفد أأنه خالل ادلورة السابقة ،أأجرت اللجنة مناقشة ممثرة بشأأن القضااي املوضوعية استنادا اإىل
النص املوحد اذلي أأعده الرئيس ،و أأحرزت بعض التقدم حنو التوصل اإىل فهم مشرتك بشأأن تكل القضااي .و أأعرب الوفد عن
أأمهل يف اإحراز مزيد من التقدم خالل تكل ادلورة من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس من شأأنه أأن يؤدي اإىل اعامتد املعاهدة.
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 .37وذكر وفد ش ييل أأنه فامي يتعلق مبنظامت البث ،شهدت ش ييل مؤخرا تغيريا يف سلطاهتا يف جمال التصالت .و أأفاد أأن
بالده تقمي الاثر املرتتبة عىل املسائل اليت جتري مناقش هتا يف تكل اللجنة عىل الصعيدين الوطين وادلويل .كام أأعرب عن
متسكه بنفس املوقف اذلي أأعرب عنه يف ادلورات السابقة بشأأن هذا البند ،و أأنه سيتابع املناقشات عن كث.:
 .38و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره للرئيس وا ألمانة عىل ما قاما به من معل شاق ورح :بنائبة
املدير العام .وذكر الوفد أأنه عىل اس تعدادا للعمل عىل النص املوحد املنقح اذلي أأعده الرئيس بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها ،وهو وثيقة تش به اإطارا شامال للنقاش .و أأشار اإىل عدد قليل من املوضوعات اليت ذكرت يف ادلورة
ا ألخرية للجنة ادلامئة ،كام دعا الرئيس والوفود ا ألخرى اإىل اإلقاء نظرة عىل تكل املوضوعات .و أأفاد أأنه عندما يسمح الوقت
بذكل ،سيناقش تكل املواضيع عىل الرمس البياين اذلي قدمه الرئيس يف ادلورة السابقة بشأأن املس تفيدين من امحلاية ،ومدة
امحلاية ،وتدابري امحلاية التكنولوجية ،ومعلومات اإدارة احلقوق .وذكر أأنه يف دورة ما بعد الانتخاابت ،و أأثناء حتركه من خالل
معلية الانتقال املنتظمة من اإدارة اإىل أأخرى ،س يقدم حتليال لبند جدول أأعامل معاهدة هيئات البث ،مع ا ألخذ يف الاعتبار
وبقدر ما ميكن من الشمولية ،الظروف السائدة يف مجيع أأحناء العامل والقوانني السارية عىل الصعيد الوطين فامي يتعلق حبامية
البث والتغريات الرسيعة املس مترة يف تكنولوجيا البث ووهجات نظر مجيع أأحصاب املصلحة اليت ُطرحت يف تكل املبادرة.
 .39و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإحراز تقدم ملموس يف أأعامل
اللجنة عىل غرار العديد من البدلان ا ألخرى املشاركة ،وذكل متش يا مع ولية عام  2007املمتثةل يف التصدي لقرصنة
الإشارات .ورصح بأأنه يدرك التوازن ادلقيق اذلي جي :احلفاظ عليه لتجن :منح حقوق اإضافية ،ولكنه يدرك أأيضا التقدم
اذلي ُأحرز يف سد الثغرات.
 .40وشكر وفد اإندونيس يا الرئيس عىل اإعداد الوثيقة  SCCR/33/3و أأعرب عن موقفه اذلي مفاده أأنه ينبغي أأن تستند
املناقشات و أأي قرارات بشأأن حامية هيئات البث اإىل ولية امجلعية العامة لعام  2007بتوفري امحلاية عىل أأساس الهنج القامئ
عىل الإشارة للبث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي .و أأفاد أأنه عىل اس تعداد للمشاركة البناءة والتوصل اإىل تفامه مشرتك بشأأن
اجلوان :الرئيس ية يف حامية هيئات البث .وذكر بأأن البث التقليدي ظل مبثابة ألية مركزية للوصول اإىل املعلومات واملعارف
والثقافة ،لس امي يف البدلان النامية وادلول مثل اإندونيس يا .و أأفاد بأأن بالده دلهيا الكثري من اجلزر واملناطق النائية اليت تعمتد
بشلك كبري عىل البث التقليدي للحصول عىل املعلومات .وذلكل ،ومن منظور التمنية ،ينبغي أأل تنشئ حامية هيئات البث
تاكليف اإضافية تكبدها امجلهور وتؤثر عىل حمتوى البث يف البدلان النامية .وذكر أأن حقوق امللكية الفكرية للبث عبارة عن
قضية تمنوية تتطل :موازنة دقيقة.
 .41و أأفاد الرئيس أأن الوثيقة  SCCR/33/3يه نص موحد منقح يشمل مالحظات ادلول ا ألعضاء ومناقشات من
واثئق سابقة .وذكر الرئيس أأن الوثيقة حتتفظ اب ألقسام الثالثة اليت اكنت يف الهيلك منذ البداية .ويعد القسم ا ألول عبارة عن
قسم للتعاريف يتضمن تعاريف الإشارة احلامةل للربانمج وتعريف الربانمج وتعريف البث وتعريف هيئة البث وتعريف
الإرسال وتعريف الإرسال ش به املزتامن ،وتعريف عنوان اإعادة الإرسال املؤجل ،وتعريف الإشارة السابقة للبث .ومت وضع
التعريفان ا ألخريان بني قوسني ألن اإدراهجام لزال قيد املناقشة اجلارية .ويعد التعريف ا ألول ،اذلي ميثل ا إلشارة احلالية
للربانمج  ،هو موضوع امحلاية اخلاص ابملعاهدة .وابتباع الهنج القامئ عىل الإشارة اذلي ورد ذكره يف ولية امجلعية العامة،
بد أأت اللجنة يف اس تخدام مصطلح "الإشارة" اذلي يشري ابلتحديد اإىل الإشارة اليت حتمل برامج ولها حمتوى حمدد .ومن املهم
أأن توافق اللجنة عىل أأن ذكل س يكون الهدف الرئييس للحامية ،وهو ا إلشارة احلالية للربانمج .وفامي يتعلق ابلتعريف الثاين
"الربانمج" ،وحيث أأن اللجنة قد اختارت تعريف الإشارة احلالية لـ"الربانمج" كهدف للحامية ويبدو أأن لها تعريفها اخلاص
لـ"الربانمج" ،فال توجد ابلتايل بدائل يف تعريف "الربانمج" اذلي انعكس يف الوثيقة .وفامي يتعلق ابلتعريف الثالث "البث"،
هناك بديالن .يتناول البديل أألف التعريف التقليدي "للبث" اذلي يأأخذ يف الاعتبار ،مع بعض التوضيحات ،تعريفات مماثةل
ُاس تخدمت يف الصكوك ادلولية السابقة ،ويعين أأساسا الإرسال اذلي يمت بواسطة الوسائل الالسلكية .وملا اكن هناك بعض
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القلق بشأأن عدم تغيري التعريف التقليدي "للبث" أأعربت عنه وفود خمتلفة ،ظهرت احلاجة يف ذكل البديل اإىل وضع تعريف
منفصل للبث الكبيل ،مبا يف ذكل البث السليك .وتناول البديل ابء تعريف شامل "للبث" ،اإما عن طريق الوسائل
الالسلكية أأو أأي وس يةل أأخرى لس تقبال امجلهور ل إالشارة احلامةل للربانمج .و أأعرب بعض الوفود عن مزية هذا التعريف
اجلديد احملايد من الناحية التكنولوجية "للبث" تمتثل يف أأن هيئات البث تس تخدم تقنيات خمتلفة ل إالرسال و أأهنا ل تقترص
عىل ما يسمى ابلوسائل التقليدية أأو الوسائل الالسلكية .ويف هذا الصدد ،ومع تعريف أأكرث مشول "للبث" ،لن تكون هناك
حاجة لتقدمي اإيضاحات يف أأي وقت ي ُس تخدم فيه "البث  /البث الكبيل" .وفامي يتعلق هبذا التعريف ،يتعني عىل اللجنة أأن
جتد طريقة ملعاجلة الشواغل املرشوعة اليت أأعربت عهنا الوفود اليت ترغ :يف توضيح املعاجلة اليت متت بشلك دس توري أأو
طبقا للواحئ الوطنية لفائدة البث الكبيل .ومن شأأن التعريف الأكرث مشولية "للبث" أأن يتيح الفرصة لتوضيح تكل الشواغل
احملددة .واستند تعريف "هيئة البث" اإىل أراء ادلول ا ألعضاء و ُأبرز يف ذكل مسؤولية البث ،مبا يف ذكل جتميع وجدوةل
الربانمج اذلي حتمهل الإشارة .وذكر الرئيس أأنه ل يزال يتعني اإضافة توضيح أأن موضوع الإرسال بواسطة الش باكت ل يدخل
يف تعريف هيئة البث .وهناك اقرتاح ببيان متفق عليه ينص عىل أأن تعريف "هيئة البث" ألغراض تكل املعاهدة ،ل يؤثر
عىل الإطار التنظميي الوطين ل ألطراف املتعاقدة لفائدة أأنشطة البث .ويشمل تعريف "اإعادة الإرسال" بدلني .البديل أألف لـ
"اإعادة الإرسال" هو نطاق أأوسع للتعريف ويشري اإىل الإرسال بأأي وس يةل أأو بأأي وس يط .أأما البديل ابء لـ "اإعادة الإرسال
فهو تعريف أأكرث تقييدا لـ "اإعادة الإرسال" ،مما يقرصه عىل الإرسال املزتامن وش به املزتامن .وس يكون للتعريف احملدد لإعادة
الإرسال أأثر عىل بقية املعاهدة ،ولكنه ل يفرض ما هو موجود وسيمت تغطيته باكمل أأحاكم املعاهدة ،وفامي يتعلق بتعريف
"الإرسالت ش به املزتامنة" ،من الرضوري حتديد الإرسال اذلي مت تأأجيهل فقط ابلقدر الالزم لستيعاب الفروق الزمنية أأو
لتسهيل الإرسال التقين ل إالشارة احلامةل للربانمج .وليس دلى اللجنة تعريفا لـ"اإعادة الإرسال املؤجل" ،وتنتظر الاقرتاحات،
ا ألمر اذلي س يكون ،ه تأأثري عىل ما تناقشه اللجنة ،وينبغي أأل يكون تعريف "اإعادة الإرسال املؤجل" هو ما مت اش امت،ه
ابلفعل يف تعريف "الإرسالت ش به املزتامنة" نظرا لوجود تأأخري يف ذكل التعريف .والتأأخري رضوري لستيعاب الفارق
الزمين أأو لتسهيل الإرسال التقين .وعىل هذا النحو ،ينبغي أأن يشمل "اإعادة الإرسال املؤجل" شيئا مؤجال ابلتأأكيد ولكن
ليس للأس باب املبينة يف التعريف السابق .وذكر الرئيس أأن تعريف "اإشارة القطع املفضةل" هو مزجي من العنارص املشرتكة
للمساهامت السابقة يف هذا الصدد ،أأما القسم الثاين من املعاهدة ،موضوع امحلاية ،فمل يتغري بل به بعض البدائل يف بعض
ا ألحاكم .وامتدت امحلاية بشأأن املعاهدة ل إالشارات احلامةل للربانمج .ويعد ا إليضاح بأأن حمك املعاهدة لن يوفر أأي حامية فامي
يتعلق بعمليات جمرد اإعادة الإرسال أأمر همم جدا ألنه يف وقت ما اكن هناك لبس فامي يتعلق مبسأأةل التوزيع الكبيل وهو نشاط
ل ينطوي عىل نشاط حتريري .وقد ساعد التوضيح عىل فهم أأنه لن تكون هناك حامية فامي يتعلق مبجرد اإعادة الإرسال .وهناك
بديالن يف الفقرة الثالثة من موضوع امحلاية ،حيث أأوحض البديل أألف أأنه س تكون هناك حامية ل إالرسال املزتامن وش به
املزتامن .أأما البديل ابء فقد وسع نطاق امحلاية ليس ليشمل ا إلرسال املزتامن أأو ش به املزتامن حفس ،:بل أأيضا الإرسال
املؤجل مبا يف ذكل الإرسال اذلي يسمح للجمهور ابلوصول اإليه يف أأي ماكن ويف أأي وقت خيتاره لك مهنم عىل حدة .ومبا أأن
هناك متديد لنطاق امحلاية يف البديل ابء ،فاإن هناك أأيضا اإماكنية للحد من هذه امحلاية ،ا ألمر اذلي يوفر املرونة للولايت
القضائية اليت مل تقرر احلد من اإعادة الإرسال املؤجل .ويف القسم الثالث من املعاهدة ،احلقوق املزمع منحها ،توجد بدائل يف
الفقرتني .ومينح البديل أألف احلق يف الترصحي بعمليات اإعادة الإرسال أأو حظرها أأاي اكنت معليات اإعادة الإرسال اليت يغطهيا
القسم الثاين .وقد أأعطى الاقرتاح ا ألول يف ذكل القسم هيئات البث احلق يف الترصحي أأو حظر تكل ا ألنواع من معليات
اإعادة الإرسال ،ومل يتضمن هذا البديل احلق يف الترصحي أأو حظر إااتحة البث للجمهور .أأما البديل ابء فيقرص مجموعة احلقوق
عىل حق احلظر اذلي يربز الفرق الرئييس بني البديلني أألف وابء .فقد مض البديل أألف احلق يف الترصحي أأو احلظر ،يف حني
أأن البديل ابء مض احلق يف احلظر فامي يتعلق حبامية الإشارة السابقة للبث .ومينح البديل أألف احلق يف حظر الإرسال غري
املرصح به ل إالشارة السابقة للبث ،بيامن اقرتح البديل ابء حكام عاما ينص عىل أأن تمتتع هيئات البث حبامية اكفية وفعاةل
ل إالشارات السابقة للبث.
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 .42وذكر وفد ا ألرجنتني أأنه من الرضوري أأن تكون املعاهدة املقبةل مناس بة للتكنولوجيات اجلديدة .و أأعرب الوفد عن
رضورة اإدراج الإرسالت الكبلية والإرسالت املؤجةل ومعليات الإرسال اليت تقوم هبا هيئات البث عرب الإنرتنت .وهذا يعين
اإاتحة الإرسال حبيث يمتكن أأفراد امجلهور من الوصول اإليه يف الوقت ويف املاكن اذلي خيتارونه .وفامي يتعلق بتعاريف موضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها الواردة يف الوثيقة  ،SCCR/33/3أأعرب الوفد عن تفضيهل تعريف البديل ابء يف تعريف البث
ألنه حمايد تكنولوجيا ويشمل البث الكبيل .وذكر الوفد أأنه ينبغي حذف امجلةل ا ألخرية املوجودة بني قوسني معقوفني يف
وثيقته ،واس تجابة للشواغل اليت أأعرب عهنا عدد من الوفود ،أأعرب الوفد عن انفتاحه لالس امتع اإىل بعض الاقرتاحات .كام
أأعرب عن ترحيبه ابلبيان املتفق عليه بشأأن تعريف هيئة البث .وفامي يتعلق بتعريف اإعادة الإرسال ،أأيد البديل أألف اذلي
يتضمن اإعادة ا إلرسال املزتامن أأو ش به املزتامن أأو املؤجل .وفامي يتعلق مبوضوع امحلاية ،أأعرب الوفد عن تأأييده للبديل ابء
اذلي يتضمن اإدراج الإرسال املؤجل ،مبعىن الإرسال اذلي يمت بطريقة تسمح ألفراد امجلهور ابلوصول اإليه من املاكن ويف
الوقت اذلي خيتاره لك منهتم عىل حده .وحول "احلقوق املزمع منحها" ،أأيد الوفد البديل أألف اذلي يرصح أأو حيظر .وذكر
الوفد أأنه إاذا اكنت اللجنة س تحرز تقدما كام هو خمطط لها ،فاإنه منفتح أأيضا ملناقشة القضااي املعلقة ا ألخرى ،مثل تكل اليت
أأعرب عهنا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأفاد أأنه ينبغي للجنة أأن حترز تقدما بشأأن الاس تثناءات والتقييدات حنو
معاهدة مقبةل ،حبيث توفر حال للشواغل اليت أأعربت عهنا وفود مثل اإندونيس يا وإايران بشأأن احلصول عىل التعلمي
واملعلومات.
 .43وشكر الرئيس وفد ا ألرجنتني عىل بيانه ،و أأفاد بأأنه أأعد يف ادلورة السابقة خمططا بعنوان "القضااي ا ألخرى" ،حيث
اكنت هناك خيارات مقرتحة يف تقارير سابقة قدمهتا وفود خمتلفة .وفتح الرئيس ابب التعليق عىل النص املوحد املنقح بشأأن
التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وعىل الوثيقة املقدمة من وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك.
 .44و أأفاد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأنه فامي يتعلق ابلنص املوحد املعدل بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق
املزمع منحها ،أأيد الوفد بشأأن تعريف البث البديل أألف اذلي يتأألف من فقرتني خمتلفتني حتددان البث والبث الكبيل .وذكر
الوفد أأن البديل ابء اذلي يتضمن عبارة " أأو أأي وس يةل أأخرى" هو خيار غامض وغري حمدد .و أأعرب الوفد عن تفضيهل ألن
تقترص املعاهدة احملمتةل عىل التكنولوجيات القامئة و أأن متتنع عن وضع بعض اللواحئ املتعلقة ابلتكنولوجيات املس تقبلية وغري
املتوقعة .وفامي يتعلق بـ "احلق /امحلاية املزمع منحه /منحها" ،ر أأى الوفد أأن البديل ابء هو اخليار ا ألنس.:
 .45وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن دليه عدد من التعليقات وا ألس ئةل حول النص املوحد املنقح بشأأن
التعريفات وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،وبشأأن الوثيقة اليت اقرتحهتا وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك واليت
قر أأها ابهامتم كبري .وفامي يتعلق ابقرتاح وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ،أأفاد الوفد بأأن دليه عدد من ا ألس ئةل والتعليقات
حول الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة  4اليت تشري اإىل أأن "اإعادة الإرسال املؤجل قد يتضمن مواد اإضافية بشأأن ا ألخبار
ومقابالت اإضافية" ،و"ينبغي أأن ينطبق ا ألخري فامي يتعلق مبا اإذا اكن الإرسال يرتبط ارتباطا وثيقا ابلبث أأو البث الكبيل من
قبل هيئة البث" ،و"ينبغي الإشارة اإىل اإعادة الإرسال املؤجل عىل أأنه" أأساسا نوع من ا إلرسال عند الطل .:وذكر الوفد أأن
هناك عددا من القضااي املتعلقة مبوضوع امحلاية .وفامي يتعلق مبوضوع امحلاية ،ذكر الوفد أأن هناك العديد من الإرسالت احملمية
واليت حتتاج اإىل امحلاية .وذكر الوفد أأن الفقرة  1من وثيقة العمل ،بشأأن موضوع امحلاية ،تضع احلد ا ألدىن من امحلاية ،املشار
اإلهيا حبامية الإشارات احلامةل للربامج .وحيث أأن املناقشة تتعلق ابلبث التقليدي ،ذكر الوفد أأنه ينبغي أأن تكون حامية للبث،
تقوم عىل تعريف البث .ويف الفقرة  ،3موضوع امحلاية ،توجد مس توايت أأخرى من امحلاية .ويف البديل أألف ،هناك حامية
ل إالرسال املزتامن وش به املزتامن ،بيامن يف البديل ابء ،هناك يف الوقت نفسه اإرسال مزتامن وش به مزتامن ومؤجل .وذكر الوفد
أأنه من املهم يف تعريف الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن أأو املؤجل أأن يمت التوضيح بأأنه اإرسال مزتامن أأو ش به مزتامن أأو
مؤجل للبث .وذكر الوفد أأنه من حيث حامية البث ،هناك حامية ل إالرسال املزتامن وش به املزتامن واملؤجل للبث اخلاص
هبيئات البث .وإاذا اكن تعريف الإرسال املؤجل اذلي اقرتحته وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك يش متل ا إلرسال عند
الطل ،:فاإن الصةل بني ذكل الإرسال والبث ا ألصيل جي :أأن تكون واحضة .و أأعرب الوفد عن أأنه طاملا أأن العنارص
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الصحيحة موجودة ،فاإنه سيبدى مرونة جتاه القسم الوارد يف الوثيقة اذلي يقدم بدائل للبث والبث الكبيل أأو البث فقط.
وعق :البيان اذلي أأدىل به وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،أأعرب الوفد عن أأنه س يكون من ا ألوحض يف البديل ابء،
حيامث يوجد البث ،أأن نقول بأأن البث يعين الإرسال ابلوسائل السلكية أأو ابلوسائل الالسلكية بدل من "بأأي وس يةل" .وبغية
احلصول عىل تعاريف متزي البث التقليدي عن ا ألشاكل ا ألخرى من الإرسال احملمي ،وهو أأمر همم للحامية يف تكل املعاهدة،
من املهم أأل متثل هذه الإرسالت الإضافية عن طريق ش باكت احلاسوب بثا .وذكر الوفد أأنه يريد حامية الإرسال عرب ش باكت
احلاسوب من خالل أأحاكم يف موضوع امحلاية .ويف تعريف هيئة البث ،حيث يشري اإىل الربجمة ،ينبغي أأن يشري اإىل الربامج
ألن ذكل هو املصطلح احملدد .وذكر الوفد أأنه ينبغي أأن يضم جتميع وجدوةل الإشارات احلامةل للربانمج .و أأفاد الوفد أأن
الإضافة الواردة بني قوسني غري مطلوبة ألن ذكل التوضيح موجود ابلفعل يف البث .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يفهم
بشلك أأفضل البيان املتفق عليه املقرتح بشأأن الإطار التنظميي الوطين ،وما هو ابلضبط ا ألثر املقصود من هذا البيان .وفامي
يتعلق بتعاريف اإعادة الإرسال ،ذكر الوفد أأنه يفضل البديل أألف ولكنه منفتح طاملا أأن اإعادة الإرسال املزتامن وش به املزتامن
واملؤجل خيضع بعد ذكل للحقوق املمنوحة يف القسم السابق .وحيامث مت اش امتل "اإعادة الإرسال املؤجل" يف تعريف اإعادة
الإرسال أأو ما اإذا اكن ،ه تعريفا منفصال ،فاإن الكهام جي :أأن يكون مشمول يف القسم املتعلق ابحلقوق املمنوحة .وذكر الوفد
أأنه يف تعريف اإعادة الإرسال ،س يكون من ا ألوحض أأن تمت الإشارة اإىل أأنه اإرسال لس تقبال امجلهور بأأي وس يةل من وسائل
البث بدل من هيئة البث ا ألصلية .واقرتح الوفد أأنه يف الك خياري تعريف اإعادة الإرسال ،يس تعاض عن عبارة "ا إلشارة
احلامةل للربانمج" بعبارة "البث" ويس تعاض عن "الشخص املرصح ،ه من قبلها" بـ "الكيان اذلي يعمل نيابة عهنا" .وذكر
الوفد أأنه من أأجل تعريف حممتل ل إالرسال املؤجل ،ينبغي أأن يكون الإرسال وليس اإعادة الإرسال دون أأي حدود ،ه حيامث
تأأخر يف الوقت .وذكر الوفد أأن هذا التعريف ميكن أأن يشمل أأيضا الإرسال اذلي يمت بطريقة تسمح ألفراد امجلهور ابلوصول
اإليه من املاكن ويف الوقت اذلي خيتاره لك مهنم عىل حدة .وعىل هذا النحو ،فاإن تعريف الإرسال املؤجل سيشمل الإرسال
املتأأخر يف الوقت وكذكل ا إلرسال عند الطل .:وذكر الوفد أأنه ينبغي ،عىل النحو املبني يف الفقرة  1من موضوع امحلاية،
جي :الاس تعاضة عن الإشارات احلامةل للربامج ابلبث حبيث ل متتد امحلاية املمنوحة اإل للبث والإشارات السابقة للبث.
واقرتح الوفد أأن تتضمن الفقرة  3يف البديل أألف والبديل ابء ،الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن للبث اخلاص هبا .وذكر
الوفد أأنه استنادا اإىل ما أأاثرته وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ،هناك نوعان من الإرسال عند الطل :يتعلقان ابلبث.
ا ألول هو الإرسال عند الطل :لبث ما ،والثاين هو اإرسال عند الطل :لبعض املواد اليت مل يس بق بهثا ولكهنا مرتبطة ارتباطا
وثيقا مبواد البث .ولتحقيق الاتساق مع احلقوق ،ذكر الوفد أأنه يف هناية الفقرة اليت تبد أأ بعبارة "بغض النظر عن الفقرة 2
أأعاله" ،ينبغي اإضافة عبارة "كام لو اكن هذا الإرسال بثا" .و أأفاد الوفد أأن هناك قضية أأخرى اكن قد أأاثرها يف ادلورة
السابقة ويه قضية الفقرة  2من موضوع امحلاية .وذكر أأن هناك نص ينص عىل أأنه "يتعني أأل توفر أأحاكم هذه املعاهدة أأي
حامية فامي يتعلق مبجرد اإعادة الإرسال" ،و أأعرب الوفد عن رغبته يف حامية اإعادة اإرسال اإشارات البث .وذكر أأنه يف احلالت
اليت تقوم فهيا أأطراف أأخرى ابإعادة اإرسال اإشارات البث اخلاصة هبيئات البث ،ينبغي حامية اإعادة الإرسال .وذكر الوفد أأنه ل
ينبغي أأن يكون هذا احلق لكياانت اإعادة الإرسال ألنه حق ينبغي أأن يكون حمفوظا لهيئات البث .وفامي يتعلق ابحلقوق املزمع
منحها ،ذكر الوفد أأنه من الرضوري أأن يكون هناك حق قوي يمت منحه لهيئات البث عىل النحو املبني يف البديل أألف،
بشأأن احلق يف الترصحي واحلظر .وذكر الوفد أأنه ينبغي أأن يكون احلق يف حظر والترصحي جبميع أأنواع اإعادة الإرسال ،سواء
مزتامن أأو ش به مزتامن أأو مؤجل أأو عند الطل .:وفامي يتعلق اب إلشارة السابقة للبث ،أأعرب الوفد عن انفتاحه ملناقشة
أأفضل طريقة ملعاجلة هذه القضية.
 .46وشكر الرئيس وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل ما قدمه من أراء وتعليقات شامةل بشأأن
الوثيقة  ،SCCR/33/3وعلق قائال أأنه عندما اقرتح مصطلح الإشارة احلامةل للربانمج ،اكن يف ذهنه أأن الإشارة احلامةل
للربانمج متثل بثا .ويف اإشارة اإىل مصطلحي اإعادة الإرسال والإرسال ،أأفاد أأن هناك اقرتاح إابضافة "اإرسال كذا" يف اإشارة
اإىل اإرسال ا إلشارات احلامةل للربانمج أأو اإعادة اإرسال ا إلشارات احلامةل للربانمج .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف التوصل اإىل
توافق يف الراء بشأأن املصطلح اذلي سيس تخدمه.
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 .47و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن اقرتاح اس تخدام البث مل يستبعد اس تخدام الإشارات احلامةل
للربانمج والتعريف ،حيث أأن تعريف الإشارة احلامةل للربانمج قد اس تخدم يف تعريف البث .وعىل هذا النحو ،فاإن تعريف
البث يعين الإرسال ،اإما ابلوسائل الالسلكية أأو السلكية ل إالشارة احلامةل للربانمج .وهذا هو السب :يف اعتقاده أأنه من
الصواب اس تخدام هذا التعريف ل إالشارة احلامةل للربانمج يف تعريف البث حبيث يكون هناك تعريف واحض ملوضوع امحلاية.
وإاذا اكنت املعاهدة تتضمن فقرة تنص عىل أأن هناك حامية ل إالشارة احلامةل للربانمج ،فاإن ذكل يعين أأي اإشارة حامةل لربانمج
خاص هبيئة بث .ومن شأأن ذكل أأن يشكك يف رضورة وجود فقرات أأخرى من تكل املادة ،حيث أأن ا إلشارة احلامةل
للربانمج تعين أأي نوع من الإشارات ،سواء اكن ذكل ابلوسائل التقليدية أأو بوسائل أأخرى ،وسواء اكن اإرسال مزتامنا أأو
مؤجال .و أأفاد أأن اقرتاحه حياول اإجياد متايز بني مس توايت امحلاية اخملتلفة .و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ملناقشة قضااي أأخرى اكلقضااي الواردة يف الرمس البياين ،مثل تدابري امحلاية التكنولوجية والتقييدات والاس تثناءات.
 .48وذكر الرئيس أأنه عندما صاغت اللجنة مصطلح "الإشارة احلامةل للربانمج" ،مت اعتباره موضوع امحلاية ،حيث الغرض
منه حامية تكل الإشارة اليت حتمل أأي برانمج .و أأفاد الرئيس أأن اللجنة مس تعدة لتقدمي مقرتحات من شأأهنا أأن تساعد يف
توضيح ما هو موضوع امحلاية.
 .49و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن بعض الشكوك بشأأن البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه .وذكر الوفد أأن معظم ادلول ا ألعضاء وافقت عىل أأن املعاهدة ستبقي لكمة "الإشارة" ألن ذكل هو اهامتم املعاهدة .و أأفاد
الوفد أأن بيان وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يثري اللبس.
 .50وذكر الرئيس أأن بعض الوفود طلبت ابلفعل من اللجنة أأل تذه :بعيدا عن الهنج القامئ عىل الإشارة أأو الولية القامئة
عىل الإشارة ،و أأن مصطلح "الإشارة احلامةل للربانمج" مرادف للبث أأو اإشارة البث .وهذا هو السب :يف أأمهية الإبقاء عىل
لكمة "الإشارة".
 .51وهنأأ وفد اإيطاليا الرئيس وانئ :الرئيس ،و أأفاد أأن ما مت عرضه بوصفه تعريف الإشارة احلامةل للربانمج هو منوذجه
التقين .وذكر أأن الإشارة عندما دخلت الش بكة ،تغريت طبيعهتا .وهناك أأنواع خمتلفة تقنيا من الإشارات مبا يف ذكل اإشارات
البث وإاشارات الإنرتنت .وفامي يتعلق بتعريف "الربامج" ،أأفاد الوفد أأنه س يكون من ا ألفضل توضيح أأن الربامج احملمية
مبوج :حقوق املؤلف ليست " أأي" برانمج ،واقرتح أأن يكون النص "اليت حيمهيا حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة" .وفامي
يتعلق حبامية جمرد اإعادة الإرسال ،اتفق الوفد مع بيان وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن احلاجة اإىل توضيح أأنه
اإذا مت الترصحي إابعادة الإرسال من قبل أأطراف أأخرى ،فينبغي حاميته ،وينبغي أأن تنظر اللجنة يف معرفة ما اإذا اكن تعريف
اإعادة الإرسال اكفيا ،وإال فاإنه ينبغي أأن تشط :الإشارة متاما.
 .52ورصح وفد نيجرياي بأأنه منفتح عىل تعريف الرئيس ل إالشارة احلامةل للربانمج و أأيد البديل ابء .وفامي يتعلق ابجلزء
الاخري املوضوع بني أأقواس مربعة ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ذكل التعريف هو الأكرث حيادية من الناحية التكنولوجية،
وحيتوي عىل احلزي الاكيف الالزم لدلول ا ألعضاء لتنفيذ ذكل الصك .وفامي يتعلق ابإعادة الإرسال ،أأعرب عن تفضيهل البديل
ابء ،كام أأعرب عن مرونته بشأأن تعريف الإرسال ش به املزتامن .ورح :الوفد ببيان التفاق املقرتح.
 .53وذكر وفد املكس يك أأن مصطلح "الإشارة احلامةل للربانمج" كام يفهمه هو مسأأةل لغوية .و أأفاد أأنه يفهم أأن الامس هو
ا إلشارة و أأن الفعل هو حيمل .و أأفاد أأن املناقشة تناولت الطرق اخملتلفة لوضعهام معا .وذكر الوفد أأنه ل ميكن للجنة استبعاد
الإشارات الرباجمية ألن الفعل "حيمل" جي :أأن يُدرج ،كام ينبغي اإدراج املوضوع والربانمج.
 .54وذكر الرئيس أأن الهدف من املناقشة هو توضيح النشاط اذلي يمت بثه ،وكذكل توضيح البث ،ليس بوصفه النشاط
وليس بوصفه الفعل ،بل بوصفه نشاطا موضوعيا أخر ،وهو موضوع امحلاية .وفامي يتعلق مبصطلح "املس تفيدين" ،أأوحض
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الرئيس أأن هناك ثالثة خيارات ،مبا يف ذكل اجلهات اليت دلهيا اإشارة البث ،واجلهات اليت دلهيا اإرسال اإشارة البث من نفس
الطرف املتعاقد ولها مقر دلى ا ألطراف املتعاقدة ،واجلهات اليت دلهيا اإشارات بث مرسةل من أأطراف متعاقدة أأخرى.
و أأعرب الرئيس عن اختالف الراء حول مدة "امحلاية" .و أأفاد أأن هناك ر أأي يشري اإىل  20وأخر اإىل  ،50وس يكون من
املفيد توضيح املدة من  20اإىل  50يف اخليار ا ألول .وذكر الرئيس أأن اخليار الثاين هو الإشارة اإىل القانون احمليل فامي يتعلق
مبدة امحلاية .وفامي يتعلق بعمود "التقييدات والاس تثناءات" ،ذكر الرئيس أأن اخليار ا ألول يمتثل يف وجود حمك مماثل للحمك
الوارد يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف واحلمك املامثل ،ه يف معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ويمتثل اخليار
الخر يف الرجوع اإىل املادة  15من اتفاقية روما .أأما اخليار الثالث فهو أأخذ نفس التعريف وهو النص املس تخدم يف املادة 15
من اتفاقية روما ولكن مع اس تثناءات حمددة .وفامي يتعلق بتدابري امحلاية التقنية ،ذكر الرئيس أأن اخليار ا ألول هو اس تخدام
أأحاكم مماثةل كام هو احلال يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،أأما اخليار
الخر فهو امحلاية من التشفري غري املرصح به للبث املشفر اذلي ميثل جزءا من طل :مت تقدميه .وذكر الرئيس أأن هناك خيارا
أخر وهو عدم وجود حمك يف هذا الصدد .وفامي يتعلق مبعلومات اإدارة احلقوق ،ذكر الرئيس أأن البديل ا ألول مشابه للحمك
الوارد يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،أأما اخليار الخر فهو الإشارة
بوجه عام اإىل امحلاية من إازاةل معلومات اإدارة احلقوق أأو تغيريها أأو عدم وجود حمك يف هذا الصدد.
 .55ورصح الرئيس بأأنه س يلخص ما مت مناقش ته أأثناء الاجامتع غري الرمسي ،و أأفاد أأنه حدث تغيري يف ترتي :التعاريف،
حيث يأأيت تعريف البث أأول ،يليه تعريف الإشارة احلامةل للربانمج مث تعريف الربانمج .وس يكون تعريف البث مس تقال عن
مسأأةل البث الكبيل .وقد حتقق ذكل ابإضافة مصطلح ،ابلوسائل السلكية أأو الالسلكية ،اإىل تعريف الإرسال الالسليك اذلي
يرتبط ابلبث بطريقة تقليدية .وأأضاف اإىل البديل ابء حاش ية تتعلق ببيان متفق عليه ينص عىل أأنه ينبغي ،يف أأحاكم البث
والبث الكبيل ،جتن :التكرار من خالل تعريف واحد للبث والبث الكبيل .ول يزال البديل أألف قيد النظر .وفامي يتعلق
ابلتعريف الثاين ،الإشارة ،هناك مناقشة مثرية لالهامتم حول ما اإذا اكن قد مت نقلها يف ا ألصل .وفامي يتعلق بتعريف الربانمج،
مل خيضع هذا التعريف ألي تغيريات .وظل تعريف هيئات البث معلق بني قوسني كام هو ،واتُفق عىل أأن هذا التعريف ل
يؤثر عىل ا ألطر الوطنية .وفامي يتعلق بتعريف اإعادة الإرسال ،اكن املصطلح املعلق مرتبطا ابإعادة الترصحي إابعادة الإرسال ،ومل
يكن مناس با نظرا ملوقف الترصحي .كام أأفاد أأن هناك مشلكة بشأأن مصطلح " أأي كيان أخر" ميكن مالحظهتا يف البديل أألف.
ويشري هذا املصطلح اإىل الإرسال اذلي يمت من قبل أأي كيان أخر بدل من هيئة البث ا ألصلية .وهناك بعض الاقرتاحات
البديةل لهذا املصطلح ،عىل سبيل املثال ،اس تخدام مصطلح "الشخص" واس تخدام مصطلح "الهيئة" .وذكر الرئيس أأنه نظرا
لعدم وجود اتفاق عىل ذكل ،فاإنه ل يزال مصطلحا دون بدائل .وفامي يتعلق بتعريف الإرسال ش به املزتامن ،يبدو أأن هذا
التعريف واحض ،ومبا أأن التعريف املقرتح يغطي معظم الشواغل ،مل جتر مناقشات بشأأن ذكل .وفامي يتعلق بتعريف اإشارة البث
الكبيل ،كام نوقش ،من الرضوري الإبقاء عىل تكل العبارة ابلنس بة لهيئة بث أأو كيان .وفامي يتعلق مبناقشة موضوع امحلاية،
هناك اقرتاح بأأن يكون موضوع امحلاية هو البث ليك تظل الإشارات احلامةل للربانمج ،و أأل يكون بثا كجزء من موضوع
امحلاية .وذكر الرئيس أأن ذكل موجود لتوضيح أأن امحلاية ل تشمل الربامج الواردة .ويمتثل الهدف الخر من تكل الفقرة ا ألوىل
يف أأن احلد ا ألدىن من موضوع امحلاية اخلاص ابملعاهدة س يغطي ما يسمى ابلطرق التقليدية للبث .وذكر الرئيس أأن القصد
من الفقرة الثانية هو توضيح أأنه ،يف حاةل البث الكبيل مثال ،ل يقصد بأأن يكون موزعو البث الكبيل اذلين ل يشاركون يف
ا ألنشطة واملرونة مضن املس تفيدين من املعاهدة .وقد جرت مناقشة مثرية لالهامتم بشأأن الفقرة الثالثة ،لس امي بشأأن حامية
الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن .وميكن تغطية حامية الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن بطريقة اإلزامية يف املعاهدة ولكن
بعض الوفود حتتاج اإىل اإجراء مزيد من ادلراسة .و أأدت املناقشة املتعلقة ابلإرسال املؤجل اإىل مناقشة الإرسالت املؤجةل
اخملتلفة ،مثل الإرسال املؤجل اخلطي واخلدمات التعويضية اليت ُأجريت من خالل الإرسالت املؤجةل ،وا إلرسالت عند
الطل .:وظلت الإرسالت املؤجةل املتعلقة ابلبث أأو اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاط البث ولفائدة اخلدمات التعويضية
والإرسال املؤجل اخلطي ،قيد مزيد من النظر.
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 .56و أأفاد الرئيس أأنه س يلخص ما متت مناقش ته خالل اجللسات غري الرمسية ،لكنه لن يكرر ما س بق مناقش ته يف
التقارير غري الرمسية السابقة .وذكر الرئيس أأنه فامي يتعلق ابحلقوق املزمع منحها امحلاية ،هناك خياران ،احلق يف الترصحي أأو
احلظر ،واحلق يف احلظر .وهناك اقرتاح ابس تخدام نص من املعاهدات ادلولية السابقة واحلديثة .وهناك أأيضا اقرتاح ابإضافة
أأن هيئات البث ينبغي أأن يكون لها احلق احلرصي يف الترصحي .و أأعرب بعض الوفود عن تفضيلهم للبديل أألف أأو البديل
ابء .وابلنس بة للحق يف احلظرُ ،أعرب عن ر أأي مشرتك بوجود خيار وسط بني البديل أألف وابء .وينبغي أأن يكون لهيئات
البث احلق احلرصي يف الترصحي ،كام وردت يف قسم احلقوق وكام هو مبني يف القسم الثالث .و أأبدت بعض الوفود تأأييدا
جزئيا للفقرة ا ألوىل من البديل أألف ،وكذكل للفقرة الثانية من البديل ابء .وفامي يتعلق ابلفقرة الثانية املتعلقة حبامية ا إلشارة
السابقة للبث ،هناك سؤال عن لكمة "خاصة" وهناك اقرتاح أأخري ابإضافة عبارة ليس فقط لفائدة هيئات البث أأو تكل اليت
لها حقوق حرصية ،بل يكون هناك وضوح بشأأن مدى امحلاية اليت ميكهنا احلصول علهيا من حيث ا إلشارة السابقة للبث.
وذكر الرئيس أأن املناقشة اس تعرضت اإماكنية تضمني الإرسال عرب ش باكت احلاسوب لتوضيح أأنه تعريف أأضيق للبث .وفامي
يتعلق مبسأأةل تعريف هيئات البث ،هناك مجةل بني قوسني مفادها أأن الإشارة احلامةل للربانمج املنفذة حرصا بواسطة ش بكة
احلاسوب ل تقع مضن تعريف هيئة البث .وذكر الرئيس أأن النقاش حول ذكل ل يزال جاراي.
 .57وفتح الرئيس الباب أأمام املنظامت غري احلكومية اليت دلهيا بياانت تتعلق ابملواضيع اليت جتري مناقش هتا.
 .58و أأعرب ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف ،فامي يتعلق ابلتعاريف ،عن تأأييده لتعديل الرئيس ،لس امي
ابلنس بة لتعريف البث .وذكر أأن ولية امجلعية العامة للفرتة  2007/2006نصت عىل أأن نطاق املعاهدة س يقترص عىل هيئات
البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي .و أأفاد أأن لك من البديل أألف والبديل ابء نص عىل أأن اإضافة "الإرسال عرب ش باكت
احلاسوب" ل يشلك بثا" .ول حيتاج تعريف هيئة البث اإىل وضعه بني قوسني .وذكر أأن اللجنة مل تتوصل اإىل اتفاق بشأأن
نوع الإرسال اذلي ينبغي حاميته ،حامية اإلزامية و /أأو اختيارية ،ومل تعرب بعض ادلول ا ألعضاء موقفها .وس تكون امحلاية
الإلزامية ابلإضافة اإىل امحلاية الاختيارية أأفضل يف ظل هذه الظروف .وفامي يتعلق ابحلقوق املزمع منحها ،فاإن ذكل هو احلق
ا ألسايس حلق املؤلف والغرض الرئييس من معاهدة البث هو التصدي للس ياسة .ويعد هذان احلقان أأداة أأساس ية للتصدي
للس ياسة .ويف حاةل الإشارة السابقة للبث ،هناك العديد من احلالت من قبل أأشخاص عاديني ،حيث متت الرسقة
والتحميل عىل مواقع الوي :دون ترصحي قبل البث .وإاذا مت حامية ذكل من قبل معاهدة البث دون حامية اكفية لإشارات
البث ،مفن شأأن ذكل أأن يكون فعال كام لو اكن هناك دلو دون قاع.
 .59و أأعرب ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ،فامي يتعلق مبسأأةل احلق يف احلظر أأو الترصحي أأو ما يسمى ابحلقوق
الإجيابية أأو السلبية ،عن أأمهل يف أأن تلزتم اللجنة ابحلق يف احلظر .وس تكون تكل عبارة عن حالت حيث اإذا اكن دلى هجة
ما ترخيص اإلزايم ،فاإن الاس تثناءات من احلق يف الترصحي ميكن أأن تقدم مطالبة تعويض أأكرب وتؤثر عىل أأحصاب حق
املؤلف بطريقة سلبية .وتؤدي أأي هجود لإعطاء هيئات البث حقوقا أأقوى أأو أأوسع ومت تفعيلها اإىل ضعف حقوق أأحصاب
حق املؤلف وتقييدها .ويتعلق العنرص الرئييس للمناقشة يف اللجنة ابلقيود واملس تفيدين وا ألعامل اليت ستتأأثر وكيفية ذكل.
وإاذا اكنت اللجنة س تعمل عىل توس يع نطاق امحلاية لتشمل املواد اليت نشأأت عىل ش بكة الإنرتنت ويمت حتميلها عند الطل،:
فاإهنا تفتح الباب أأمام معاهدة أأوسع نطاقا ولها تبعات أأكرث تؤثر تأأثريا يتجاوز هدف حامية البث التقليدي ضد قرصنة
الإشارات .وذكر الوفد اإنه مل يسمع بأأي طريقة معلية لتوس يع املعاهدة لتشمل املواد اليت نشأأت عىل ش بكة الإنرتنت ويمت
حتميلها عند الطل .:ويوقف هذا ا ألمر املعاهدة من اإحداث توسع هائل يف احلقوق ذات الصةل يتناقض مع مفهوم اس تخدام
حق املؤلف لتحديد ملكية املصنفات .وس تحتاج اللجنة اإىل اس تثناءات قوية من شأأهنا أأن جتعل اإبرام تكل املعاهدة أأكرث
صعوبة.
 .60و أأعرب ممثل مؤسسة اكريسام عن رغبته يف تقامس بعض ا ألمثةل اليت تعرض خماطر الاجتاه اذلي تتجه اإليه اللجنة من
أأجل اإبرام تكل املعاهدة .وحدد حاةل ملس تخدم تويرت اذلي اكن يقوم بتحميل حمتوى ومت حظر حسابه بسب :اخملالفات
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املفرتضة حلق املؤلف وإاعادة ا إلرسال اخلاص ابدلوري الكولوميب لكرة القدم .واكن هذا الشخص يشارك بأأرشطة فيديو
قصرية من شاشة التلفزيون ،لالعيب كرة القدم ومبارايت مل تزيد عن  90اثنية .وعىل الرمغ من أأهنا مل تكن حاةل ميكن أأن متثل
رضرا اقتصاداي حقيقيا لهيئة البث ،وعىل الرمغ من أأنه مل يكن مذيعا همنيا ودليه أأقل من عرشة متابعني عىل تويرت ،مت إازاةل
أأرشطة الفيديو اخلاصة به .ومبا أأن املنصة تسمح هلم بتبادل بعض البنود ،فاإن القوة غري متناس بة .ومبا أأن هذا الشخص يعاين
من اإعاقة ،فاإن اإغالق حساب تويرت اخلاص به ميثل أأيضا رضرا ،ه .ويتعني عىل اللجنة أأن تضمن أأن الصك يعمتد تدابري
محمية حمدودة للغاية ،و أأن تكفل حامية احلقوق يف أأضيق احلدود حبيث ل تنهتك حقوق الخرين**** .
 .61و أأفاد ممثل امجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية أأن قضية حامية هيئات البث تتناىم بشلك خطري منذ بداية هذا
البند من جدول ا ألعامل وعىل مدار الس نوات الامثنية عرش املاضية .وفامي يتعلق مبوضوع امحلاية ،حتتاج اللجنة اإىل مزيد من
املناقشة بشأأن نوع الإرسال اذلي ينبغي حاميته .و أأعرب ممثل امجلعية عن قلقه إازاء عدم وجود اإشارة بشأأن تثبيت البث
واحلق بعد التثبيت ،كام أأعرب عن أأمهية ورضورة اعامتد وثيقة تتضمن احلق يف التثبيت أأو البث واحلق بعد التثبيت ،كام
س بق اقرتاحه من قبل عدة دول أأعضاء يف دورات سابقة .ومن شأأن اعامتد احلق يف التثبيت أأن حيول دون اس مترار قرصنة
اإشارات البث ،لس امي عرب ش باكت احلاسوب .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت وضع جدول زمين لعقد مؤمتر دبلومايس حول
معاهدة البث مع الاحرتام املتبادل والتفامه فامي بني ادلول ا ألعضاء.
 .62و أأفاد ممثل مركز الإنرتنت واجملمتع بأأنه يؤيد البيانني الذلين أأدىل هبام ممثال املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية
ومؤسسة اكريسام .وذكر أأن الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ينطوي عىل اإشاكلية ،ألنه حياول
توس يع نطاق املعاهدة لينطبق عىل احملتوى اذلي يمت اإنشائه عىل ش بكة الإنرتنت ومن مث ابلمتديد وا إلرسال عرب الإنرتنت .كام
جتىل ذكل املفهوم يف املناقشات بشأأن املواد حس :الطل :وخدمات التعويض وهيئات البث ابملعىن التقليدي .وينبغي أأن
يقترص ذكل عىل نوع الإرسال اذلي تس تغهل هيئات البث التقليدية ،كام ذكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) .وبيامن
واصلت وفود الاحتاد ا ألورويب والصني وا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك احلديث عن التقدم التكنولويج لتربير توس يع نطاق
احلقوق مبوج :املعاهدة ،اإل أأنه يكن هناك أأي نقاش بشأأن عدم كفاية الصكوك ادلولية القامئة ملعاجلة تكل التطورات وتربير
طل :هيئات البث لطبقة اإضافية .ويف تأأكيد مكرر ملوقف مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،أأفاد أأن مناقشة تكل املعاهدة
ينبغي أأن تكون متوازنة وينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار أأحصاب احلقوق واملصاحل املتنافسة ا ألخرى وحق املؤلف بنفس القدر
من ا ألمهية ،مبا يف ذكل املصاحل العامة يف التقدم الثقايف والاجامتعي وتعزيز املنافسة.
 .63وذكر ممثل احتاد اإذاعات أس يا واحمليط الهادئ أأن الاحتاد يضم  280عضوا يرغبون يف امحلاية ،ومن املهم حامية
هيئات البث التقليدية اليت تقدم خدمات التعويض يف الوقت الراهن وس تقدم خدمات التكنولوجيا يف املس تقبل .ورح:
ابقرتاح وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك و أأفاد أأنه ينبغي للجنة أأن تنظر يف هذا الاقرتاح ،كام ينبغي عقد مؤمتر دبلومايس
حبلول ربيع .2018
 .64و أأعرب ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة عن تأأييده للوفود اليت أأشارت اإىل رضورة طرح النص الاكمل للمعاهدة عىل
الطاوةل يف الاجامتع التايل ،ألن ذكل من شأأنه أأن يسهل املناقشات ويؤدي ابلتأأكيد اإىل تبس يطها .وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي
تقدمت به وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك ،أأعرب ممثل الاحتاد عن رغبته يف الإشارة اإىل جدو،ه الزمين احملدد واترخي
انهتائه.
 .65و أأفاد ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها أأن املعاهدة املقرتحة من شأأهنا أأن ترض ابملصلحة العامة ،ما مل
يمت وضع عدة ضامانت .وذكر أأنه لن يناقش الاس تثناءات والتقييدات ،بل ينبغي أأن تكون اكمةل وقوية وملزمة بشلك
منوذيج .وذكر أأنه ل ميكن أأن يكون احلال هو أأن النقل اجلديد للمواد اليت س بق بهثا خيلق حقوقا جديدة .ومن شأأن ذكل أأن
ينطوي عىل خطر اإخراج املصنفات من املكل العام دون فائدة ملنش يئ احملتوى ا ألصليني .ول ينبغي للحقوق اجلديدة لهيئات
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البث أأن جتعل البحث عن مجيع أأحصاب احلقوق احملمتلني أأكرث اإرهاقا و أأكرث عرضة للفشل .وذكر بأأنه ذكل ينطوي عىل خطر
اإدراج احلق بعد التثبيت يف املعاهدة .ور أأى أأن احلل هو اإبقاء أأي حقوق جديدة يف حدها ا ألدىن ،من حيث املوضوع
والنطاق عىل السواء ،لتجن :أأي متديدات ضارة وضامن أأن تكون احلقوق اجلديدة مصحوبة مبجموعة قوية من الانعاكسات
اليت تتسم ابملرونة واملعقولية وجعلها قادرة عىل قبول التغيريات غري املتوقعة يف احملتوى والاس تخدام اجلديد ،ه.
 .66وقال ممثل مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني ( )SAAاإن احملفوظات مل تشمل ،عىل مدى عقود ،السجالت الورقية
حفس ،:بل مشلت أأيضا تسجيالت صوتية وتسجيالت فيديو هامة ،جاء كثري مهنا من هيئات البث .وهذه واثئق ل تقدر
بمثن للك من الرتاث الثقايف وحامية حقوق املواطنني .وذكر أأن املواطنني ينظرون ل ألحداث الرئيس ية يف عرصان من حيث
أأرشطة الفيديو ،وخاصة العنارص اليت مت بهثا .ويه أأش ياء ثقافية هامة .وبغض النظر عن التدابري املتخذة محلاية اإشارة البث
هيئات البث التقليدية ،من الرضوري أأل تنهتيي احلقوق اجلديدة ،عن طريق الصدفة أأو القصد ،ابإضافة أأي طبقات أأخرى
بشأأن حامية حق املؤلف املوجودة ابلفعل يف احملتوى .وهناك خطر واحض يف أأي هنج حياول حماوةل مس تحيةل نوعا حنو
التصديق يف املس تقبل عىل معاهدة .وكررت املمثل التأأكيد عىل أأن أأي معاهدة بشأأن البث ينبغي أأن تركز يف املقام ا ألول
عىل الكون املعروف حاليا ،واثنيا أأن يكون حمايدة من الناحية التكنولوجية ،واثلثا أأل تُسفر عن أأي طبقة متبقية اإضافية من
احلقوق بشأأن احملتوى اإما مبارشة أأو عن طريق تدابري امحلاية التكنولوجية ،ومن الرضوري أأن يس متر العمل بشأأن البث
ابلتوازي مع العمل الهادف بشأأن الاس تثناءات.
 .67وقال ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ( )IFJاإنه يعرتف ابلرغبة يف أأن يمت ،عىل حنو مشرتك ودوليا ،حتديد احلقوق
اليت متلكها هيئات الإذاعة يف العديد من ادلول ا ألعضاء ابلفعل .و أأعرب عن قلقه من أأن تكون امحلةل احملمودة والإجيابية
حمايدة تكنولوجيا ،و أأن تُنشئ حقوقا جديدة عن طريق اخلطأأ .وإاذا اكن تعريف هيئة البث يتضمن منظمة اكنت أأول من
وضع املواد عىل ش بكة الإنرتنت ،فبذكل ينطبق احلق اجلديد ،عىل حنو فعال ،عىل لك يشء تقريبا ،فامي عدا خمطوطة يدوية
و أأداء فين عىل سرتاديفاريوس .وقال اإن املس تفيد من املعاهدة الهنائية جي :أأن يصاغ بعناية فائقة ليشري اإىل هيئات البث
التقليدية .وإاذا أأراد املرء اإعادة اس تخدام البث ،فاإنه س يكون حباجة اإىل التصال هبيئة البث أأول قبل التحدث مع أأي من
املؤلفني أأو فناين ا ألداء.
 .68و أأعلن ممثل احتاد هيئات البث ا أليربيية ا ألمريكية من أأجل امللكية الفكرية ( )ARIPIأأنه يؤيد التعليقات اليت أأبدهتا
وفود كولومبيا وا ألرجنتني واملكس يك .وقال اإن الإرسال املؤجل والإرسال املزتامن والش به املزتامن جي :أأن يكونوا جزءا من
أأهداف امحلاية .و أأعرب عن أأمهل يف رؤية خطة معل واتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس.
 .69وقال ممثل امجلعية ا ألرجنتينية لفناين ا ألداء ( )AADIاإنه يود أأل تنهتك اللجنة حقوق الإنسان ل ألفراد .وينبغي للجهود
املبذوةل يف تكل ادلورة أأن حتمي العاملني يف جمال احلقوق مثل املرتمجني الشفويني واملوس يقيني وغريمه من فناين ا ألداء من
حيث حقوق الإنسان اخلاصة هبم يف العامل الرمقي .وقد سلطت الوثيقة  SCCR/31/4املقدمة من مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب الضوء عىل العديد من هذه املسائل.
 .70وشكر الرئيس املنظامت غري احلكومية عىل مساهامهتا.

البند  7من جدول ا ألعامل :القيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألخرى
 .71عرض انئ :الرئيس البند  7من جدول ا ألعامل ،والقيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ،و أأعلن أأن اللجنة ستس متع اإىل عرض دلراسة عن هذا البند .و أأعطى انئ :الرئيس
اللكمة اإىل انئ :املدير العام ليك يعلن عام دليه.
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 .72و أأعلن انئ :املدير العام أأن الويبو قد رشعت يف س ياس هتا اجلديدة املتعلقة ابلنفاذ املفتوح وذكل هبدف تعزيز النفاذ
العام اإىل منشورات الويبو وزايدة الزتاهما بنرش املعارف وتقامسها .وذكر انئ :املدير العام أأن الويبو قدمت مجموعات واسعة
من املنشورات اليت مشلت دراسات جتريبية وتقارير و أأدةل وموارد تعلميية أأخرى .ومبوج :تكل الس ياسة ،أأاتحت الويبو
النفاذ اجملاين عرب الإنرتنت اإىل مجيع منشوراهتا وحمتوايت أأخرى عىل الإنرتنت مثل فليكر للصور ويوتيوب ملقاطع الفيديو.
وذكر انئ :املدير العام أأن الويبو ستس تخدم تراخيص املشاع الإبداعي للمنظامت احلكومية ادلولية ،اليت ساعدت عىل
تطويرها منذ عام  ،2013مع مجموعة من املنظامت ادلولية ،وذكل من أأجل دمع تنفيذ س ياسة النفاذ املفتوح .وتعد تراخيص
املشاع الإبداعي مجموعة مس تخدمة ومفهومة عىل نطاق واسع من أأدوات حق املؤلف والتفاقات المنوذجية اليت تيرس النفاذ
اإىل اس تخدام احملتوى الإبداعي .وقال انئ :املدير العام اإن امليض قدما يف اإصدار منشورات جديدة أأنشأأهتا الويبو سيمت
ترخيصه مبوج :ترخيص املشاع الإبداعي .CC BY 3.0 IGO
 .73وذكر انئ :الرئيس أأن ادلراسة اليت توشك اللجنة عىل سامعها س تقدم توضيحا بشأأن املسائل اليت س تعاجلها اللجنة
يف بياانهتا وأأس ئلهتا .وذكر انئ :الرئيس أأن ادلراسة بد أأت يف أأكتوبر من العام املايض حتت إارشاف الربوفسور دانييل س نغ
اذلي دليه خربة يف موضوع القيود والاس تثناءات .وقد ورد العدد ا ألول من تكل ادلراسة يف الوثيقة  SCCR/23/4ويشمل
 136بدلا عضوا .و أأشار انئ :الرئيس اإىل أأن ادلراسة املزمع عرضها اكمةل جدا وتشمل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وذكر
أأن اللجنة ميكن أأن تطرح أأس ئةل عىل الربوفيسور س نغ بعد عرضه ،و أأن أأي تصويبات عىل املعلومات الواردة يف ادلراسة
ميكن أأن توجه اإىل ا ألمانة .ورح :انئ :الرئيس ابلربوفيسور س نغ و أأعطى ،ه اللكمة.
 .74وقدم الربوفيسور س نغ عرضا لدلراسة ،و أأشار اإىل أأهنا جاءت يف  1009صفحة .وميكن الاطالع عىل عرض هذه
ادلراسة يف (ا ألربعاء  16نومفرب  2016دورة بعد الظهر) عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .75وشكر انئ :الرئيس الربوفسور س نغ عىل العرض ،وذكر أأنه نظرا لعدم وجود أأرقام ،فاإن اس تخدام الإحصاءات يف
هذه ادلراسات حامس متام .وذكر انئ :الرئيس أأن ادلراسة تشري اإىل أأن هناك معال ينبغي القيام به لضامن أأن تكون امللكية
الفكرية أأداة للتعلمي والبحث .و أأعطى انئ :الرئيس اللكمة للوفود يك تسأأل الربوفيسور س نغ عن هذا العرض.
 .76وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر الربوفيسور سينغ عىل عرضه .وذكر الوفد أأنه نظر يف
ادلراسة مع الاس تثناءات التعلميية مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو وعددها  189دوةل .وذكر الوفد أأن الربوفيسور س نغ قد
صاغ العرض من خالل الإشارة اإىل أأن التعلمي يف أأي جممتع تلقايئ و أأنه قد مت احلفاظ عليه عىل الرمغ من أأنظمة حق املؤلف
واحلاةل اخلاصة محلاية أأحصاب احلقوق و أأنظمة حق املؤلف واس تخدام املصنفات من أأجل تعزيز وتيسري التعلمي .وذكر الوفد أأن
السؤال اذلي طرحه يستند اإىل تفكري الربوفيسور س نغ بأأن احلق يف التعلمي حق من حقوق الإنسان .و أأشار اإىل أأن
الاس تخدام اخلاص والشخيص يشلك نس بة عالية جدا من الاس تثناءات والقيود اليت تس تخدهما بدلان كثرية ،وطل :الوفد
من الربوفيسور س نغ أأن يقدم توضيحا بشأأن بعض اجملالت اليت استبعدها من ادلراسة .وذكر الوفد أأن الربوفسور س نغ مل
خيض يف الاس تثناءات والقيود لالس تخدام الشخيص والشخيص ،وتكل املتعلقة بتنفيذ املصنفات ألغراض الاس هتالك
الشخيص واس تخداهما من ِقبل ا ألشخاص الطبيعيني .وذكر الوفد أأن الربوفسور س نغ سلط الضوء بقوة عىل أأن هذه العملية
مفيدة جدا للتعلمي اذلايت والبحث العلمي والرتبية الاجامتعية ،وطل :منه أأن يقدم بعض التوضيح يف ذكل.
 .77وشكر وفد اإكوادور الربوفيسور س نغ عىل دراس ته .وذكر الوفد أأنه يقر بأأن ادلراسة مفيدة .و أأعرب عن رغبته يف
حتليلها برمهتا ،يف قسم الرتاخيص الإجبارية ،وسأأل الربوفيسور س نغ عام اإذا اكن ذكل يشمل الرتاخيص الإلزامية اجملانية أأو
الرتاخيص الإلزامية اليت تنص عىل التعويض.
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 .78وشكر وفد الس نغال الربوفيسور س نغ عىل دراس ته ،ور أأى أأهنا مفيدة للغاية بشأأن لك ما ميكن القيام به عىل
املس توى الوطين .وتساءل الوفد عام اإذا اكن من غري املفيد اس تكامل ادلراسة اب ألحاكم ا إلقلميية .فعىل سبيل املثال ،يوجد يف
أأفريقيا ،اتفاق ابنغي ،اذلي يتضمن أأحاكما بشأأن الاس تثناءات ذات ا ألمهية البالغة ،و أأنه حىت وقت قري :اكن مبثابة نص
فوق وطين .وذكر الوفد أأنه مت تنقيح النص و أأصبح ،ه الن وضع احلد ا ألدىن من املعايري اذلي يُعد مبثابة قانون لبعض البدلان
ا ألفريقية اليت ليس دلهيا قوانني أأساس ية بشأأن امللكية الفكرية.
 .79وشكر وفد نيجرياي الربوفيسور س نغ عىل دراس ته الشامةل واملفيدة .و أأشار الوفد اإىل أأن اجلزء من ادلراسة اذلي
استند اإىل ا ألحاكم املتعلقة ابلقيود والاس تثناءات للتعلمي يف نيجرياي ،يستبعد ا ألحاكم املتعلقة ابلرتاخيص الإلزامية ،ا ألمر
اذلي ينئب عن قانون حق املؤلف .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن هناك أأي سب :لهذا الاس تثناء .وعىل حنو
ما أأشار الربوفيسور س نغ يف اس تنتاجه اإىل أأنه فامي يتعلق ابلرتاخيص الإلزامية ،فاإن هناك حاجة اإىل التحقق من اس مترار
مالءمة هذه ا ألحاكم يف القوانني الوطنية ،وتساءل عن أأس باب ذكل .فهل اكن ذكل بسب :عدم اس تخدام ا ألحاكم ،أأو ألن
عددا غري اكف من البدلان أأدرج ذكل يف ترشيعاهتا الوطنية.
 .80و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن امتنانه العميق للربوفيسور س نغ عىل دراس ته الشامةل وعرضه .وذكر
الوفد أأنه يريد أأن يعرف ما اإذا اكن تنس يق الترشيعات الوطنية فامي يتعلق ابلس تثناءات والقيود ابلنس بة للمؤسسات البحثية
والتعلميية يف هذه املرحةل رضورة مجليع ادلول ا ألعضاء.
 .81و أأجاب الربوفيسور س نغ عىل مجموعة ا ألس ئةل هذه ،وميكن الاطالع عىل ردوده عىل الرابط التايل للويبو( :ا ألربعاء
 16نومفرب  2016دورة بعد الظهر) http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .82وشكر وفد ش ييل الربوفيسور س نغ عىل دراس ته املفيدة .وذكر أأن تصنيف الربوفيسور س نغ بشأأن خمتلف جمالت
الاس تثناءات يستند اإىل فهم أأن البيئة الرمقية يف العامل اليوم يُعد أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
معرفة ما أأمهية وصةل لك تكل الاس تثناءات التقليدية يف البيئة الرمقية .و أأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن من
الرضوري ابتاكر أأدوات تتجاوز ا ألدوات التقليدية مبا ميثل أأغلبية الترشيعات الواردة يف ادلراسة.
 .83وشكر وفد مالوي الربوفيسور س نغ عىل دراس ته الشامةل .وذكر الوفد أأنه عىل النحو ن
املبني يف ادلراسة ،فاإن دلى
معظم ادلول ا ألعضاء ابلفعل أأحاكما بشأأن القيود والاس تثناءات يف جمال التعلمي .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا
اكنت تكل ا ألحاكم اكفية مبا فيه الكفاية لتغطية الاحتياجات التعلميية .وذكر الوفد أأن املصطلح املس تخدم يف بعض
الترشيعات هو الاس تخدامات اجملانية يف بدلان أأفريقيا عىل وجه التحديد .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن هذا
املصطلح هو يشء يقع خارج نطاق الاس تخدام العادل أأو التعامالت العادةل أأو اإذا اكنت يه نفسها و أأن ا ألمر ل جمرد
اختالف يف املصطلحات.
 .84وشكر وفد الصني الربوفيسور س نغ عىل دراس ته الشامةل املفصةل واملكثفة .وقال الوفد اإنه يعتقد أأن ادلراسة ميكن أأن
تس متر ليك ميكن حلقوق املؤلف أأن تؤدي دورا أأكرب يف التعلمي .وتساءل الوفد عام اإذا اكن الربوفسور س نغ دليه ،يف البيئة
الرمقية اجلديدة ،توصيات أأكرث حتديدا بشأأن القيود والاس تثناءات ل ألنشطة التعلميية.
 .85وشكر وفد ا ألرجنتني الربوفيسور س نغ عىل دراس ته املس تفيضة .وسأأل الوفد عام اإذا اكنت هناك أأي تراخيص
مدفوعة أأو مبقابل أأجر ،تدفعها جامعة عىل سبيل املثال ،من شأأهنا أأن يكون لها تأأثري عىل البدلان ا ألخرى .و أأعرب الوفد عن
رغبته يف معرفة ما اإذا اكن لن يكون هناك تأأثري يف جمال أخر يقوم الطالب ابختباره.
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 .86و أأجاب الربوفيسور س نغ عىل مجموعة ا ألس ئةل هذه ،وميكن الاطالع عىل ردوده عىل الرابط التايل للويبو( :ا ألربعاء
 16نومفرب  2016دورة بعد الظهر) http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .87ووجه وفد السلفادور الشكر اإىل الويبو والربوفيسور س نغ عىل ادلراسة .وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من وجود قيود
واس تثناءات مكرسة ابلفعل يف ترشيعاته ،حيث اكن دليه شكوك بشأأن الاس تثناءات والقيود التعلميية ،فاإنه يود معرفة ما اإذا
اكنت هذه القيود والاس تثناءات التعلميية تقترص عىل املؤسسات العامة أأو غري الرحبية ،وما اإذا مت اإدراج املنظامت الرحبية
أأيضا.
 .88وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه الربوفيسور سينغ عىل العرض وادلراسة الشامةل .و أأشار الوفد اإىل
أأن الربوفسور س نغ أأوحض أأن ادلراسة ل تتناول بعض املسائل اليت ل ميكن الوصول اإلهيا أأو اليت يصع :جدا مراعاهتا أأو اليت
ليست ذات صةل اكفية .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن الربوفيسور س نغ دليه فكرة عن كيفية
حتقيق فهم أأفضل لتكل املسائل.
 .89و أأعرب وفد الاكمريون عن رغبته يف معرفة العالقة اليت ميكن أأن يؤسسها الربوفيسور س نغ بني دراس ته ورشاكت
النرش لتكل املصنفات .وذكر الوفد أأنه يدرك أأن احلصول عىل التعلمي كثريا ما يتوقف أأو يتباطأأ ،عىل وجه التحديد بسب:
تلكفة املصنفات اليت عادة ما تقررها رشاكت التحرير والنرش
 .90وفتح انئ :الرئيس الباب أأمام املنظامت غري احلكومية لطرح أأس ئلهتا.
 .91وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأن النارشين طلبوا من احلكومات اإدراج قواعد ملزمة يف املعاهدات
والتفاقات التجارية لتوس يع نطاق احلقوق وتوس يع البنود وتعزيز الإنفاذ ،وتقييد اس تخدام الاس تثناءات من خالل تدابري مثل
اختبار اخلطوات الثالث .و أأعرب املمثل عن رغبته يف معرفة سب :حتقيق هذا النوع من التنس يق ،وعدم بذل أأي هجد
محلاية املربني والطالب ،ولضامن تنفيذ املعايري ادلنيا لالس تثناءات .و أأعرب املمثل أأيضا عن رغبته يف معرفة سب :فشل
مرفق برن لعام  ،1971وما اإذا اكن هذا الفشل يرجع اإىل أأن الإجراءات غري قابةل للتطبيق .وسأأل املمثل عام اإذا اكن مرفق
برن لعام  1971قد مصم بصورة سيئة للمصنفات اليت تستند اإىل الإنرتنت ،وما اإذا اكن ينبغي حتديثه ليعكس التكنولوجيات
الرمقية اجلديدة .و أأعرب املمثل عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت الاس تثناءات اجملزية وغري اجملزية لها سامت و أأغراض خمتلفة.
وسأأل عام اإذا اكنت بعض الاس تخدامات أأفضل مع غري اجملزية ،مثل الاقتباس والاس تخدام الشخيص و أأخبار اليوم ويف
كثري من البدلان اإعارة املكتبات واس تثناءات غرف التدريس ،يف حني يف حالت أأخرى ميكن أأن يسمح اس تثناء جمز
ابس تخدام أأوسع للمصنفات اخلاضعة للتعويض ،كام هو احلال يف بدلان الشامل ا ألورويب .و أأشار املمثل اإىل أأنه جشع البدلان
عىل النظر يف اس تخدام مجموعة من الهنج تبعا للغرض و أأهداف الاس تثناءات.
 .92وشكر ممثل امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام الربوفسور س نغ عىل ادلراسة وهنأأه علهيا ،وقال اإهنا س تكون مفيدة
جدا يف مقارنة خمتلف النظم القانونية وفهم أأوجه الاختالف والتشابه بيهنا ،ومن شأأهنا أأيضا أأن تؤدي اإىل مزيد من اإثراء
املناقشات بشأأن اإصالح حق املؤلف لفائدة التعلمي .وبعد أأن قر أأ املمثل ادلراسة قراءة غري شامةل ،أأعرب عن رغبته يف طرح
بعض ا ألس ئةل .وذكر الوفد أأن الربوفيسور س نغ قد حلل أأكرث من  1 500اس تثناء أأو حمك ،واكتشف أأن بعض البدلان دلهيا
ما يصل اإىل  32حكام يف حني أأن البعض الخر ليس دليه أأكرث من حمك واحد .وقبل س نتني من ذكل ،ذكر املمثل أأنه
أأجرى دراسة مقارنة عن الاس تثناءات التعلميية يف أأورواب ،مما أأدى اإىل اس تنتاج أأن المكية ل تعين اجلودة ول تعين املزيد من
احلرايت .وقال املمثل اإن املزيد من ا ألحاكم يعين يف العادة مزيدا من القيود و أأن املزيد من ا ألحاكم يعين املزيد من مشالك
الرتمجة الشفوية بسب :تداخل ا ألحاكم .وذكر املمثل أأن ما اكتشفته يف أأورواب هو أأن هناك أأحاكما حمددة خملتلف ا ألنشطة
التعلميية أأكرث تعقيدا و أأن نطاقها أأضيق بكثري من الاس تثناءات التعلميية يف البدلان اليت ل يوجد فهيا سوى حمك واحد
وتس تخدم صياغات عامة مثل الاس تخدام و أأي يشء .وعالوة عىل ذكل ،يبدو أأن البدلان ذات ا ألحاكم العديدة أأقل
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اس تعدادا للعرص الرمقي والتعلمي احلديث من تكل اليت دلهيا قاعدة مرنة مفتوحة واحدة .و أأعرب املمثل عن رغبته يف معرفة ما
اإذا اكن الربوفسور س نغ قد توصل اإىل النتيجة نفسها ،و أأن عددا مزتايدا من ا ألحاكم يعين يف العادة املزيد من العقبات أأمام
التعلمي وليس املزيد من احلرايت التعلميية .وذكر املمثل أأن الربوفيسور س نغ قد خلص اإىل أأن ادلول ا ألعضاء دلهيا ،عند وضع
اس تثناءات تعلميية ،فهم جيد للحدود اليت تفرضها املعاهدات ادلولية .وذكر املمثل أأنه استنادا اإىل أأحباثه اخلاصة ،عىل الرمغ
من أأن البدلان ا ألوروبية حترتم احلدود اليت تفرضها املعاهدات ادلولية ،فاإن قوانيهنا الوطنية ل تس تفيد من هذه احلدود .وعىل
هذا النحو ،فاإن الاس تثناءات والقيود الوطنية اليت حللها أأقل خساء بكثري من املعاهدات ادلولية ،ويف حاةل الاحتاد
ا ألورويب ،فاإهنا أأقل خساء بكثري من التوجهيات ا ألوروبية ا ألصلية .ومل تكن الاس تثناءات والقيود حمايدة من الناحية
التكنولوجية ،ومل تس تفد من ش بكة مفتوحة من املس تخدمني وغري ذكل من الاس تخدامات التعلميية العادةل .و أأعرب املمثل،
عىل هذا النحو ،عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت البدلان اليت قام الربوفيسور س نغ بتحليلها تقدم ملعلمهيا وطالهبا ،احلرايت
التعلميية نفسها اليت توفرها املعاهدات ادلولية ،أأو ما اإذا اكنت أأقل مرونة ،وتغطي اس تخدامات أأقل ،وحتمي عددا من
املس تفيدين أأقل مما تسمح به املعاهدات .وذكر املمثل أأنه أأدرك أأن الربوفيسور س نغ مل حيلل الاس تثناءات والقيود اليت
تتناول تعديالت الرتمجة والتغيريات ا ألخرى لللكامت الواقية ألغراض تعلميية .وقال املمثل اإنه يرى أأن هذه ا ألمور أأساس ية،
ل يف س ياق همام التدريس حفس ،:وإامنا أأيضا للبناء عىل املصنفات القامئة وخلق موارد تعلميية جديدة ،ل س امي يف س ياق
حركة املوارد التعلميية املفتوحة ( .)OERوقال املمثل اإنه س يكون ممتنا لو اس تطاع الربوفسور س نغ رشح ا ألس باب الاكمنة
وراء هذا القرار .وسأأل املمثل انئ :الرئيس عام اإذا اكنت س ياسة النفاذ املفتوح اليت اعمتدت يف اليوم السابق ،س تغطي
البياانت اليت مجعها الربوفيسور س نغ .وقال اإن الربوفيسور س نغ اس تخدم نسخا حمدثة ومرتمجة من القوانني الوطنية اليت
اكنت متاحة عىل قاعدة بياانت الويبو ليكس ،وكذكل النُسخ اليت مجعت بشلك فردي من ادلول ا ألعضاء ،و أأنه س يكون
من املفيد احلصول عىل هذه البياانت بشلك اكمل ،ألن ذكل س يوفر الوقت يف املس تقبل عند البحث يف هذا املوضوع.
 .93و أأجاب الربوفيسور س نغ عىل هذه اجملموعة من ا ألس ئةل ،وميكن الاطالع عىل ردوده عىل الرابط التايل للويبو:
(امخليس  17نومفرب  2016ادلورة الصباحية)
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .94وذكر انئ :الرئيس أأن الوقت قد حان لس تكامل العرض ،و أأن أأي دوةل عضو ترغ :يف توضيح ادلراسة وتصحيحها
علهيا اإرسال التعليقات من خالل ا ألمانة.
 .95وشكر وفد الربازيل الويبو وعىل وجه اخلصوص الربوفيسور س نغ عىل ما قدمه من معل خملص .وذكر الوفد أأنه عىل
الرمغ من أأن ادلراسة معل ل يزال جاراي ،فاإنه استنادا اإىل القسم اخلاص ببدله ،فاإنه واثق جدا من مشولية التقرير ودقته.
وذكر الوفد أأن التقرير س يوفر ،ه الكثري من املعلومات اليت تساعده عىل التفكري يف مناقشاته ادلاخلية اجلارية بشأأن اإصالح
قانون حق املؤلف ،ويف مشاركته يف املفاوضات التجارية اليت تتضمن فصال عن امللكية الفكرية .وطل :الوفد من
الربوفيسور س نغ أأل يتوقف ،ألنه يتطلع اإىل نسخة أأكرب من ذكل التقرير يف املس تقبل غري البعيد.
 .96وشكر ممثل الاحتاد ادلويل للفيديو ( )IVFالربوفيسور س نغ عىل دراس ته الشامةل واملثرية لالهامتم واملفيدة .وسأأل
املمثل الربوفسور س نغ عام اإذا اكن من املمكن ،وغري املر ِهق للغاية ،المتيزي بني البدلان ا ألعضاء يف معاهدة الويبو بشأأن حق
املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .وقال املمثل اإنه يطرح السؤال ألن هناك الكثري من الاهامتم
والاس تثناءات يف البيئة الرمقية ،وقد يكون من املثري لالهامتم لتعزيز املناقشة أأن يمت اإجراء حتليل.
 .97وقال الربوفيسور س نغ اإنه معل ابلفعل عىل بعض البياانت ا ألولية عن ذكل ،اإنه س يكون سعيدا بتقدمي هذا التحليل.
 .98واختمت انئ :الرئيس العرض وقال اإن ادلراسة اليت أأجراها الربوفسور س نغ س تكون مفيدة جدا مجليع ا ألعامل ومجيع
املفاوضات اليت س تجري داخل الويبو ول س امي داخل حلنة حق املؤلف .وشكر الرئيس الربوفيسور س نغ عىل حضوره.
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 .99ودعا انئ :الرئيس اجملموعات ا إلقلميية اإىل تقدمي بياانت أأولية بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل ،والقيود
والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى.
 .100وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات بناءة وموهجة حنو النتاجئ
بشأأن القيود والاس تثناءات احلالية للجنة حق املؤلف .وذكر الوفد أأنه كام أأعرب يف بيانه الافتتايح ،فاإنه يعتقد أأن الوقت قد
حان لتحديد مسار وظيفي للميض قُدما ابلنس بة لعمل اللجنة يف هذا اجملال .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن عدم وجود
اإطار زمين واحض موجه حنو النتاجئ ملناقشة اللجنة جلدول أأعامل القيود والاس تثناءات يُعد مرضا أأكرث من كونه مفيدا لربانمج
معل جلنة حق املؤلف والهدف العام لهذه العملية .و أأيد الوفد فكرة الرئيس عقد اجامتعات إاقلميية لتسهيل فهم معل اللجنة.
وذكر الوفد أأن جوهر مناقشة جلنة حق املؤلف بشأأن القيود والاس تثناءات هو احلاجة اإىل تسهيل الوصول اإىل املعرفة
واملعلومات وفرص التعمل مدى احلياة ألي خشص أأيامن اكن عىل النحو املوحض يف الهدف  4من أأهداف التمنية املس تدامة وهو
وعد قدمته لشعوب العامل مجيع ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة .وذكر الوفد أأن مجيع املؤسسات التعلميية ل تزال حمورية
لعمليات التعمل والابتاكر والابتاكر واكتشاف معايري احلياة .وقد مكن نظام حق املؤلف أأحصاب املصلحة من حتقيق توازن
مفيد بني أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة .ويمتثل ذكل يف حتقيق اإرساء حلق املؤلف ل إالبداع اجملز والصاحل العام .وقال اإن
مجموعة البدلان ا ألفريقية تاكحف من أأجل الفصل التام بني املناقشة بشأأن القيود والاس تثناءات واملكتبات والقيود
والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية .وليس هناك سوى القليل جدا اذلي يفصل الك املوضوعني ،حيث أأن
الهدف مهنام تعزيز املعرفة وتيسري النفاذ اإىل املعلومات ألغراض المنو والتطور البرشي واجملمتعي .وعىل حنو ما اقرتحت
اجملموعة ا ألفريقية يف عام  ،2012ينبغي عىل اللجنة أأن تنظر يف اإجراء مناقشات بشأأن املوضوعني معا .وابلنظر اإىل أأن معظم
املبادئ ا ألحد عرش املعروفة للقيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات تنطبق عىل القيود والاس تثناءات لفائدة
املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات أأخرى غري العجز عن قراءة املطبوعات ،فاإن هذا الاجتاه ،ه فرصة
تقدمي خدمة جيدة .ورصح الوفد بأأنه بعد نظر اللجنة يف هذه الفكرة ،فاإنه س يطل :من اللجنة مواصةل النقاش حول القيود
والاس تثناءات مبا يامتىش مع ولية امجلعية العامة لعام  2012هبدف حتديد الطريقة الأكرث فعالية ومشول واملقبوةل للطرفني
للميض قدما .وتضع ولية عام  2012تصورا لعدد من النتاجئ ولكهنا ل حتمك مس بقا عىل النتيجة .ور أأى الوفد أأن مجموعة
الواثئق ذات الصةل اليت حتت ترصف اللجنة ،مبا يف ذكل ادلراسات واملواد ا ألخرى ،سوف تساعد كثريا يف حتديد كيفية
امليض قدما .ولن يكون اكفيا جمرد تبادل املعلومات عن املامرسات الوطنية .وبيامن جتري اللجنة مداولت بشأأن الاس تثناءات
والقيود للمؤسسات التعلميية والبحثية ،تتطلع اجملموعة ا ألفريقية اإىل الإسهام بشلك اإجيايب يف مناقشة اخملطط املتوقع للرئيس
بشأأن الاس تثناءات التعلميية .وأأعرب الوفد عن ترحيبه ابلعرض الشامل اذلي قدمه الربوفيسور سينغ عن دراس ته املس تمكةل
اليت تضم مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو وعددها  189دوةل.
 .101وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الويبو عىل س ياسة النفاذ املفتوح ول س امي
اس تخدام تراخيص املشاع الإبداعي للمحتوى اذلي يمت اإنشاؤه يف املس تقبل يف اإطار الويبو .وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب قد جشعت منذ بداايهتا مسأأةل الاس تثناءات والقيود اليت متثل معاهدة مراكش اإحدى نتاجئها الهامة.
وفامي يتعلق ابلقيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية ،و أأعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن
رغبهتا يف أأن تثين عىل العرض وادلراسة الذلين قدهمام الربوفيسور س نغ بشأأن القيود والاس تثناءات عىل حق املؤلف يف
ا ألنشطة التعلميية .وشكر الوفد الربوفسور س نغ عىل مراجعة ترشيعات حق املؤلف ألعضاء الويبو البالغ عددمه  189عضوا.
وذكر الوفد أأنه لحظ يف البداية اهامتما واهامتما واحضا دلمع ا ألهداف التعلميية ،مع حامية املؤلفني وفناين ا ألداء يف مصنفاهتم
الإبداعية .ور أأت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأنه قد يكون من املثري لالهامتم ،استنادا اإىل البياانت ،دراسة التأأثري
عىل الاس تثناءات والقيود .وتعد اس تنتاجات ادلراسة اإسهاما يف التحدايت اليت تواهجها اللجنة يف مناقشاهتا .و أأعرب الوفد
عن تطلعه اإىل العرض ا ألويل اذلي س يقدمه الربوفيسور ريد وإاىل املقرتحات ا ألخرى اليت من شأأهنا أأن تدفع النقاش حول
هذه املسأأةل اإىل ا ألمام.
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 .102وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الربوفيسور س نغ عىل حتليل البحوث الرتبوية
اذلي مشل مجيع ادلول ا ألعضاء .وقال الوفد اإنه يعرتف ابدلور احلامس اذلي تؤديه مؤسسات البحوث التعلميية يف تمنية اجملمتع.
ور أأى الوفد أأن املناقشات املتعلقة ابلتنفيذ الوطين ل إالطار القانوين ادلويل بشأأن حق املؤلف يه احملور الرئييس للعمل يف
اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وقال الوفد اإنه يتوقع أأن يس متع اإىل املزيد من الهنُ ج القامئة عىل ا ألدةل بشأأن الطرق اخملتلفة
لإدماج الاحتياجات الوطنية يف الإطار القانوين ويف هذا الصدد ،ر أأى أأن املناقشات الأكرث فائدة بشأأن الرتخيص قد تكون
موضع اهامتم مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل عرض الربوفيسور ريد حول دراسة القيود والاس تثناءات
ل ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى غري البرصية .و أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأنه نظرا للتبادلت اليت جرت وادلراسات اليت
قُدمت اإىل اللجنة ،فاإن أأي صك ملزم قانوان لن يكون نتيجة مناس بة لعمل تكل اللجنة يف اإطار هذا البند من جدول
ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،ميكن للجنة أأن تعمل عىل تقدمي التوجيه لدلول
ا ألعضاء بشأأن تنفيذ الصكوك القانونية ادلولية.
 .103وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن رغبته يف أأن يسلط ا ألضواء عىل ا ألهداف واملبادئ اليت اقرتهحا
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة  SCCR/26/7بشأأن موضوع والقيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية
والبحثية .ور أأى الوفد أأن هذه الوثيقة ميكن أأن تمكل هذا العمل بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية
والبحثية .وفامي يتعلق ابدلراسة اليت أأجراها الربوفيسور ريد عىل ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ،ذكر الوفد أأنه يتطلع اإىل
العرض اذلي س يقدمه ،وأأنه يود احلصول عىل حتديث يف أأقرب فرصة ممكنة .ونظرا لعدم وجود توافق يف الراء ،فاإن اإجياد
نفس ا ألساس اذلي اكن عليه احلال يف البند السابق ينبغي أأن يؤخذ يف احلس بان عند اإجياد أأساس ميكن امليض قدما فيه.
وذكر الوفد أأن املناقشات يف اللجنة ينبغي أأن تركز عىل فهم أأفضل للمسأأةل .و أأحاط الوفد علام ابلقرتاح املقدم من وفد
ا ألرجنتني بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .ونظرا ألن
الاقرتاح قُدم قبل اجامتع اللجنة بفرتة وجزية ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة الاقرتاح يف ادلورات التالية للجنة حق
املؤلف.
 .104و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء عن ترحيبه ابملناقشات املتعلقة بكيفية دمع الإطار ادلويل احلايل
للمؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقة يف العاملني التناظري والرمقي .ور أأى الوفد أأن الهدف من هذا البند
من جدول ا ألعامل ينبغي أأن يكون هو تقدمي التوجيه لدلول ا ألعضاء يف الويبو بشأأن كيفية اعامتد وتنفيذ قيود واس تثناءات
ذات مغزى عىل الصعيد الوطين يف اجملالت مضن الإطار القانوين ادلويل احلايل .ويف هذا الصدد ،رح :الوفد بعرض
الربوفيسور س نغ بشأأن الاس تثناءات والقيود املتعلقة ابلتعلمي والبحث ،وتطلع أأيضا اإىل الاس امتع اإىل ادلراسة الاس تقصائية
اليت أأعدها الربوفيسور ريد بشأأن القيود والاس تثناءات ل ألشخاص ذوي الإعاقة خبالف العجز عن قراءة املطبوعات .و أأكد
الوفد من املهم أأن حتافظ ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل قدر معني من املرونة ،وهو أأمر وثيق الصةل ابلنظر اإىل اختالف
النظام القانوين يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويؤدي الرتخيص دورا هاما ،يف العديد من ادلول ا ألعضاء ،يف بعض ا ألحيان
جنبا اإىل جن :مع تطبيق الاس تثناءات .و أأعرب الوفد عن عدم اعتقاده بأأن العمل عىل وضع صك ملزم قانونيا أأمر مالمئ.
ور أأى أأن املناقشات عىل أأساس اخملطط اذلي اقرتحه الرئيس س تكون مفيدة للغاية اإذا ركزت عىل تبادل أأفضل املامرسات
بغية اإجياد حلول فعاةل تعتقل أأي قضااي حمددة ،عىل سبيل املثال عن طريق القيود والاس تثناءات الوطنية أأو الرتخيص
مبوج :املعاهدات ادلولية احلالية .و أأحاط الوفد علام ابلقرتاح املقدم من وفد ا ألرجنتني بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقة .ونظرا ألن الاقرتاح
وصل متأأخرا جدا ،قال الوفد اإننا حباجة اإىل مزيد من الوقت لفهمه عىل حنو أأفضل .و أأكد الوفد من جديد وهجة نظره القائةل
بأأن العمل اذلي تضطلع به تكل اللجنة ميكن أأن يكون ،ه نتاجئ جمدية ،اإذا اكنت اللجنة تشرتك يف نفس الفهم لنقطة البداية
و أأهداف تكل العملية.
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 .105وشكر وفد الصني ا ألمانة والربوفيسور س نغ عىل ادلراسة العميقة والواسعة النطاق .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت
من خالل اجلهود املشرتكة مناقشة ذات صةل بشأأن حق املؤلف ،من حيث املؤسسات التعلميية والبحثية .و أأعرب الوفد عن
اهامتمه الشديد ابلس تخدام العادل حلق املؤلف ،ومن مث فاإن دليه لواحئ ذات صةل بشأأن الاس تثناءات والقيود املتعلقة
ابلتعلمي وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى.
 .106وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ وشكر الربوفيسور س نغ عىل دراس ته .ور أأى الوفد أأن
الاس تثناءات والقيود يه متطلبات أأساس ية مجليع معليات وضع املعايري والتفاهامت يف احملفل الوطين وادلويل ،و أأن هذه
ا ألحاكم حيوية لتحقيق التوازن املنشود بني مصاحل أأحصاب احلقوق والرفاهية العامة يف التقدم العلمي والثقايف والاجامتعي،
ول س امي يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ولقد وردت بوضوح يف املادة  7من اتفاق تريبس احلاجة اإىل احلفاظ عىل
التوازن بني حقوق املؤلف واملصلحة العامة ا ألوسع نطاقا ،ول س امي يف جمالت التعلمي والبحث والوصول اإىل املعلومات.
وتشلك املكتبات ودور احملفوظات ،اليت تعمل يف معظمها عىل أأساس غري جتاري ،مؤسس تني حيويتني يف اجملمتع ويف معظم
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،ألهنا غالبا ما تكون املصدر السائد ،اإن مل يكن الوحيد ،ملواد للطالب والأاكدمييني .ويف
الواقع ،يس تفيد الناس يف مجيع البدلان ،بغض النظر عن مس توى تمنيهتا ،من الاس تثناءات والقيود املتعلقة ابملكتبات ودور
احملفوظات .ومن شأأن التفاق املتعلق ابلقيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات أأن يتيح الاس تفادة من تكل
املزااي للبرشية مجعاء ،بدل من قرصها عىل البدلان فرادى .ويتطل :هذا التفاق التوحيد والتوازن عىل الصعيد الوطين ،مبا
يف ذكل مواءمة القوانني احمللية والس ياسات اليت من شأأهنا أأيضا أأن تسهم يف صون وتعزيز املصاحل املرشوعة مجليع أأحصاب
املصلحة .و أأيد الوفد تبادل اخلربات الوطنية لدلول ا ألعضاء ور أأى أأهنا مفيدة للجميع .وكرر الوفد اقرتاحه السابق بتعيني ميرس
أأو أأصدقاء للرئيس ،مثل جلان الويبو ا ألخرى ،ميكهنم أأن ينقلوا هذه العملية اإىل ا ألمام بطريقة مكثفة ومركزة .وطل :الوفد
من مجيع ادلول ا ألعضاء النظر جبدية يف اقرتاحه.
 .107وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه يف حني أأن البحث اذلي قُدم يف اللجنة يربز أأمهية ورضورة العمل بشأأن القيود
يرسع معلها ويوحد مسأألتني هام القيود
والاس تثناءات ،فاإنه يود أأن يُعرض عىل اللجنة ،وهو أأمر من شأأنه أأن ن
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والقيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية .وذكر الوفد أأنه
من حيث املبد أأ فاإن هذه مسأأةل واحدة ،تتحرك يف اجتاه واحد ،و أأنه ميكن صياغهتا كوثيقة واحدة .وذكر الوفد أأن اللجنة ل
تويل اهامتما اكفيا لالجامتعات غري الرمسية ،وابلتايل فاإهنا مل تسفر عن النتاجئ اليت تريدها .واقرتح الوفد اإنشاء فريق عامل
صغري يف ادلورة التالية للجنة لمتكني ادلول ا ألعضاء من النظر يف الواثئق املقدمة من اللجنة .وذكر الوفد أأن من شأأن ذكل
أأن يعزز اإىل حد كبري حل تكل املسائل املعروضة عىل اللجنة.
 .108ور نح :وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بس ياسة الويبو املتعلقة ابلنفاذ املفتوح .و أأعرب عن ثقته يف أأن تكل املبادرة
س تكون نقطة حتول يف نرش املعارف املتعلقة ابملسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية وميكن أأن تؤدي دورا هاما يف تعزيز احرتام
امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن الغرض من حق املؤلف هو الهنوض ابلثقافات والعلوم والتعلمي .ومت حتقيق أأمر أأسايس ل ألداء
السلمي لنظام حق املؤلف من انحية من خالل توفري حوافز خاصة لتنفيذ املصنف ومن انحية أأخرى تعزيز فرص الوصول
اإىل املصنف .ويف هذا الصدد ،أأكد الوفد من جديد رضورة احلفاظ عىل التوازن بني حقوق املؤلفني واملصاحل العامة الكبرية،
ول س امي التعلمي والبحث والوصول اإىل املعلومات .وقد منحت امجلعية العامة الولية للجنة حق املؤلف يف عام  2012للعمل
عىل وضع صك أأو صكوك قانونية دولية مناس بة بشأأن موضوع القيود والاس تثناءات .وبناء عىل ذكل ،من املتوقع للغاية من
اللجنة وادلول ا ألعضاء أأن تنخرط بشلك موضوعي وبناء يف املناقشة للهنوض ابلعمل وفقا لتكل الولية .و أأعرب الوفد عن
تأأييده للمبادرات احلالية لصياغة صك ملزم قانونيا بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص ذوي الإعاقة عىل املس توى ادلويل ،حيث أأن هذه املؤسسات هممة يف متكني الناس من احلصول عىل املعلومات
والثقافة .ومن شأأن هذا الصك امللزم قانوان أأن يتيح تلبية احتياجات مجيع ادلول ا ألعضاء من حيث العمل الترشيعي.
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 .109وذكر وفد الهند أأن القيود والاس تثناءات للمؤسسات التعلميية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ذات أأمهية ابلغة
يف عامل يزداد رصاعا .وذكر الوفد أأن اخملرج هو وضع اإطار دويل حيدد طبيعة الترشيعات احمللية لدلول ا ألعضاء .و أأضاف أأن
الاختالفات ا ألخرى يف الترشيعات الوطنية ل بد أأن تعيق تدفق املعرفة والتبادل ،وللتغل :عىل ذكل فاإن ا ألمر يتطل:
اإطارا دوليا .وذكر الوفد أأن العامل عالق بقضااي تتعلق ابمللكية وعدم امللكية وادلراية وعدم ادلراية ،ول يزال يتعني معاجلهتا.
وذكر الوفد أأن رشعية حق املؤلف بني امجلهور تعمتد بشلك اكمل عىل حق الوصول اإىل امجلهور بشلك عام .وحث الوفد
ادلول ا ألعضاء عىل العمل من أأجل حتقيق هذا الهدف.
 .110و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده للبيان املتعلق ابلقيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى اذلي قدمه وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ .وذكر الوفد أأن أأنظمة حق
املؤلف ينبغي أأن تكون متوازنة مع مراعاة املصاحل التجارية يف حق املؤلف و أأحصاب احلقوق وكذكل املصاحل العامة يف التقدم
العلمي والثقايف والاجامتعي .وذكر الوفد أأنه ينبغي عىل جلنة حق املؤلف أأن تواصل مبوضوعية مناقشة القيود والاس تثناءات
لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل وضع املعايري اليت
تشلك جزءا ل يتجز أأ من نظام قانوين دويل فعال ييرس املامرسة القانونية للقيود والاس تثناءات.
 .111و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره ل ألمانة وللربوفيسور س نغ عىل دراس ته الشامةل بشأأن القيود والاس تثناءات
لفائدة التعلمي .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأعرب عن رغبته يف الإشارة اإىل
الهدف  4من أأهداف التمنية املس تدامة .وقال اإنه من أأجل الوفاء هبذا الوعد ،جي :أأن يصبح دور املؤسسات التعلميية
والبحثية اإلزاميا ويتعني عىل أأعضاء اللجنة هتيئة بيئة مواتية لتيسري النفاذ ابلنس بة للمؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى .ور أأى الوفد أأنه لو قامت اللجنة بتوجيه الطاقة اإىل معل ذكل البند من جدول ا ألعامل ،ميكن للويبو
أأن تسهم اإسهاما جمداي يف خطة التمنية العاملية .ومن أأجل اختاذ خطوات ملموسة ،يتعني عىل اللجنة حتديد الفجوات القامئة
بني اجملالت الوطنية وادلولية ،ول س امي تكل اليت ل ميكن معاجلهتا اإل من خالل صك قانوين ملزم دوليا .وذكر الوفد أأن
دراسة الربوفيسور س نغ قدمت بياانت قمية ميكن أأن تساعد اللجنة يف حتقيق هذا الهدف .و أأشار الوفد اإىل أأنه يوجد يف
الس ياق ا ألفريقي تعمل عن بعد يأأيت نتيجة لالنتشار الرسيع للتكنولوجيا ويس تلزم وضع اإطار مالمئ يأأخذ يف الاعتبار تألك
احلدود املادية واجلغرافية .ويف هذا الصدد ،يركز معل وفد جنوب أأفريقيا يف اللجنة عىل البياانت الضخمة اليت مجعت يف
دراسة الربوفسور س نغ ،واليت ميكن أأن تقرب اللجنة من التوصل اإىل نتيجة قاطعة ومقبوةل بصورة متبادةل يمت تطبيقها معليا.
 .112و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وذكر الوفد أأنه ل ميكن املبالغة يف التأأكيد عىل
تمنية اجملمتع ،وابلتايل فاإن أأي اإطار من شأأنه أأن يعزز كفاءة أأداء ا ألنشطة التعلميية ،خلدمة غرض بناء املعرفة والاحتياجات
الاجامتعية والاقتصادية ،هو أأمر يس تحق النظر فيه بصورة متوازنة .و أأعرب الوفد عن أأمهية ذكل يف ضوء هجود الويبو
الرامية اإىل الربط بني أأنشطهتا و أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل ألن هذا البند من جدول ا ألعامل مل
حيظ بتخصيص ما يكفي من الوقت وا ألدوات لتحقيق تقدم ملموس .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف استبدال هذا الاجتاه مبا هو
عكسه مع تقدمي خمطط الرئيس أكداة لتسهيل مناقشة الاس تثناءات التعلميية ،مبا يف ذكل الفئات الامثين اليت حددهتا دراسة
الربوفيسور سينغ ووثيقة العمل  ،SCCR/26/4 Prov.من بني أأخرى .و أأعلن الوفد عن ترحيبه ابدلراسة املس تمكةل اليت
أأجراها الربوفيسور س نغ واليت مشلت أأحاكم القيود التعلميية يف  189دوةل عضوا يف الويبو .وجاءت ادلراسة مفيدة جدا
و أأظهرت حبق املامرسات املتنوعة يف ادلول ا ألعضاء ،من حيث وضع أأحاكم للقيود والاس تثناءات .وقد أأعادت ادلراسة
التأأكيد عىل احلاجة اإىل معيار عاملي ،من شأأنه أأن خيلق هنجا غنيا ابملعلومات ،حيث أأصبحت ا ألنشطة التعلميية عابرة للحدود
الوطنية يف س ياق منصات التسلمي الرمقية ،وذكل لتحقيق فهم أأمعق وحتديد احللول .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنظر اللجنة يف
اقرتاح عقد ورش معل إاقلميية بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل من أأجل التوصل اإىل فهم أأمعق وحتديد احللول.
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 .113و أأعرب وفد ا ألرجنتني عن شكره لوفد ش ييل لإعالنه ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأنه
قبل الاجامتع ،قدم وثيقة أأدخلت عنرصا جديدا يف املناقشة بشأأن التعلمي العادل واملكتبات ودور احملفوظات وا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى .وقال الوفد اإن ذكل أأمر جديد يف املناقشات ،فكام هو احلال يف النظام العام للملكية الفكرية عىل
املس توى ادلويل ،فاإن املبد أأ الوحيد للقانون ادلويل ،هو مبد أأ الواقع ا إلقلميي اذلي يطبق عىل نطاق عاملي ،وابلتايل تطبق
امحلاية أأيضا يف البدل اذلي تُلمتس فيه هذه امحلاية .وهناك أأنواع معينة من العالقات القانونية اليت ينطوي علهيا ذكل ،ل س امي
اإذا اكن هناك تقيمي ملا اإذا اكن نوع معني من السلوك ميثل انهتااك .ومن حيث املبد أأ ،فاإن للك بدل نظامه اخلاص اذلي يعمل
وفقا لظروفه الوطنية ،وكام أأوحض الربوفيسور س نغ ،اذلي يطبق أأيضا عىل الاس تثناءات اليت تسمح بطائفة واسعة من
البدائل .واقرتح الوفد القيام مبحاوةل لإثبات أأنه من أأجل الصالحية ادلولية لالس تثناءات والقيود ،من املمكن أأن يكون هناك
مبد أأ يف بدل املنشأأ أأو ماكن الإنتاج ،يكون لصالحيته أأثر الصالحية يف البدلان ا ألخرى .و أأوحض الوفد أأنه اإذا مل تلزتم اللجنة
مببادئ مماثةل ،فس يكون هناك مجموعة من الاس تثناءات عىل النحو املبني يف ادلراسة اليت أأجراها الربوفيسور سينغ .واقرتح
الوفد أأن تتوصل اللجنة اإىل التوحيد املطلق يف س ياق الاس تثناءات حبيث ميكن للمكتبات أأن تزود بعضها البعض دون
خوف من اعتباره انهتااك .و أأوحض الوفد أأن هذا مزجي من مبد أأ ا إلقلميية واختبار الثالث خطوات ومبد أأ التنس يق .وذكر الوفد
أأن حقا واحدا من حيث صالحية الاس تثناءات يتطل :دراسة اإضافية متعمقة .وقال الوفد اإن وثيقته جمرد اقرتاح متهيدي
لبدء املناقشة بشأأن هذه املسأأةل .واقرتح الوفد أأن تس تخدام اللجنة اجلدول قيد املناقشة وكذكل النتاجئ اليت توصل اإلهيا
الربوفيسور س نغ ،عند النظر يف نظام للحد ا ألدىن من الاس تثناءات والقيود .عىل سبيل املثال ،اإذا طلبت مكتبة من مكتبة
أأخرى نسخة من كتاب مل يعد يمت طباعته وبيعه يف بدل أخر ،فاإن ا ألمر ميكن أأن يس تغرق اخليار ا ألدىن ،من خالل طل:
خمت حتريري ابملاكن اذلي ل يزال يمت فيه بيع املصنف أأو طرحه يف سوق الكت :املس تعمةل .ويتطل :ذكل امجلع بني قاعدة
املواءمة وقاعدة التوحيد ،اليت أأكد الوفد أأنه يقرتهحا .وذكر الوفد أأن هذه العملية ميكن أأن تساعدها قاعدة املواءمة ،وهو نظام
يتطل :مزيدا من ادلراسة وجي :أأن يصاح :ذكل مقرتحات أأخرى قامئة .وذكر الوفد أأن اس تخدام مبد أأ ا إلقلميية عىل وجه
احلرص ميكن أأن يكون انقصا ،أأاي اكن الصك أأو الصكوك اليت سيس تخدموهنا.
 .114وقال وفد ش ييل اإن مسأأةل الاس تثناءات والقيود موضوع ذو أأمهية ابلنس بة لبدله ،وإانه يرى أأن معاهد التعلمي
والبحث أأساس ية ،فضال عن ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وشكر الوفد ا ألمانة والربوفيسور س نغ عىل ادلراسة .وفامي
يتعلق ابلقسم الوارد يف ادلراسة اذلي يشري اإىل ش ييل ،أأثىن الوفد عىل التصويبات اليت أأدخلت يف الإشارة اإىل ترشيعاته،
واليت انقشها يف ادلورة السابقة .وقال اإن ادلراسة اليت تتناول الواقع العاملي س تكون مفيدة جدا يف مناقشات اللجنة .ور أأى
الوفد أأن القيود والاس تثناءات اليت اقرتهحا الربوفيسور س نغ س تيرس حتليل هذا املوضوع .وذكر الوفد أأنه مندهش من
الاخنفاض الشديد يف عدد ادلول ا ألعضاء اليت دلهيا قيود واس تثناءات تس هتدف عىل وجه اخلصوص التعلمي عن بعد أأو عرب
الإنرتنت فضال عن تدابري امحلاية التكنولوجية ( .)TPMsوذكر الوفد أأن ذكل يوحض بطريقة ما التحدايت املقبةل يف البيئة
الرمقية ،وما ينبغي التفكري فيه لتحديث الترشيعات.
 .115و أأيد وفد غواتاميل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأثىن الوفد عىل
ادلراسة اليت أأجراها الربوفيسور س نغ واليت ر أأى أأهنا هممة يف توحيد املعلومات املتعلقة بأأحاكم الكياانت التعلميية واملكتبات
ودور احملفوظات.
 .116و أأعرب وفد الربازيل عن رسوره ألن جلنة حق املؤلف تشارك جبدية يف مناقشة الاس تثناءات والقيود .وبعد ثالث
س نوات من اختتام املفاوضات بشأأن معاهدة مراكش ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اللجنة مس تعدة للتوحد من أأجل
املكتبات واملتاحف واملؤسسات البحثية والتعلميية وكذكل ل ألشخاص ذوي الإعاقة .وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،يف ظل التنس يق القادر من وفد ش ييل ،ظلت تناقش هذه املسائل بشلك مكثف .و أأعرب الوفد عن
سعادته ألهنا تبدو أأهنا حتشد العديد من ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .وذكر الوفد أأنه مقتنع بأأن نظاما حصيحا حلق املؤلف ،مع
وجود قيود واس تثناءات مدروسة ،يوفر حامية أأكرث فعالية واس تدامة ألحصاب احلقوق .ويشجع هذا النظام أأيضا عىل التقدم
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يف العلوم والفنون املفيدة .وذكر الوفد أأن الطالب الراغبني يف متابعة تعلميهم كثريا ما يناضلون يف الربازيل ويف كثري من
البدلان ا ألخرى يف وجه الظروف الشاقة والتاكليف ادلراس ية العالية ويعانون من وصول أأقل من املثايل اإىل ش بكة الإنرتنت
وعدم كفاية املكتبات وفقر خمزوهنا أأو حىت ارتفاع أأسعار الكت :الأاكدميية غري متاحة لكها ابللغة الربتغالية .ويف هذا الصدد،
أأعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة يف املناقشات اليت جترى يف جلنة حق املؤلف هبدف التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن
الصك أأو الصكوك القانونية اجلديدة اليت من شأأهنا أأن تضمن توفري ادلمع الالزم للك بدل لإنشاء نظام وطين متوازن وفعال
حلق املؤلف ،أخذة يف الاعتبار الاكمل الاحتياجات الاقتصادية والاجامتعية ،مع احرتام احلقوق املرشوعة ألحصاب حق
املؤلف .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل ا ألمور ل تتعارض مع بعضها البعض ،و أأهنا تعزز بعضها بعضا ألن الناس حيرتمون
أأي نظام عادل .ومثة نقطة أأخرى هامة جدا تتعلق ابحلاجة اإىل درجة أأعىل من التوحيد ادلويل ،لمتكني املكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف ومؤسسات البحث يف خمتلف البدلان من التعاون تعاوان اتما مع بعضها البعض دون خوف من
املسؤولية لصاحل املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل .ومت التشديد عىل هذه النقطة ،يف مجةل أأمور أأخرى ،يف اقرتاح وفد
ا ألرجنتني .وذكر الوفد أأنه يشارك يف تكل املناقشات حبسن نية ،و أأن نتاجئها س تؤدي اإىل اإحداث تغيري يف ترشيعاته الوطنية.
 .117وقال وفد املكس يك اإن التعلمي هو أأحد أأمه العوامل اليت تسهم يف التمنية ويف تقدم الناس واجملمتعات والبدلان كلك.
وقد أأصبح التعلمي أأمرا ابلغ ا ألمهية بسب :التغريات العلمية والتقنية اليت تتحرك برسعة كبرية ،واليت يشهدها العامل يف ذكل
الوقت .ومن الناحية الاقتصادية ،يُعترب التعلمي أأحد أأمه العنارص ذات الصةل ابلإنتاج ،ومن الناحية الاجامتعية ،فاإنه يشلك
ا ألساس للقضاء عىل أأوجه عدم املساواة والفقر وا ألمية ومن وهجة نظر اإنسانية  ،فاإن التعلمي حق أأسايس من حقوق
الإنسان .وهتدف البحوث اإىل اكتساب معارف جديدة و أأفضل يف خمتلف اجملالت ،مثل الصحة والفن وا ألدب ،مما يؤدى
بدوره اإىل نتاجئ وحمصالت عديدة يف اجملمتع كلك .ولهذا السب ،:ذكر الوفد أأن حكومة املكس يك ترح :ابلقيود
والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .ور أأى الوفد أأن الاس تثناءات عىل
حق املؤلف ألغراض تعلميية سوف تدمع املواد املعلوماتية والنظم التعلميية التقليدية ونظام التعمل عن بعد .ور أأى الوفد أأن
هناك طريقة دلمع التعلمي وتشجيع البحث العلمي عىل مس توى اجلودة يف أأي بدل ،وذكل من خالل حتسني الوصول اإىل
املصنفات احملمية حبقوق املؤلف .وذكر الوفد أأنه أأدرج يف ترشيعات بدله أأحاكما بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة
املؤسسات التعلميية والبحثية .ويف هذا الس ياق ،أأيد الوفد موضوع القيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى.
 .118وقال الرئيس اإنه قد أأعد قبل عدة دورات خمططا للموضوع والاس تثناءات والقيود لفائدة املكتبات ودور احملفوظات،
وحيتوي عىل قامئة ابملواضيع الرئيس ية املقرتحة اليت ستناقش بطريقة مرتبة ومنظمة .وذكر الرئيس أأنه فامي يتعلق مبوضوع
الاس تثناءات والقيود للمؤسسات التعلميية والبحثية ،فاإنه يعزتم القيام بنفس اليشء و أأنه قد أأعد ،بدمع من ا ألمانة ،خمططا
بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية .و أأوحض الرئيس أأن اخملطط ل يتضمن ،عند هذه املرحةل،
القيود والاس تثناءات املتعلقة اب ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ،وذكل بسب :املرحةل املبكرة من تكل املناقشة ،و أأن
اللجنة بعد ظهر ذكل اليوم ،ستس متع للمرة ا ألوىل اإىل دراسة اس تقصائية بشأأن هذه املسأأةل .و أأوحض الرئيس أأن القصد من
اخملطط موحض يف املقدمة ،يف فقرة توجد يف نفس السطر اذلي أأدخلته الفقرة الواردة يف خمطط الاس تثناءات والقيود لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات .و أأوحض الرئيس أأن اخملطط مصمم ليكون أأداة مفيدة يف توفري هيلك ،يف املناقشة املوضوعية للك
موضوع ،استنادا اإىل املوارد الكثرية املعروضة عىل اللجنة .وذكر الرئيس أأن اخملطط س يتيح للجنة اإجراء مناقشة تستند اإىل
ا ألدةل وحترتم وهجات النظر اخملتلفة ،دون توجيه املناقشات حنو أأي نتيجة معينة أأو غري مرغوب فهيا ،ولكن مبا يؤدي اإىل فهم
املواضيع عىل حنو أأفضل .و أأوحض الرئيس أأن اخملطط حيتوي عىل عدة أأمعدة تشمل معودا عن رمق املوضوع ،ومعودا عن
عنوان املوضوع ،ومعودين اإضافيني يتعلقان ابلوثيقة  .SCCR/33/6و أأول هذين العمودين هو املوجز التنفيذي عن ادلراسة
املتعلقة ابلقيود والاس تثناءات ل ألنشطة التعلميية ،والثاين حيتوي عىل املالحظات اخلتامية ،عىل النحو املبني يف
الوثيقة  SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل  51من الوثيقة .و أأوحض الرئيس بشأأن قامئة املواضيع أأن املواضيع الامثنية اليت
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اختارها الربوفيسور س نغ ،عىل غرار ما طلبته بعض الوفود ،تشلك أأساس القامئة يف اخملطط .وتتكون تكل املوضوعات
الواردة يف دراسة الربوفيسور س نغ من الاس تخدام اخلاص/الشخيص ،والاقتباسات ،والاس تنساخ التعلميي ،واملنشورات
التعلميية ،واخملتارات ،واملصنفات وا ألعامل املركبة ،وا ألداء املدريس ،والربامج التعلميية ،والتصالت والتسجيالت .ويمتثل
املوضوع السابع يف الرتاخيص الإلزامية للنُسخ والرتجامت التعلميية ،والثاين هو الاس تثناءات اخلاصة بتدابري امحلاية
التكنولوجية/معلومات الإدارة الصحيحة ( )TPM/RMIل ألغراض التعلميية .وقال الرئيس اإن هذه يه املوضوعات الواردة
يف دراسة الربوفيسور س نغ و أأن الوفود ا ألخرى ترى أأنه ينبغي للجنة أأن تأأخذ يف الاعتبار الوثيقة SCCR/26/4 Prov.
اليت حتتوي عىل مواضيع أأو عنارص أأخرى ملعرفة ما اإذا اكن من املمكن انتقاء بعض املواضيع املدرجة يف تكل الوثيقة ،وهذا
ما قام به الرئيس .وعىل هذا النحو ،اختار الرئيس من تكل الوثيقة مواضيع اإضافية للمخطط ،مبا يف ذكل املصنفات اليتمية
والعقود والاس ترياد والتصدير أأو القضااي العابرة للحدود ،واحلد من املسؤولية جتاه املؤسسات التعلميية .ومبا أأن املواضيع
ا ألربعة ا ألخرية مل تكن جزءا من دراسة الربوفيسور س نغ ،أأعرب الرئيس عن رغبته يف أأن يرشح سب :اختيار هذه املواضيع
من خالل اس تعراض هيلك الوثيقة  .SCCR/26/4 Prov.وتبد أأ الوثيقة ابدليباجة ،ومل يكن من املعقول اإدراج قسم
"الاعتبارات العامة املنطبقة" يف قامئة املواضيع اجلوهرية اليت ستناقش .وحيتوي القسم  4من تكل الوثيقة عىل
"الاس تخدامات" ،وفامي يتعلق ابلس تخدامات ،ذكر الرئيس أأنه رمبا يكون أأكرث تركزيا عىل املواضيع اليت يريد أأن خيتارها .غري
أأن أأول اس تخدام حيمل عنوان "املؤسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية" ،وذكر الرئيس أأنه مل خيرت هذا املوضوع ألن
املؤسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية عنرص مشرتك لفي ميع املواضيع اليت اختريت يف دراسة الربوفيسور س نغ . .وذلكل،
ل مغزى اإدراهجا مكوضوع واحد يتعني مناقش ته ،ألنه سيمت مناقش ته يف لك من املواضيع املتبقية .و أأوحض الرئيس أأنه س يضم
تعليقاته عىل القسم  4.2مع تعليقاته عىل القسم  ،4.3حيث أأهنا تفرس نفسها ذاتيا داخل وخارج اس تثناءات الغرف
ادلراس ية .وذكر الرئيس أأن تكل يه ا ألماكن اليت ميكن أأن تنجح فهيا الاس تثناءات ،وعىل هذا النحو ،فاإن هذا رشطا
ينطبق عىل بعض الاس تثناءات .وذكر الرئيس أأن دراسة الربوفيسور س نغ تركز عىل الاس تثناءات املقابةل للحقوق
الاس تئثارية اليت تعد أأكرث وضوحا ،وتتضمن اس تثناءا ل إالنساخ ،وهو اس تثناء ل ألداء العام ،ورشوطه املطبق يشمل داخل
الغرفة ادلراس ية أأو خارج الغرفة ادلراس ية .وذكر الرئيس أأنه مل خيرت تكل اخلاصة ابدلراسة .وفامي يتعلق ابلقسم " 4.4التوافر
عىل أأساس تفاعيل والتواصل مع امجلهور ألغراض تعلميية" ،ر أأى الرئيس أأن ذكل مدرجا ابلفعل يف قامئة الربوفيسور س نغ،
ألن هذا التوافر ميكن أأن ينطوي عىل جزء من الاس تنساخ أأو البث التعلميي والتصالت والتسجيالت .وفامي يتعلق
ابلقسم " ،4.5اخملتارات واملقطتفات" ،ذكر الرئيس أأن اخملتارات يه أأحد املواضيع احملددة اليت اختارت ادلراسة اليت أأجراها
الربوفيسور سينغ ،واليت أأدرجت حتت املوضوع رمق  ،4ويه املنشورات التعلميية واخملتارات واجملموعات واملصنفات العامة.
وفامي يتعلق ابلبند " 4.6التعمل عن بعد" ،ذكر الرئيس أأنه قدم يف العرض اذلي قدمه الربوفيسور سينغ رشحا حلاةل التعمل عن
بعد ،اليت املدرجة جزئيا يف مناقشة اتصالت البث التعلميية والتسجيالت .وقال الرئيس اإن اللجنة ستس تخدم التعليقات
املتعلقة هبذه املسأأةل الهامة املمتثةل يف التعمل عن بعد .وفامي يتعلق ابلبند " 4.7البحث" ،ذكر الرئيس أأن مصطلح "البحث"
هو أأحد ا ألهداف الرئيس ية للمصطلحات املس تخدمة يف هذا البند من جدول ا ألعامل .وقال الرئيس اإن مصطلح البحث هو
موضوع متقاطع ميكن ذكره يف لك موضوع مقرتح يف قامئة اخملطط ،وذلكل مل يضف البحث موضوعا حمددا واحدا ،عىل النحو
اذلي سريد يف القامئة املتبقية يف الوثيقة  .وذكر الرئيس أأن القسم " 4.8الهندسة العكس ية" هو يشء يتعلق عىل وجه
التحديد ابس تخدامات الربجميات ،ويف هذا الصدد ،ونظرا لعدم وجود خصوصية خاصة لنوع املصنف ،فقد ينطوي عىل
اإشارة اإىل ذكل عند الرضورة ول يدرجه مكوضوع .وذكر الرئيس أأن القسم " 5ا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى" ،ل يزال
غري جزء من املواضيع ألن اللجنة مل تس متع بعد دلراسة حتديد النطاق .وذكر الرئيس أأن القسم  6هو "تعليقات عامة عىل
املوضوعني  1و  ."2و أأوحض الرئيس أأنه نظرا ألن هذه التعليقات العامة تتعلق مبواضيع حمددة ،فاإهنا ل تس تحق أأن ُختتار
مكواضيع بنفسها .وذكر الرئيس أأن القسم  7يشمل "موضوعات أأوسع نطاقا لها أاثر عىل التعلمي" ،وليست اس تثناءات صارمة
ل ألغراض التعلميية .وذكر الرئيس أأن تكل املوضوعات يه مواضيع ينبغي النظر فهيا عندما تشرتك اللجنة يف هذه املناقشة،
واخليار ا ألول هو جمرد أأخذها يف الاعتبار ،ولكن ليس ابلرضورة اإدراهجا يف القامئة .وليس القسم " 7.1التكنولوجيا"
تكنولوجيا ،ول اس تثناء ،ولكنه مسأأةل ينبغي مناقش هتا عندما تشارك اللجنة يف تكل املناقشة املنظمة .و أأوحض الرئيس أأن
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القسم  7.2هو "املصنفات اليتمية واملسحوبة أأو اليت نفدت طبعاهتا" ،و أأنه قد اختار هذا املوضوع ألنه فعل اليشء نفسه يف
اخملطط الهيلكي لالس تثناءات والقيود للمكتبات ودور احملفوظات .ومبا أأنه ل يزال يف اخملطط اذلي مل يناقمش بشأأن اخملطط
للمكتبات ودور احملفوظات ،ومدرج يف الوثيقة  SCCR/26/4 Prov.مكوضوع ينبغي مناقش ته ،فقد اختاره الرئيس بوصفه
املوضوع رمق  .9وذكر الرئيس أأنه فامي يتعلق مبوضوع "املكل العام" يف القسم  7.3اذلي ل يتضمن فقرات واردة فيه ،وهو أأمر
ل يتطل :اس تثناء ألنه مكل عام ،فاإن اللجنة س تعود اإليه يف مناقشات املوضوعات اليت تتطل :اس تثناءات عىل املس توى
الوطين .وذكر الرئيس أأن القسم  7.4هو "العقود" و أأنه ينال نفس املعامةل مثل الاس تثناءات والقيود لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات ،اليت أأدرجت يف اإطار موضوع العقود ،وسيمت مناقش ته يف اخملطط .وذكر الرئيس أأن موضوع "مسؤولية مزود
خدمة الإنرتنت" يف القسم  7.5هو موضوع ابلغ ا ألمهية يشلك جزءا من الاس تثناءات والقيود ألغراض تعلميية .وذكر الرئيس
أأن هذا أأمر ميكن للجنة أأخذه يف احلس بان ،ولكنه ليس شيئا يرتبط ارتباطا وثيقا ابلقامئة .ويتناول القسم  7.6موضوع
"الاس ترياد والتصدير" ،اذلي ميثل جزءا من القامئة املذكورة وكذكل جزءا من خمطط الاس تثناءات والقيود .ويتناول القسم
" 7.7الصحة العامة أأو ا ألمن" ،ويه مسائل هامة للغاية .وذكر الرئيس أأنه ميكن تقامس أأي مسامهة واردة من اهامتم اللجنة
ابلصحة العامة أأو ا ألمن العام عندما تناقش اللجنة املواضيع املرتبطة ارتباطا وثيقا ابلس تثناءات والقيود ألغراض تعلميية .وذكر
الرئيس أأن املرفق يتضمن تعليقات عىل الرتتيبات املعمول هبا معوما .ويف ضوء هذا التوضيح ،ذكر الرئيس أأنه س يعود اإىل
اخملطط املقرتح لهذا املوضوع ،اذلي يتضمن املواضيع الامثنية اليت أأعدها الربوفيسور س نغ و أأربعة مواضيع خمتارة من الواثئق
السابقة املتعلقة بتكل املادة .و أأشار الرئيس اإىل أأن هذا هو احلال يف اخملطط املامثل املتعلق ابلس تثناءات والقيود لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات .و أأوحض الرئيس أأن تكل القامئة جمرد اقرتاح من الرئيس وميكن تعديلها .و أأكد جمددا أأن اخملطط
هيدف ألن يوفر للجنة مناقشة منظمة يتعني اتباعها.
 .119وفتح الرئيس الباب أأمام التعليقات.
 .120وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر الرئيس عىل اإعداده خملطط الرئيس .ور أأى الوفد أأن الوثيقة
تغطي بشلك اكف النطاق الواسع من الاس تثناءات اليت تود مجموعة البدلان ا ألفريقية أأن تناقشها يف تكل اللجنة .و أأعرب
الوفد عن تطلعه اإىل أأن يكون خمطط الرئيس هو ا ألساس لإجراء مناقشة فورية يف املس تقبل بشأأن الاس تثناءات والقيود
للمؤسسات التعلميية والبحثية .وذكر الوفد أأنه من حيث مس توى النضج واحلاجة اإىل مواصةل مناقشة الاس تثناءات
ل ألشخاص ذوي الإعاقة غري العاجزين عن القراءة ،فاإنه ميكن أأن يدرك السب :يف استبعاد الرئيس لهذا املوضوع .وفامي يتعلق
ابملؤسسات التعلميية والبحثية ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اخملطط اكف ملواصةل املناقشات يف املس تقبل .و أأوحض الوفد بأأنه
نظرا ألنه تسمل اخملطط للتو ،فلن يكون هناك مناقشات موضوعية بشأأنه .و أأعرب الوفد عن اس تحسانه للمبادئ اليت
اس تخلصها الربوفيسور س نغ والوثيقة  ،SCCR/26/4 Prov.وعن تطلعه اإىل مزيد من املناقشات بشأأن ذكل.
 .121وشكر وفد املكس يك الرئيس عىل اإاتحة اخملطط .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذا املرشوع مفيد للغاية ،ألنه يعطى
اللجنة فكرة عن مجيع املوضوعات املعنية .ودعا الوفد مجيع الوفود اإىل دراسة اخملطط ألنه من السهل فهمه استنادا اإىل الطريقة
اليت قدهما الرئيس .وذكر الوفد عن دليه بعض ا ألس ئةل املتعلقة ابملوضوعني  9و .10وسأأل الوفد الرئيس عن أأس باب اإدراج
مواضيع املصنفات اليتمية والعقود.
 .122وقال الرئيس اإنه نظرا ألن ذكل جزء من الاقرتاح ا ألويل ،فاإنه ل يعين أأن الرئيس يوافق خشصيا عىل أأن موضوع
حمدد ينبغي أأن يكون جزءا من القامئة .و أأوحض الرئيس أأن اخملطط ،مع أأنه خمطط الرئيس ،فاإنه حياول أأن يعكس ما اقرتحته
الوفود يف الواثئق السابقة .وذكر الرئيس أأنه اإذا اكن هناك توافق يف الراء ،بعد املناقشات ،عىل أأن العقود ليست مسأأةل
هممة ،فستمت حذفها ،ألن اخملطط يعكس املناقشات .أأما فامي يتعلق ابملصنفات اليتمية ،ذكر الرئيس أأهنا موضوع همم أأيضا،
ولكن قد يكون من املفيد بعد املناقشة أأن تكون املصنفات اليتمية جزءا من اخملطط ،أأو أأن تعامل بشلك منفصل كبند أخر
من اخملطط .و أأشار الرئيس اإىل حماولته أأن يعكس ما مت تقدميه.
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 .123و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن رغبته يف تكرار ما تقامسه ابلفعل يف بيانه الافتتايح .وشكر
الوفد الرئيس عىل اإعداد اخملطط .ور أأى أأن املناقشات عىل أأساس اخملطط س تكون مفيدة للغاية اإذا ركزت عىل تبادل أأفضل
املامرسات هبدف اإجياد حلول فعاةل سواء ابلقيود والاس تثناءات الوطنية أأو الرتخيص مبوج :املعاهدات ادلولية احلالية.
 .124وشكر وفد تركيا الرئيس عىل اخملطط والربوفيسور سينغ عىل دلراسة .وذكر الوفد أأنه عىل اس تعداد ملناقشة اخملطط،
ومع ذكل ،نظرا ألنه تلقاه للتو ،فاإنه س يحلهل بعناية مث يعود اإليه ابلتعليقات .ور أأى الوفد أأنه س يكون من ا ألفضل مناقشة
اخملطط عىل أأساس اخلربات الوطنية.
 .125وذكَّر الرئيس اللجنة بأأهنا شاركت يف مناقشة من خالل اس تخدام خمطط مماثل بشأأن الاس تثناءات والقيود لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات .واشار الرئيس اإىل أأن هناك أأس بااب لتقامس ما يريد لك وفد تقامسه يف مناقشة لك موضوع.
 .126وشكر وفد ش ييل الرئيس عىل عرضه ،القامئ عىل ادلراسة املطوةل اليت أأجراها الربوفيسور س نغ .وذكر الوفد أأنه ليس
دليه فرصة بعد لإجراء دراسة موضوعية للمخطط ألنه قد تلقاه للتو .وذكر الوفد أأنه نظرا ألن اخملطط يتضمن مواضيع اإضافية
مل تتناولها دراسة الربوفسور سينغ فاإنه يرى أأن عنوان اخملطط ميكن أأن يتغري ليعكس املواضيع اليت مل تتناولها ادلراسة.
و أأعرب الوفد عن رسوره لوجود أأساس ملواصةل النقاش.
 .127وشكر وفد جنوب أأفريقيا الرئيس عىل اخملطط ،ور أأى أأنه س يكون أأداة مفيدة .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن اخملطط
يستند اإىل البياانت اليت مت مجعها يف ادلراسة اليت أأعدها الربوفيسور س نغ .و أأيد الوفد اخملطط أكساس للمناقشة يف
املس تقبل.
 .128و أأعرب الرئيس عن رغبته يف أأن َّيذكر ببعض الاقرتاحات احملددة لتغطية بعض املواضيع اليت مل ترد اإل يف دراسة
الربوفيسور س نغ .وذكر الرئيس أأن اخملطط يس تحق مزيدا من النظر اذلي يعكس اجلهود نفسها املبذوةل من أأجل اإطار
املكتبات ودور احملفوظات .وذكر الرئيس أأنه فامي يتعلق ابخملطط اخملصص للمكتبات ودور احملفوظات ،عرض الرئيس أأول أأو
قدم خمططا ،مث جرت مناقشة بشأأن قامئة املواضيع ،و أأخريا أأتيحت للرئيس الفرصة لتحديث تكل القامئة ،استنادا اإىل
املناقشة ،وبعد ذكل ،دخلت اللجنة يف مناقشات منظمة ،موضوعا بعد أخر .وعند مناقشة لك موضوع ،هناك فرصة
للرئيس ألن يلخص بطريقة أأو بأأخرى تكل املناقشة .وذكر الرئيس أأن اخملطط يعكس املقرتحات املقدمة بشأأن الفقرة
الاس هتاللية للمخططات السابقة .و أأوحض الرئيس أأنه اكن جمرد اس تنساخ يقوم به لتكل املقدمة اليت ورد فهيا ذكر الوفود
مكؤلفني مشاركني .ودعا الرئيس الوفود اإىل تقدمي تعليقاهتا عىل القامئة ،مث الاخنراط يف موضوع املناقشة حس :املوضوع،
وذكر أأهنا س تكون غنية ومليئة بأراء خمتلفة من شأأهنا أأن تعطي فكرة ملموسة عن لك موضوع من هذه املواضيع .وقال
الرئيس اإنه رمبا يف الهناية لن تبقى مجيع املواضيع .وستمت إازاةل بعض املواضيع بعد اس تنتاجات أأو أراء مثرية لالهامتم ،ومن شأأن
امليض قدما يف تكل املناقشة اجلوهرية أأن ميَّكن املنظامت غري احلكومية من أأن تكون مس تعدة ،موضوعا بعد أخر.

البند  6من جدول ا ألعامل :القيود والاس تثناءات للمكتبات واحملفوظات
 .129أأعلن الرئيس أأنه ،ألس باب تتعلق ابلوضوح ،مل يغلق البند  7من جدول ا ألعامل املتعلق ابلقيود والاس تثناءات لفائدة
املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وذكر الرئيس أأنه بد أأ هبذا البند من جدول ا ألعامل بسب:
عرض الربوفيسور س نغ و أأن املنظامت غري احلكومية اليت ترغ :يف تقامس بيان بشأأن موضوع الاس تثناءات والقيود
للمؤسسات التعلميية والبحثية و ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،ميكهنا أأن تتقامس بياانهتا يف اليوم التايل.
 .130وفتح الرئيس الباب للبياانت العامة بشأأن الاس تثناءات والقيود لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.

SCCR/33/7
34

 .131وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأعرب عن رغبته يف أأن يبد أأ ابلإشارة اإىل بيانه الافتتايح العام
السابق بشأأن الاس تثناءات والقيود .وذكر الوفد أأن هذا البيان يعرب بوضوح عن ر أأي مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن مناقشة
جلنة حق املؤلف فامي يتعلق ابلس تثناءات والقيود للمؤسسات التعلميية مبا يف ذكل املكتبات ودور احملفوظات .ويؤكد ذكل
البيان أأيضا ادلور املركزي لهذه املؤسسات يف معلية التعمل والإبداع والابتاكر والاكتشاف يف احلياة ،وكيف أأن نظام حق
املؤلف يوفر توازان بني مصاحل أأحصاب احلقوق واملصاحل العامة .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق مبسأأةل املكتبات ودور احملفوظات،
أأتيحت للجنة حق املؤلف فرصة الاس امتع اإىل املامرسني اذلين يتقامسمون خرباهتم العملية بشأأن الصعوابت اليت تواهجهم،
حماوةل القيام بدورمه ا ألسايس ،يف تيسري فرص التعمل للجميع .وقد تقامس هؤلء املامرسون أأيضا كيفية عزو هذه الصعوابت
اإىل العوائق املوجودة يف نظام حق املؤلف .ولهذه ا ألس باب مسح النظام ادلويل للملكية الفكرية ابلس تثناءات والقيود لمتكني
النظام من خدمة مجيع أأحصاب املصلحة .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املشاركة يف املواضيع ا ألربعة املتبقية الواردة يف خمطط
الرئيس و أأشار اإىل أأن تكل املواضيع ا ألخرية اليت مت حتديدها تشلك جزءا من املواضيع ا ألخرية اليت مت حتديدها عىل أأهنا
اس تثناءات رضورية لقوانني حق املؤلف لمتكني املكتبات ودور احملفوظات من أأداء دورها يف تيسري املعرفة اليت تبين
الشعوب واجملمتعات .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإجراء مناقشات رصحية وهادفة بشأأن ما س يحدث بعد ذكل يف هناية تكل
املناقشة .وقال اإن نتيجة مناقشات جلنة حق املؤلف جي :أأن تكون أأكرث من جمرد تبادل ل ألفاكر بشأأن اخلربات الوطنية.
ومن املؤكد أأهنا لن تساعد املكتبات ودور احملفوظات عىل نرش املعرفة وفرص التعمل مدى احلياة للجميع أأيامن اكنوا عىل النحو
املتوقع يف الهدف  4من أأهداف التمنية املس تدامة .وحث الوفد أأحصاب املصلحة وا ألعضاء عىل العمل معا دلمع تاكفؤ الفرص
للجميع .و أأعرب الوفد عن تطلع اإىل مناقشة الوثيقة  SCCR/29/7اليت قدمهتا مجموعة البدلان ا ألفريقية ووفود الربازيل
وإاكوادور والهند و أأوروغواي ،فضال عن أأي أأفاكر جديدة بشأأن الاس تثناءات والقيود لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
و أأحاط الوفد علام ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد ا ألرجنتني وذكر أأنه س يواصل املشاركة البناءة ويتطلع اإىل نتيجة انحجة
لتكل املناقشة.
 .132وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وذكر أأنه أأحاط علام بتقدم املناقشات يف اإطار هذا
البند من جدول ا ألعامل .و أأعرب عن تطلعه اإىل املناقشات اليت س تجرى بشأأن املواضيع املتبقية .وقال الوفد اإنه يعرتف
ابدلور احلامس اذلي تؤديه املكتبات ودور احملفوظات يف التمنية الاجامتعية والثقافية .ور أأى أأن تكل املناقشات القامئة عىل
ا ألدةل تيرس أأداء هممة املصلحة العامة من جان :املكتبات ودور احملفوظات .ويُظهر تبادل أأفضل املامرسات فامي بني خمتلف
ادلول ا ألعضاء بشأأن تنفيذ الإطار القانوين ادلويل أأن الاحتياجات الوطنية ميكن استيعاهبا ،مع تنفيذ الإطار ادلويل حلق
املؤلف .واشار الوفد اإىل أأن تكل املناقشات تربز الهنُ ج البديةل اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء من أأجل وضع اإطار قانوين وطين
يدمج الاحتياجات احمللية وميثل مثال لدلول ا ألعضاء ا ألخرى يف اللجنة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تأأييد العمل عىل وضع
صك قانوين دويل يف هذا اجملال ،عىل النحو املذكور يف ادلورات السابقة للجنة حق املؤلف .و أأشار الوفد اإىل أأن الهنُ ج
اخملتلفة اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء والتبادلت الغنية ألفضل املامرسات وادلراسات اليت قُدمت اإىل اللجنة خالل ادلورات
السابقة ميكن أأن توجه معلها بشأأن التوجيه املتعلق ابلتنفيذ الوطين للمعاهدات ادلولية.
 .133وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأعرب عن تأأييده لإجراء مناقشة رصحية ومفتوحة
بشأأن الاس تثناءات والقيود لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .وذكر الوفد أأن مناقشات اللجنة ينبغي أأن توفر حلول فعاةل
للمشالك اليت تؤثر عىل املكتبات ودور احملفوظات يف مجيع أأحناء العامل .و أأوحض الوفد أأنه هممت جدا ابملناقشات حول املقرتحات
املقدمة من وفود الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي والهند ومجموعة أأفريقيا .وبغية تعزيز العمل بشأأن هذا املوضوع ،أأعرب الوفد
عن تأأييده ملزيد من املناقشات استنادا اإىل اقرتاح الرئيس .و أأعرب الوفد عن تطلعه أأيضا اإىل مناقشة الوثيقة SCCR/33/4
اليت قدهما وفد ا ألرجنتني .ومكسامهة يف املناقشات بشأأن الاس تثناءات والقيود ،أأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي حاةل
ملموسة تدل عىل أأمهية مناقشات اللجنة .وانقشت اللجنة أأربعة مواضيع تتعلق ابلعالقة بني أأمناء املكتبات و أأمناء احملفوظات
وامللكية الفكرية .ومن هذه املواضيع تقييد عىل مسؤولية أأمناء املكتبات واحملفوظات .ويربهن هذا املثال عىل أأمهية القيود
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والاس تثناءات لنرش املعرفة ،ليس فقط ابلنس بة لدلول ا ألعضاء ،وإامنا أأيضا ابلنس بة ل ألمم املتحدة .وذكر الوفد أأن مثا،ه يتعلق
بأأصل ميثاق ا ألمم املتحدة .ويعد ميثاق ا ألمم املتحدة لعام  1945واحدا من أأوىل املعاهدات ادلولية اليت ذكرت يف نصها
رضورة املساواة يف احلقوق بني الرجل واملر أأة .وعىل الرمغ من أأن اإدراج املساواة بني اجلنسني يرجع لفرتة طويةل اإىل
ادلبلوماس يني القادمني من البدلان املتقدمة ،فاإن حتقيقا يف جامعة لندن كشف أأن هذه املسامهة اكنت يف الواقع نتيجة لتعبئة
نساء أأمرياك الالتينية يف مؤمتر يقوده العامل وادلبلومايس الربازييل بريات لوتز .وبعد الرجوع اإىل الواثئق املتوفرة من تكل الفرتة،
فضال عن املذكرات اليت أأعدهتا النساء القالئل اللوايت شاركن يف ذكل املؤمتر ،خلص الباحثتني اإلزي ديرتيشون وفاطمة ساتور
اإىل أأن دبلومايس أأمرياك الالتينية مسؤولون عن اإدراج شواغل املساواة بني اجلنسني يف ميثاق الامم املتحدة .وذكر الوفد أأن
الإدراك الرصحي للمساواة بني اجلنسني يف ا ألمم املتحدة ،عىل حنو ما دعا اإليه مندوبو أأمرياك الالتينية ،واجه يف البداية
معارضة شديدة من ادلبلوماس يني .واستنادا اإىل املعلومات اليت قدهما الباحثون بشأأن هذا املرشوع ،طالبت بريات لوتز،
مبساعدة من وفود أأوروغواي واملكس يك ومجهورية ادلومينياكن و أأسرتاليا ،ومعارضة من وفد اململكة املتحدة ،ابإدراج حقوق
املر أأة يف وإانشاء هيئة حكومية دولية من شأأهنا أأن تعزز املساواة بني اجلنسني .وورد أأحد املساهامت الرئيس ية لهذه التعبئة يف
ديباجة ميثاق ا ألمم املتحدة اذلي يعرتف ابحلقوق املتساوية بني الرجل واملر أأة .وذكر الوفد أأنه حىت ضد املعارضة اليت تأأيت من
الزمالء اذلين يقولون اإن عبارة "حقوق الإنسان للرجل" شامةل مبا فيه الكفاية ،فاإن بريات لوتز كفلت اإدراج لكمة "امر أأة" يف
النص .وذكر الوفد أأن هذه املعارف ل ميكن حتقيقها اإل بسب :العمل الرمقي ألمناء احملفوظات وعلامء املتاحف يف الربازيل
واململكة املتحدة .ويف حني أأن واثئق بريات لوتز ليست يف املكل العام ،فاإن علامء املتاحف يف متحف بريات لوتز الوطين
يتعرضوا خلطر وضع تكل املعلومات عىل الإنرتنت .و أأوحض الوفد أأن بريات لوتز ،اليت توفيت يف الس بعينيات ،مل تتح لها
الفرصة ملنح تراخيص للحفاظ عىل ذاكرهتا .ومع ذكل ،عىل الرمغ من أأن علامء املتاحف و أأمناء احملفوظات يعملون لصاحل مجيع
ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة ،فاإهنم يواهجون عدم اليقني القانوين .و أأشار اإىل اإنه ،يف احلاةل املعروضة ،تتعرض النظم
القانونية يف أأكرث من بدل للخطر ،ألن املصنفات واملوضوعات ومعليات النسخ والاس تخدامات واملس تخدمني ،خيضعون لنظم
قانونية خمتلفة .مفن انحية ،ليس هناك اس تثناءات يف بعض ا ألقالمي اليت تسمح ألمناء املكتبات واحملفوظات ابلضطالع هبذه
املهمة .وبيامن ميكن حل ذكل عن طريق حتديث القوانني احمللية لدلول ،اإل أأن هناك دامئا خطر أأن تكون أاثر النُسخ الالزمة
لتطوير البحوث صاحلة يف بدل وابطةل يف بدل أخر .وتعترب هذه النتاجئ ضعيفة من منظور عاملية املعرفة .ومن مث ،ذكر الوفد
أأن أأي صك دويل جي :أأن ينشئ فهرسا مشرتاك لالس تثناءات والقيود ألغراض النفاذ اإىل املعارف والثقافة .ول جيوز الطعن
يف هذا ،اإىل جان :بعض قواعد التنس يق اليت تسمح اب ألعامل اليت يقوم هبا أأمني املكتبة أأو احملفوظات يف بدله ،يف ولية
قضائية أأخرى .و أأعرب الوفد عن امتنانه ألمناء احملفوظات وعلامء املتاحف اذلين يواهجون يف احلاةل اليت تقامسها الوفد عدم
اليقني القانوين ،لتقدميهم مدخالت للبحث العلمي .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يقلل معل اللجنة من مشالك نظام امللكية الفكرية.
و أأعرب الوفد عن امتنانه أأيضا لبريات لوتز اليت ذكنرت امجليع ،من خالل املثال اذلي رضبته ،بأأنه يف حني أأن لك بدل مسؤول
عن قوانينه الوطنية ،فاإن القانون ادلويل مسؤول عن مجيع الرجال والنساء يف مجيع مناطق العامل.
 .134وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل الاضطالع ابلعمل املتعلق ابلقيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
و أأشار الوفد اإىل أأمهية املكتبات ودور احملفوظات يف تيسري النفاذ اإىل املعارف ،و أأن من املهم للغاية اإجراء مناقشات رصحية
ومفتوحة بشأأن هذا املوضوع لتحقيق توازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق واملصاحل العامة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لتبادل
املعلومات واخلربات يف هذا اجملال.
 .135وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأنه يوافق متاما عىل أأن املكتبات ودور احملفوظات تلع :دورا همام يف
التمنية الثقافية والاجامتعية .ورصح الوفد بأأن العديد من ادلول ،كام أأوحضت ادلراسات اليت مت عرضها أأثناء ادلورات
السابقة ،قامت ابلفعل بوضع تقييداهتا واس تثناءاهتا املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات واليت معلت مجيعا بناء عىل أأنظمة
حمددة يف الإطار احلايل .ورصح الوفد بأأنه ينبغي تشكيل معل اللجنة بطريقة تعكس تكل احلقيقة مع اس تكامل املوقف كام
اكن .وفامي يتعلق بطرق العمل ،رصح الوفد بأأنه مس تعد لالس مترار يف املناقشات بناء عىل خمطط الرئيس .ورصح الوفد بأأنه
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يعرب عن تقديره الاكمل ألن هدف مناقشات اللجنة هو الوصول اإىل فهم أأفضل للموضوع .ورصح الوفد بأأن اللجنة ل جي:
أأن تش يح بنظرها عن املوقف احلايل ،واذلي يشري اإىل عدم وجود توافق يف الر أأي ابلنس بة للوقت احلايل يف اللجنة عىل
العمل املعياري .وجي :أأن نأأخذ يف احلس بان معلية التوصل اإىل قاعدة تقوم عىل التوافق يف الر أأي واليت ميكن أأن تستند اإلهيا
ادلول ا ألعضاء وتعمل من منطلقها .و أأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ا ألرجنتني خبصوص الاس تثناءات املتعلقة
ابلتعلمي واملؤسسات البحثية وا ألشخاص اذلين يعانون من اإعاقات أأخرى .ورصح الوفد بأأنه بسب :وصول الاقرتاح بعد فرتة
قصرية من بدء هذا الاجامتع ،فاإنه يتطلع اإىل عقد مناقشات حول هذا الاقرتاح يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات ،سلط الوفد الضوء عىل
ا ألهداف واملبادئ املقرتحة من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة  SCCR26/8بشأأن موضوع التقييدات
والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الوثيقة ميكن أأن تس تمكل العمل بشأأن
التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات .ورصح الوفد بأأنه سيس متر يف املشاركة يف املناقشات حول
التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات بطريقة بناءة و أأمينة.
 .136ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء بأأنه يود التأأكيد عىل اإميانه ابلوظيفة اليت ل ميكن الاس تغناء عهنا
للمكتبات ودور احملفوظات واليت تتعلق بنرش املعرفة واملعلومات والثقافة واحلفاظ عىل التارخي .و أأعرب الوفد عن اعتقاده
بأأمهية مناقشة كيف يؤدي وجود اإطار عاملي متوازن حلق املؤلف من متكني تكل املؤسسات من حتقيق املصلحة العامة واملهمة
وبصفته وفد فاإنه يرغ :يف الاس مترار يف املشاركة بصورة بناءة يف تكل املناقشات .و أأشار الوفد اإىل أأنه كام رصح يف
ادلورات السابقة للجنة ،فاإن الهنج اذلي حيبذه يتعلق برتكزي العمل عىل كيفية معل الاس تثناءات والتقييدات بصورة فاعةل
داخل اإطار املعاهدات ادلولية احلالية حيث ميكن لدلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تتحمل مسؤولية ا ألطر القانونية الوطنية هبا
من خالل التأأييد اذلي حتصل عليه من خالل تبادل شامل للخربات و أأفضل املامرسات ابلإضافة اإىل احلصول عىل مساعدة
الويبو ،اإذا تطل :ا ألمر .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح وفد ا ألرجنتني بشأأن التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور
احملفوظات والاس تثناءات لصاحل املؤسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .ورصح الوفد بأأنه نظرا
لوصول الاقرتاح متأأخرا للغاية ،فاإنه يف حاجة للمزيد من الوقت لفهمه بصورة أأفضل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تقامس
أأفضل املامرسات وتبادلها بصورة تمتزي ابلكفاءة سوف يكون ،ه أأعظم فائدة ابلنس بة لاكفة ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ورصح
الوفد بأأنه مثلام حدث يف املايض ،فقد أأعرب عن ر أأيه بأأنه من أأجل امليض قدما ينبغي الرتكزي عل فهم معيق ومنظم
للمشالكت اليت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات ابلنس بة لحتياجاهتا ،مع اإعطاء اكمل الاهامتم للحلول اليت يوفرها
الابتاكر وا ألسواق ذات الصةل وتكل اليت تتوفر من خالل الإطار ادلويل احلايل .ورصح الوفد بأأنه ميكنه دمع العمل من أأجل
اإعداد صك غري ملزم قانوان ولكن س تكون أأحد النتاجئ املتوقعة للمناقشات هو التوصل اإىل اإرشادات بشأأن التنفيذ الوطين
للمعاهدات ادلولية يف هذا اجملال.
 .137و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن اعتقاده بأأن التقييدات والاس تثناءات متثل جزءا ل يتجز أأ من قانون
حق املؤلف ألهنا ذات أأمهية حامسة يف خلق نظام دويل متوازن حلقوق املؤلف ،هبدف خلق الإبداع وزايدة الفرص التعلميية
وتعزيز الإدماج والنفاذ للمصنفات الثقافية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل املسائل ذات أأمهية ابلنس بة ل ألفراد ،كام أأهنا
تتعلق ابلتمنية امجلاعية للمجمتعات املس تنرية .وقال اإن الاس تثناءات والتقييدات تؤدي دورا همام يف حتقيق احلق يف التعلمي
وإاماكنية احلصول عىل املعرفة ،وهو أأمر يعيق تنفيذه يف كثري من البدلان عدم المتكن من الوصول اإىل املواد التعلميية والبحثية
ذات الصةل .وقال اإن تكل احلقائق متثل ا ألساس املنطقي لقرار ادلول ا ألعضاء بشأأن وضع بند دامئ عىل جدول ا ألعامل بشأأن
التقييدات والاس تثناءات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصح الوفد بأأن التقييدات والاس تثناءات
احلالية واملتوخاة يف معاهدات حق املؤلف ادلولية احلالية مل تتناول بشلك اكيف معلية دمج التكنولوجيا والتغريات الثقافية.
ورصح الوفد بأأنه ينبغي معاجلة أأوجه القصور تكل .وذكر الوفد أأنه يعتقد أأنه من الرضوري وضع حلول معلية لوضع املعايري
من أأجل امليض قدما حنو وضع قانون حق مؤلف عاملي متوازن لصاحل أأحصاب احلقوق واملسائل املتعلقة ابلس ياسات العامة.
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ورصح الوفد بأأنه يؤيد بصورة اكمةل اإعداد صك دويل ملزم قانوان لالس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات
نظرا ألمهية تكل املؤسسات يف تزويد الناس ابلقدرة عىل الوصول للمعلومات .ويمتثل الهدف من هذا الصك يف تعزيز
قدرات املكتبات ودور احملفوظات وتوفري النفاذ اإىل مواد املكتبات ودور احملفوظات ومتكني احلفاظ علهيا ليتثىن لها أأداء
دورها اخلديم للجمهور .وتوقع الوفد أأن تمتكن اللجنة من حتقيق تقدم ابلنس بة للنص بناء عىل املفاوضات وفقا للتفويض
املقدم للجنة من قبل امجلعية العامة يف .2012
 .138و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به ابمس اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق هبذا البند من جدول ا ألعامل .ورصح الوفد
بأأن موضوع التقييدات والاس تثناءات يعترب موضوعا ذو أأمهية قصوى ابلنس بة للوفد .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تبين
صك ملزم عىل املس توى متعدد ا ألطراف ينطوي عىل اإماكنية كبرية للقدرة عىل الوصول عىل مس توى العامل للمعلومات
واملعرفة .وكام أأشارت املناقشات اليت جرت حول هذا املوضوع يف ادلورات السابقة لتكل اللجنة فقد اكنت هناك مسائل
حرجة حتتاج اإىل معاجلهتا عىل الصعيد العاملي .ورصح الوفد بأأن املكتبات ودور احملفوظات تس متر يف القيام بوظيفهتا التقليدية
بوصفها هجات تيسري للبحوث نظرا للتحدايت الناش ئة يف البيئة الرمقية والشواغل ذات الصةل حبق املؤلف .وذلكل فاإن هناك
حاجة اإىل قيام اللجنة برتكزي املناقشات عىل التوصل حللول لتكل املسائل ذات الصةل ،من خالل طريقة مهنجية ومنسقة.
ورصح الوفد بأأنه يفضل اإجراء مناقشات تستند اإىل نص بشأأن النص املقرتح للوثيقة SCCR/26/3
والوثيقة  SCCR/29/4واللتني أأعدهام وفود الربازيل والإكوادور والهند و أأورغواي واجملموعة ا ألفريقية .و أأيد الوفد ادلعوة لعقد
حلقات معل إاقلميية بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل أأن تتضمن تكل الاجامتعات التقييدات والاس تثناءات املتعلقة
ابلتعلمي والتدريس يف املؤسسات البحثية من أأجل التوصل اإىل فهم أأكرب .ورصح الوفد بأأنه ل يزال ملزتما ابلعمل مع الوفود
ا ألخرى للهنوض بعمل اللجنة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل يف تكل ادلورة.
 .139وطال :الرئيس بأأن تقوم املنظامت غري احلكومية ابلإدلء ببياانت خاصة تتعلق ابملوضوعات ا ألربعة اليت اكن يمت
مناقش هتا .وفتح الرئيس الباب أأمام املنظامت غري احلكومية ل إالدلء ببياانهتا.
 .140وقال ممثل مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني اإن ما يرغ :يف مناقش ته يرتبط ارتباطا مبارشا مبوضوع التقييدات .وذكر
ممثل امجلعية أأن التكنولوجيا احلالية قد مكنت ا ألفراد من حتقيق تأأثريا عامليا ،لكن ما جيعلهم حيجمون عن السري يف العرص
الرمقي هو خطر التقايض .ورصح ممثل امجلعية بأأن دور احملفوظات متثل لغزا ابلنس بة ملعظم الناس ،و أأنه مبجرد تعايف الناس
من الصدمة اليت يصابون هبا عند اكتشاف أأن أأمناء دور احملفوظات ليسوا نوعا من ا ألرواح اليت هتمي يف الظالم ،يبدؤون يف
التساؤل قائلني "ما يه أأكرث الواثئق أأمهية دلى أأمناء دور احملفوظات ؟"ورصح ممثل امجلعية بأأنه اكن خيىش هذا السؤال ألن
لك يشء ،ه قمية لشخص ما يف ماكن ما .ورصح ممثل امجلعية بأأنه ابلرمغ من أأن غالبية دور احملفوظات دلهيا عدد قليل من
الكنوز القدمية فاإهنا ل متثل أأمرا حموراي ابلنس بة ملسؤولياهتا ،وبدل من ذكل فقد ُوجدت دور احملفوظات من أأجل احلفاظ
عىل اخلطاابت والتقارير والصور اليومية وملفات المكبيوتر واملذكرات وما اإىل ذكل .ومل يمت حبس تكل الابء مثل الكنوز لكهنا
اكنت متاحة علنا للبحث وادلراسة .وقد اكنت مثل تكل ا ألش ياء اليومية ،مثل رساةل جندي اإىل مزن،ه خالل فرتة احلرب،
يه اليت اصطدمت جبدار احتاكر حق املؤلف .وبصفهتم متخصصني ،فقد اكن أأمناء احملفوظات ملزتمني حبقوق الناس
اليومية ،لكن التقيد الصارم حبق املؤلف يقوض السب :من وراء امتالك دور احملفوظات لتكل اجملموعات ،أأي النفاذ اإلهيا
ألغراض البحث .وذكر ممثل امجلعية بأأنه كام ورد يف اإعالن اليونسكو بشأأن دور احملفوظات ،فاإن "النفاذ احلر للمحفوظات
يرثى معرفتنا ابجملمتع البرشى ويعزز ادلميقراطية وحيمي حقوق املواطنني ويعزز جودة احلياة ".وهذا هو سب :حاجة اللجنة
اإىل وجود نظام قانوين دويل للحد من مسؤولية القيام مبا جي :القيام به لتحقيق املهمة اليت أأس ندها اجملمتع دلور احملفوظات.
وذكر ممثل امجلعية أأن أأمناء احملفوظات ل يطلبون سلطات مطلقة حرة ،لكهنم يطلبون ابلطمأأنينة بأأن القيام بعملهم ا ألسايس
لن يعرضهم اإىل حتمل تاكليف أأو رسوم أأو عقوابت قانونية بصورة تس تزنف املزيانيات الضئيةل املتوفرة هلم .وبدون وجود
الاس تثناءات مل يكن أأمام أأمناء احملفوظات سوى خيارين غري مقبولني وهام التخيل عن القلق بشأأن حق املؤلف أأو تويخ
احلذر الشديد والكهام يقوض هممهتا .ورصح ممثل امجلعية بأأنه يطل :مالذ أمن للقيام بعمهل بنية حس نة .وذكر ممثل امجلعية
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أأن مثل تكل ا ألداة ينبغي أأن حتد من معلية التقايض والتحرر من املسؤولية اجلنائية ،واحلد من س بل الانتصاف املدنية
املتعلقة اب ألوامر القضائية .ونظرا ملصاحل أأحصاب احلقوق و أأمناء احملفوظات ،فقد رصح ممثل امجلعية بأأن مثل تكل ا ألداة ينبغي
أأن متثل تعريفا أأساس يا دلور احملفوظات املؤهةل وتقييد اس تثناءات ا ألنشطة غري التجارية وتتطل :تقيامي أأساس يا لوجود
مصنفات خاضعة لالس تغالل التجاري الطبيعي .ورصح ممثل امجلعية بأأن أأمناء احملفوظات اكنوا يقفون عند مفرتق طرق
حيث اكنوا يراعون حق املؤلف لكهنم اكنوا عىل اس تعداد لتجاههل ،اإذا اكنت فرص اإقامة دعاوى قضائية جتاههم ضعيفة.
وعرض ممثل امجلعية مثال يشري اإىل أأنه اإذا استيقظ امرؤ يف منتصف الليل ووجد خفاشا يف غرفته ،فاإن فرصة أأن يكون قد
عضه اخلفاش أأثناء نومه س تكون فرصة ضعيفة للغاية ،لكن تبعات أأن يكون خمطئا يف ذكل س تكون فادحة أأي أأنه س يصاب
بداء اللك :وس ميوت .وسوف حتميه حقنة ضد داء اللك :من هذا السيناريو .وابملثل ،فاإن الاس تثناءات والتقييدات لصاحل
املصنفات احملفوظة سوف حترر أأمناء احملفوظات من مواهجة اخملاطر اليت حتف مبهمهتم.
 .141ورصح ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها بأأن يرغ :يف التحدث للجنة بوصفه معيد لكية مكتبات
ومريب ومتحدث دامئ ألمناء املكتبات حول املوضوعات القانونية .ورصح ممثل الاحتاد بأأن التثقيف بشأأن حقوق املؤلف ميثل
جزءا أأساس يا من مهنج لكية املكتبات والتدري :ادلاخيل .ونتيجة ذلكل ،جاهد أأمناء املكتبات و أأمناء احملفوظات لاللزتام
ابلقانون بلك جوانبه ،وخاصة قانون حق املؤلف ،مبا جعل أأمناء املكتبات و أأمناء احملفوظات ل يتحملون كثريا اخملاطر.
ورصح ممثل الاحتاد أأن تكل املشلكة تفامقت ألن املسؤولية املبارشة يف قانون حق املؤلف يف العديد من ادلول ا ألعضاء يه
قانون مسؤولية صارم .وبسب :تكل اخملاوف كثريا ما يتجن :أأمناء املكتبات واحملفوظات الاس تخدامات .وكام هو احلال
ابلنس بة للمصنفات اليتمية فاإن هذا التجن :مل يكن يف الصاحل العام .ورصح ممثل الاحتاد بأأن قوانني حق املؤلف معقدة وكام
أأوحض تقرير بروفيسور كروز وتقرير بروفيسور س نج ،ختتلف القوانني من حيث ا ألش ياء والنطاق والتطبيق .عالوة عىل
ذكل ،وجدت املكتبات ودور احملفوظات نفسها ختصص املزيد من الوقت للمسائل القانونية .وكام ذكران أنفا ،فاإن أأمناء
املكتبات واحملفوظات مه همنيون مدربون .ومع ذكل ،فاإن أأمني املكتبة أأو أأمني احملفوظات املعتاد ليس حماميا ،وابس تثناء من
يعملون يف أأكرب املؤسسات ،مل يكن دليه القدرة عىل النفاذ اإىل املشورة القانونية بشأأن التعلاميت املتعلقة بتعقيدات قانون حق
املؤلف واليت اكنوا غالبا ما يوهجها بصورة يومية .ورصح ممثل الاحتاد أأنه ابلنظر اإىل مرشوعات الرمقنة ،اليت حافظت عىل
ووفرت نفاذا اإىل الرتاث الثقايف ،كام ورد يف تقرير بروفيسور كروز ،فاإن غالبية ادلول اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية ل
تسمح ابحلفظ الرمقي بصورة حرصية .وقد يكون ذكل بسب :أأن القانون مل يذكر احلفظ يف التفاصيل ،ومسح فقط بنسخة أأو
نسختني بيامن يتطل :احلفظ الرمقي يف الغال :تكرارا أأكرب حيث حتسنت ا ألسالي :التكنولوجية وبد أأ املبدعون
واملس تخدمون ينتقلون اإىل اس تخدام ا ألسالي :التكنولوجية اجلديدة .عالوة عىل ذكل ،فاإن العديد من املكتبات ودور
احملفوظات تضطلع بعملية احلفظ الرمقي اس تجابة لتلكيف احلكومة واكنوا أأحياان ما خياطرون ابرتاكب انهتااكت من أأجل الوفاء
هبذا التلكيف .وقال ممثل الاحتاد اإنه يف اإحدى احلالت قام أأمني حمفوظات ببحث دؤوب عن أأحصاب احلقوق جملموعة من
خطاابت اجلنود قبل احلرب الكورية ،قبل اختاذ قرار برمقنة الواثئق من أأجل عرضها يف معرض عىل الانرتنت يف ذكرى
احلرب .ويف وقت لحق ،تقدم أأحد أأفراد أأرسة وهدد ابختاذ اإجراءات قضائية بسب :الاس تخدام غري املرخص لها .ويف
مثال أخر ،قام أأمني مكتبة بتقدمي نسخة من معل غري منشور اإىل ابحث قام بأأخذ اقتباس منه يف مطبوعة .ومت اعتبار
املكتبة مهتمة يف ادلعوى ا ألولية للمحمكة واليت رفعت ضد الباحث .وعالوة عىل ذكل ،واهجت املكتبات ودور احملفوظات
حتدايت تتعلق ابملسؤولية الثانوية بناء عىل الإجراءات اليت يتخذها الزابئن .وكثريا ما قدمت املكتبات ودور احملفوظات
التوجيه أأو التدري :فامي يتعلق ابلس تخدام املسموح به ،وتقوم بتعليق لفتات مالمئة عن حق املؤلف ،واكنت ملزتمة إابزاةل
أأو وقف النفاذ اإىل املواد اخملالفة مبجرد اإدراك الطبيعة اخملالفة حملتواها .وابلرمغ من ذكل ،ونظرا حملدودية املوارد والافتقار
للخربة القانونية أأو النفاذ ملستشار قانوين فوري ،اكن من املس تحيل حتقيق الامتثال الاكمل ،ومنع اكفة حالت التعدي
احملمتةل .ومن أأجل احلد من انعدام اليقني يف حتديد ما اإذا اكن اس تخدام معني يعد انهتااك أأم ل ،فاإن أأمناء املكتبات
واحملفوظات اذلين يعملون من خالل نطاق واجباهتم ،ومن خالل بنية قانونية سلمية ،واذلين دلهيم أأس بااب معقوةل لالعتقاد
بأأهنم مل يرتكبوا ومل يسهموا يف ارتاكب أأي انهتاك ،ل جي :اعتبارمه مسؤولني عن التعدي غري املقصود .اإن وجود تقييد عىل
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املسؤولية يوفر ألمناء املكتبات واحملفوظات مساحة تنفس قانونية قميه يف معلهم اليويم .ونظرا ألن أأمناء املكتبات واحملفوظات
يعملون غالبا خبصوص مصنفات جامعية تنمتي اإىل مصادر جغرافية متنوعة ،اكن من الرضوري التوصل اإىل صك دويل .وويف
ادلول اليت تسمح حبق الوريث الثاين ،ينبغي أأيضا حل ادلوةل العضو من املسؤولية اليت تنتج عنه ا ألفعال اخملالفة لعمالاها.
 .142ورصح ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات بأأن التقييد املتعلق ابملسؤولية ميثل بندا همام ابلنس بة ألخصايئ
املعلومات واذلين يشاركون يوميا يف التطبيق العميل لس تثناءات حقوق املؤلف .ورصح ممثل املؤسسة بأأن املسأأةل تتعلق بأأن
أأمناء املكتبة جاهدوا لاللزتام ابلقانون ألهنم أأرادوا فهم وتطبيق القانون مضن معلهم اليويم .ويف الواقع أأهنم اكنوا ميثلون غالبا
املصدر ا ألول للمعلومات بشأأن حق املؤلف ابلنس بة ملس تخدمهيم ،وداخل مؤسساهتم ،لكن اكن هناك القليل من أأمناء
املكتبات اذلين اس تفادوا من التدري :القانوين الرمسي ومل يمتكن غالبيهتم من النفاذ اإىل املشورة القانونية املتخصصة .وقام ممثل
املؤسسة بتقدمي مثال يتضمن أأنه خالل اإجراء دراسة اس تقصائية تضمنت  35مكتبة أأاكدميية وعامة يف رصبيا مل يكن دلى أأي
مؤسسة مهنا اإماكنية للحصول عىل ادلمع القانوين املتخصص .ورصح ممثل املؤسسة بأأن املؤسسة قد طورت مصدرا جديدا
هو القامئة املرجعية ملكتبات احملامك واليت ساعدت أأمناء املكتبات عىل حتديد أأنشطة القوانني احمللية دلهيا .وذكر ممثل املؤسسة
أأن ما عرث عليه من خالل اس تخداهما هو عبارة عن وجود عدم يقني واسع النطاق فامي يتعلق مبا ميكن للقانون أأن يسمح به أأو
ل يسمح به ،وخاصة عندما تكون التكنولوجيا متضمنة يف ا ألمر .ومن خالل ا ألدةل ،اكن من السهل فهم السب .:فقد
كشفت دراسة للويبو حول التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات عن وجود تعقيدات جنونية يف
تطبيق اس تثناءات حق املؤلف يف خمتلف الولايت القضائية .وتضمنت الرشوط ا ألشخاص اذلين يسمح هلم بعمل نسخ
وا ألش ياء اليت يسمح بنسخها وبأأي رشوط وكيفية القيام ابلنسخ .و ألنه مل تقم أأية دوةل تقريبا بتناول املسائل العابرة للحدود،
فاإن نقل احملتوى عرب احلدود اكن يمت قبل نسخ املصادر الإلكرتونية .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه حىت حماما  الرباءات أأحياان
ما اكنوا جيدون ا ألمر صعبا .وعرب عن ر أأي مفاده أأن التقييدات عىل املسؤولية متكن املكتبات من العمل حبسن نية ،وامتالك
أأس باب معقوةل ،لالعتقاد بأأهنا معلت مبوج :القانون لالس تفادة القصوى من نطاق وفرص الاس تثناءات اليت يقصدها
املرشع .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه اإذا اكن ميكن اعتبار أأمني املكتبة أأو أأمني احملفوظات مسؤول يف حاةل سوء تفسري برئ
للقانون ،فاإن تأأثري ذكل عىل النفاذ للمعرفة س يكون خميفا.
 .143ورصح ممثل مجعية املكتبات ا ألملانية بأأنه اكن يتحدث بوصفة حماميا يعمل يف واحدة من أأكرب املكتبات البحثية يف
أأملانيا .وقد أأصبحت قوانني حقوق املؤلف معقدة للغاية ،ويصدق ذكل بصفة خاصة عىل تقييدات واس تثناءات حق املؤلف.
و أأعطى ممثل امجلعية مثال عىل ذكل من خالل املادة  53من قانون حق املؤلف ا ألملاين واذلي اكن مفصال للغاية يف مناقشة
معل نسخ ل ألحباث اخلاصة ونسخ احملفوظات .واكن دليه س بعة فقرات م ألت صفحة اكمةل واكن هناك العديد من الرسائل
حول هذا القانون فقط .وتساءل ممثل امجلعية قائال كيف ميكن ألمني املكتبة ،اذلي يمتثل واجبه يف جعل املواد احملمية مبوج:
حق مؤلف متاحة للباحثني وللجمهور خالل معلهم اليويم ،أأن يكون دامئا عىل اطالع مبا هو قانوين وما هو ليس بقانوين.
ورصح ممثل امجلعية أأنه يف العديد من احلالت ،ميكن للمحامني أأنفسهم تقدمي اإجاابت واحضة بصورة مطلقة .ورصح أأيضا
بأأن لك أأمني مكتبة ليس دليه حماميا جيلس جبواره طيةل اليوم و أأن هناك مزيد من ا ألس باب اليت جتعل التعامل مع
اس تثناءات املكتبات معلية غاية يف الصعوبة .ويوجد يف أأملانيا اس تثناءات تتعلق بتسلمي الواثئق ،وابلرمقنة وبتوفري املصنفات
عىل مواقع خمصصة ،وحبجرة الاطالع ،وبتوفري أأجزاء من املصنفات لفصول الطالب .وقد مت حتديد تكل الاس تثناءات يف
قانون حق املؤلف يف أأملانيا .وعندما بد أأ أأمناء املكتبات يف اس تخدام تكل الاس تثناءات ،واهجوا لعدة س نوات مناقشات
ودعاوى قانونية معيقة ومفصةل أأمام حممكة العدل ا ألوروبية .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت هناك ولزالت مفاوضات جارية بشأأن
التعويضات املالية واملزيد من الرشوط حول اس تخدام املصنفات داخل نطاق الاس تثناءات .ورصح ممثل امجلعية بأأن تكل
الترشيعات قد مت وضعها منذ مثاين س نوات .وخالل تكل الفرتة ،فاإن تكل الاس تثناءات ببساطة مل تعمل بشلك سلمي.
ونتيجة لاكفة أأوجه عدم اليقني تكل ،وجد أأمناء املكتبات أأنفسهم يواهجون حاةل من الغموض القانوين فامي يتعلق مبا اإذا اكن
ميكهنم الاس تفادة من الاس تثناءات أأم ل .ورصح ممثل امجلعية بأأن تكل الاس تثناءات قد مت اس تخداهما لكن عىل مس توى
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منخفض للغاية ألنه اإذا قامت املكتبات ابس تخداهما فاإهنا س تخاطر ابإماكنية التعرض خلطر رفع دعاوى قضائية ضدها .ورصح
ممثل امجلعية بأأن تقييد املسؤولية سوف يساعد املكتبات عىل حتقيق الغرض مهنا من خالل هذا الإطار غري احملدد من
التقييدات والاس تثناءات .ويف املواقف العابرة للحدود ،وفامي يتعلق بلك أأوجه عدم اليقني تكل عىل املس توى الوطين،
تساءل ممثل امجلعية قائال كيف ميكن ألمني مكتبة أأن يكون متأأكدا من الرشوط يف ادلول ا ألخرى اإذا قام ابإرسال نسخة عرب
احلدود .ويف أأملانيا ،اكنت هناك قضية اس مترت يف الفرتة من  2002وحىت  2007بسب :تسلمي وثيقة .وقد جعلت أأمناء
املكتبات يف حاةل شك بشأأن اإرسال نسخ اإىل دول سوى المنسا وسويرسا .ورصح ممثل امجلعية بأأنه منذ ذكل احلني ،يف حاةل
قياهمم بتسلمي واثئق مع عدم وجود ترخيص يف احلالت العابرة للحدود ،فاإهنم اكنوا يسلمون نسخا مطبوعة فقط .ورصح
ممثل امجلعية بأأنه من املفيد وجود تقييدات عىل املسؤولية عن الإهامل اجلس مي أأو رمبا س يكون من اجليد وجود اإجراء
لالعرتاف املتبادل ابلس تثناءات الوطنية .لكن جي :تضمني ذكل يف التفاقيات ادلولية.
 .144ورصح ممثل املكت :ا ألورويب مجلعيات املكتبات والإعالم والتوثيق بأأن أأمناء املكتبات حتمكهم مدونة قواعد سلوك
همنية تتضمن احرتام قانون حق املؤلف .ورصح ممثل املكت :بأأن مدونة قواعد السلوك تنص عىل أأن أأمناء املكتبات
والعاملني الخرين يف جمال املعلومات يدركون حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملؤلفني املبدعني الخرين ،واليت تعمل عىل
ضامن احرتام حقوقهم .و أأشار اإىل أأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف متثل مؤسسات كربى تريد الالزتام ابلقانون،
وحتتاج اإىل الاحتفاظ بأأسامء ومسعة طيبة .لكن عند التعامل مع قانون حق املؤلف ،ينبغي علهيا أأن تقف موقفا حمايدا من
أأجل الصاحل العام بدون وجود حامية قانونية اكفية .ورصح ممثل املكت :بأأن القوانني الوطنية و أأحاكم احملامك قد خلقت غابة
مرتامية ا ألطراف من التفسريات داخل العديد من ادلول ا ألعضاء ،واليت مل تمتكن اإل من التوصل اإىل قرار يف حممكة العدل
التابعة لالحتاد ا ألورويب .وقال ممثل املكت :اإن العاملني يف املكتبات واملتاحف ليسوا حمامني مدربني .وغالبية تكل
املؤسسات ل ميكهنا حتمل نفقات الاحتفاظ مبحامني ،ليساعدوها يف تنظمي املتطلبات املعقدة لقانون حق املؤلف مبا يف ذكل
الطلبات الفردية لعرض املصنفات املوجودة يف مجموعاهتا ،أأو مهنجية وسائل املصنفات .ورصح ممثل املكت :بأأنه ابلنس بة
للمكتبات واملتاحف ،فاإن العمل واملعرفة واملعلومات قد أأصبحت متاحة بصورة مزتايدة من خالل الرتاخيص اليت تعمل غالبا
يف ولايت قضائية أأجنبية ،مبا يضيف املزيد من التعقيدات ل إالطار القانوين املطبق عىل مصنفات املكتبات بصفة خاصة.
ويشهد مثالني من الاحتاد ا ألوريب عىل احلاجة اإىل تقييد مسؤولية أأمناء املكتبات ودور احملفوظات واملهنيني يف املتاحف.
وذكر ممثل املكت :أأن توجهيات جممتع املعرفة لعام  2001قد تضمنت  20اس تثناء اختياراي متكن ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد
الاوريب الاختيار فامي بيهنا حس :رغبهتا وميكن تطبيقها يف  31حاةل متنوعة عىل املس توى الوطين .ورصح ممثل املكت :بأأنه
يس تحيل عىل أأمناء املكتبات أأن جييبوا عىل طلبات واس تفسارات الباحثني بشأأن ما هو مسموح به يف خمتلف ادلول ذات
الصةل .وقال ممثل املكت :أأن عدم اليقني ذكل أأدى اإىل قيام املؤسسات برفض الطلبات بال داعي خوفا من التعرض اإىل
مطالبات حممتةل نتيجة لنهتاك حق املؤلف .وابلنس بة للمصنفات اليتمية ،رصح ممثل املكت :بأأن هناك ترشيع يف الاحتاد
ا ألورويب حول حقوق التخليص ،ابلنس بة للمصنفات اليت قد تعترب يتمية حبيث ميكن تسجيلها وإاعالن أأهنا مصنفات يتمية
بصورة رمسية .ورصح ممثل املكت :بأأنه ابلرمغ من ذكل ،فاإن الترشيعات مل توفر تعويضا اكمال للمكتبات ودور احملفوظات
ا ألوروبية اإذا ظهر أأحفاد أأحصاب احلقوق من العدم ،مدعني انهتاء حقوق املؤلف .وقال اإنه من الإنصاف أأن تستند
الاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف عىل تقييدات عىل املسؤولية فامي يتعلق حبسن النية وا ألنشطة غري
التجارية ألمناء املكتبات ودور احملفوظات واملتخصصني يف املتاحف ،حبيث يمتكنوا من تنفيذ مصلحهتم العامة بأأمان مع العمل
بأأهنام محميني من املسؤولية املتعلقة ابلنهتاك غري املقصود أأو غري املتعمد حلقوق املؤلف.
 .145ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني بأأن العامل يف حاجة اإىل حصافة أأخالقية .وابلرمغ من الإخفاقات اليت شهدهتا
بعض الصحف ،فقد ظل معل الصحفيني املس تقلني ميثل أأفضل حصن ضد السلطة التعسفية واكتساب تكل السلطة من
خالل مزجي من الباطل والشائعات اليت تقوم بتضخميها غرف اإلكرتونية لرتديد الشائعات .ورصح ممثل الاحتاد بأأن قدرته
عىل كس :العيش والكتابة وحترير التقارير حول العمل والتكنولوجيا يف لندن تعمتد عىل قوة قوانني حقوق املؤلف .و أأكد عىل
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احلاجة اإىل التأأليف املهين ورصح بأأن الوعود املتعلقة بأأن عرص الانرتنت سوف يس هتل بداية عرص ذهيب من عصور
ادلميقراطية قد أأثبتت أأهنا وعودا جوفاء .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن تبادل التحزيات والأاكذي :من خالل وسائل التواصل
الاجامتعي ل تعترب حرية تعبري حقيقية أأو مفيدة .وحيتاج مجيع املواطنني من مجيع البدلان اإىل فرصة الاطالع من خالل معل
ا ألفراد امللزتمني ببناء املهارات واخلربات اليت تقوم بتقيمي املتطلبات ،والكشف عن الأاكذي .:و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن
هؤلء الناس وهؤلء الصحفيني عىل وجه التحديد حيتاجون اإىل امتالك ا ألمان الاقتصادي اذلي ميكهنم من الوقوف يف وجه
السلطة مبا يتضمن ،عند الرضورة ،سلطة ماليك الصحف وهيئات البث .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن صناعة النرش قد
ترضرت بشدة نتيجة لثورة الإنرتنت ،واليت مل تكن معروفة جيدا ،ألن النارشين متكنوا من احلفاظ عىل بعض النفوذ .وقد
ترضرت تكل الصناعة بسب :رشاكت الانرتنت اليت مجعت الرثوات ،وقامت ببيع الإعالانت جنبا اإىل جن :مع ا ألعامل
الإبداعية للخرين .ورصح ممثل الاحتاد بأأن معلية دفع تكل الرشاكت اإىل سداد مقابل اس تخدام املصنف ،أأو تكل املواد
ا ألولية ،اكنت متثل حتداي يتسب :يف الارتباك يف الاحتاد ا ألورويب .وانشد ممثل الاحتاد اللجنة بأأهنا ل ينبغي أأن تتأأثر
ابلوعود اليت يقدهما البعض ،واليت تشري اإىل أأن اإاتحة اس تخدام العمل الإبداعي بدون مقابل مادي ،سوف تفتح عرصا
جديدا من عصور حرية املعلومات .و أأوحض ممثل الاحتاد أأن اخلطر متثل يف أأن املعلومات اجملانية ينهتيي هبا املطاف اإىل أأهنا
تس تحق لك درمه يدفع فهيا .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه ينبغي توافر اليقني القانوين للمكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات
التعلميية حىت تلع :ادلور املهم اخلاص خبلق مواطنني مس تنريين .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه ينبغي أأن يكون هناك إارصار يف
مجيع أأحناء العامل عىل رضورة متويل تكل املؤسسات احليوية بصورة اكفية .وينبغي تعويض اس تخدام املكتبات ألعامل املؤلفني
ألنه كام انتقلت املكتبات لتصبح عىل الانرتنت ،فقد شلكت رشااكت مع بعض رشاكت الانرتنت ،مما جعل أأنشطهتا أأقرب
اإىل معلية النرش من بعض اجلوان ،:ويه خطوة أأثرت عىل دخل املؤلفني .ورصح ممثل الاحتاد بوجوب وجود إارصار عىل
تسلمي ا ألجور للمؤلفني من خالل مجعيات التحصيل .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأنه ينبغي الزتام اللجنة بتشجيع تشكيل
مجعيات حتصيل تمتزي ابلشفافية وادلميقراطية يف لك ماكن .وذكر ممثل الاحتاد أأن املعلومات املفيدة تعمتد عىل حصول املؤلفني
عىل دخل أأسايس اكيف من خالل الاس تخدامات الفردية فضال عن اس تخدامات املكتبات واملدارس ألعامهلم .وقال ممثل
الاحتاد اإن التوجهيات اجلديدة املقرتحة لالحتاد ا ألورويب واليت تضمن املزيد من الشفافية يف طريقة اس تغالل مصنفات
املؤلفني من قبل انرشهيا ومنتجهيا ومذيعهيا ،متثل خطوة يف الاجتاه الصحيح .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه ينبغي عىل اللجنة أأن
تس تلهم هبذا العمل املتعلق ابلشفافية ولبد لها أأن تعيد تكريس نفسها لمتكني "الابتاكر والإبداع لصاحل امجليع" .و أأشار ممثل
الاحتاد اإىل أأنه بدون معل املؤلفني وفناين ا ألداء املاهرين ،لن يكون هناك يشء يف املكتبات لتتقامسه ،ولن يتوافر يشء
للمدارس لتعلمه ،ولن يكون هناك أأمور ملناقش هتا يف اللجنة .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن اللجنة حباجة اإىل اإعادة تركزيها عىل
الإبداع ودمعه.
 .146وذكر ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات أأن مؤسسات احملفوظات تضطلع بدورين رئيس يني هام :احلفاظ عىل املواد اليت
تقوم برعايهتا ،وإااتحة تكل املواد لدلراسة والبحث من قبل امجليع ،بغض النظر عام يريدون دراس ته ،وهمام اكنوا و أأيامن اكنوا.
وذكر ممثل اجمللس أأن دور احملفوظات تشارك يف حق املؤلف يف القيام بالك ادلورين .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأنه عندما يقوم
دار احلفظ خبدمة مس تخدم من خالل تزويده بنسخة من مصنف محمي حبق مؤلف وفقا ألي اس تثناء ذو صةل يسمح مبثل
هذا النشاط ،فاإن املسؤولية عن أأي اس تخدام غري قانوين تقع عىل عاتق املس تخدم وليس دور احملفوظات .وابلإشارة اإىل
النطاق ا ألمع ،حيث تنص نظم حق املؤلف عىل املسؤولية الثانوية ،ينبغي اإعفاء دور احملفوظات واملكتبات من املسؤولية
جتاه الإجراءات اليت يقوم هبا مس تخدموها .وابلرمغ من ذكل تشارك دور احملفوظات أأيضا يف حقوق املؤلف عندما تقوم
بوظائف ختدم املصلحة العامة ا ألوسع نطاقا وتفيد العديد من املس تخدمني أأو تقوم حبامية السجالت نفسها .ورصح ممثل
اجمللس أأنه من أأمثةل ذكل قيام دور احملفوظات بعمل نسخ حلفظ ا ألصول الهشة أأو عند قياهما برمقنة املعلومات عىل نطاق
واسع جلعل السجالت متاحة من خالل الانرتنت .ويف أأثناء تكل العملية ،فاإن دار احملفوظات تعترب مس تخدما ملواردها
كذكل فاإن املبادئ املهنية ومدوانت قواعد السلوك اليت تستند اإلهيا معلية احلفظ تطال :دور احلفظ ابختاذ خطوات معقوةل
محلاية مصاحل أأحصاب احلقوق يف املصنفات املوجودة يف مجموعاهتا .ورصح ممثل اجمللس بأأن رساةل ادلكتوراه اخلاصة به قد
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أأوحضت بصورة جلية أأن اخلوف من املسؤولية القانونية جعلت أأمناء دور احملفوظات يف أأمرياك الشاملية حذرين للغاية عند
اختيار املادة اليت تمت اإاتحهتا عرب الانرتنت .ومل يقوم هؤلء ا ألمناء ابختيار سوى املقتنيات اليت ميتلكون حق مؤلفها أأو اليت
انهتيى حق املؤلف اخلاص هبا .وبناء عليه ،فاإن اإسهاماهتم عىل الانرتنت اكنت متثل نزرا يسريا من املقتنيات الرثية دلور
احملفوظات وهو ما ل يوفر أأفضل رعاية ملصاحل املس تخدمني .ورصح ممثل اجمللس بأأن خدمة املعلومات ،اليت حيق للجمهور
النفاذ اإلهيا ،قد تناقصت حلد كبري .وذلكل ،طالبت دور احملفوظات واملكتبات بتقييدات عىل املسؤولية عن أأعاملها اليت اكنت
ختضع لبعض الرشوط .ورصح ممثل اجمللس بأأنه من أأجل تطبيق املسؤولية احملدودة ،ينبغي أأن يكون الإجراء اخملالف
ألغراض غري جتارية ،وينبغي أأن تمتكن دور احملفوظات من اإثبات أأهنا قد ترصفت بنية حس نة دون وجود قدرة معقوةل عىل
معرفة صاح :احلقوق أأو حتديد ماكنه .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأنه يف ظل تكل الظروف ،ينبغي أأن تقترص س بل الانتصاف
عىل عقوابت مدنية مثل اإصدار أأمر قضايئ إابزاةل مواد معينة من اخلدمة عىل الانرتنت أأو اإيقاف الإجراء اخملالف مبا يقلل من
ا ألرضار ،بناء عىل الرضر الاقتصادي الفعيل اذلي عاىن منه صاح :احلقوق .ورصح ممثل اجمللس بأأن مثل هذا احلد من
املسؤولية س يعزز نطاق املعروض عىل الانرتنت وس مينح أأمناء دور احملفوظات القدرة عىل خدمة اجملمتع بصورة أأفضل.
 .147ورصح ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف بأأن هناك تقييدان هامان يف الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل مسؤولية
املكتبات ودور احملفوظات عن ا ألرضار .ويعترب هذان التقييدان همامن ألن التعويضات القانونية قد تكون خضمة وتصل
اإىل  150أألف دولر أأمرييك للك مصنف مت انهتاك حقوقه .و أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن مرشوع الرمقنة املتواضع نسبيا واذلي
مشل  10000مصنف ميكن أأن يؤدي نظراي اإىل حتمل أأرضار قانونية قدرها  1.5مليار دولر أأمرييك .كام أأشار ممثل الرابطة
اإىل وجود تقييد همم يف حق املؤلف ينص عىل أأن احملمكة ميكهنا أأن تقلل من التعويضات القانونية اإىل الصفر ،عندما تكون
املكتبة أأو دور احملفوظات أأو أأي موظف هبا ،قد معل مضن نطاق معهل ،ويعتقد ألس باب معقوةل أأن اس تخدامه للعمل احملمي
مبوج :حقوق املؤلف اكن اس تخداما عادل .ورصح ممثل الرابطة بأأن هذا التقييد هو تقييد عظمي لكنه يظهر فقط فامي يتعلق
ابنهتاك حق النسخ .وذلكل ،ويف البيئة الرمقية ،رصح ممثل الرابطة أأن فائدة هذا الاس تثناء غري واحضة ،وهو مفهوم ينطوي
عىل حق ا ألداء أأو العرض .و أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن التقييد الثاين واذلي اكن أأكرث معومية ،يمتثل يف مفهوم احلصانة
الس يادية واذلي ل ميكن مبوجبه مقاضاة مؤسسة عامة عن ا ألرضار دون موافقهتا .وذكر ممثل الرابطة أأن هذين التقييدين
يوفران للمكتبات ودور احملفوظات يف الولايت املتحدة ا ألمريكية الثقة يف الاخنراط يف مرشوعات الرمقنة ول س امي ما يتعلق
ابملواد احملفوظة واجملموعات اخلاصة .ورصح ممثل الرابطة بأأنه ينبغي أأن يمتتع أأمناء املكتبات ودور احملفوظات يف ادلول
ا ألخرى بتقييدات مماثةل.
 .148ورصح ممثل مجعية احملفوظات والسجالت بأأن دور احملفوظات اليت تسجل القرارات والإجراءات واذلكرايت لكن
بدون النفاذ اإلهيا والقيام ابلبحث فهيا فاإن قميهتا تتضاءل ابلنس بة للمجمتع .و أأشار ممثل امجلعية اإىل أأن أأمناء احملفوظات يتحملون
مسؤولية مزدوجة ،جتاه منش يئ السجالت لضامن اإدارهتم اجليدة ،من انحية ،وجتاه الباحثني لمتكيهنم من القيام ببحهثم ،من
انحية أأخرى ،وهو ما يؤدي بدوره اإىل اإثراء املعرفة الرتامكية للمجمتع البرشي .و أأشار ممثل امجلعية اإىل أأن أأمناء احملفوظات مه
ميرسون يعملون مع منش يئ السجالت والباحثني لتوفري اإماكنية الوصول ألغراض حبثية وهو بدوره أأمر حيقق املصلحة
العامة .وقال ممثل امجلعية اإنه يف وسط تكل املوجة من املسؤوليات ،تظهر مسأأةل املسؤولية واحامتل التعدي عىل حقوق
املؤلف .وهناك رشط يتعلق بوجود حزي أمن وحمدد ميكن من خال،ه ألمناء احملفوظات التفاعل مع الباحثني ،دون خوف ل
مربر ،ه من املسؤولية املتعلقة ابنهتاك حقوق املؤلف .ويتعني أأن تس توع :هذه املساحة المنة للمسؤولية احملدودة أأمناء
احملفوظات اذلين يقومون بعمل نسخ لصاحل الباحث ،والباحث اذلي يقوم يعمل نسخ خدمة مبيعات لنفسه ويكون ذكل
غالبا ابس تخدام اكمريا رمقية .ورصح ممثل امجلعية بأأنه ل ينبغي أأن تكون هناك مسؤولية عىل أأمناء احملفوظات سواء قاموا
بتوفري نسخا أأو مساحة للبحث .وطاملا اكن ابإماكن أأمني احملفوظات أأن يثبت أأنه ترصف حبسن نية و أأنه ليس دليه أأي سب:
لعمل نسخ ألغراض تتجاوز الاس تثناء احملدد قانوان ،فاإن مسؤولية أأي اس تخدام غري مرشوع ينبغي أأن تلقى عىل عاتق
املس تخدم الهنايئ وهو الباحث .و أأشار ممثل امجلعية اإىل أأن أأمناء احملفوظات يدركون أأنه يف مقابل وجود مسؤولية حمدودة
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ومساحة أمنة ،فاإنه ينبغي حتديد حدود تكل املساحة حبرص .وذكر ممثل امجلعية أأنه خيرج من اإطار هذه املساحة لك ا ألعامل
اليت تقوم هبا دور احملفوظات ابلنيابة عن أأكرث من مس تخدم مثل اإجراء مرشوع رمقنة جامعي .ورصح ممثل امجلعية بأأنه خيرج
عن نطاق حزي املسؤولية احملدودة أأيضا توفري نسخة من مادة حمفوظة ألغراض جتارية .و أأملح ممثل امجلعية اإىل أأنه بدون وجود
حزي أمن غري حمدود املسؤولية ،فاإن معل أأمناء احملفوظات ومعليات البحث يف املواد احملفوظة ستتوقف .و أأدرك كذكل أأمناء
احملفوظات أأن التقييدات عىل املسؤولية ميكن أأن متثل بطاقة اخلروج اجملاين من السجن ،ذلكل فاإنه ينبغي يف اململكة املتحدة
أأن يوقع أأمناء احملفوظات ،يف اإطار عضويهتم يف هيئة همنية ،عىل مدونة سلوك تعرتف ابحلاجة للعمل مضن حدود الترشيعات
ذات الصةل.
 .149ورصح ممثل جملس اسكتلندا للمحفوظات بأأن أأمناء احملفوظات يأأخذون قانون حق املؤلف عىل محمل اجلد .و أأشار
اإىل أأن أأمناء احملفوظات ملزتمون ابلقانون وميتلكون أأخالقيات همنية قوية وكثريا ما وجدوا أأن نظام حق املؤلف معقد ومربك
وخميف ول س امي يف الس ياق ادلويل .و أأملح اإىل أأن عددا قليال من أأمناء احملفوظات متتعوا ابحلصول عىل تدري :قانوين رمسي
لكن ل متتكل معظم دور احملفوظات املوارد املالية الالزمة لسداد تاكليف احلصول عىل مشورة قانونية متخصصة .وذكر ممثل
اجمللس أأن ا ألحباث قد أأظهرت أأن أأمناء احملفوظات قلقون بشأأن حقوق املؤلف واخلوف من ادلعاوى القضائية وما اإذا اكنوا
يترصفون بشلك قانوين أأم ل .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأن أأمناء احملفوظات قلقون أأيضا بشأأن تشويه مسعة مؤسساهتم وهمنة
دور احملفوظات نتيجة لنهتاك حقوق املؤلف عن غري قصد أأو عن غري معد .وقال ممثل اجمللس اإنه من السهل فهم أأس باب
قلق أأمناء احملفوظات واملكتبات ألهنم يس هتدفون العمل يف اإطار القانون ويريدون التأأكيد عىل أأهنم يعملون ابلفعل يف اإطار
القانون .ورصح ممثل اجمللس بأأن أأمناء احملفوظات واملكتبات قلقون بشأأن الإنصاف سواء اكن يتعلق ابلتعامل املنصف أأو
املامرسة املنصفة وابملعقولية مثل معقولية التساؤلت .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأحد عنارص الشك يف عقول أأمناء احملفوظات
وهو يتعلق مبا اإذا اكن الاعامتد عىل هذه الاس تثناءات ميثل أأمرا قانونيا أأم ل .واكن عنرص الشك هذا غالبا ما يؤدي اإىل عدم
الرغبة يف الاعامتد عىل تكل الاس تثناءات القانونية أأو الاس تفادة مهنا .ولهذا أأشار ممثل اجمللس اإىل أأن هذا هو السب :يف
عدم كفاية تكل الاس تثناءات وحدها .فيج :أأن يصحهبا تقييد عىل املسؤولية ،وهو مالذ أمن ميكن أأمناء احملفوظات
واملكتبات من امتالك الثقة يف تفسريمه وتطبيقهم للقانون بنية حس نة .وتثبت التقييدات أأنه عندما يترصف أأمناء احملفوظات
واملكتبات بنية حس نة ،واعتقادا مهنم بأأهنم يترصفون وفقا للقانون ،فاإهنم ل يكونوا مسؤولني عن انهتاك حقوق املؤلف عن
غري قصد أأو عن غري معد .وميكن هذا البند أأمناء احملفوظات واملكتبات من الاس تفادة بصورة اكمةل من نطاق حقوق املؤلف
والفرص اليت يوفرها .ورصح ممثل اجمللس بأأن املكتبات اليت ل متتكل بند يتعلق ابملسؤولية تواجه خطر تقويض أأمهيهتا
وقميهتا .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأن تقييد املسؤولية ميكن أأن يأأخذ العديد من ا ألشاكل فنظام حق املؤلف يف اململكة املتحدة
عىل سبيل املثال يشري اإىل أأنه حيق ألمناء املكتبات واحملفوظات الاعامتد عىل اإعالن مس تخدم يطال :بنسخ مادة ،كدليل
عىل أأن املادة قد مت طلهبا ألغراض مرشوعة .وإاذا قام املس تخدم بتقدمي اإعالن مضلل ،تقع مسؤولية انهتاك حقوق املؤلف
عىل عاتق املس تخدم وليس عىل أأمني املكتبة أأو دار احملفوظات .وذكر ممثل اجمللس أأن هناك مثال أخر قدمته مؤخرا حكومة
س نغافورة .فقد اعتربت حكومة س نغافورة التقييدات املفروضة عىل س بل الانتصاف مبثابة حال حممتال ملشلكة املصنفات
اليتمية .ومبوج :مقرتحاهتم ،س يكون ألمناء املكتبات واحملفوظات احلق يف احلصول عىل تقييدات بشأأن س بل الانتصاف اإذا
أأظهروا أأهنم قد لبوا رشوطا معينة يف الترشيعات و أأهنم قد معلوا بنية حس نة ألغراض غري جتارية .و أأملح ممثل اجمللس اإىل أأن
هناك طرقا خمتلفة ميكن من خاللها تضمني تقييد بشأأن املسؤولية يف صك دويل لكنه أأكد عىل أأنه من الرضوري أأن يمت
تضمينه حبيث ميكن ألمناء املكتبات ودور احلفظ اس تخدام اكمل نطاق الاس تثناءات املتاحة هلم.
 .150ورصح ممثل امجلعيات واملؤسسات ا ألفريقية للمكتبات واملعلومات بأأنه عىل الرمغ من قةل أأمناء املكتبات يف أأفريقيا اإل
أأهنم همنيون ويعملون جبد من أأجل حتقيق أأفضل اس تفادة من نظام حق املؤلف غري الاكيف لتحقيق هماهمم وذلكل فهم
يس تحقون ادلمع .ورصح ممثل امجلعيات بأأنه من دواعي رسوره أأن يرى اثنني من دامعيه وهام الاحتاد ا ألورويب والاحتاد
ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها .و أأعرب ممثل امجلعيات عن شكره لوفد جنوب أأفريقيا عىل طموحة وقيادته يف مترير
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اإعالن كي :اتون واذلي أأكد بوضوح عىل التوقعات املؤمةل من أأمناء املكتبات يف توفري النفاذ للمعلومات من أأجل التمنية.
ورصح ممثل امجلعيات بأأن أأمناء املكتبات ل يس تحقون املعامةل مكجرمني عند الوقوع يف خطأأ نزيه .كام رصح بأأن الواقع يقول
أأنه ل يوجد يف القارة ا ألفريقية أأي مبد أأ لتقييد املسؤولية عىل املكتبات .و أأشار اإىل أأنه اإذا اكنت القوانني واحضة فاإنه لن تكون
هناك حاجة كبرية لوجود حمامني .و ألنه اكن أأمني مكتبة طيةل حياته ،فقد رصح ممثل امجلعيات بأأنه قد واجه العديد من
املواقف اليت اكنت غري واحضة بلك بساطة .فاإذا احتاج ابحث طيب يتحدث ابللغة الإجنلزيية عىل سبيل املثال اإىل احلصول
عىل معلومات عاجةل تؤدي اإىل اإنقاذ حياة أأشخاص ،واكنت املعلومات الوحيدة املتوافرة مكتوبة ابللغة الصينية ،فاإن القانون
غري واحض فامي يتعلق ابلرتمجة املسموح هبا وغري املسموح هبا .وكام ذكر ممثل امجلعيات بأأن أأمني املكتبة سوف يسمح ابلرتمجة
لكن ذكل يعترب خطأأ نزهيا ول جي :أأن يدخهل يف تعقيدات قانونية .و أأشار اإىل أأنه يف أأي مؤسسة تدار مبزيانية ضئيةل ميكن
أأن يكون الإجراء القانوين مميتا لها وخاصة ألن اختاذ اإجراءات قانونية متثل أأمرا حممتال .وقال ممثل امجلعيات أأن ذكل قد منع
املكتبات واملس تخدمني من الاس تفادة القصوى من الفرص اليت متتلكها .وذلكل ،عندما يشعر أأمناء املكتبات ابلشك فاإهنم
مييلون للرفض وحيرم الطال :أأو الباحث من حصو،ه املرشوع عىل املعلومات .ورصح ممثل امجلعيات بأأن هناك حاجة
لالبتعاد عن نظام الاعتقاد اذلي يرى أأن لك مس تخدم مكتبه هو جمرم حممتل .و أأشار ممثل امجلعيات اإىل أأن أأمناء املكتبات
اذلين يعملون بنية حس نة ومن خالل أأس باب قوية لالعتقاد بأأهنم يقومون اب ألمر الصواب ،ل جي :أأن يواهجوا غرامات أأو
أأحاكم ابلسجن .ولن يمت الانتصار يف احلرب عىل القرصنة اإذا اكن أأمناء املكتبات ،واذلين يعتربون رشاكء رئيس يني يف
تطبيق نظام حق مؤلف متوازن ورشعي ومس تدام ،يف اخلط ا ألول أأمام مرىم النريان.
 .151ورصح ممثل اجمللس ادلويل للمتاحف بأأنه عىل النحو اذلي ذكره يف املداخالت السابقة خالل الاجامتعات السابقة
للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،فاإن اجمللس ادلويل للمتاحف يدمع رشاكئه ،املمتثلني يف املكتبات ودور
احملفوظات ،دعام اكمال يف سعهيا لدلمع الناحج لالس تثناءات ادلولية حلقوق املؤلف فامي يتعلق اب ألنشطة اليت تامتىش مع هماهما
اخلاصة ابحلفظ والتصالت العلمية .وذكر ممثل اجمللس أأن اجمللس يريد أأن ينهتز الفرصة لدلعوة اإىل اإضافة املتاحف أأيضا اإىل
قامئة املس تفيدين من اس تثناءات حق املؤلف املقرتحة حاليا ألمناء املكتبات ودور احملفوظات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ويتضمن ذكل التقييدات عىل املسؤولية .ورصح ممثل اجمللس بأأن هذا املوقف يامتىش مع النتاجئ اليت
توصلت اإلهيا دراسة الويبو حول املتاحف وقد مت اقرتاهحا ابلتفاق مع الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها واجمللس
ادلويل للمحفوظات .وعىل هذا ا ألساس ،أأراد اجمللس ادلويل للمتاحف أأيضا ادلفاع عن التقييدات ضد املسؤولية .ورصح
ممثل اجمللس بأأن املتاحف قد قامت ابتصالت علمية يف بيئة اكن من املتوقع من املتاحف أأن تقوم فهيا مبثل تكل ا ألنشطة عرب
الانرتنت ويف صورة رمقية ويف مواقعها الفعلية .وقد شلكت الطبيعة العابرة للحدود لتكل ا ألنشطة اإىل جان :خصائص
مجموعات املتاحف اليت تتضمن مواد متنوعة للغاية ومصنفات غري منشورة سواء اكنت علمية أأو اترخيية أأو فنية وحىت
املصنفات اليتمية اليت تتضمن وسائط متعددة ،حتدايت كبرية تتعلق حبق املؤلف والنفاذ اإلهيا يف تلبية توقعات العامل يف القرن
الواحد والعرشين .وذلكل ،رصح ممثل اجمللس بأأن فرصة وقوع التجاوز غري املقصود قد أأصبحت مرتفعة للغاية ،ألن
التحدايت اليت تواجه املتاحف يه نفس التحدايت اليت تواجه املكتبات ودور احملفوظات .اإن معل املكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف متشابه بشلك ملحوظ .وتتضمن مجموعات املتاحف مجموعات دراسة ومواد حمفوظة ومجموعات مكتبات وتشارك
املتاحف يف البحث العلمي والتصالت العلمية مثل املكتبات ودور احملفوظات .عالوة عىل ذكل ،غالبا ما حتتفظ املكتبات
ودور احملفوظات مبجموعات من املقتنيات والقطع ا ألثرية مثل املتاحف .ورصح ممثل اجمللس بأأن أأوجه التشابه يف املامرسة بني
دور احملفوظات واملكتبات واملتاحف قد أأقرت هبا ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأن بروفيسور كروز قد
أأقر يف دراس ته حول الاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات بأأن  44دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو قد مضنت
املتاحف مكس تفيدين من الاس تثناءات .ولتكل ا ألس باب ،اتفق ممثلو املكتبات مع اجمللس عىل أأن الوقت قد حان دلراسة
تكل املسأأةل بصورة شامةل مع اإضافة املتاحف اإىل القامئة املقرتحة للمس تفيدين من اس تثناءات حق املؤلف .و أأشار ممثل
اجمللس اإىل أأنه عىل النحو اذلي مت التعبري عنه ابلتفصيل يف اجامتع عقد يف جامعة كولومبيا ،فاإن التوقعات املعارصة تمتثل يف
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أأنه ينبغي أأن توجد املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف حيث يوجد الباحث بغض النظر عن ماكن التواجد اجلسدي
للباحث .ومل يعد من الاكيف أأن نتوقع حضور الباحثني بأأنفسهم اإىل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.
 .152ورصح ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والط :بأأن موقف اجملموعة بشأأن الاس تخدامات
احملمية حبقوق املؤلف للمصنفات اليتمية قد مت نرشه يف ديسمرب  2006وتضمن بنودا تعين أأن املس تخدمني اذلين مل يمتكنوا من
التعرف عىل أأو حتديد ماكن أأو التصال بصاح :حق املؤلف ،للحصول عىل ترصحي ،ابلرمغ من البحث ادلؤوب ،ل ينبغي
عقاهبم اإذا ظهر صاح :احلق يف وقت لحق .و أأشار ممثل اجملموعة اإىل أأن بيان توقيع اجملموعة قد مثل مالذا أمنا فامي يتعلق
مبس تخديم املصنفات اليت تعترب مصنفات يتمية واليت مت اكتشاف اهنا مصنفات ميتكل فهيا املوقعون ،واذلين يعتربون غالبية
النارشين يف اجملموعة ،حقوق مؤلف .وقد مت التعبري عن نفس املبد أأ وهو أأن أأي خشص أأجرى حبثا معقول ل ميكن معاقبته،
يف بيان مشرتك بني امجلعية ادلولية للنارشين والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها .واس تطرد ممثل اجملموعة دفاعه عن
هذا املبد أأ يف املنتدايت العامة ويف صناعة النرش .و أأشار ممثل اجملموعة اإىل أأنه من منطلق خربته فاإن الرتاخيص أأيضا تدمع
خدمات تقدمي الواثئق من قبل املكتبات مبا ينتج عنه عدم ظهور مسأأةل مسؤولية املكتبات .ورصح ممثل اجملموع بأأنه يف ظل
الاهامتم الرئييس للنارشين واذلي يمتثل يف أأوسع نطاق لنرش املصنفات اليت يمت نرشها ،تعتقد اجملموعة بأأن معلية الرتخيص
ميكن أأن توفر حلول اإضافية لتكل املشلكة.
 .153و أأعرب ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية عن شكره لوفد تش ييل عىل املثال املثري املتعلق ابلعمل اذلي اكنت
اللجنة تقوم به .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه فامي يتعلق ابلتقييدات عىل املسؤوليات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات ،ومن
أأجل ضامن كون اجملمتع مس تنريا بصورة اكفية ولضامن أأن احلارض واملايض القري :مل خيتفيا متاما ،اكن من الرضوري قيام أأمناء
دور احملفوظات واملكتبات مبهمهتم املتعلقة ابلصاحل العام بطريقة مسؤوةل وحريصة ،دون اخملاطرة بتحمل مسؤوليات
وإاجراءات قانونية يف حاةل ارتاكب خطأأ بريء.
 .154ورصح ممثل مؤسسة اكريزما بأأن واقع املكتبات ودور احملفوظات يف أأمرياك الالتينية يمتثل يف الافتقار الواحض للموارد
البرشية واملالية والتقنية والهيالك ا ألساس ية وغالبا ما توجد عوائق قانونية تعرقل معل املؤسسات .ونتيجة ذلكل تضطر تكل
املؤسسات يف كثري من ا ألحيان اإىل حرمان املس تخدمني من اخلدمات ا ألساس ية ،مثل الإعارة بني املكتبات أأو الإعارة عرب
احلدود .وذكر ممثل املؤسسة أأن مثل تكل املسائل تطورت لتصبح عقبات حتول دون ممارسة احلق يف املعلومات واملعرفة
والثقافة والتعلمي واليت حيق مجليع ا ألشخاص المتتع هبا .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه يف عام  2011عىل سبيل املثال تلقت العديد
من اجلامعات العامة واخلاصة يف كولومبيا خطاب توقف وكف لحق من منظمة اإدارة جامعية متثل املنتجني واملوزعني ملواد
مسعية وبرصية .و أأشار اخلطاب اإىل أأن املكتبات ل ميكهنا اإقراض ا ألفالم الواردة يف قوامئها اإىل الطالب ألهنا ل متتكل
الرتاخيص و أأهنا غري مسموح لها ابلقيام بذكل .ورصح ممثل املؤسسة بأأن بعض املكتبات العامة بد أأت ،بدل من أأن تبد أأ
معليات مفاوضات مع هيئة الإدارة امجلاعية ،يف ادلفاع عن حقوق املس تخدمني يف مشاهدة تكل ا ألفالم بوصفها مواد تعلميية.
وابلرمغ من ذكل ،قررت مؤسسات أأخرى اإلغاء معليات الإعارة وتبنت ممارسات خسيفة .وقد أأصبح النفاذ لتكل املوارد
حمدودا عىل املدرسني وا ألساتذة لساعات حمدودة ومن أأجل فصوهلم فقط .ورصح ممثل املؤسسة بأأن تكل العملية اكنت
معقدة وملكفة للغاية .و أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأنه يف حاةل أأخرى اكنت هناك مؤسسة تعمل يف جمال املواد السمعية
والبرصية وتواجه مفرتق طرق بسب :مطالبة مجموعة من الساكن ا ألصليني يف اجلزء الشاميل من املكس يك احلصول عىل
نسخة من احملفوظات لضامن حقوقهم الاقتصادية والثقافية وادلينية والاجامتعية يف الإقلمي .وقد قامت اجملموعة بصفة خاصة
ابملطالبة ابحلصول عىل فيمل خيايل اس باين يتضمن صورا فريدة لنقاط فريدة يف اترخيهم .ومل تكن املنظمة متتكل حق املؤلف
اذلي يسمح لها ابإعطاء نسخة من هذه احملفوظات هلم .وابلرمغ من ذكل ،قررت مجموعة الساكن ا ألصليني الاس تفادة من
تكل الصور يف فيلمها التسجييل ألهنا اكنت عىل قناعة بأأن دلهيا احلق يف القيام بذكل طاملا أأن جممتعها قد ظهر يف هذا الفيمل.
وذكر ممثل املؤسسة أأنه ميكنه تقدمي املزيد من ا ألمثةل واملزيد من التفاصيل حول تكل العقبات ،فهناك عىل سبيل املثال ما بني
 20و 30نسخة من رواية كولومبية مل يكن من املمكن اإعطاءها اإىل الطالب والضحااي املبارشين للرصاع يف كولومبيا اذلين
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أأرادوا الاطالع علهيا للقيام بأأعامل أأاكدميية هتدف اإىل مساعدهتم عىل اإعادة بناء جممتعاهتم .ورصح ممثل املؤسسة بأأن هناك
مثال أخر يتعلق مبجموعة من السجناء اذلين ُأنكروا حق احلصول عىل معلومات تعلميية ألن الطريقة الوحيدة للحصول علهيا
اكن من خالل مكتبة عامة تتعاون مع خدمة السجن واكن السبيل الوحيد حلصول املكتبة عىل مصنفاهتا من خالل احلصول
عىل نسخ رمقية ومتكنت من القيام بذكل .و أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأن ا ألمر يبدو و أكن ا ألدوات الاقتصادية لها ا ألس بقية
عىل اس متتاع الناس حبقوقهم يف الثقافة والتعلمي .وقد اكن ذلكل أاثرا هممة عىل خدمات الإعارة يف املكتبة ودور احملفوظات
وخباصة يف معلية تعزيز املعرفة واملعلومات .ورصح ممثل املؤسسة بأأن املؤسسة تعرب عن اعتقادها بأأنه ل توجد معاهدة
تعرتف مبسؤوليات وواجبات دور احملفوظات واملكتبات لضامن أأهنا ميكن أأن تعمل بنية حس نة.
 .155ورصح وفد الإكوادور بأأنه متفق مع البيان اذلي أألقاه وفد تش ييل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ويود
الإشارة اإىل موضوع مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات لتقول أأن ترشيع حق املؤلف مل يكن مفهوما أأو معروفا بصورة اكمةل
للمكتبات ودور احملفوظات يف أأحناء العامل .وقال الوفد اإن العديد من املنظامت يف اللجنة قد ذكرت ذكل ابلفعل .و أأشار الوفد
اإىل أأن مسؤولية تكل املنظامت عن النسخ غري املرخصة واليت متت اإاتحهتا للجمهور حتتاج اإىل تقييدها ألنه ل ينبغي أأن تقع
مسؤولية اس تخدام طرف اثلث عىل عاتق دور احملفوظات أأو املكتبات.
 .156وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال اإن العرص الرمقي قد غري كيفية تبادل املعلومات واس تخداهما .وابلرمغ
من أأن أأمناء املكتبات دور احملفوظات حمرتفون يف جمال املعلومات بسب :معلهم ،فاإهنم ليسوا حمامني ول يس تطيعون فهم
القوانني املعقدة املتعلقة حبق املؤلف عند حماوةل القيام بدورمه ا ألسايس املتعلق بتيسري احلصول عىل املعرفة .وذكر الوفد أأنه
يدمع فكرة احتياج املكتبات ودور احملفوظات اإىل القيام بدورها املتعلق ابلصاحل العام ،بعيدا عن اخلوف من الإجراءات
القانونية والتاكليف املعوقة لها عند ارتاكب خطأأ عن غري قصد .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن التجارب اليت عربت عهنا
املكتبات ودور احملفوظات قد أأشارت بصورة اكفية اإىل احلاجة اإىل وجود تقييد عىل املسؤولية عن انهتاك حق املؤلف،
عندما تمت ا ألنشطة حبسن نية.
 .157وقد أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب الوفد عن
أأمهل يف أأن تكون قصة ادلبلومايس الربازييل بريات لوتس مصدر اإلهام للجنة .فعىل مر الس نني ،شدد وفد الربازيل ووفود
بدلان أأخرى عىل ا ألمهية احلامسة للمكتبات ودور احملفوظات يف حتقيق التعلمي العام والعاملي .ورصح الوفد بأأنه يرى أأن أأمناء
املكتبات ودور احملفوظات اذلين يعملون مضن نطاق واجباهتم ل ينبغي أأن يكونوا عرضة للمساءةل عن انهتاك حقوق املؤلف
عندما يمت تنفيذ الإجراء املزعوم حبسن نية .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة يف حاجة اإىل تعريف هذا املصطلح .و أأشار الوفد اإىل
أأنه بناء عىل الاقرتاح اذلي شارك يف تقدميه وفد الربازيل ،ينبغي افرتاض حسن النية عندما تكون هناك أأس باب معقوةل
تدعو اإىل الاعتقاد بأأن  :أأ) املصنف أأو املواد احملمية ابحلقوق اجملاورة قد مت اس تخدامه ابلنحو املسموح به وخالل نطاق
التقييد أأو الاس تثناء بطريقة مل حيظرها حق املؤلف ،ب) العمل يوجد يف املكل العام أأو خيضع لرتخيص حمتوى مفتوح اإذا
وجد يف شلك محمي .عالوة عىل ذكل ،من املهم ضامن اإعفاء املكتبات أأو دور احملفوظات من أأي خضوع للمساءةل عن أأعامل
ارتكهبا املس تخدمون يف ادلول ا ألعضاء اليت متتكل نظام املسؤولية الثانوية .ورصح الوفد بأأنه عىل اس تعداد للعمل جبد مع
مجيع ادلول ا ألعضاء لضامن اختاذ اللجنة للقرارات الصحيحة .وذكر الوفد أأنه اإن أأردان للجنة أأن تنجح ،فالبد علهيا أأن تضمن
تسليط الضوء عىل العديد من القصص مثل قصة بريات لوتس لصاحل ا ألجيال القادمة ولصاحل جيلنا.
 .158وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه يس تخدم اس تثناءات حمددة وعامة لمتكني بعض أأنواع املؤسسات من
الاضطالع مبهام اخلدمة العامة .ورصح الوفد بأأنه يف الظروف املالمئة ،ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تعرتف ابلتقييدات
املفروضة عىل املسؤولية عن أأنواع معينة من ا ألرضار املالية ،واليت تطبق عىل املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات
ا ألخرى ذات الصةل ،جنبا اإىل جن :مع موظفهيا ووالكاها ،عندما تكون قد ترصفت بنية حس نة ،معتقدة أأو ويه متتكل
أأس بااب معقوةل لالعتقاد بأأهنا ترصفت وفقا لقانون حقوق املؤلف .ويف الولايت املتحدة عىل وجه التحديد ،تنص
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املادة  C2 504من قانون حق املؤلف عىل س بل الانتصاف املتعلقة ابنهتاك حقوق املؤلف رشيطة أأل تكون املكتبات ودور
احملفوظات وموظفهيا ووالكاها ،اذلين يعملون يف نطاق وظائفهم ،غري معرضني للمساءةل جتاه أأرضار قانونية مرتتبة عىل نسخ
املصنفات أأو الفونوغرامات اإذا اكنوا يعتقدون أأو دلهيم أأس بااب معقوةل لالعتقاد بأأن ما قاموا به من أأفعال متثل اس تخداما عادل
مبوج :القسم  107من قانون حقوق املؤلف .وعالوة عىل توفري اس تثناءات حمددة للمكتبات ودور احملفوظات يف
القسم  ،D 1201ابلرمغ من عدم كوهنا تقييدات عىل املسؤولية ،لكهنا اس تثناءات ،فاإنه يف ظل ظروف معينة ،تضمن
قانون ا أللفية اجلديدة حلقوق املؤلف الرمقية اس تثناء من حظر التحايل عىل التدابري التكنولوجية أأدى اإىل التحمك الفعال يف
احلصول عىل مصنف محمي مبوج :حقوق مؤلف من قبل مكتبة أأو دار حمفوظات ل هتدف للرحب واليت اس تطاعت النفاذ
اإىل مصنف محمي حبقوق مؤلف ويمت اس تغال،ه جتاراي جملرد اختاذ قرار حبسن نية بشأأن احلصول عىل نسخة من املصنف أأو
املشاركة يف سلوك مسموح به مبوج :قانون ا أللفية اجلديدة حلقوق املؤلف الرمقية .وتضمن هذا القانون أأيضا بندا يقيض
بعدم قيام احملامك بفرض غرامات مدنية يف حاةل حتمل مكتبة أأو دار حمفوظات ل هتدف للرحب لع:ء اإثبات أأهنا ليست عىل
عمل ،وليس دلهيا ما يدعوها لالعتقاد بأأن أأعاملها تشلك انهتااك للقسمني  1201و 1202من قانون ا أللفية اجلديدة حلقوق
املؤلف الرمقية .وتعترب تكل الكياانت معفية أأيضا من أأي مسؤولية جنائية تتعلق بتكل الانهتااكت اليت تتعلق ابلتدابري
التكنولوجية أأو سالمة معلومات اإدارة حق املؤلف .ورصح الوفد بأأنه قد ذكر تكل ا ألحاكم القانونية املهمة يف وثيقة ا ألهداف
واملبادئ اخلاصة به كام دمع اجلهود الرامية لضامن عدم حتمل املكتبات أأو دور احملفوظات أأو موظفهيا أأو والكاها املسؤولية عن
التعدي عىل حقوق املؤلف ،اإذا ترصفت بنية حس نة ،اعتقادا مهنا أأو مع وجود أأس باب معقوةل تدعوها لالعتقاد بأأهنا
ترصفت وفقا لقانون حق املؤلف .ورصح الوفد بأأن وثيقة أأهدافه ومبادئه تعكس هنجه اذلي اتبعه إازاء هذه املسأأةل واملسائل
ا ألخرى اليت اكنت اللجنة تناقشها يف هذا الس ياق .و أأشار الوفد اإىل أأمهية حتديد ا ألهداف العريضة والسامح لدلول بتطبيقها
مبا يالمئ الاحتياجات احمللية يف لك دوةل عىل حدة .وقد ساعدت الاس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات
عىل اإعانة ا ألفراد عىل الامتس املعلومات واحلصول علهيا ونقلها بصورة جتعلها تشارك بصورة جدية يف احلياة العامة .ورصح
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن عليه الاعرتاف ابلتقييدات عىل املسؤولية املتعلقة ببعض أأنواع ا ألرضار املتعلقة ابملكتبات
ودور احملفوظات وموظفهيا ووالكاها اذلين معلوا بنية حس نة ،واكن دلهيم اعتقاد أأو اكن هناك أأس بااب معقوةل تدعو لالعتقاد
بأأهنم يترصفون وفقا لقانون حق املؤلف .ورصح الوفد بأأنه هممت بسامع كيف قامت ادلول ا ألخرى بتطبيق هذا املبد أأ وكيف
تعمل ا ألحاكم يف قوانني حق املؤلف دلهيا ،وما يه أاثر تكل ا ألحاكم.
 .159و أأشار وفد نيجرياي بأأن احلل ادلويل اذلي حيد من مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات ل ينبغي أأن يكون مفتوحا.
ورصح الوفد بأأنه س يكون من الرضوري تعديل هذا احلل من خالل رشوط تأأهيلية لضامن أأن احلالت اليت تنطوي عىل نية
حس نة فقط ،وتويخ العناية الواجبة يف تنفيذ ولايت لك مهنا ،يه اليت تس متتع ابلتقييدات املفروضة عىل املسؤولية .وذلكل
فال شك يف أأن حكام من هذا القبيل يرتبط بعمليات املكتبات ودور احملفوظات ألن وظائفها السائدة تقع يف نطاق املصلحة
العامة .ورصح الوفد بأأنه مت الإعراب عن أراء غاية يف ا ألمهية حول الصعوابت اليت يوهجها مشغلو املكتبات ودور احملفوظات
أأثناء حتركهم يف جمال ترشيعات حق املؤلف املعقدة بدون ارتاكب أأخطاء بريئة ميكن أأن تعرضهم ملسؤولية التعدي عىل
حق املؤلف.
 .160ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء بأأن مسأأةل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات كام يه كذكل مل تمت
مناقش هتا يف الإطار ا ألورويب حلق املؤلف .ورصح الوفد بأأنه ميكن رغام عن ذكل تناول املسائل اليت تقع مضن هذا الس ياق
عىل املس توى الوطين ومن قبل جمالت أأخرى من القانون ،فقد ختتلف عىل سبيل املثال املبادئ العامة لقانون املسؤولية
واحللول واملناجه ذات الصةل يف ادلول ا ألعضاء.
 .161وقام الرئيس بتعليق هذا البند من بنود جدول ا ألعامل
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البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألخرى
 .162ذكر انئ :الرئيس بأأن اللجنة س تعود اإىل البند  7من جدول ا ألعامل واملتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات املتعلقة
ابملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى لالس امتع اإىل عرض اإيضايح حول ادلراسة اخلاصة
ابلتقييدات والاس تثناءات املتعلقة اب ألشخاص ذوي الإعاقات .ورصح انئ :الرئيس بأأن بروفيسور ريد وطالبه املشاركون
يف البحث س يقومون بعرض دراسة النطاق.
 .163ورصح بروفيسور ريد بأأنه س يطلع اللجنة عىل حملة موجزة عن نطاق ادلراسة مبا يف ذكل خططه املتعلقة بدراسة
فئات الإعاقات وفئات املصنفات احملمية حبقوق املؤلف ،وإاماكنية الوصول اإلهيا والوسائل التكنولوجية والتقنية وتأأثريها عىل
حق املؤلف والاس تثناءات والتقييدات والتفاعالت مع قانون اإماكنية الوصول .وذكر بروفيسور ريد أأنه سريسل اس تبيان
يأأمل أأن تعيده اإليه ادلول ا ألعضاء.
 .164و أأشار أأحد طالب بروفيسور ريد اإىل أأنه ابلنس بة لفئات الإعاقات اليت س تظهر يف ادلراسة ،فاإن ادلراسة س تحدد
أأول فئات ا ألشخاص ذوي الإعاقات ذوي الصةل ،واذلي حيمتل أأن يوهجوا حتدايت تتعلق ابلوصول اإىل املصنفات احملمية
حبقوق مؤلف .وعىل أأقل تقدير ،ميكن أأن تتضمن تكل الفئات ما ييل :ا ألشخاص املكفوفني أأو ضعاف البرص ،ا ألشخاص
اذلين يعانوا من الصمم أأو صعوبة يف السمع أأو ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات وا ألشخاص اذلين يعانون من
الصمم/املكفوفني أأو املكفوفني بصورة أأخرى أأو من يعانون من صعوبة يف السمع أأو الصمم وضعاف البرص ،وا ألشخاص
اذلين يعانون من اإعاقات بدنية وحركية ،وا ألشخاص اذلين يعانون من اإعاقات ذهنية وعقلية.
 .165وذكر أأحد طالب بروفيسور ريد أأن ادلراسة س تحدد الفئات ذات الصةل من املصنفات احملمية حبقوق مؤلف حيامث
تنشأأ حتدايت تتعلق ابإماكنية الوصول اإلهيا .وستشمل تكل الفئات عىل ا ألقل أأعامل أأدبية درامية وغري درامية تتضمن حمتوى
عىل ش بكة الانرتنت وبرجميات ومصنفات تصويرية وبيانية وحنتية وتسجيالت صوتية وحمتوى مسعي وبرصي.
 .166ورصح بروفيسور ريد بأأن ادلراسة س تنتقل بعد ذكل اإىل فئات املصنفات احملمية مبوج :حق املؤلف وفئات
الإعاقات وس تقوم بتحديد ا ألسالي :التكنولوجية والتقنية القامئة واليت حيمتل تطبيقها يف املس تقبل واليت تس تخدم يف توفري
اإماكنية الوصول اإىل فئات الإعاقات تكل وفئات املصنفات احملمية مبوج :حق املؤلف .ورصح بروفيسور ريد أأنه سلط
الضوء عىل بعض ا ألمثةل يف الكتي :اذلي ميكن للجنة أأن تنظر فيه .وقد تضمنت ا ألمثةل الواردة ما ييل :التعليقات
التوضيحية ل ألفالم ،الوصف املصور أأو املسموع ل ألشخاص املكفوفني أأو ضعاف البرص ،التفاعالت مع برامج قراءة النص
املكتوب عىل الشاشة ،املصادر السحابية وتقنيات التكيف اليل ،ونظم وتقنيات التكيف اليدوي .ومع أأخذ تكل التقنيات
وا ألسالي :التكنولوجية يف احلس بان ،رصح بروفيسور ريد بأأن ادلراسة سوف تقوم بعد ذكل بتحليل ما اإذا اكنت املساعدة
اذلاتية أأو هجود طرف اثلث للمشاركة يف تكل التقنيات واس تخدام تكل ا ألسالي :التكنولوجية سوف ينطوي عىل حقوق
حرصية يف فئات املصنفات احملمية حبق املؤلف اليت ذكرت أنفا .ورصح بروفيسور ريد بأأن ادلراسة سوف تنحي جانبا الاثر
اليت س بق وعاجلهتا معاهدة مراكش اإىل جان :التقنيات وا ألسالي :التكنولوجية اليت ل ميكن تصور أأهنا تتضمن مسائل
تتعلق حبقوق مؤلف .ورصح بروفيسور ريد بأأنه من غري احملمتل أأن يقوم بنظر مسأأةل مطالع الكرايس املتحركة أأو اإماكنية
ادلخول للمباين عىل سبيل املثال .وذكر بروفيسور ريد أأنه اإذا مسح الوقت واملوارد فاإنه يأأمل يف اإجراء حتليل ملدى احلاجة
اإىل تكل التقنيات وا ألسالي :التكنولوجية مبوج :قوانني النفاذ يف ادلول ا ألعضاء .مثل لواحئ جلنة التصالت الفيدرالية
املتعلقة ابلتعليقات التوضيحية والوصف عىل الفيديو يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ومدى قيام ادلول ا ألعضاء بتوفيق قانون
النفاذ مع قانون حقوق املؤلف مبا يف ذكل اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات.

SCCR/33/7
49

 .167وذكر أأحد طالب بروفيسور ريد أأهنم اكنوا يعزتمون ،بغرض املساعدة عىل اإعداد ادلراسة بوجه عام ،تقدمي اس تبيان
قصري لدلول ا ألعضاء حول قانون حقوق املؤلف يف ادلول ا ألعضاء .وطل :الاس تبيان من ادلول ا ألعضاء تقدمي معلومات
نوعية خمترصة حول أأحاكم قوانني حقوق املؤلف والنفاذ دلهيم .ورصح أأحد طالب بروفيسور ريد أأن املعلومات املطلوبة
س تكون حمددة خبصوص حق املؤلف والنفاذ وتتضمن أأس ئةل حمددة وعامة.
 .168ورصح بروفيسور ريد بأأنه توقع اس تكامل الاس تبيان لتوزيعه يف منتصف ديسمرب و أأنه يأأمل يف أأن يتلقى اإجاابت
مكمتةل حبلول منتصف فرباير هبدف اس تكامل النسخة ا ألوىل من ادلراسة حبلول  17مارس  2017وتقدمي ادلراسة الهنائية بعد
احلصول عىل تعقيبات أأحصاب املصلحة يف اجامتع اللجنة اذلي يعقد يف  1مايو .2017
 .169و أأعرب انئ :الرئيس عن شكره للربوفيسور عىل العرض التوضيحي وفتح الباب لطرح ا ألس ئةل
 .170وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن شكره لربوفيسور ريد وبروفيسور نكوب وفريقهام عىل
العرض التوضيحي وعىل ادلراسة اليت سيمت اإجراؤها .وذكر الوفد أأنه يبدو أأن النطاق س يغطي مدى واسع من اجملالت املهمة
ومتىن أأن تقوم اجملموعة مبامرسة رسيعة و أأكد عىل أأن اجملموعة ا ألفريقية سوف تقدم املعلومات املطلوبة.
 .171وحتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأأنه يتطلع اإىل تلقي الاس تبيان واملسامهة يف
تكل ادلراسة املهمة للهنوض بعمل تكل اللجنة.
 .172و أأعرب انئ :الرئيس عن شكره لربوفيسور ريد عىل نطاق ادلراسة وعاد اإىل النقاط املعلقة عىل جدول أأعامل اللجنة.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات (اتبع)
 .173رصح الرئيس بأأن اللجنة مس تعدة ملواصةل املناقشات حول بند جدول ا ألعامل املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات
املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات و أأنه س ينتقل اإىل املوضوع التايل عىل اجلدول .وفتح الرئيس الباب ملناقشة البند  9عىل
اجلدول وهو تدابري امحلاية التكنولوجية.
 .174وذكر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها أأن مبد أأ الاس تثناءات والتقييدات اليت مينحها القانون ل جيوز
جتاوزه بتطبيق تدابري امحلاية التكنولوجية .وذكر ممثل الاحتاد أأن املكتبات ل تعرتض عىل تطبيق تدابري امحلاية التكنولوجية
من حيث املبد أأ حيث أأهنا تعرتف بأأن أأحصاب احلقوق يف حاجة اإىل اس تخدام تكل احلقوق يف ظروف معينة محلاية
املصنفات .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه نظرا لسعيه لتحقيق التوازن اذلي يعتقد أأنه أأسايس ابلنس بة لهيلكة قوانني حق املؤلف
بصورة مالمئة ،مفن الرضوري السامح للمكتبات إابزاةل تكل التدابري ،عند الرضورة للوفاء مبهاهما املتعلقة بتحقيق املصلحة
العامة واس تخدام الاس تثناءات القامئة .وذكر ممثل الاحتاد أأن احملتوى احملمي مبوج :تدابري امحلاية التكنولوجية ميكن أأن
يتضمن نطاقا اكمال من احملتوى املكتس :واملتاح من قبل املكتبات وليس فقط املوس يقى وا ألفالم والربجميات وا أللعاب لكن
أأيضا الكت :ا إللكرتونية واملقالت العلمية واحملتوى اخملزن حول جمالت محمية عىل الانرتنت كذكل ،خلف جدران سداد
رسوم ،عىل سبيل املثال .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه مع تزايد احلصة اليت تقوم املكتبات برشااها من احملتوى الرمقي فقد
أأصبحت تدابري امحلاية التكنولوجية عامال همام ابلنس بة للمكتبات .وحني ميكن لتدابري امحلاية التكنولوجية أأن تلع :دورا يف
حماربة القرصنة بوصفها ممكال للنظام القانوين فميكن أأن متنع ومت اس تخداهما أأيضا يف منع املكتبات ودور احملفوظات من القيام
مبهام اخلدمة العامة من خالل اس تحاةل أأداء ا ألنشطة املسموح هبا من خالل الاس تثناءات والتقييدات .ورصح ممثل الاحتاد
بأأن هناك مثال عىل ذكل يتعلق ابحلفظ .وقد تمت اإعاقة ا ألنشطة ا ألساس ية للمكتبة اإذا اكنت املكتبة ل متتكل سلطة نسخ
ا ألعامل الرمقية مثل التسجيالت الصوتية أأو الكت :الالكرتونية واليت حتتاج دامئا اإىل نسخها قبل تدهور حالهتا .ابملثل ،فاإن
الإعارة ،ويه أأحد ا ألنشطة ا ألساس ية للمكتبات ،ميكن أأن تكون مس تحيةل اإذا منعت تدابري امحلاية الالكرتونية من نسخ
مصنف موجود عىل اخلادم اليل ا ألمن للمكتبة .وقد جعلت تدابري امحلاية التكنولوجية يف اململكة املتحدة حامية التنقي :عن
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املعلومات أأمرا غري فعال .ويف حني ميتكل الباحثون حقا قانونيا يف اإجراء حتليل للنص فاإهنم ل يمتلكون احلق القانوين يف إازاةل
تدابري امحلاية التكنولوجية اليت منعهتم من القيام هبذا العمل .ورصح ممثل الاحتاد بأأن املكتبات قد ل تمتكن من اس تخدام
أأسالي :تكنولوجية مساعدة مثل خاصية القراءة بصوت مرتفع أأو قراءة ما يكت :عىل الشاشة واليت توفر نفاذا للعمالء ذوي
الإعاقات عندما يكون احملتوى اذلين حيتاجون اإليه خمبأأ خلف تدابري حامية التكنولوجيا .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه صدر
مؤخرا قرار يف الولايت املتحدة يسمح بقيام املكتبات واملعلمني ابلتجاوز ألغراض تتعلق ابلنقد والتعليق ،ولالس تخدامات
التعلميية واليت ل هتدف للرحب ،لكن يسمح بذكل فقط من خالل معلية تنظميية طويةل وملكفة واليت لن تكون مطلوبة
ابلنس بة للمصنفات اليت ل ختضع لتدابري امحلاية التكنولوجية .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه يرى سبيال للميض يف معل تكل
اللجنة .فلقد انقشت ادلول ا ألعضاء مسائل مقرتحة من قبل تدابري امحلاية التكنولوجية مبا يف ذكل املادة  7من معاهدة
مراكش واليت قدمت سابقة مفيدة يف صياغة تدابري امحلاية التكنولوجية اليت تضاف اإىل معاهدة بشأأن املكتبات ودور
احملفوظات اليت أأشارت اإىل أأن " ادلول املتعاقدة ستتخذ تدابري مالمئة وفقا للرضورة لضامن أأنه عندما تتوافر امحلاية القانونية
الاكفية وس بل الانتصاف الفعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل ،فاإن هذه امحلاية القانونية ل متنع ا ألشخاص
املس تفيدين من المتتع ابلس تثناءات والتقييدات اليت وردت يف هذه املعاهدة" .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأنه يف غياب بند
يضمن اإماكنية قيام املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ابلتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية للقيام اب ألنشطة اليت تعترب
مرشوعة مبوج :اس تثناءات حق املؤلف ،فاإن اكفة اس تثناءات حق املؤلف ا ألخرى تواجه خطر أأن تصبح عدمية الفائدة فامي
يتعلق ابحملتوى الرمقي عىل وجه اخلصوص .ورصح ممثل الاحتاد بأأن التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية يف حالت معينة
اكن أأداة ل ميكن الاس تغناء عهنا لتحقيق اس تثناءات املكتبات املعرتف هبا منذ فرتة طويةل.
 .175وذكر ممثل رابطة املكتبات ا ألملانية أأن حق املؤلف يقترص عىل أأغراض الصاحل العام .وميكن أأن تعرقل تدابري امحلاية
التكنولوجية املكتبات الوطنية ومكتبات البحث عن أأداء هماهما يف نطاق حدود حقوق املؤلف للك مهنا .ورصح ممثل الرابطة
بأأن حامية حق املؤلف منعت الاس تخدامات ذات الصةل للمصنفات دون موافقة صاح :احلقوق .و ألن هذه امحلاية القانونية
حلق املؤلف مل تكن اكفية ابلنس بة للمصنفات املتاحة عرب الانرتنت والوسائط الالكرتونية ا ألخرى ،فقد مت اإدخال امحلاية
القانونية لتدابري امحلاية التكنولوجية يف املعاهدة .وقد مثلت تكل امحلاية مس توى أخر من امحلاية .ومل يكن من املفرتض أأن
يؤدي هذا املس توى من امحلاية اإىل متديد نطاق حامية املؤلف ،لكن اكن من املفرتض أأن يعزز حامية حق املؤلف نفسه .واكن
هذين املس تويني من امحلاية مامتثلني متاما .ورصح ممثل الرابطة بأأهنام اإذا مل يكوان مامتثلني فس يكون هناك خطر أأن تؤدي
تدابري امحلاية التكنولوجية اإىل منع الإجراءات اليت ل تعترب جزءا من حامية حقوق املؤلف .و أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن امحلاية
القانونية لتدابري امحلاية التكنولوجية جي :أأل تتبع حامية حق املؤلف حفس :ولكن ينبغي أأن تتبع تكل التقييدات أأيضا .وقال
اإنه ابلإشارة اإىل املناقشات ،اليت تتعلق عىل ا ألقل بنطاق الاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات ،ينبغي حامية
تدابري امحلاية التكنولوجية .ويف قطاع املكتبات ،ميكن لتدابري امحلاية التكنولوجية أأن متنع املكتبات من حامية النسخ احملفوظة
اليت حتفظ الرتاث الثقايف والعلمي ل ألجيال القادمة .ورصح ممثل الرابطة بأأن تدابري امحلاية التكنولوجية ميكن أأن تعقد معلية
الإيداع القانوين الالكرتوين للكت :الالكرتونية اجملالت الالكرتونية ومجع املعلومات من الانرتنت .و أأشار اإىل أأن هذه املسأأةل
تعترب مسأأةل دولية طاملا أأن صاح :احلق ،اذلي يطبق تدابري امحلاية التكنولوجية ،يقمي يف دوةل أأخرى غري ادلول اليت توجد
هبا املكتبات ودور احملفوظات اليت اس تخدمت تكل املواد.
 .176ورصح ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات بأأن ادلول اليت صدقت عىل معاهدة الويبو املتعلقة ابلنرتنت قد عدلت
ترشيعاهتا الوطنية اخلاصة حبق املؤلف حلظر التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .وقال اإن التحايل عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية ميثل مصدر قلق كبري ابلنس بة ألمناء احملفوظات .ورصح ممثل اجمللس بأأنه قد يكون من املس تغرب أأن نس بة
كبرية من املقتنيات احملفوظة اليت مل يمت تأأليفها ألغراض جتارية قد ل تكون محمية حىت من خالل تدابري امحلاية التكنولوجية.
وابلرمغ من ذكل ،و ألن دور احملفوظات تقوم ابإرسال مواد مشفرة ،فاإهنا قد حتتاج اإىل التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية
يف حالتني .ا ألوىل يه أأن دور احملفوظات عادة ما حتصل عىل املواد بعدما ل تصبح رضورية ل ألغراض التجارية ول تتضمن
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قمية جتارية .ويف تكل املرحةل ،فاإن لكامت املرور ومفاتيح التشفري وما اإىل ذكل تكون قد فقدت أأو نسيت وقد تضطر دور
احملفوظات للتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية لفحص املواد لتعرف ما اإذا اكنت ترغ :يف احلصول علهيا أأو الوصول اإلهيا
من أأجل وصفها وإااتحهتا للمس تخدمني .ورصح ممثل اجمللس بأأنه يف حاةل القيام بذكل ،ميكن أأن تكون هناك معلومات
خشصية أأو معلومات حساسة يلزم تقييد الوصول اإلهيا .أأما احلاةل الثانية فيمت فهيا احلصول عىل أأعامل مشفرة يف وقت مبكر
من دورة حياهتا ،يف س ياق الإيداع القانوين عىل سبيل املثال أأو من أأجل توفري نسخة للحفظ من أأجل النفاذ لتكل املواد
ألغراض ختدم املصلحة العامة ،مثل احلفظ أأو النسخ من أأجل البحث وإاجراء دراسات خاصة .ورصح ممثل اجمللس بأأن
هناك دراسة كندية أأجريت مؤخرا بشأأن القرصنة من خالل الانرتنت وقد كشفت عن أأن أأحصاب احلقوق أأكرث اهامتما
بتطوير خدمات قانونية مالمئة وبأأسعار جيدة من اهامتهمم بتحسني تدابري ماكحفة القرصنة .ويف جمال التطبيق ،مل يكن بند
ماكحفة التحايل عىل القانون الرمقي ا ألمرييك قد قام بيشء يذكر لوقف القرصنة عرب الانرتنت وبدل من ذكل فقد خلقت تكل
البنود نطاقا واسعا من ا ألنشطة املرشوعة .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأنه يسعى لعرتاف لك دوةل من ادلول ا ألعضاء برشعية
ا ألعامل اليت ل تنهتك حقوقا واليت تقوم هبا دور احملفوظات واملكتبات يف ادلول ا ألخرى .ومن ا ألمور ا ألساس ية لتحقيق هذا
الغرض ،رضورة وجود بند ينص عىل قيام ا ألطراف بتوفري اس تثناء عام ملنع التحايل من أأجل القيام ابلس تخدامات
املرشوعة .ورصح كذكل بأأن القيام خبالف ذكل قد قوض التوازن ا ألسايس حلق املؤلف .و أأشار اإىل أأن امحلاية القانونية
لتدابري امحلاية التكنولوجية ل ينبغي أأن متنع دور احملفوظات ومس تخدمهيا من الاس تفادة من التقييدات والاس تثناءات اليت
تتعلق بأأي صك تمتخض عنه تكل املناقشات.
 .177وذكر ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف أأن تطبيق الولايت املتحدة ا ألمريكية للزتامات معاهدة الويبو بشأأن حق
املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت فامي يتعلق بتدابري امحلاية التكنولوجية ،القسم  1201من قانون حقوق
املؤلف ل أللفية ،قد فرض عبئا ثقيال عىل عاتق املكتبات واملؤسسات التعلميية .وذكر ممثل الرابطة أأن املعلمني يف لك املراحل
التعلميية قاموا ابس تخدام أأجزاء من أأفالم ومصنفات مسعية وبرصية أأخرى يف فصوهلم لإيضاح نقاط معينة .ويسمح هبذا
الاس تخدام حتت مظةل الاس تخدام العادل ،واس تثناء الاس تخدام يف الفصول ادلراس ية .واكنت ا ألفالم اليت غالبا ما يمت
اس تعارهتا من مجموعات املكتبات مسجةل عىل دي يف دي ويه ختضع للحامية التكنولوجية .وبذكل حيتاج املعلمون اإىل
التحايل عىل امحلاية التكنولوجية من أأجل اس تخدام تكل ا ألجزاء يف فصوهلم .وابلرمغ من ذكل ،فاإن نطاق القسم  1201اكن
حيظر التحايل .ورصح ممثل الرابطة بأأن ذكل قد أأجرب املكتبات واملعلمني عىل املشاركة يف وضع قواعد لك ثالث س نوات
للحصول عىل اس تثناء مؤقت .واكنت معلية وضع القواعد مرهقة و أأدت اإىل وجود عدم يقني .وقد تعاملت الاس تثناءات اليت
مت منحها حىت الن مع خمتلف أأنواع املؤسسات بطرق خمتلفة اكنت معقدة وغري متسقة ومن الصع :عىل املكتبات
واملؤسسات التعلميية أأن تطبقها .و أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن وجود اس تثناء واحض وبس يط ودامئ للمكتبات واملؤسسات
التعلميية للمشاركة يف ا ألنشطة املسموح هبا مبوج :حق املؤلف سوف خيدم الصاحل العام بصورة أأفضل دون املساس مبصاحل
أأحصاب احلقوق.
 .178ورصح ممثل املكت :ا ألورويب مجلعيات املكتبات والإعالم والتوثيق بأأن هناك ثالثة أأمور تتعلق بتدابري امحلاية
التكنولوجية .يتعلق ا ألمر ا ألول اب ألشخاص املعوقني برصاي يف املادة  7من معاهدة مراكش حيث ينبغي عىل ادلول املتعاقدة
أأل متنع املس تفيدين من املعاهدة من المتتع ابلتقييدات والاس تثناءات اليت نصت علهيا .ورصح بأأنه ابلرمغ من ذكل فاإن
التطبيق ا ألصيل للامدة  7ميكن أأن يؤخر الغرض مهنا فالهنج املتبع يف مسودة توجهيات الاحتاد ا ألورويب اليت صدرت مؤخرا
لتطبيق معاهدة مراكش مل تنص بصورة خاصة عىل عدم السامح لتدابري امحلاية التكنولوجية ابلتدخل يف الاس تثناءات
والتقييدات املطلوبة لتطبيق املعاهدة .ورصح ممثل املكت :بأأنه ابلرمغ من أأن التوجهيات اإجبارية فاإن ثالثة مهنا نصت فقط
عىل أأن أأنظمة الاس تئناف الوطنية ينبغي أأن تطبق ،يف حاةل تداخل تدابري امحلاية التكنولوجية يف س ياق التوجهيات .ورصح
ممثل املكت :بأأن ذكل مل يفعل شيئا لتحسني الوضع ابلنس بة ل ألشخاص معايق البرص يف أأورواب واذلين منعهتم تدابري امحلاية
التكنولوجية من الوصول اإىل احملتوى يف أأشاكل يسهل الوصول اإلهيا .و أأشار اإىل أأنه يبدو و أكن النية يه التصال ابلنارش
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وتقدمي اس تئناف وانتظاره ملدة عدة أأسابيع بل وشهور عند اللجوء اإىل نظام الاس تئناف الوطين ويف الوقت نفسه يس مترون
يف كوهنم حمرومني بشلك كبري ابملقارنة اب ألشخاص اذلين يمتتعون ابلقدرة عىل الإبصار .وذكر ممثل املكت :أأن هناك مصلحة
عامة كبرية من وراء السامح ملكتبات الإيداع القانوين ابلتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية من أأجل احلفاظ عىل احملتوى
الرمقي .وقد يكون من الصع :التصال بأأحصاب احلقوق ،ألن فرص العثور علهيم اكنت صغرية أأو ضئيةل واكن ا ألمر أأش به
ابلبحث عن اإبرة يف كومة قش .ومل يكن هناك سبيل للتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية للحفاظ عىل نسخ الإيداع
القانوين لكن هنج التفكري ل ألمام مل يكن هو القاعدة .ورصح ممثل املكت :بأأنه يف حاةل غياب اإجراء عاملي س تفقد تدابري
امحلاية التكنولوجية حتمكها الرمقي والرتاث العلمي ل ألبد .ورصح بأأنه من أأجل ا ألحباث ،فقد ذكر زميهل بأأنه بأأن تدابري امحلاية
التكنولوجية ميكن أأن متنع الباحثني من خالل اس تثناء البحث يف النصوص والبياانت من نسخ قواعد البياانت .وابلرمغ من
حاجة النارشين اإىل حامية سالمة براجمهم ،فقد اكن الباحثون يف حاجة اإىل المتكن من نسخ قواعد البياانت باكملها .اكنوا غالبا
يف حاجة اإىل القيام ابلبحث بصورة مزتامنة يف قواعد بياانت خمتلفة للعثور عىل نص أأو بياانت معينة وإاذا واهجوا تدابري حامية
تكنولوجية فاإهنم يفقدون الس يطرة عىل معلية اإجراء حبهثم ،وهو ما ميكن أأن يفسد نتاجئ حبهثم .و أأشار اإىل أأن أأحد احللول
ذلكل تمتثل يف التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية بصورة ميكن الاعرتاف هبا عىل الصعيد ادلويل.
 .179ورصح ممثل مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكية بأأنه لضامن وجود جسالت اكمةل وحقيقية ،ينبغي حفظ دور احملفوظات
للمعلومات يف اكفة ا ألشاكل سواء اكنت تناظرية أأو رمقية .وعندما معل أأمناء احملفوظات مع السجالت الرمقية ،ويه النوع
الشائع بني احملفوظات احلالية ،أأصبحت مشلكة تدابري امحلاية التكنولوجية تظهر بصورة ش به يومية .ورصح ممثل امجلعية بأأنه
بوصفه أأمني حمفوظات يف جامعة ،فاإن من بني أأمه املواد اليت قام جبمعها اكن حمفوظات خشصية و أأحباث علمية خاصة هبيئة
التدريس .ويف املايض اكن ما يطلق عليه أأوراق هيئة التدريس تتضمن أأكرث من ا ألوراق .فقد تضمنت صورا ومواد مسعية
وبرصية وبياانت حبثية اإىل غري ذكل .ورصح ممثل امجلعية أأن ا ألمر اليوم ل يتعلق حفس :ابإفراغ مجموعة من خزاانت امللفات
ومجع كراسات اخملتربات .وبدل من ذكل حيتاج أأمناء احملفوظات اإىل اإعداد نسخة من لك ملفاهتم الرمقية من المكبيوترات
احملموةل وا ألقراص الصلبة البعيدة .و أأشار اإىل أأنه للحصول عىل جسل اترخيي ألعامهلم العلمية والعامة ،فاإن اخلطوة ا ألوىل
تتعلق ابإجراء معلية نسخ خطوة خبطوة واليت تكون غري مقروءة يف حد ذاهتا .ومبجرد حتديد أأمناء احملفوظات لربانمج يقوم
بقراءة امللفات ،قد يكون بعض احملتوى محمي بلكمة مرور أأو أأي تدابري حامية أأو خمزن يف برانمج مكبيوتر جي :معل هندسة
عكس ية ،ه للمتكن من قراءة البياانت .ورصح بأأن لك ذكل اكن رضوراي حىت قبل أأن يمتكن من تقيمي ما هو جدير ابلبقاء
وما يفتقر اإىل قمية طويةل املدى .وذكر أأنه يف مثال حدث مؤخرا يتعلق ابحملفوظات الشخصية لعامل فزيايء حيوية ،فبالإضافة
اإىل  10أأمتار طولية من امللفات الورقية املعتادة ،واليت وجدها أأمناء احملفوظات يف خمتلف أأماكن معل عامل الفزيايء احليوية،
فقد عرثوا أأيضا عىل خودام مكبيوترات محموةل و 18جيجاابيت من امللفات و أأكرث من  18أألف ملف منفصل يف أأكرث من
 1400نسق خمتلف للملفات ،وتعود لكها اإىل أأوائل الامثنينيات .و أأشار اإىل أأنه اكنت هناك حاةل مشاهبة لعامل كمييايئ .وابلرمغ
من عدم التحمك يف لك احملتوى من خالل تدابري امحلاية التكنولوجية ،فقد احتاج أأخصايئ حامية البياانت للعمل حول ضوابط
النفاذ جملرد السامح ألمناء احملفوظات برؤية امللفات ألغراض التقيمي .وإاذا متكن أأمناء احملفوظات من حتديد أأن املادة قد تكون
لها قمية اثبتة ،فس يكون من الرضوري اإجراء املزيد من معليات النسخ وفك التشفري قبل المتكن من حفظها وإااتحهتا
للباحثني أأو حفصها من أأجل املسائل املتعلقة ابخلصوصية .ورصح بأأن هذا مثال أخر يشري اإىل أأن هممة احلفظ تتطل :من
أأمناء احملفوظات القيام بيشء ،وهو أأمر مل يسمح هلم قانون حق املؤلف ابلقيام به .ورصح بأأن أأمناء احملفوظات مل يسعوا
خملالفة القانون .فقد اكنوا يريدون فقط احلصول عىل ما هو رضوري من الناحية التكنولوجية لس تكامل معلهم .ورصح
برضورة وجود اس تثناءات وتقييدات مالمئة لتلبية تكل ا ألغراض.
 .180و أأشار ممثل ش بكة املعلومات الالكرتونية للمكتبات اإىل أأن معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن
ا ألداء والتسجيل الصويت تقتضيان من ا ألطراف املتعاقدة توفري امحلاية الاكفية والتدابري القانونية الفعاةل ضد التحايل عىل
تدابري امحلاية التكنولوجية الفعاةل اليت تقيد ا ألعامل اليت مل يأأذن هبا املؤلفون املعنيون أأو مل يسمح هبا مبوج :القانون .ورصح
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ممثل الش بكة بأأن العديد من ادلول مع ا ألسف حىت بعض ادلول اليت مل تكن أأطرافا يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف قد
قامت بتنفيذ هذا الرشط محلاية التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية لتقييد ا ألعامل اليت يسمح هبا القانون خبالف ذكل.
وبعبارة أأخرى ،تقييد ا ألفعال اليت تدخل يف نطاق اس تثناء أأو تقييد .ورصح ممثل الش بكة بأأن هذا ا ألمر ميثل مشلكة
ابلنس بة للمكتبات ألن التدابري التكنولوجية ميكن تطبيقها أأيضا عىل مصنفات موجودة يف املكل العام ،وابلتايل ،فاإهنا متد فرتة
حامية حقوق املؤلف اإىل أأجل غري مسمى .و أأشار اإىل أأن تدابري امحلاية التكنولوجية تصبح ابليه عندما تتوقف املنصات اليت
تعمل من خاللها أأو عند توقف النارش عن دمع النفاذ ،مبا يؤدي اإىل عدم اإماكنية الوصول للمحتوى الرمقي .وقيل أأن متوسط
معر ألية تدابري امحلاية التكنولوجية يرتاوح بني  3و 5س نوات .ورصح ممثل الش بكة بأأن الويبو قد خلقت تكل املشلكة من
خالل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت و أأن ا ألمر يرجع اإىل الويبو لإصالح
ا ألمر .ورصح بأأنه من حسن احلظ أأن اللجنة يوجد هبا بعض سوابق الصياغة املفيدة يف املادة  7من معاهدة مراكش .و أأشار
اإىل أأنه بدون وجود مثل تكل الصياغة فاإن أأي اس تثناءات وتقييدات معرتف هبا للمكتبات سوف تعترب ابلية وس تكون اكفة
املواد احملمية حبقوق مؤلف واليت مت اإنشاؤها يف العرص الرمقي غري قابةل للوصول اإلهيا.
 .181ورصح ممثل رابطة دور احملفوظات والسجالت بأأنه قلق للغاية بشأأن تأأثري تدابر امحلاية الفنية عىل قدرهتم عىل القيام
بوظائف احلفظ املعتادة يف العرص الرمقي .ول تتفق مثل هذه التدابر مع الطريقة اليت تعمل هبا دور احملفوظات ألهنا ببساطة
متنع النفاذ بطريقة ل ميكن جتنهبا .وذكر أأنه ل توجد تلكفة منخفضة أأو طريقة سهةل أأو قانونية ميكن من خاللها دلور احملفوظات
العمل عىل تفادي تدابري امحلاية الفنية .ولرشح أأثر ذكل عىل دور احملفوظات ،رصح ممثل الرابطة بأأنه يرغ :يف عرض مثال
من دار حمفوظات كبرية يف اململكة املتحدة .فقد تلقى دار احملفوظات حمتوى عىل أأقراص مدجمة من خشص مثقف فنيا .ومن
أأجل حامية احملتوى قام الشخص ابإضافة طريقة تشفري قوية عىل النسخ عىل ا ألقراص املدجمة لكن لسوء احلظ أأن هذا
الشخص قد وافته املنية جفأأة وقبل أأن يعطهيم مفاتيح التشفري .ومل تكن أأرسته تعرف مفاتيح التشفري .وقد أأصبحت ا ألقراص
املدجمة غري جمدية عىل الإطالق ابلنس بة دلار احملفوظات ألنه يف ظل عدم وجود مفاتيح التشفري فاإن ذكل يعىن أأنه ل ميكن
الاطالع علهيا .و أأوحض ممثل الرابطة أأن بعض دور احملفوظات يف اململكة املتحدة تطبق س ياسات بعدم السامح لها بقبول
مواد مضن مجموعاهتا اإذا اكن هبا أأي عقبات تواجه اإدارة بنودها ،وقد تضمنت بصورة رصحية تدابري امحلاية الفنية مضن تكل
الفئة .وقبل الاستامثر يف معلية حفظ احملتوى وإااتحته ،حتتاج دور احملفوظات اإىل الثقة يف أأن معلها لن يذه :سدى.
ورصح ممثل الرابطة بأأن هذا مبد أأ همم ولكن دار احملفوظات يمت متويلها من قبل القطاع اخلاص أأو مؤسسة خريية أأو مؤسسة
ل هتدف للرحب .و ممث َّل مرشوع معل اليونسكو مرشوعا تعاونيا بني اليونسكو وعدد من أأحصاب املصلحة العامليني يف جمال
الرتاث .وقد أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن تكل العملية قد مثلت منصة تعزز اس تدامة جممتع املعرفة عىل مس توى العامل .وقد
حذرت املبادئ التوجهيية يف التقرير ا ألخري للمرشوع واخلاصة جبمع الرتاث الرمقي للحفاظ عليه عىل املدى الطويل من أأن
"العقبات القانونية اليت تواجه احلفاظ عىل أأو اإاتحة الرتاث الرمقي س تؤثر بشدة عىل قرارات الاختيار .واكنت هناك خماطرة
كبرية تتعلق بأأن البيئة القانونية التقييدية س تؤثر سلبا عىل البقاء طويل املدى للرتاث الرمقي املهم ".وذكر ممثل الرابطة أأنه
لتجن :هذا السيناريو وما يرتت :عليه من خسائر للسجالت املبارشة للمجمتع البرشي ينبغي أأن ختضع تدابري امحلاية الفنية
لتقييدات لفائدة دور احملفوظات.
 .182وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأن تدابري امحلاية التكنولوجية متثل اإجراء مرشوعا وهمام محلاية بعض
املصنفات والبياانت الوسائل التكنولوجية من الاس تخدامات غري املرخصة .وقد اكنت املسائل اليت أأاثرهتا املكتبات ودور
احملفوظات تتعلق ابمحلاية القانونية اليت يمت منحها للحامية التكنولوجية و أأشار اإىل أأنه يف بعض ا ألنظمة القانونية ،فاإن معاهدة
الويبو بشأأن حق املؤلف لعام  ،1996قد طبقت من أأجل توفري امحلاية القانونية بصورة تلقائية لاكفة تدابري امحلاية
التكنولوجية مع وجود اس تثناءات حمدودة للغاية .و أأوحضت العديد من املشالكت اليت أأشارت اإلهيا املكتبات املشالكت اليت
تواجه تدابري امحلاية التكنولوجية أأن هناك العديد من التبعات ا ألخرى غري املقصودة .ورصح ممثل املؤسسة بأأن أأحد
الإصالحات اليت أأيدها يه أأن تكون هناك قيودا أأكرب يف منح امحلاية القانونية لتدابري امحلاية التكنولوجية مع توفري مثل تكل
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امحلاية القانونية فقط لتدابري امحلاية التكنولوجية عند تسجيلها ،وعند القيام بسداد الرسوم ،وتلبية املعايري ،مبا يف ذكل تناول
كيفية ممارسة الاس تثناءات املرشوعة حلق املؤلف وكيفية حفظ املصنفات .كام أأشار اإىل أأن ذكل لن حيد من اس تخدام تدابري
امحلاية التكنولوجية ولكنه حيد من ا ألس باب اليت متنح مبوجهبا امحلاية القانونية محلاية تكنولوجية .و أأعرب ممثل املؤسسة عن
اعتقاده بأأن هذا الهنج الإصاليح يتفق مع املادتني  11و 12من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف.
 .183وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ورصح بأأنه يدرك أأن احلصة اليت تقوم املكتبات برشااها من احملتوى الرمقي
تزتايد و أأهنا اس متعت اإىل ممارسني قالوا اإنه يف حني أأن تدابري امحلاية التكنولوجية قد قامت بلع :دور يتعلق حبق املؤلف،
تضمن حماربة القرصنة ،فاإهنا ميكن أأن متنع املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف من حتقيق غرض خدمة الصاحل العام .ورصح
الوفد بأأنه يود لفت الانتباه اإىل املادة  7من معاهدة مراكش اليت متت الإشارة إالهيا يف اللجنة .و أأشار الوفد اإىل أأن املعاهدة قد
اعرتفت بدور تدابري امحلاية التكنولوجية يف منع الوصول اإىل املعلومات ومن مث مت تقدمي اس تثناءات لهذا الصك متكن من
التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه لبد من تطبيق نفس املبد أأ عىل املكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف وذلكل أأيد حاجهتا اإىل المتكن من احلصول عىل وتطبيق أأدوات إازاةل تدابري امحلاية التكنولوجية
واس تخدام احملتوى الرمقي احملمي حبقوق مؤلف لتحقيق أأغراض املصلحة العامة.
 .184وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء أأن أأدوات امحلاية التكنولوجية تعترب أأدوات مقبوةل ليس فقط للحامية
الفعاةل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة لكن أأيضا من أأجل ممارسة تكل احلقوق لتطوير خدمات مبتكرة .ورصح الوفد بأأن
أأحصاب احلقوق واملستمثرين يف اخلدمات املنترشة يعمتدون عىل تدابري امحلاية التكنولوجية من أأجل تطوير خدمات الإن نرتت
وتوفري النفاذ اإىل احملتوى احملمي حبقوق مؤلف ،مثل أأنشطة البث ،واخلدمات املقدمة عند الطل ،:وتوزيع الربجميات عرب
الإنرتنت مبا أأسهم يف زايدة تقدمي احملتوى الرمقي عىل مس توى العامل .و أأعرب الوفد عن أأن اس تخدام تدابري امحلاية التكنولوجية
ل ينبغي أأن مينع املس تفيدين من الاس تثناءات والتقييدات اليت تنص علهيا القوانني الوطنية من الاس تفادة مهنا .ورصح الوفد
بأأن ترشيعات الاحتاد ا ألورويب تدمع التدابري الطوعية اليت مت تطبيقها من قبل أأحصاب احلقوق مبا يف ذكل الرتتيبات بني
أأحصاب احلقوق واملس تخدمني .وإاذا مل يمت اختاذ تكل التدابري ،يتحمت عىل ادلول ا ألعضاء ضامن قيام أأحصاب احلقوق بتوفري
وسائل الاس تفادة مهنا للمس تفيدين .ورصح الوفد بأأن املادة  ،6الفقرة  ،4من التوجيه رمق  29لس نة  2001يسمح ألحصاب
احلقوق ابختاذ التدابري املناس بة والطوعية و أأعطى احلق لدلول ا ألعضاء ابلتدخل لضامن اس تفادة املس تفيدين من بعض
الاس تثناءات اليت تعترب أأهنا خلدمة املصلحة العامة عىل الرمغ من احلظر املطلق للتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية.
و أأشار الوفد اإىل أأن احللول املتوازنة بني تطبيق تدابري امحلاية التكنولوجية ومزااي اإنشاء اس تثناءات وتقييدات ميكن حتقيقها من
خالل تطبيق ترشيع وطين يف ادلول ا ألعضاء ابلحتاد ا ألورويب.
 .185و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره لالس امتع ملزيد من املعلومات حول التجارب الوطنية لدلول
ا ألعضاء ابلويبو فامي يتعلق بتدابري امحلاية التكنولوجية لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،مبا يف ذكل دراسة بروفيسور سينج
والبيان اذلي طرحه وفد الاحتاد ا ألورويب حول هذا املوضوع .وذكر الوفد أأن هناك أأحاكما حمددة يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية بشأأن تزويد املكتبات حبق التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ،يف بعض الظروف ،للنفاذ اإىل املواد من أأجل
حتديد ما اإذا اكن ينبغي رشاؤها لإضافهتا اإىل مجموعات املكتبات أأم ل .كام توجد معلية تمت لك ثالثة س نوات كام ذكران أنفا،
واليت ميكن من خاللها ل ألطراف مبا يف ذكل املكتبات ودور احملفوظات ممارسة الاس تثناء من احلظر عىل التحايل عىل تدابري
امحلاية التكنولوجية من أأجل مواصةل معلها بأأي طريقة تسعى هبا للحصول عىل أأحد تكل الاس تثناءات .ورصح الوفد بأأن
الولايت املتحدة ا ألمريكية تطل :من الطرف اذلي يسعى للحصول عىل تكل الاس تثناءات أأن يبني أأنه مس تخدم ملصنف
محمي حبقوق مؤلف ،واذلي س يكون ،أأو من احملمتل أأن يكون خالل الس نوات الثالثة التالية ،قد أأثر بصورة سلبية عىل
حظر قدرهتا عىل القيام ابس تخدامات ل متثل تعداي عىل قانون حق املؤلف خبصوص فئة معينة من فئات املصنفات احملمية
حبقوق املؤلف .واكن تصور الكوجنرس ابلولايت املتحدة ا ألمريكية أأن قانون ا أللفية حلقوق املؤلف الرمقية يسعى اإىل حتقيق
التوازن يف مصاحل أأحصاب احلقوق واملس تخدمني مبا يف ذكل املصاحل الشخصية للمس هتلكني يف البيئة الرمقية .ورصح الوفد
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بأأنه ابلإضافة اإىل توفري تقييدات حول مسؤولية مقديم اخلدمة ،فقد منع قانون ا أللفية حلقوق املؤلف الرمقية تدابري امحلاية من
حامية املصنفات احملمية حبقوق مؤلف ،ابلإضافة اإىل منع الاجتار و أأدوات منع التعدي .ورصح الوفد بأأنه أأشار بصفة عامة يف
واثئق أأهدافه ومبادئه اليت قدهما أنفا للجنة ،اإىل أأنه ينبغي أأن تمتكن املكتبات ودور احملفوظات من التحايل عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية من أأجل ضامن املامرسة املسؤوةل واملرشوعة لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات مع
الترصحي يف نفس الوقت بأأن التقييدات والاس تثناءات جي :أأن تضمن بصورة مالمئة أأن املكتبات ودور احملفوظات ميكهنا أأن
حتفظ وتتيح املعلومات اليت مت اإعدادها و /أأو نرشها يف صورة رمقية ومن خالل ا ألسالي :التكنولوجية ابلش بكة .ورصح
الوفد بأأنه أأحاط علام مببادئ الإنفاذ املتبادل ويعتقد أأنه ينبغي عىل لك دوةل من ادلول ا ألعضاء أأن تكون حرة يف صياغة
قانوهنا اخلاص لتحقيق تكل ا ألهداف .و أأشار الوفد اإىل أأن املكت :ا ألمرييك حلقوق املؤلف قد طل :مؤخرا احلصول عىل
تعليقات عامة حول ما اإذا اكنت الفئات احلالية لالس تثناءات ادلامئة يف قانون ا أللفية حلقوق املؤلف الرمقية رضورية ،وذات
صةل و /أأو اكفية .و أأشار الوفد اإىل أأنه طل :تعقيبات حول كيفية قيام الاس تثناءات ادلامئة بتفعيل أأنشطة املكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية واملؤسسات ا ألخرى وتساءل عن كيفية القيام بتعديل الاس تثناءات احلالية لتيسري
ممارسة تكل ا ألنشطة بصورة أأفضل .ورصح الوفد بأأن هذا التحقيق حميل يف الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأخذته عىل محمل
اجلد .ورصح الوفد بأأنه يسعده تقدمي املزيد من املعلومات حول معلية الس ياسات عندما تسري قدما.
 .186ورصح وفد الربازيل بأأنه يف العديد من القوانني الوطنية قامت ادلول ا ألعضاء بتوفري امحلاية القانونية وس بل
الانتصاف القانونية الفعاةل ضد التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية أأو برامج اإدارة احلقوق الرمقية .و أأثرت تكل الاقرتاحات
عىل قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل القيام ابلس تخدام ا ألمثل لالس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبق املؤلف .ويف هذا
السيناريو ،رصح الوفد بأأنه حيث اكفة ادلول ا ألعضاء عىل اختاذ التدابري املالمئة لضامن أأن الترشيعات املضادة للتحايل عىل
تدابري امحلاية التكنولوجية ل متنع املكتبات ودور احملفوظات من المتتع ابلتقييدات والاس تثناءات خالل معلها .و أأعرب الوفد
عن اعتقاده بأأنه ينبغي السامح للمكتبات ابلوفاء مبهاهما دون عوائق ممتثةل يف عقبات تكنولوجية أأو أأي عقبات أأخرى .و أأشار
الوفد اإىل أأنه يمتىن اقتباس قول أأيزاك أأس ميوف واذلي قال ":لقد تلقيت أأساس يات تعلميي يف املدرسة ،لكن ذكل مل يكن
اكفيا .أأما تعلميي احلقيقي ،واذلي ميثل الهيلك الرائع لتعلميي ،والتفاصيل والهندسة املعامرية احلقيقية فقد تعلمهتا من املكتبة
العامة .وابلنس بة لطفل فقري ل تس تطيع أأرسته أأن تشرتي كت، :ه فاإن املكتبة يه النافذة اليت تطلعه عىل العجائ:
والإجنازات ول ميكن أأن أأكون أأكرث امتناان ألنين مقت ابس تغالل تكل النافذة بأأق ى درجة" .ورصح الوفد بأأنه ل يسعه أأن
يكون ممتنا مبا يكفي ألن أأس ميوف قد دخل عرب ابب تكل املكتبة دون أأي عوائق ومل يواجه أأية عقبات مادية أأو تكنولوجية.
 .187ورصح وفد اإكوادور بأأنه يرى أأنه ينبغي السامح للمكتبات ودور احملفوظات ابحلصول عىل ا ألدوات اليت متكهنا من
التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية من خالل تصممي اس تثناءات وتقييدات متوازنة ومالمئة لها .ويرجع ذكل ألن مثل تكل
التدابري ،كام أأشارت العديد من املنظامت غري احلكومية اليت حتدثت ،ميكن أأن متثل عقبات أأمام تنفيذ الس ياسة العامة.
 .188وذكر ممثل مؤسسة اكريزما بأأنه ينضم اإىل تكل املنظامت اليت حتدثت قبهل و أأنه يريد أأن يعرض عىل اللجنة جتربة
حدثت مؤخرا يف كولومبيا .ورصح ممثل املؤسسة بأأن املكتبة دلهيا مجموعة اكمةل من ا ألفالم اليت أأصبحت متثل عقبة أأمام
املؤسسة ألهنا ل متتكل ا ألدوات أأو امحلاية القانونية أأو ا ألسالي :القانونية للتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .و أأشار ممثل
املؤسسة اإىل أأن املكتبة ل ميكهنا حتويل تكل ا ألفالم اإىل نسق أأكرث مالءمة .ونتيجة لعدم توافر املساحة الاكفية ،وغياب
الطل :تقريبا من اجملمتع عىل تكل اجملموعة ،من بني أأمور أأخرى ،أأو ألن املؤسسات أأو اجملمتع ل ميتلاكن التكنولوجيا الرضورية
ملشاهدة تكل ا ألفالم ،فقد فكرت املؤسسة يف التخلص من مجموعة ا ألفالم تكل ،وهو ما يعىن أأهنم قد يتخلصوا من أأحد
املوارد الفريدة يف اجملمتع.
 .189ورصح ممثل مجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات ا ألفريقية بأأن املكتبات يف أأفريقيا تأأيت يف طليعة اجلهود الرامية
لوضع أأفريقيا يف ماكنة لئقة يف جممتع املعرفة العاملي .و أأشار ممثل امجلعيات أأهنا تقوم بذكل من خالل العمل عىل القيام
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ابلس تغالل ا ألمثل ل ألسالي :التكنولوجية الرمقية لتوفري النفاذ للرثوات املعرفية للك ا ألفارقة .ونظرا لدلور احلامس للموارد
الرمقية ،فاإن لك يشء يعمل عىل وضع عقبات يف سبيل الوصول اإلهيا أأو جعلها أأقل مالءمة للمس تخدمني قد يكون ،ه تأأثريا
غري متناس :عىل أأفريقيا .ذلا اكن من احملبط للغاية ابلنس بة ملس تخدم مكتبة عىل سبيل املثال عندما جيد مقاةل أأو مورد
حيتاجه لكنه ل يمتكن من احلصول عىل نسخة خشصية منه أأو مشاركته مع رشيك يف البحث .وقد اكنت تكل متثل أأعامل
مرشوعة متاما يف ظل الاس تثناءات والتقييدات ومل تؤدي ابلطبع اإىل أأي رضر غري معقول ملصاحل أأحصاب احلقوق .و أأشار
مثل امجلعيات اإىل أأنه عندما اكن يمت تطبيق تدابري امحلاية التكنولوجية فاإن الربانمج وليس القانون اكن هو اذلي حيدد ما
اذلي حيدث .ونظرا أأن القانون نفسه هو اذلي مت تقويضه ،ذلا اكن من الصع :فهم سب :نص القانون نفسه يف العديد من
البدلان عىل أأن إازاةل التدابري يعترب جرمية دون السامح بأأحاكم فعاةل للسامح للمكتبات ابلنفاذ اإىل أأدوات مضادة للتحايل،
وتقدمي اس تثناءات وتقييدات جيدة الإعداد ومصممة خصيصا لتعزيز وجود نظام متوازن مل يعد قيد التنفيذ .و أأشار ممثل
امجلعيات اإىل أأن هناك حاجة اإىل توفري بديل فعال للس ياسة و أأن ذكل لن يتحقق من خالل معامةل من حياربون من أأجل
احلصول عىل وسائل غري قانونية لتوفري النفاذ للمعلومات ،مثل معامةل القراصنة أأنفسهم.
 .190و أأشار ممثل اجمللس ادلويل للمتاحف بأأنه يؤيد تدابري امحلاية ضد التعدي عىل الهندسة العكس ية يف بعض الظروف
مسلطا الضوء عىل الاثر الواقعة عىل املصنفات واجملموعات ول س امي املنصفات الرمقية .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأن املتاحف
غالبا ما تواجه مبرور الوقت احلاجة للحفاظ عىل املصنفات الفنية يف نسق رمقي .وميكن لتدابري امحلاية التكنولوجية أأن تؤثر
عىل القدرة عىل نقل مصنفات رمقية اإىل نسق خمتلف اكإجراء يتعلق ابحلفظ .ورصح ممثل اجمللس بأأنه يف حني متتكل املتاحف
ترصحي من املؤلف أأو الفنان لنقل مصنف اإىل صيغ بديةل مضن أأسالي :احلفظ ،وميكن حامية املصنفات اليت قام الفنان أأو
املؤلف بتضميهنا بصورة قانونية من خالل تدابري امحلاية التكنولوجية .وقد أأدى ذكل اإىل وضع عراقيل قانونية هائةل أأمام حفظ
الرتاث ،مبا هيدد اس تدامة العمل يف اجملموعات احملفوظة عىل املدى الطويل.

البند  9من جدول ا ألعامل :أأمور أأخرى
حق اإعادة البيع
 .191قدم بروفيسور ريكس تون عرضا توضيحيا دلراسة حقوق اإعادة البيع واليت ميكن العثور علهيا رابط الويبو اخلاص
مبوقع البث عىل الانرتنت (امجلعة  18نومفرب  ،2016اجللسة املسائية)
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .192ورصح الرئيس بأأن هناك اختالفات بني خمتلف أأنواع الإبداع و أأنه يف مقابل املؤلفني وفناين ا ألداء ،فقد وجد الفنانون
البرصيون أأنفسهم يف أأوضاع غري متوازنة عند مقارنهتم بأأنواع أأخرى من املبدعني .ويسعى هذا احلق اإىل حتقيق التوازن بني
املواقف اليت حيقق فهيا جامعو ا ألعامل وصالت العرض ثراء بصورة غري مرشوعة لكن حق اإعادة البيع ل يضمن دخال اثبتا.
وفامي يتعلق بتحليل املادة رمق  14اثلثا ،من اتفاقية برن ،ذكر بروفيسور ريكس تون بعض ا ألمور اليت اكن من املهم جدا أأخذها
يف الاعتبار ،يف حتليل حق اإعادة البيع واليت وضعت بعض املعايري ولكن مل ترش اتفاقية برن اإىل نوعية البيع اليت ستتأأثر حبق
اإعادة البيع ،سواء اكنت معامالت خاصة ،أأثناء رساين احلق أأو اإدارة احلق .وقال اإن غالبية تكل املسائل ينبغي معاجلهتا من
خالل الترشيعات الوطنية ومتثل املادة  14نقطة انطالق ألي مناقشات جتري بشأأن هذا املوضوع .وقد أأدى حق اإعادة البيع
اإىل تصحيح الاختاللت القامئة بشأأن الفنانني البرصيني مبا يف ذكل الفنانون اذلين ينمتون اإىل الساكن ا ألصليني واذلين ميكهنم
المتتع ابحلق كذكل.
 .193ورصح وفد ا ألرجنتني أأن اإجراءات رشاء وبيع ا ألعامل الفنية وأأسعار املصنفات والصادرات مل تمتزي ابلشفافية يف بعض
البدلان .ونتيجة ذلكل مل يرد البائعون واملشرتون تربير دخلهم أأو الرتاث املتعلق ابلعمل الفين .و أأحياان ما اكنت السوق تشجع
العمليات اليت تمت بصورة رسية .ومل يفد اقرتاح حق اإعادة البيع الوسطاء ،ألن املستمثرون عندئذ سوف يبحثون عن أأسواق
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أأخرى ل تتضمن هؤلء الوسطاء .ومل يكن بعض الفنانني الش باب هممتني حبق اإعادة بيع أأعامهلم ،وانص :اهامتهمم ا ألسايس
عىل معلية البيع ا ألوىل دون أأي اهامتم بأأي مزااي حممتةل يف الس نوات الالحقة حيث احنرصت احتياجاهتم يف الوقت احلايل.
وعىل النقيض من ذكل فاإن املؤلفني املعروفني مه اذلين اس تفادوا من حق اإعادة البيع ألن أأعامهلم لها سوق راخسة وتضمن
احلق أأيضا يف احلصول عىل مزااي فورية .ويبدو أأن الصفقات املتعلقة ابلفنانني املعروفني اكنت تمت بصورة تمتزي ابلشفافية يف
السوق ألن املشرتين اكنوا يف حاجة لإثبات أأصاةل املصنفات .وقد أأيد حق اإعادة البيع الفنانون املعروفون لكن الفنانون
الش باب مل يؤيدوه .وتساءل عام اإذا اكنت ادلراسة قد اقرتحت حوافز أأخرى أأم ل.
 .194وذكَّر وفد فرنسا اب ألس باب اليت دعت فرنسا اإىل اإدراج هذا احلق يف ترشيعاهتا الوطنية يف عام  .1920والسب:
الرئييس وراء حق اإعادة البيع هو الرغبة يف امحلاية كام أأن للحق بعد اجامتعي وهو أأمر ابلغ ا ألمهية .ففي عام  1920لحظت
احلكومة الفرنس ية والربملان أأنه عند وفاة الفنانني فاإن أأرسمه وذوهيم يعيشون يف فقر عىل الرمغ من أأن أأعامل الفنانني لزالت
حتمل قمية كبرية ومت بيعها يف السوق بأأسعار مرتفعة .وقد قامت فرنسا بتطبيق نظام يف عام  1920محلاية الفنانني من الفقر
ولكن مل يكن عنرص امحلاية وحده هو اذلي حفز عىل ترس يخ حق اإعادة البيع .مفن العنارص املهمة ا ألخرى هو اس تخدام
حقوق اإعادة البيع الفرنس ية واليت ل ينبغي اخللط بيهنا وبني الرتمجة الإجنلزيية .فقد اكن هناك اختالف بني عبارة " Droit
 "de suiteويه حق اإعادة البيع ابلفرنس ية وبني حق اإعادة البيع ابلإجنلزيية .فالعبارة الفرنس ية مسحت للفنان مبتابعة أأعام،ه
طوال معر العمل الفين ومل متثل فقط عنرصا اقتصاداي محلايته من الفقر لكنه تضمن أأيضا عنرص حتمك من جان :الفنان .وهذا
يعين أأنه مبجرد مغادرة العمل الفين للورشة ميكن للفنان متابعة معهل واكن هذا العنرص املتعلق ابملتابعة عنرصا أأخالقيا وهمم
للغاية وميكن اس تخدامه من قبل اجملمتعات ا ألصلية كام ثبت من تطبيق احلق يف اسرتاليا يف عام .2009
 .195وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن شكره لربوفيسور ريكتسون عىل عرضه التوضيحي.
 .196وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن شكره لربوفيسور ريكتسون عىل عرضه التوضيحي املفيد
وقال اإنه أأحاط علام بأأن بروفيسور ريكتسون قد عرض قضية رضورة اس مترار اس تفادة املؤلفني من الاس تغالل الالحق
ألعامهلم وقام من خالل هذا العرض التوضيحي بتفسري أأثر ذكل عىل فناين اجملمتعات ا ألصلية وهو ما ينطبق ابلطبع يف س ياق
أأفريقيا .ورحبت اجملموعة ا ألفريقية ابس مترار املناقشات حول حقوق اإعادة البيع يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة.
 .197ورصح وفد الس نغال بأأن الوضع اذلي أأاثر موضوع حق اإعادة البيع يف فرنسا اكن موضوعيا يف أأفريقيا وابلنس بة لدلول
النامية بشلك عام .وقال اإن حقوق املؤلف هتدف اإىل اإقامة صةل قوية دامئا ،وليس جمرد صةل اقتصادية حفس ،:ولكن صةل
قانونية بني الفنان ومعهل .وقد مسح هذا احلق للفنان ابلقيام بذكل .و أأعرب عن دمعه واتفاقه مع ادلراسة وشكر اكفة املندوبني
من لك ادلول ا ألعضاء عىل رحابة صدورمه اليت يرست تقدمي هذا العرض التوضيحي .ورح :بأأن ادلول اجلديدة مثل وفد
كينيا قد هدفت اإىل اإدراج حق اإعادة البيع يف ترشيعاهتا الوطنية ،وبذكل فاإهنا ستنضم اإىل أأكرث من  %50من ادلول ا ألعضاء
اليت قامت ابلفعل ابعامتد حق اإعادة البيع .وسأأل بروفيسور ريكتسون عن التأأثري السليب حلق اإعادة البيع عىل الفن.
 .198وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن شكره لوفدي مجهورية الكونغو والس نغال
عىل تقدمي الاقرتاح املتعلق حبق اإعادة البيع .و أأعرب الوفد عن شكره لربوفيسور ريكتسون عىل عرضه التوضيحي وقام
ابلس امتع اإىل هذا العرض بلك ما تضمنه من نوايح متعلقة حبق اإعادة البيع ابهامتم شديد .واكن العرض ميثل أأساسا جيدا
ملزيد من املناقشات كام س تؤدي العنارص الواردة يف العرض التوضيحي اإىل عقد مناقشات مثرية لالهامتم وممثرة بني
ادلول ا ألعضاء.
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 .199و أأجاب بروفيسور ريكتسون عىل تكل اجملموعة من ا ألس ئةل وميكن الاطالع عىل رده يف وصةل البث الش بيك للويبو:
(امجلعة  18نومفرب  2016اجللسة الصباحية)
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .200و أأعرب وفد مالوي عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل طرح اقرتاح حق اإعادة البيع .و أأعرب عن
تأأييده ملوقف مجموعة البدلان ا ألفريقية ادلامع لبند حق اإعادة البيع وذكر أأن ا ألمر اكن مفيدا للغاية نظرا ألن مالوي تفكر يف
اإدراج حق اإعادة البيع .و ألن الابتاكرات الرمقية اكنت تستبعد من حقوق امتياز اإعادة البيع فقد تساءل عام اإذا اكن حق
امتياز اإعادة البيع ينطبق عىل املصنفات اليت تمت اإعادة بيعها من خالل الانرتنت أأم ل.
 .201و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء عن شكره لربوفيسور ريكتسون عىل عرضه التوضيحي .وذكر الوفد
أأنه كام أأشار أنفا فاإنه هيمت اهامتما كبريا حبق اإعادة البيع واذلي مت الاعرتاف به يف الإطار القانوين لالحتاد ا ألورويب منذ أأكرث
من عقد من الزمان ،من خالل ترشيعات مكرسة ومطبقة يف أأكرث من  28دوةل من ادلول ا ألعضاء .وقد اكن هذا املوضوع
ذو أأمهية كبرية ابلنس بة للمبدعني من اكفة بدلان ومناطق العامل وس يكون من دواعي رسوره عرض خرباته يف هذا الصدد.
 .202ورصح وفد كوت ديفوار بأأن يتابع احلديث عن حق اإعادة البيع ابهامتم كبري .لقد اكن وصف بروفيسور ريكتسون
وتشخيصه ملا حدث يف أأسرتاليا مشاهبا بشدة ملا حدث يف كوت ديفوار .وقد مت تنفيذ وإادارة حق اإعادة البيع يف كوت ديفوار
من خالل نظام اإدارة جامعية وحىت الن يعمل النظام بشلك جيد .وتساءل الوفد عن القنوات التنظميية اليت جي :اتباعها
للتعامل مع الاختاللت والظمل الواقع عىل فناين الفنون البرصية.
 .203و أأعرب وفد الصني عن شكره لربوفيسور ريكس تون عىل عرضه التوضيحي وادلراسة اليت ساعدت اللجنة عىل معرفة
املزيد عن حق اإعادة البيع .وتفكر الصني يف اإدراج حق اإعادة البيع كام أأهنا تقوم بتعديل التعديل الثالث لقانون حق املؤلف
هبا لكهنا مل تنهتيي من التعديل .ذلكل ،فقد اكن العرض التوضيحي اذلي قدمه بروفيسور ريكتسون يف اإطار اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،من ا ألمور اليت اهمت هبا الوفد كثريا واكن مفيدا للغاية.
 .204و أأجاب بروفيسور ريكتسون عىل تكل اجملموعة من ا ألس ئةل وميكن الاطالع عىل رده يف وصةل البث الش بيك للويبو:
( امجلعة  18نومفرب  2016اجللسة الصباحية)
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .205و أأعرب ممثل املعهد الكندي حلق املؤلف عن شكره لوفدي مجهورية الكونغو والس نغال عىل تقدميهام هذا الاقرتاح
املمتاز .فقد اكن الفنانون البرصيون الكنديون جياهدون من أأجل احلصول عىل حق اإعادة البيع لعدة س نوات .ويعاين الفنانون
الكنديون من الفقر و أأكرثمه فقرا الفنانون البرصيون .وحىت أأن بعض الفنانني الأكرث احرتاما واحلاصلني عىل جوائز يعيشون
حتت خط الفقر .ويشلك متوسط عدد الفنانني البرصيني حوايل  18أألف فنان س نواي ،وحيصل أأكرث من نصف الفنانني
البرصيني يف كندا عىل أأقل من  8أألف يف الس نة ،وهو أأقل كثريا من حد خط الفقر .و أأشار اإىل أأنه ل يعتقد أأنه مت اإعطاء
اهامتم اكيف للفنانني املتقاعدين كام حيدث يف كندا ،فهم يعيشون حتت ظروف اقتصادية ضعيفة ،وحىت مع زايدة قمية أأعامهلم
مبرور الوقت ،يف أأسواق اإعادة البيع ،اإل أأهنم غري قادرين عىل الإبداع ويعانون من الفقر املدقع .اإن امجلال اذلي يمكن يف حق
اإعادة البيع يمتثل يف أأنه جيل :دخال للفنانني كبار السن اذلين اكنت أأعامهلم قمية للغاية عند اإعادة بيعها طيةل حياهتم .وقد
سامهت أأعامل فنية كثرية قام هبا فنانون أأعضاء من أأكرث من  600أأمة ومن املهم أأن يمتكن الفنانون من حتقيق رحب قليل من
أأعامهلم .ويف كندا يقوم الوسطاء ببيع أأعامل الساكن ا ألصليني بثالثة أأضعاف قمية رشاؤمه لها .وميكن حلق اإعادة البيع أأن حيمي
عىل الفور من ذكل من خالل القانون كام يؤدي اإىل متكني فناين الشعوب ا ألصلية.
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 .206وذكر ممثل رابطة الفنانني ا ألوروبيني للفنون املرئية بأأن الرابطة متثل مجعية اإدارة جامعية يمتثل أأعضاءها يف منظامت ل
هتدف للرحب وواجهبا هو ضامن حامية حقوق الفنانني و أأهنم حيصلون دامئا عىل أأجر ،ألن ذكل من حقهم .ويف حني ل يتلقى
الفنانون الكثري ،فقد أأسهموا يف اإثراء العديد من البدلان .وقد أأظهرت دراسة أأجريت عىل قطاع الفنون املرئية عىل مس توى
العامل أأنه مت احلصول عىل  391مليار دولر مقابل أأعامل مرئية ومت خلق  6.7مليون فرصة معل بيامن حيصل الفنانون عىل
النذر اليسري من تكل ا ألرقام .وقد أأشارت دراسة أأجريت يف عام  2016اإىل ادلخل الس نوي من املبيعات يف سوق الفنون
عىل مس توى العامل فقد وصل يف عام  2015اإىل  63.8مليار دولر أأمرييك و أأتت الولايت املتحدة يف املرتبة ا ألوىل حيث
حصلت عىل  %43من احلصة السوقية لكن ل يوجد هبا حق اإعادة البيع .وتأأيت اململكة املتحدة يف املرتبة الثانية حيث
حصلت عىل  %21من احلصة السوقية ولكهنا تطبق حق اإعادة البيع منذ عرش س نوات ،و أأتت الصني يف املرتبة الثالثة
وحصلت عىل  %19من حصة السوق .وتشري ا ألرقام اإىل أأن تطبيق حق اإعادة البيع ل يؤثر عىل سوق الفنون يف اململكة
املتحدة اليت تمتزي ابلكفاءة والقدرة عىل الصمود .وقد شاركت يف اإدخال موامئة حق اإعادة البيع يف الاحتاد ا ألورويب مبا أأدى
اإىل تطبيقه يف اململكة املتحدة .وتعترب لندن أأكرب سوق للفنون يف أأورواب ويس يطر علهيا قاعات املزادات الكربى .وليس من
املنطقي أأل تكون هناك حلول سوى احللول الوطنية .لقد مت اس تكامل معلية املواءمة يف أأورواب ومت تطبيقها بصورة اكمةل يف
عام  2012من خالل اجامتعات منتظمة عىل املس توى الوطين ومس توى الاحتاد ا ألورويب بني املتخصصني يف سوق الفنون.
وقد أأظهرت دراسة أأجريت يف أأورواب أأنه ليس هناك دليل عىل أأن هناك حترك بسب :حق اإعادة البيع ومنذ الاحتفال ابلعام
العارش لتطبيق حق اإعادة البيع ،تشري الإحصاءات يف اململكة املتحدة أأن أأكرث من  %81من الفنانني اس تخدموا ماكس هبم
من حق اإعادة البيع يف سداد نفقات املعيشة واكن هناك  %30يتلقون أأموالا من عقارات .ومن بني  %50من أأكرث املؤلفني
كس با من حق اإعادة البيع يف اسرتاليا ،اكن هناك  22خشص من الساكن ا ألصليني .ومع اتساع عامل و أأسواق الفنون من املهم
أأن يس تفيد الفنانون من اإعادة بيع أأعامهلم.
 .207و أأعرب الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عن شكره لربوفيسور ريكتسون عىل عرضه التوضيحي املفيد
ورصح بأأن حق اإعادة البيع همم ابلنس بة للفنانني البرصيني ألنه يوفر مصدر دخل متواضع لكن همم ابلنس بة هلم .كام عزز هذا
احلق أأيضا من الشفافية يف سوق الفنون .وقد وصف بعض الفنانون احلق بأأنه طريقة ملساعدهتم عىل معرفة أأين ذه :أأبنااهم
حول العامل .وا ألمه هو أأن هذا احلق يتعلق ابلإنصاف ومن املهم تذكر ذكل .اإنه حق يعمتد عىل الإنصاف ويربره الطبيعة
واخلصائص الفريدة للفنون املرئية واليت ختتلف للغاية عن أأشاكل الفن والإبداع ا ألخرى .وعندما ترتفع قمية ا ألعامل الفنية
املرئية فاإن ذكل حيدث لس ببني :أأن هناك نسخة أأصلية واحدة فقط وزايدة شهرة الفنان .وخيتلف هذا الوضع عن وضع
املوس يقى أأو ا ألفالم ألنه عندما تش هتر أأغنية فاإهنا حتقق املزيد من النجاح التجاري وتباع مهنا املزيد من النسخ سواء عىل
هيئة أأقراص مدجمة أأو حتميل أأو مشاهدة من خالل الانرتنت .وحتصل ا ألغنية عىل املزيد من املاكس :للمشاركني يف خلقها
بسب :شعبيهتا وزايدة النسخ املباعة .ومل يكن الوضع كذكل ابلنس بة للفنون املرئية ،حيث ل يوجد نسخ أأخرى .أأما السب:
الثاين لزايدة القمية فهو شهرة الفنان .وقد اس متتعت اللجنة اإىل أأنه قد مت اإدخال أأول قانون بشأأن الفنون املرئية واخلاص حبق
اإعادة البيع يف فرنسا يف عام  1920عىل خلفية تضور الفنانني جوعا وعيش أأرسمه يف ظروف سيئة للغاية .وقد مت الاعرتاف
اليوم هبذا احلق يف الاحتاد ا ألورويب ويف  80دوةل أأخرى يف مجيع أأحناء العامل .ومل يمت تنس يق القانون ادلويل بشأأن الفنون
املرئية بعد .لقد اكن هذا احلق موجودا يف اتفاقية برن لكنه مل يكن اإجباراي ونتيجة ذلكل فقد اعرتفت به بعض ادلول ومل
تعرتف به بعض ادلول ا ألخرى .واكن الهدف هو ضامن مشاركة أأحفاد الفنانني يف عائدات بيع ا ألعامل يف املزادات وصالت
العرض ليس جملرد أأن ذكل أأمرا منصفا ولكن ألنه من غري املنصف أأن يس تفيد البائع يف قاعة املزاد فقط من زايدة القمية.
و أأشار منتقدو احلق يف اإعادة البيع وقاعات املزادات اإىل أأن حق اإعادة البيع سوف يقتل سوق الفن ،لكنه مل يفعل .ذلكل فقد
حان الوقت لتعممي هذا احلق وجعهل حقا عامليا وجعهل أأحد العنارص ا ألساس ية والإلزامية يف القانون ادلويل .لقد أأصبحت
سوق الفنون سوقا عاملية يف الوقت احلارض وتعترب املشالكت اليت يواهجها الفنانون البرصيون مشالكت عاملية حتتاج اإىل
حل عاملي.
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 .208و أأعرب وفد الاكمريون عن شكره لوفد الس نغال ومجهورية الكونغو ورصح بأأنه هناك متحف وطين يف الاكمريون
حيث قام الكثري من الفنانني من الساكن ا ألصليني بتقدمي أأعامهلم الفنية للمتحف يف صورة مبيعات مبارشة .ويف هذه احلاةل
كيف ميكن متابعة العمل ا ألصيل عند عرضه يف متحف.
 .209وحتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن شكره للربوفيسور ريكتسون وحضوره
لعرض تكل ادلراسة .و أأعرب الوفد عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل الاقرتاح اذلي مت تقدميه ابلفعل يف
ادلورات السابقة .و أأكد عىل اهامتمه ابإدراج تكل النقطة عىل جدول أأعامل اللجنة ألهنا يف حاجة لتخصيص وقت اكيف
للمناقشات بشأأن البث والاس تثناءات والتقييدات واليت متثل أأمهية كربى ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
ابلإضافة اإىل موضوعات أأخرى مت العثور علهيا يف أأعامل أأخرى مثل التحليل املقرتح حلق املؤلف يف البيئة الرمقية.
 .210و أأجاب بروفيسور ريكتسون عىل تكل اجملموعة من ا ألس ئةل وميكن الاطالع عىل رده يف وصةل البث الش بيك للويبو:
( امجلعة  18نومفرب  2016اجللسة الصباحية)
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/33#demand
 .211و أأعرب الرئيس عن شكره للربوفيسور ريكتسون عىل عرضه التوضيحي واختمت العرض التوضيحي وهذا البند من
جدول ا ألعامل.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات (اتبع)
 .212رصح الرئيس بأأنه فامي يتعلق بتحليل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات فاإن الباب مفتوح
لإلقاء اللكامت بشأأن املوضوع العارش وهو العقود.
 .213ورصح ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات بأأن حق املؤلف اكن يفهم عىل أأنه يمتثل من انحية يف حتقيق التوازن بني
تعزيز املصلحة العامة يف الابتاكر ونرش مصنفات تثقيفية ترثي الفكر من أأجل الاس هتالك العام ومن انحية أأخرى ميثل تقدمي
ماكفأأة للمبدعني من خالل توفري حوافز مالية للمؤلفني .ولقد لعبت دور احملفوظات دورا رضوراي يف خدمة املصلحة العامة
من خالل احلفاظ عىل تكل املصنفات وإااتحهتا للجمهور .و أأشار ممثل اجمللس اإىل أأنه يف العامل الرمقي يعمتد التدفق ادلويل
للمعلومات بني دور احملفوظات واملكتبات وبني املكتبات ودور احملفوظات ومس تخدمهيا عىل اس تثناءات وتقييدات حلق
املؤلف معرتف هبا دوليا .وتعمتد دور احملفوظات عىل وجه اخلصوص اعامتدا كبريا عىل مثل تكل الاس تثناءات ألن غالبية
مقتنياهتا مل يمت تأأليفها ألغراض جتارية ذلا فاإنه ل يوجد هيئات ممثةل ابلنس بة لغالبية املواد املوجودة يف مجموعاهتا تقوم ابإعطاء
تراخيص ،وهناك احامتل ضئيل ابإدخال مناذج ترخيص فعاةل جديدة .وميكن جتاوز الاس تثناءات والتقييدات الرضورية لعمل
دور احملفوظات من خالل التفاقيات التعاقدية .فبعض دور احملفوظات عىل سبيل املثال تس تخدم ابئعني من القطاع اخلاص
لتوفري معلية ختزين حسابية ملقتنياهتا الرمقية .وإاذا اكن البائع يف بدل أأخرى ،فقد خيفق مقدم خدمة التخزين يف الالزتام بقانون
حق املؤلف وقوانني القرصنة لدلوةل املودعة .اإن جمرد وجود صياغة معيارية أأو بنود معيارية حتدد القانون اخملتار لينظم التفاقية
سوف يقوض مبد أأ ا إلقلميية اذلي يدمع قانون حق املؤلف ادلويل .وقد أأدت الاس تثناءات التعاقدية اإىل القضاء بصورة اكمةل
عىل الغرض من الاس تثناءات و أأمال توازن حق املؤلف جتاه مزااي ماليك احلقوق .و أأعرب ممثل اجمللس عن اعتقاده بأأنه دون
وجود تقييدات واس تثناءات متفق علهيا بفاعلية ،فاإن نظام حق املؤلف س يعاين من حتو،ه اإىل نظام خاص يتضمن قليل من
الابتاكر املس تخدم خلدمة الصاحل العام .وذلكل فاإن ينبغي ألي صك ينبع من هذه العملية أأن يتضمن بندا يسمح دلار
احملفوظات أأو املكتبة ابإبطال أأي بند تعاقدي مينع أأو حيد من قدرهتا عىل القيام بأأي اإجراء يامتىش مع التقييدات
والاس تثناءات اليت يوفرها هذا الصك.
 .214ورصح ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها بأأنه يعرتف حبق التعاقد وحيرتمه يف غالبية ،اإن مل يكن يف
لك التقاليد القانونية ،لدلول ا ألعضاء .و أأشار ممثل الاحتاد بأأنه يقر بأأن البنود والرشوط التعاقدية ميكن أأن توحض املناطق
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الغامضة اليت ل توجد يف قانون حق املؤلف .وابلرمغ من ذكل ،فاإن تكل القمي واملزااي غالبا ما تتفوق علهيا البنود والرشوط
التقييدية يف العديد من الرتاخيص اليت تواهجها املكتبات عند احلصول عىل احملتوى من أأجل املس تفيدين .ومن املهم أأل تقوم
الرتاخيص ابإبطال التقييدات والاس تثناءات الترشيعية .ورصح ممثل الاحتاد بأأن معظم ما مت اجنازه خالل ا ألس بوع س يكون
غري ذي نفع اإذا مل يمت امليض يف طريق يضمن أأن احلقوق املضمونة للمكتبات واملس تفيدين ل يمت اإبطالها من خالل عقد .وميثل
جوهر العقود والرتاخيص واملكتبات ،معلية اإعادة ترتي :خطرية ،وانتقال من اجملال العام يف معليات تمتزي ابلشفافية مت
اإنشاؤها من خالل منتدايت مفتوحة مثل اللجنة ومن خالل معليات ترشيعية لدلول ا ألعضاء .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه حىت
يف سيناريوهات التفاوض بشأأن الرتاخيص ،فاإن هذا الطل :غالبا ما يوفر للمكتبات واملس تفيدين مشهد معلومات يفتقر اإىل
الاتساق .وينتج ذكل عن وجود معليات منع اس تخدام مرخص متنوعة متضمنة يف سلسةل من الرتاخيص اليت حتمك أأي
مجموعة من مجموعات املكتبات .ورصح ممثل الاحتاد بأأن تراخيص احملتوى غالبا ما تضمنت قيودا عىل القيام ابملزيد من التوزيع
ومتنع املكتبات من املشاركة فامي ميكن أأن يكون يف س ياق أخر أأمرا مرشوعا ومتنع من تبادل الإعارة بني املكتبات ملصلحة
املس تفيدين .وقد مينع هذا البند أأيضا مس تخدم اإحدى املكتبات من تبادل احملتوى مع أخرين يف س ياق غري جتاري ،مبا يلغي
حقوق الاستنفاذ أأو حقوق البيع ا ألول .ورصح ممثل الاحتاد بأأن حتليال نرش يف عام  2013تضمن  224ترخيص لصحف
الكرتونية يف مكتبات اكليفورنيا من عام  2000وحىت عام  2009و أأشارت شهادة املشرتايت اإىل ش يوع القيود املفروضة عىل
الإعارة الالكرتونية يف املكتبة اإىل جان :وجود قيود أأخرى .و أأجرت املكتبة الربيطانية مراجعة حلوايل  1000ترخيص ملوارد
الكرتونية يف عام  2008وقد وجدت أأن أأكرث من  %90من الرتاخيص تتضمن بنودا أأكرث تقييدا من قانون الاس تثناءات
والتقييدات احلايل .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن الطل :اخلاص ينتج عنه اإلزام مكتبة بقوانني دول أأعضاء أخرين ،بسب:
اختيار القانون واختيار ا ألحاكم املتعلقة ابلنسق .وقدر احتاد املكتبات السويرسي بأأن  %60من الرتاخيص ختضع اإىل القانون
ا ألمرييك ،ولترشيعات دول أأخرى مثل أأملانيا ،و %25لترشيعات اململكة املتحدة ،و %15فقط ختضع للقانون السويرسي.
ورصح ممثل الاحتاد بأأنه يويص ابس تخدام صك تقييدي فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ليعكس املناجه
اليت اتبعهتا دول مثل بلجياك و أأيرلندا واجلبل ا ألسود والربتغال واململكة املتحدة واليت تقوم بدراس هتا جنوب أأفريقيا حيث
تتضمن رشطا ينص عىل أأن أأي رشط تعاقدي يزمع أأنه يقيد التقييدات والاس تثناءات املضمونة للمكتبات يف قانون حق
املؤلف يعترب ابطال وغري قابل للتنفيذ.
 .215و أأشار ممثل مؤسسة املعلومات الالكرتونية للمكتبات اإىل أأنه يف عام  2010توصلت معلية مراجعة لوجود أأدةل قوية
عىل أأن الرتاخيص املتعلقة ابحملتوى التعلميي يف املكتبات اكن يتعارض بصورة روتينية مع اس تثناءات حق املؤلف الترشيعية.
كام خلصت تكل ادلراسة أأيضا اإىل أأنه من بني املؤسسات اليت ميولها القطاع العام فاإن تكل املكتبات اكنت الأكرث تأأثرا بسب:
قيود الاس تخدام يف تعاقدات حق املؤلف .ويف حني جند أأن القوانني الوطنية تسمح ابإعارة نسخة أأو اإعداد نسخة للحفظ،
فاإن الرتخيص قد مينع أأو حيد من هذا النشاط حبيث يصبح جوهر القانون العام حلق املؤلف فارغا من مضمونة بسب:
القانون اخلاص للعقد .ورصح ممثل املؤسسة بأأن املراجعة قد توصلت اإىل أأنه قطاعات مثل املكتبات ،ينبغي أأن تكون يف
موقف يسمح لها ابلتفاوض .واكن ادلليل يتعلق بأأن التقييدات والاس تثناءات الترشيعية تصبح غري ذات صةل وذكل بسب:
أأن القوة التفاوضية ل ألطراف ليست متاكفئة .وقد فرض النارشون رشوطا اكن عىل املكتبات قبولها ألهنا تريد احلصول عىل
النفاذ للمحتوى املتخصص من أأجل مس تخدمهيا .ورصح ممثل املؤسسة اإىل أأن املسأأةل دولية ألن الرتاخيص حيمكها غالبا
قانون الولية القانونية الهاتفية ،بغض النظر عن ماكن وجود املكتبة .وعادة ما تكت :الرتاخيص ابللغة الإجنلزيية بغض النظر
عن اللغة الوطنية ويف العديد من ادلول يكون من غري الواحض ما اإذا اكنت تكل القيود املفروضة عىل أأنشطة قانونية غري قابةل
للتطبيق ابلفعل .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه يقر بأأن الرتاخيص متثل جزءا من النظام الإيكولويج الرمقي فرخصة مصنف رمقي
عىل سبيل املثال ميكن أأن حتدد بشلك معقول عدد املس تخدمني امللزتمني املزتامنني ويف نفس الوقت ل جي :أأن يكون من
املمكن حظر ممارسة اس تثناءات حق املؤلف اليت س هنا املرشعون .وعندما حيدث ذكل فاإن دافع الرضائ :اذلي يقوم بمتويل
املكتبات العامة هو اذلي س يكون خارسا .ويزتايد اإدراك املرشعون لتكل املشلكة وخيرجون حبلول .ورصح ممثل املؤسسة
أأنه يف عام  2014عندما تبنت اململكة املتحدة اس تثناء يتعلق ابلبحث عن النصوص والبياانت ،فقد حظرت اإنفاذ ا ألحاكم
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التعاقدية اليت يقصد مهنا اإبطال الاس تثناء ويف نفس الوقت قامت حبامية اس تثناءات املكتبات .ومما يؤسف ،ه أأهنا أأخفقت
بطبيعة احلال يف منع اإبطال تدابري امحلاية التكنولوجية .ورصح ممثل املؤسسة بأأن املعاهدة ا ألوروبية املقرتحة حلق املؤلف
والسوق الرمقية املوحدة واذلي أأطلق يف سبمترب  2016قام حباميهتا من اإبطالها من خالل عقد .ويف الواقع أأن هناك سوابق
ذلكل ألن معاهدة  1991للربجميات وتوجهيات  1996لقواعد البياانت قد أأعلنت أأن ا ألحاكم التعاقدية اليت ختالف
التوجهيات ،بغض النظر عن الاس تثناءات ،تعترب لغيه وغري سارية .ورصح ممثل املؤسسة بأأن املكتبات يف حاجة محلاية
مماثةل اكلخرين و أأن الاس تثناءات اليت منحها املرشعون ل ينبغي اإبطالها من جان :واحد من قبل ماليك حق املؤلف.
 .216ورصح ممثل املكت :ا ألورويب مجلعيات املكتبات والإعالم والتوثيق بأأن مسأأةل اإبطال العقد تتعلق حبامية وجود اإطار
متوازن حلق املؤلف من خالل ضامن الاس تثناءات والتقييدات اليت ينص علهيا القانون ،بناء عىل املبادئ اليت ينبغي أأن
حترتم صالحيات املرشعني لتقويض نطاق ومعل تقييدات واس تثناءات حق املؤلف .ورصح ممثل املكت :بأأن خمتلف ادلول
ا ألوروبية واململكة املتحدة و أأيرلندا والربتغال وادلول ا ألخرى رشعت يف وضع رشوط تعاقدية ،وليس العقد باكمهل ،تقيض
بتقييد أأو اإلغاء الاس تثناءات والتقييدات .وتقوم س نغافورة بدراسة تطبيق تدابري مماثةل عند حتديهثا لقوانني حقوق املؤلف هبا.
قد بد أأ الاحتاد ا ألورويب عىل نفس املس توى من أأجل توفري امحلاية لقانون حق املؤلف ضد تقويض الاس تثناءات من خالل
تقويضها عن طريق رشوط الرتخيص .ورصح ممثل املكت :بأأن اململكة املتحدة قد قامت ابإصدار ترشيع يف هذا الصدد يف
عام  2014واكن من الواحض من خالل التعليقات اليت مت تقدميها أأن مبد أأ حامية الرؤية املتعلقة ابإطار حق املؤلف ميثل حمراك
رئيس يا يف حامية الاس تثناءات والتقييدات من التقاليد من خالل رشوط الرتخيص .وذكر ممثل املكت :أأنه حىت ذكل احلني،
وكام تبني من دراسة أأجريت عام  ،2008أأن أأكرث من  %90من الرتاخيص املتعلقة مبوارد املعلومات اليت تقدهما املكتبات قد
منعت تنفيذ الإجراءات اليت يسمح هبا قانون اململكة املتحدة .وكثريا ما اكنت الرتاخيص تتضمن رشوطا تقييدية أأو حتظر
الاس تخدامات املرشوعة مثل معل نسخ احتياطية والنسخ يف صورة يسهل اس تخداهما من قبل ا ألشخاص معايق البرص
والنسخ ألغراض أأخرى والاس تجابة لطلبات القراء من املكتبات ا ألخرى والإعارة والنسخ ألغراض تعلميية أأو حبثية أأو
دلراسات خاصة ،والنص والتقويض .ورصح ممثل املكت :أأن الانرتنت ل تعرتف حبدود ألن املوارد ميكن الوصول اإلهيا من
أأي ماكن يف العامل .واكنت الرتاخيص الرمقية ادلولية اليت متنح اإىل املكتبات يف لك ماكن تتضمن رشوطا تقوم يف الغال:
ابإلغاء التقييدات والاس تثناءات اليت تنص علهيا القوانني ادلولية ملكتبة الاشرتاك .وعادة ما ختضع الرتاخيص املقدمة دوليا
لقوانني الترشيع اذلي خيتاره النارش ألن املكتبة تقوم ابإدارة عدة مئات من الرتاخيص ويكون دلهيا عدم يقني فامي يتعلق
ابلقوانني اليت ل تتوافق مع قوانيهنا الوطنية .ورصح ممثل املكت :بأأن جتاوز التقييدات والاس تثناءات يعترب اس هتزاء بترشيع
حق املؤلف .ويتجسد تأأثري اجملمتع يف س يطرة احلكومة عىل الرتاخيص ،اليت غالبا ما تكون ذات طبيعة دولية.
 .217ورصح ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف بأأن القيود التعاقدية املفروضة عىل التقييدات والاس تثناءات رمبا متثل
أأخطر هتديد لرشعية وفاعلية نظام حق املؤلف ألن دلهيا احامتلية أأن حتل حمل القانون العام حلق املؤلف اذلي مت وضعه عىل
املس تويني الوطين وادلويل مع فرض القانون اخلاص ابلعقد من قبل أأحصاب احلقوق عىل املس هتلكني .ورصح ممثل الرابطة
بأأن هذا الاجتاه بد أأ منذ أأكرث من مخسني عاما ،عندما قام خرباء الربجميات بتوزيع املنتجات مبوج :تراخيص .ومع زايدة
توزيع املنتجات بصورة رمقية أأصبحت تكل الرتاخيص يف لك ماكن والن أأصبح احلصول عىل أأي حمتوى رمقي خاضعا
لرتخيص مبا يف ذكل احملتوى الرمقي اذلي ترخصه املكتبات .و أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن هناك احامتل كبري حلدوث تنازع بني
العقود واس تثناءات حق املؤلف .وقد مت نظر تكل املسأأةل بطريقة شامةل يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .وابلرمغ من ذكل،
رصح ممثل الرابطة بأأن هناك وعي كبري بتكل املشلكة يف أأورواب .و أأعرب عن اعتقاده بأأن تكل املسأأةل ينبغي معاجلهتا من قبل
الويبو وادلول ا ألعضاء اإذا أأردان اس مترار حق املؤلف يف التعبري عن ا ألهداف العامة.
 .218وذكر ممثل رابطة املكتبات ا ألملانية أأن اإحصاءات املكتبات يف أأملانيا تشري اإىل أأن املشرتايت عرب الانرتنت متثل %60
من أأجاميل مزيانية مكتبات البحث .ويف اجلامعات التقنية ،فاإن حصة املزيانية اخملصصة لرشاء املواد عرب الانرتنت أأعىل من
ذكل %83 :يف جامعة ميوخن ،و %67يف جامعة برلني التقنية .وذكر ممثل الرابطة أأن مرصوفات املوارد عرب الانرتنت يف
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مكتبات البحث غري املتخصصة متثل  73مليون يورو .وخبالف املواد املطبوعة ،فاإن املواد املتوافرة عىل الانرتنت ل يمت
رشاؤها من خالل عقود ثقة بس يطة لكهنا تمت من خالل مئات التفاقيات خمتلفة اليت يبلغ بعضها مئات الصفحات .ورصح
ممثل الرابطة بأأن اتفاقيات الرتاخيص هذه ميكن أأن تبطل الاس تثناءات الترشيعية .وقال اإنه كام أأشارت بعض الوفود يف
اللجنة أأن هناك مشلكة تتعلق ابإبطال الرتاخيص لالس تثناءات الإلزامية املطبقة .و أأشار ممثل الرابطة اإىل أأن الاس تثناءات
غري الإلزامية ل يكون لها أأي أأثر و أأن الاس تثناءات الوطنية الإلزامية قد ل يكون لها أأي أأثر عندما تقع املكتبة ويتواجد
أأحصاب احلقوق يف دوةل خمتلفة .وميكن أأن حيمك التفاقية ترشيع دول أأحصاب احلقوق أأو قد ترفض احملمكة الاعرتاف بأأثر
الاس تثناءات الإلزامية لترشيعات أأخرى .وقد أأصبح السائد الن هو أأن يكون صاح :احلق يف دوةل واملكتبة اليت تقوم
ابلرشاء يف دوةل أأخرى .و أأملح ممثل الرابطة اإىل أأن املكتبات اليت تقوم برشاء مواد عرب الانرتنت من أأحصاب حقوق أأجان:
ينبغي أأن تضمن أأن اس تثناءات ترشيعاهتا الوطنية ترسي ومعرتف هبا يف حمامك ادلول ا ألجنبية .وميكن حتقيق ذكل فقط من
خالل وجود اتفاقية دولية.
 .219ورصح ممثل مجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات ا ألفريقية بأأن أأفريقيا قارة متتكل اإماكانت هائةل لكن ما يقيدها
هو عدم توافر البنية التحتية والتصالت مبا جيعل شعوهبا مبعزل عن العامل .ورصح ممثل امجلعيات أأن هناك العديد من
الإماكانت اليت ختلقها الوسائل التكنولوجية الرمقية .فقد اكن اس تخدام املزارعني والصيادين للهاتف احملمول عىل سبيل املثال
لتنظمي املدخالت الزراعية ومتابعة أأسعار السوق أأمرا انحجا للغاية .وقال ممثل امجلعيات اإن ا ألدوات الرمقية قد أأاتحت فرصا
لربط أأفريقيا مبجمتع املعرفة العاملي وميكن أأن تساعد التكنولوجيا يف تطوير التعمل واملعارف واملهارات الإبداعية دلى ا ألفارقة.
ورصح ممثل امجلعيات بأأن املكتبات واملس تخدمني حيصلون عىل تراخيص رمقية ،واليت أأصبحت متثل مشلكة عندما مضنت
تكل الرتاخيص رشوطا حتد من أأثر الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبق املؤلف .وذكر ممثل امجلعيات أأنه نظرا ألن
املكتبات يف أأفريقيا وحول العامل تس تفيد عىل حنو مزتامن من تراخيص املواد الرمقية وليس الرتاخيص املادية ،فاإن خطر عدم
التوصل اإىل حل للمشلكة يتعاظم .ورصح ممثل امجلعيات بأأنه اكن من الصع :فهم سب :وجود أأنشطة مسح هبا واضعو
الس ياسات وتقوم ابإبطالها رشوط تعاقدية .وقد أأشار ممثل امجلعيات اإىل أأن صناعة النرش يف أأفريقيا لزالت صغرية و أأهنا تعمتد
بشدة عىل رشاء املواد من أأماكن أأخرى .وعندما تقوم مكتبة ابلشرتاك يف جمةل اإلكرتونية ،تنرش خارج القارة ،وختضع لقوانيهنا
احمللية ،فاإن هذا ا ألمر ميثل مشلكة بصفة خاصة ألن املكتبات حتصل عىل نفاذ ملواد مرخصة حتمكها قوانني أأجنبية .وذكر ممثل
امجلعيات أأن احلل يمتثل يف وضع بند جيعل من غري املمكن اإنفاذ أأي رشوط تعاقدية ضد الاس تثناءات والتقييدات .ورصح
بأأنه ما مل يكن هناك بند لإبطال العقد عىل مس توى عاملي ،فاإن أأمناء املكتبات واملس تخدمني س يظلوا يواهجون بلبةل وعدم
يقني .اإن حرية التعاقد تعد مبدءا هاما ،لكن أأمناء املكتبات يف أأفريقيا غالبا ما يكونوا يف موضع ل يؤهلهم كثريا للتفاوض
بشأأن الرشوط ويواهجون موقف الاضطرار عىل املوافقة .وذكر ممثل امجلعيات أأن النفاذ اإىل املعرفة ل جي :التضحية به
بسهوةل .وملساعدة أأمناء املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف عىل الوفاء ابملصلحة العامة ولضامن فاعلية قرارات واضعي
الس ياسات ،من الرضوري اتفاق الويبو عىل عدم مرونة الرشوط التعاقدية اليت تبطل الاس تثناءات والتقييدات.
 .220ورصح ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية بأأن الاس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات
جي :أأن تكون من حيث املبد أأ غري قابةل ل إالبطال من خالل عقد ،نظرا للمصلحة العامة املناطة هبا .ورصح ممثل امجلعية بأأهنا
ميكن اإبطالها من خالل عقد فقط عندما وإاىل احلد اذلي ل يمت من خال،ه احلد بصورة غري رضورية من احلقوق ا ألساس ية
احملمية من خالل الاس تثناءات والتقييدات مثل احلق يف النفاذ للمعلومات واحلق يف التعلمي واحلق يف الاقتباس.
 .221ورصح ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والط :أأنه من املهم تطبيق مهنج يعمتد عىل
الرباهني يف املناقشات .ورصح ممثل اجملموعة بأأن اجملموعة قد قامت ابإعداد دراسة اس تقصائية نوعية لرشوط الرتاخيص
غطت  11200جمةل علمية وجمةل متخصصة وجمةل تقنية .و أأشار اإىل أأن  %7فقط من العقود املطبقة عىل تكل اجملالت تشري
اإىل اس تثناءات و أأنه ل يوجد أأي اإبطال من أأي نوع .ورصح بأأن  %99.9من تكل الرتاخيص مسحت رصاحة بتبادل الإعارة
بني املكتبات .و أأشار اإىل أأن تبادل الإعارة بني املكتبات خيتلف عن التوفري التجاري أأو املنتظم واذلي حيدو ببعض املكتبات
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اإىل استبدال تبادل الإعارة برشاء حمتوى خاص هبا من خالل اتفاقيات تعاقدية فردية .وذكر ممثل اجملموعة أأنه ل ميكهنا ذكر
ادلراسة الاس تقصائية بصورة اكمةل لكن ما أأرادت تسليط الضوء عليه هو أأن مزامع اإساءة الاس تخدام اليت يوجد بغالبية
القوانني ادلولية س بل انتصاف لها ،قد وجدت حيث وجدت جتاوزات .و أأشار اإىل أأن البيئة الرمقية تعمتد عىل العقود و أأنه ل
جي :أأن نندهش من أأن تكل العقود حتمك اس تخدام البضائع الالكرتونية والنفاذ اإلهيا .ول توجد ببساطة طريقة أأخرى ،وحىت
عندما يظن الناس أأنه ل يوجد عقد ،فاإن هناك عقد ،حىت لو مل يمت الإعالن عنه .ورصح ممثل اجملموعة بأأن القول ابإلغاء
العقود س يؤدي اإىل تقليل توافر املصنفات .و أأشار اإىل اإحدى املبادرات البحثية ويه مبادرة "البحث من أأجل احلياة" واليت
تمت كرشاكة بني القطاع العام واخلاص بني أأربعة من منظامت ا ألمم املتحدة ،و 220انرش و أأربعة أأو مخسة جامعات واليت تعمتد
بصورة اكمةل عىل عقد .و أأشار اإىل أأن املبادرة قد وفرت نفاذ ل ألحباث لأكرث من  120دوةل انش ئة أأو انمية اإىل حد النفاذ اإىل
جامعة ش ياكغو يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بدون أأي تلكفة يتحملها املس تفيدون من الربانمج .ورصح بأأن هذا الربانمج
ما اكن ليوجد لول وجود تراخيص وعقود .و أأشار اإىل أأنه يعرتض عىل سوء تصوير العقد عىل أأنه ىشء يقوض النفاذ
للمعلومات .ويعمتد منوذج العمل اجلديد اخلاص ابلنفاذ املفتوح بصورة اكمةل عىل الرتاخيص والعقود .و أأشار اإىل أأن احلل ل
يمكن يف احلد من القدرة عىل احلصول عىل تراخيص .وابلنس بة لرضورة حتديد القانون املطبق عىل وثيقة تعاقدية ،أأشار اإىل
أأن ا ألمر يمت عىل هذا النحو حبيث ل يكون لزاما عىل النارش أأن يصيغ  108ترخيصا خمتلفا لنفس احملتوى وحيد من الكفاءة.
ورصح ممثل اجملموعة بأأن غالبية العقود مل تذكر الاس تثناءات ومل يتعرض لها سوى  %7فقط.
 .222ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأن تدابري امحلاية التكنولوجية والعقود نصت عىل أأدوار خاصة
ذات تبعات تؤثر عىل امجلهور بطرق هممة .وقد وافق ممثل املؤسسة عىل التعليق اذلي تقدمت به امجلعية ادلولية محلاية
امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن العالقة بني العقود وحق املؤلف هممة ليس فامي يتعلق ابلس تثناءات حفس ،:ولكن أأيضا بشأأن
اخملاوف املتعلقة ابلرتتيبات التجارية غري املنصفة بني الفنانني واملؤلفني والنارشين وهو موضوع متت مناقش ته يف ورقة قدمهتا
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول الاقتصاد الرمقي .و أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأنه قد يكون من املفيد ابلنس بة للويبو
أأن تقوم بعقد اجامتع فين حول املوضوع اذلي يركز عىل تأأثري العقد عىل الاس تثناءات والتعامل مع العقود غري املنصفة اليت
تتضمن أأطراف فاعةل مس تقةل وفناين أأداء واليت أأشارت بعض مجموعات أأحصاب احلقوق واحلكومات عىل أأهنا مثرية للقلق.
 .223ورصح ممثل ائتالف اجملمتع املدين بأأن العقود يقصد مهنا خدمة املس تخدمني واملنظامت ل أأهنا ل تعطي سلطة لالبتعاد
عن الاس تثناءات والتقييدات الواردة يف الترشيعات الوطنية بشأأن حق املؤلف .و أأشار اإىل أأن بعض ادلول ا ألعضاء يف
الاحتاد ا ألورويب متتكل أأحاكم حتمي الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة حبق املؤلف .وقال اإنه بغض النظر عن الهدف الهنايئ
للمناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات يف تكل اللجنة ،اكن من الرضوري احرتام القانون اخلاص للعقود والزتامه
اب ألحاكم الوطنية وادلولية.
 .224ورصح وفد اإكوادور بأأنه هناك مبد أأ يف القانون مفاده أأن قوانني العقد اليت تتعارض مع الترشيعات يمت اعتبارها غري
موجودة أأو غري مدونة .ورصح الوفد بأأنه كام جرت املناقشات يف اللجنة ،أأحياان ما جتد املكتبات ودور احملفوظات نفسها
مضطرة اإىل الالزتام بعقود تتعارض مع الترشيعات الوطنية وخاصة فامي يتعلق ابلنفاذ للمحتوى الرمقي .ورصح الوفد بأأنه بعد
وضع صك دويل عاملي حول التقييدات والاس تثناءات ،واذلي قام حبامية املبد أأ سالف اذلكر ،ينبغي عىل املكتبات الاس تفادة
من اكفة التقييدات والاس تثناءات اليت تنص علهيا الترشيعات الوطنية.
 .225ورصح وفد ا ألرجنتني بأأنه يرغ :يف تسليط الضوء عىل مشلكة ترتبط ابملثل مبنصات النفاذ املفتوح واليت ترتبط
مبؤلفي املذكرات العلمية عندما يكون املؤلف موظفا يف اإحدى اجلامعات أأو عندما تقوم احلكومة بتوفري دمع للمؤلف للقيام
بنرش معهل .ورصح الوفد بأأن الربوفيسور أأو الباحث خيضع يف العديد من احلالت لترشيعات العامل ويمت نرش العمل من
خالل مس تودع للنفاذ املفتوح وهو أأمر ل ميكن القيام به يف أأمور أأخرى .ورصح الوفد بأأنه ينبغي قيام الباحثني مبراعاة نرش
املصنف يف جمالت مرموقة ذات نطاق عاملي وقيام الباحث بتقدمي حقوق النرش اليت يمت توزيعها من خالل املطبوعة .وذكر
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الوفد أأن نفس املصنف البحيث خيضع لنوعني من الترشيعات :لواحئ املوظف والربوفيسور أأو الباحث ،مث القانون
والترشيعات .و أأشار اإىل أأن حكومات بعض البدلان حتصل أأحياان عىل تراخيص لهذه املنشورات ادلورية لتوفري النفاذ لها من
قبل اجلامعات واملكتبات .ويف بعض ادلول ا ألخرى ميكن احلصول عىل تكل املطبوعات ادلورية من خالل تراخيص عامة،
واليت قد تلكف عدة ماليني من ادلولرات وتتضمن عادة رشوط اس تخدام املادة .ورصح الوفد بأأن تكل التعارضات لها حل
وهو مؤقت وحمدود وميكن أأن حيدد أأن عقد اإعامل احلقوق أأو منح حقوق املؤلف ،واملرهون ابلنرش ،ميكن أأن جي:
ترشيعات العمل .ورصح الوفد بأأنه عند التطبيق مل تكن هناك حالت مطالبات قانونية لباحثني أأو بروفيسورات قاموا
مبخالفة العقود .ورصح الوفد بأأنه ينبغي وضع بعض ا ألحاكم املتعلقة بتكل العقود يف الترشيعات ادلولية.
 .226وحتدث وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن اعتقاده بأأنه من غري املنصف السامح للعقود إابلغاء
ا ألهداف الواردة يف الاس تثناءات والتقييدات لصاحل املصلحة العامة .ورصح الوفد بأأنه يدمع دعوة املكتبات ودور احملفوظات
لوجود الزتام ابحرتام الاس تثناءات والتقييدات واخلدمات اليت تقدهما املنظامت خلدمة الصاحل العام.
 .227ورصح وفد تش ييل بأأن حرية املقاول ميثل مبد أأ همام وموجودا يف اللواحئ القانونية احلالية لدلول ا ألعضاء وابلرمغ من
ذكل فاإن ذكل ل يعارض أأي حقوق أأو الزتامات أأقرها القانون ،من أأجل منع الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .و أأشار الوفد إاىل أأهنا متثل أأدوات تضمن أأن هناك توازن يف نظام امللكية الفكرية .وذلكل فاإن ا ألحاكم غري
التعاقدية لبد أأن حتظر الاس تخدام املقيد وميكن أأن تبطل بناء عىل ذكل أأثر العقد .وذكر الوفد أأن ذكل اكن الزتاما قانونيا
ميكن أأن يوجد فقط عند وجود اس تثناء يقوم بتحسني احلد ا ألدىن القانوين املوجود.
 .228رصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء بأأنه عندما يتعلق ا ألمر ابلس تثناءات اليت تتعلق بصفة خاصة ابملكتبات
ودور احملفوظات وا ألحباث واكنت تتعلق بعقود ،فاإن اإطار حق املؤلف مل يتحدث عادة عن هذا ا ألمر .ورصح الوفد بأأن
هناك بعض الاس تثناءات اليت تنص علهيا توجهيات برامج المكبيوتر واليت تعرف أأيضا بتوجهيات الربجميات وقواعد البياانت،
كام أأهنا تتضمن بندا يتعلق ابإماكنية الإبطال التعاقدي .وخبالف ذكل فاإن ا ألمر مرتوك لدلول ا ألعضاء واليت ميكن أأن ختتار
أأن تتناول املسأأةل يف نظمها القانونية أأم ل .ورصح الوفد بأأن املفوضية ا ألوروبية قد تبنت مؤخرا اقرتاحات ترشيعية يف ما
يطلق عليه احلزمة الثانية حلق املؤلف يف الإصالحات احلالية حلقوق املؤلف يف الاحتاد ا ألورويب وتضمنت تكل املقرتحات
اس تثناءات تتناول احلفظ ومجع النصوص والبياانت .وسلط الوفد الضوء عىل أأنه فامي يتعلق ابقرتاح اس تثناء مجع النصوص
والبياانت فاإن هناك حاجة اإىل التعامل مع مسأأةل الإبطال التعاقدي بصورة رصحية ألن الاس تثناء غالبا ما يطبق عىل بيئة
تعمتد عىل وجود تراخيص .و أأشار الوفد اإىل أأن تكل الاقرتاحات تمت مناقش هتا حاليا من قبل الربملان ا ألورويب
واجمللس ا ألورويب.
 .229ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه يشعر قلق بشأأن الاقرتاح املتعلق بأأن العقود اليت يمت التفاق علهيا
بصورة متبادةل بني أأطراف خاصة سيمت اإبطالها بفعل القانون .ورصح الوفد بأأنه يف دولته يرى أأن البنود التعاقدية ميكن أأن
تعمل ملصلحة الطرفني و أأهنا ل تقوم دامئا ابحلد من القدرة عىل ممارسة الاس تثناءات لكن ميكن أأن توسع من ا ألنشطة
املسموح هبا أأوسع من تكل اليت حتمكها الاس تثناءات أأو ميكن أأن توفر وضوحا أأكرب فامي يتعلق بقانونيهتا .و أأشار الوفد بأأنه
رصح يف وثيقة أأهدافه ومبادئه بأأن أأحصاب احلقوق يلعبون دورا حاسام يف ضامن النفاذ املس تدام للمصنفات احملمية حبقوق
املؤلف يف ادلول النامية .وعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن ا ألسالي :التكنولوجية رسيعة التغري تتطل :حلول مرنة وجي :عىل
ادلول ا ألعضاء تشجيع احللول التعاونية واملبتكرة بني اكفة أأحصاب املصلحة .ورصح الوفد بأأن من بني املبادئ الواردة يف
وثيقة أأهدافها ومباداها متكني املكتبات ودور احملفوظات من تنفيذ أأدوار وهمام اخلدمة العامة .و أأقر الوفد بأأن القيود التعاقدية
شديدة القوة قد تكون مقصودة لتحقيق هذا الهدف وحفزت ادلول ا ألعضاء عىل تشجيع اإجراء حوار بني العديد من
أأحصاب املصلحة عىل املس توى احمليل إلزاةل الشواغل.
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 .230ورصح ممثل منظمة املشاع الإبداعي بأأهنا تريد الإجابة برسعة عىل التعليقات اليت ترتبط برتخيص النفاذ املفتوح.
ورصح ممثل املنظمة بأأنه يس تخدم ترخيص النفاذ املفتوح مكثال لإظهار احلاجة اإىل الاس تفادة من الرتاخيص والعقود .وقال
اإن املسأأةل قد أأيسء فهمها و أأن ا ألمر ل يتعلق بعدم وجود ماكن للرخص والعقود وإادارة حقوق املؤلف ،لكن املسأأةل تتعلق
بأأن بعض العقود هبا رشوط تتعارض بصورة كبرية مع املزااي اليت توفرها الاس تثناءات للمس تخدم .ورصح ممثل املنظمة بأأن
هناك سؤال يطرح كثريا حول موقع املشاع الإبداعي ويتعلق مبا اإذا اكنت تراخيص املشاع الإبداعي تؤثر عىل حق املؤلف
مثل التعامل املنصف والاس تخدام العادل .و أأشار اإىل أأن الإجابة عىل موقع الانرتنت يه ل ،ألن اكفة الرتاخيص تضمنت
صياغة تربر الاس تثناءات والتقييدات .وقال اإنه ل يوجد يشء يف تكل الرخصة يقصد به تقليل أأو احلد من أأو تقييد احلقوق
النابعة من الاس تخدام العادل ،والبيع ا ألول أأو أأي تقييدات عىل احلقوق احلرصية لصاحل حق املؤلف مبوج :قانون حق
املؤلف أأو أأي قوانني سارية .ورصح ممثل املنظمة بأأن قوانني اكفة البدلان تسمح ببعض الاس تخدام للمواد احملمية حبقوق
مؤلف بدون احلصول عىل إاذن من املبدع وتسمح ابلقتباس وإاعداد التقارير وحتقيق التاكفؤ يف بعض الولايت القضائية.
ويعترب الاس تخدام العادل والتعامل املنصف اس تثناءين حلق املؤلف ميكن أأن يكوان ذوي صةل بعمل رخصة املشاع الإبداعي
وفقا للولية القضائية.
 .231وفتح الرئيس ابب املناقشة حول املوضوع  ،11وهو الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اليت
تتعلق ابحلق يف ترمجة املصنفات.
 .232ورصح ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات بأأن مؤسسات احلفظ ل تقوم برتمجة مقتنياهتا بصورة روتينية اإىل لغات
أأخرى ،ابلرمغ من أأننا ميكننا أأن جند أأمثةل عىل حدوث ذكل .ورصح بأأن مرشوع نيوتن يف جامعة ساس يكس قام برتمجة
كتاابت دينية خمتارة من تأأليف سري احسق نيوتن وجمالت من القرن التاسع عرش من ا ألملانية ل إالجنلزيية .ورصح ممثل اجمللس
بأأن تكل الرتامج مل تتعدى عىل حق املؤلف ألن حق املؤلف اكن قد انهتيى أأجهل .وابلرمغ من ذكل ،اكنت هناك حالت حيث
اكن من الرضوري ابلنس بة ألمناء احملفوظات ترمجة جسالت محمية حبق مؤلف أأو ترمجة جزء مهنا حيث اكنت مكتوبة بلغة
أأخرى سواء لتقدمي تكل املستندات أكدةل أأو اإعداد دليل بلغة رمسية ملؤسسة احلفظ أأو لتأأكيد أأن هناك حمتوى ميكن حظره
بطريقة ما .ورصح ممثل اجمللس بأأن الإرساليات يف نياكراغوا تقوم بتشغيل مؤسسات تعلميية ومستشفيات وحتتفظ بسجالت
مفصةل مكتوبة بلغة املوسكيتو تقوم بتوثيق معلها .و أأشار اإىل أأن بعض تكل السجالت اليت تعود اإىل الفرتة من ثالثينيات اإىل
مثانينيات القرن املايض متضمن يف جسالت الكنيسة املورافية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لكن مل يكن هناك من يقوم
بقراءهتا ألهنا تتضمن معلومات خشصية عن الطالب ومرىض املستشفيات واملشاركني يف الاضطراابت الس ياس ية يف فرتة
الس تينيات والس بعينيات .ورصح ممثل اجمللس بأأنه يف حني يعترب بأأن الكنيسة متتكل حق املؤلف اخلاص بتكل السجالت
اخلاصة ،فقد تكون هناك مقتنيات مشاهبة أأخرى واليت ل تعترب الكنيسة صاحبة احلق فهيا واليت حتتاج اإىل ترمجة .و أأشار
ممثل اجمللس اإىل أأن اإاتحة تكل املقتنيات للبحث تعترب من ا ألمور ا ألساس ية املتعلقة مبهمة احلفظ وذلكل اكن يرغ :يف أأن
يتضمن أأي صك انجت عن العملية اس تثناء يسمح دلور احملفوظات برتمجة املصنفات من أأجل حتديد حمتوى السجالت،
لتحديد وحامية املعلومات احلساسة ولإعداد وصف مبقتنياهتا ،جيعل من السهل الوصول اإلهيا ألغراض غري جتارية من اكفة
أأحناء العامل.
 .233ورصح ممثل ش بكة املعلومات الالكرتونية للمكتبات بأأن أأمناء املكتبات مدربني عىل مساعدة الناس عىل العثور عىل
املعلومات اليت حيتاجون اإلهيا .وبفضل الرتمجة ،مل يعد الناس يف لك ماكن حفس :قادرين عىل النفاذ اإىل املعارف العاملية،
لكن ميكن لطرق تعبريمه و أأفاكرمه أأن تصل اإىل أأبعد مجهور ممكن .ورصح ممثل الش بكة بأأن حقوق الرتمجة اليت تنص علهيا
املادة  8من اتفاقية برن وفرت القاعدة الالزمة ،لكن عندما يكون هناك خشص أأو خشصني حيتاجان اإىل املصنف ،أأو عندما
خيتار أأحصاب احلق عدم ممارسة حقوقهم ،أأو عندما ل يكون من الواحض من هو صاح :احلق ،يكون هناك موقف يؤدي
اإىل اإخفاق السوق .وهناك حاجة اإىل قيام املكتبات برتجامت من أأجل احلصول عىل بياانت هممة لتيسري اكتشاف املصنفات
يف املقام ا ألول .و أأشار ممثل الش بكة اإىل أأنه عند مواهجة خطر الفشل السويق فاإن الاس تثناءات تقدم احلل .ويف املواقف
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اليت ل تتوافر فهيا ترمجة جتارية لكتاب ،جي :السامح بعمل ترمجة للمس تخدم ألغراض البحث الشخيص .ورصح ممثل
الش بكة بأأنه يف القانون الياابين والقانون املرصي ،تندرج الرتمجة حتت اس تثناء النسخ بيامن يف تش ييل يوجد اس تثناء منفصل
لها .و أأشار اإىل أأن اس تثناء الرتمجة يعترب ذلكل جزء من اس تثناء النسخ أأو بند منفصل وميكن أأن يساعد ليس فقط يف جتن:
الفشل السويق ولكن يف جتن :وجود عقبات غري رضورية عىل طريق النفاذ للمعرفة.
 .234ورصح ممثل امجلعية ا ألمريكية ألمناء احملفوظات بأأنه عندما مسع ألول مرة بأأن الرتمجة متثل اقرتاحا ،اكن رد فعهل ا ألول
هو أأن أأمناء احملفوظات ل يرتمجون ألهنم حمايدون .ورصح بأأنه عندما فتح بريده الالكرتوين يف الصباح ،تذكر أأن أأمناء
احملفوظات ميكهنم جتن :القيام برتجامت ،ألهنم يقومون ابإدارة جسالت بلغات غري مأألوفة ،و أأن الرتمجة سوف تساعد أأمناء
احملفوظات عىل القيام ببعض همام معلهم ا ألساس ية مثل التقيمي والوصف أأو خدمات املس تخدمني .ورصح بأأن هناك ثالثة
أأس باب لكون الرتمجة رضورية مضن أأدوات دول احملفوظات .أأول ،اكن هناك اترخي طويل لعبت فيه دور احملفوظات أأدوار
املراكز الإبداعية وتوفري اإضافات موثوق فهيا للواثئق التارخيية ،واليت تتضمن غالبا ترمجة اإىل لغات حملية .اثنيا ،تعترب الرتمجة،
من انحية ،رضورية ل ألغراض الإدارية مثل اإعداد جرد ابجملموعات ومراجعة الواثئق للتأأكد من جدوى الاحتفاظ هبا،
وإاثبات حصة الواثئق وتوفري اإرشادات ملس تخديم ا ألحباث .اثلثا ،قد تكون الرتمجة رضورية اس تجابة للباحثني احلاليني اذلين
يعمتدون عىل التكنولوجيا واذلين يسعون للحصول عىل مواد من أأجل حامية حقوق الإنسان واحلفاظ عىل الثقافات والتبحر
الرمقي يف العلوم الإنسانية .ورصح ممثل امجلعية بأأن الربيد الالكرتوين الصبايح من زميل ،ه نهبه للحاجة اإىل الرتمجة .ورصح
بأأنه اكنت هناك حاجة أأحياان للرتمجة للتحمك يف اخملزون حيث تتضمن غالبية دور احملفوظات احلديثة مواد ابلعديد من اللغات
الرئيس ية ولغات الساكن ا ألصليني واللغات البائدة .و أأشار اإىل أأن الاس تثناءات اخلاصة ابلرتمجة حتتاج أأيضا أأن تتضمن دمع
اس تخدام التكنولوجيا اجلديدة اليت متكن معل النشطاء مع املتبحرين الرمقيون يف العلوم الإنسانية والطالب يف عرص يلوح فيه
يف ا ألفق ظهور ترمجة ألية عالية اجلودة وليس ابلرضورة ترمجة جوجل .و أأشار ممثل امجلعية أأن وضع اس تثناءات ل تدمع
اس تخدام حمفوظات املكتبات واملتاحف لتكنولوجيا الرتمجة اللية سوف يضمن فقط حتولها عىل الفور اإىل أأماكن عفا
علهيا الزمن.
 .235ورصح وفد اإكوادور بأأن معرفة لغة أأخرى ل ميكن أأن يكون عائقا يقف يف سبيل النفاذ للمعرفة اخلاصة ابملعلومات أأو
ابلتعلمي .ورصح الوفد بأأن اللجنة ينبغي أأن تتأأمل اإماكنية قيام املكتبات ودور احملفوظات برتمجة املصنفات غري املتوفرة
ابللغات الرمسية للك دوةل ،مبا يامتىش مع جسالت مؤمتر س توكهومل .ورصح الوفد بأأنه عىل اللجنة أأن تطبق نفس القواعد
والاس تثناءات عىل الرتمجة.
 .236ورصح وفد تش ييل بأأن القدرة العاملية عىل النفاذ واملشاركة يف املعلومات وا ألفاكر واملعرفة متثل عنرصا همام يف اجملمتع
اذلي يشمل امجليع .و أأشار الوفد اإىل أأن املوقف احلايل يشري اإىل أأنه عىل العامل أأن يواجه بصورة دامئة وجود اختالف يف
املعلومات عىل املس توى العاملي .وغالبا ما يعزي ذكل اإىل اخلالفات ،لكن يف الهناية فاإن ذكل قد أأدى اإىل وجود حواجز أأمام
لك يشء أخر .ورصح الوفد بأأنه من خالل النفاذ اإىل املعرفة للتغل :عىل تكل اخلالفات ،من الرضوري وجود س ياسات
عامة فعاةل .ويف هذا الس ياق أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جي :أأن يكون من املمكن ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات
ترمجة املصنفات اليت تعترب ذات أأمهية قصوى ابلنس بة للعامل لتحقيق التقدم بدون وجود رشط يتعلق بدفع مقابل مايل ملاكل
احلق أأو احلصول عىل تفويض منه وبدون اخلضوع اإىل بعض الرشوط اليت تتضمن احلصول علهيا بصورة قانونية وأأن تمت
الرتمجة بعد السامح مبيض فرتة معينة و أأنه جي :أأن تمت الرتمجة ألغراض البحث أأو ادلراسة.
 .237ورصح وفد الربازيل أأنه كام ذكر يف بيانه السابق ،فاإن اإحدى العقبات اليت تواجه من يسعون لتعزيز تعلميهم يف
الربازيل هو عدم توافر املواد املرجعية املهمة واحلديثة دامئا ابللغة الربتغالية .ولزالت تكل املسأأةل متثل مشلكة عاملية ألن أأي
ابحث أأاكدميي يتحدث ابللغة الإجنلزيية سوف يؤكد أأن العديد من املصنفات يف العلوم ا ألجنبية مل تمت ترمجهتا لأكرث لغات
العامل انتشارا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جي :السامح للمكتبات ودور احملفوظات ،ألغراض التدريس ،والتعمل والبحث،
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برتمجة أأي مصنفات يف أأي نسق سواء مت رشاؤها بصورة مرشوعة أأو مت النفاذ اإلهيا عندما مل تكن املصنفات متوافرة ابللغة
الوطنية برشط تضمني امس املؤلف .ورصح الوفد بأأنه عىل قناعة بأأن ذكل يامتىش بصورة اكمةل مع اختبار اخلطوات الثالثة
واذلي يعترب أأحد التدابري املهمة اليت تشجع النفاذ للمعرفة.
 .238وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ورصح بأأنه منطقته توجد هبا لغات متنوعة مل متثل أأو قد ل متثل أأكرث
اللغات ش يوعا ،و أأهنا تس تخدم اخلطاب والانتاج ادلويل العلمي والثقايف ،وقد عرب عن اعتقاده بأأن اللغة ل جي :أأن متثل
عائقا يف سبيل الوصول للمعرفة .ورصح الوفد بأأنه ل يوجد طل :اكيف أأو حوافز اكفية ألحصاب احلقوق لرتمجة مصنفاهتم اإىل
اللغات احمللية تكل وقد أأدى ذكل اإىل اس تثناء املس تخدمني من البحث المكي والثقايف والعلمي .ورصح الوفد بأأن اجملموعة
ا ألفريقية تؤيد يف هذا الصدد بقوة التخيل عن الصكوك ادلولية اليت أأدت اإىل وضع أأحاكم تتعلق ابس تثناءات لصاحل املكتبات
ودور احملفوظات من أأجل المتكن من ترمجة املصنفات احملمية حبق مؤلف لس تخداهما ألغراض خشصية وليس حبثية.
 .239ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأنه ابلإضافة اإىل معليات الاطالع والبحث اليت حتتاج اإىل
اس تخدام الرتمجة ،اكن هناك زايدة يف ا ألعامل والعالقات التجارية عرب احلدود .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه ابلنس بة
ل ألشخاص املشاركني يف عالقات العمل تكل من املهم أأن يعرفوا ما اذلي يقومون ابلتوقيع عليه ومن اذلي يتعاملون معه من
خالل احلصول عىل معلومات أأساس ية بلغة أأخرى .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه نتيجة للعوملة فقد أأصبحت مسائل الرتمجة
أأكرث أأمهية.
 .240ورصح ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف بأأن أأحد مزااي التعامل العادل والاس تخدام العادل أأو مهنج الاس تثناء املرن
هو أأنه ميكن أأن يوفر حرية الرتمجة يف الظروف املناس بة .ورصح بأأن خمتلف أأمثةل الرتمجة يف س ياق احملفوظات تندرج حتت
اس تثناء الاس تخدام العادل .ورصح ممثل الرابطة بأأن ذكل قد بني مزااي املهنج املرن واملفتوح لالس تثناءات والتقييدات.
 .241ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه بوصف حق الرتمجة أأمرا أأساس يا ،فقد لحظت الولايت املتحدة
ا ألمريكية أأن هذا احلق ميثل حقا همام حمفوظا للمؤلفني مبوج :املادة  8من اتفاقية برن .ورصح الوفد بأأن القسم  106.2من
القانون ا ألمرييك حلق املؤلف ينص عىل وجود مصنفات مش تقة ميكن ألحصاب احلقوق مبوجهبا المتتع هبذا احلق .ورصح الوفد
بأأن الولايت املتحدة ا ألمريكية ل تدمع أأي تقييد دويل جديد عىل هذا احلق للمكتبات ودور احملفوظات لكهنا هتمت مبعرفة
املزيد عن العمل الفعيل ملثل تكل ا ألحاكم يف ظل القانون احمليل .و أأشار الوفد اإىل أأن بروفيسور كروز ،يف النسخة احملدثة
من دراس ته حول الاس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات قد حدد العديد من البدلان اليت يوجد هبا اس تثناءات واحضة
للرتمجة ،واليت وضعهتا املكتبات ولس تخدامات خشصية .ورصح الوفد بأأن العديد من تكل ادلول اتبعت العنارص الواردة يف
ملحق اتفاقية برن لعام  .1971ورصح الوفد بأأن بروفيسور سينج قد أأشار يف دراس ته فامي يتعلق ابلس تثناءات ألغراض
تعلميية ،اإىل أأنه عرث عىل  52بندا من  29دوةل من ادلول ا ألعضاء تناولت الرتاخيص الإلزامية للرتمجة والنسخ بصورة جممتعة.
ورصح الوفد بأأن ملحق اتفاقية برن تتضمن أأحاكما عن ذكل ،واليت اشرتطت احلصول عىل ترخيص اإلزايم للرتمجة اليت
تس تخدم فقط من أأجل التدريس والاطالع و ألغراض البحث ولالس تخدام فامي يتصل بأأنشطة التدريس النظايم ابلرمغ من
أأنه مل يمت حتديد نطاق تكل املصطلحات يف امللحق .ورصح الوفد بأأنه هيمت بسامع املزيد من ادلول اليت قامت ابإدراج هذه
ا ألنواع من الاس تثناءات سواء بناء عىل ملحق برن أأم ل  ،لفهم الاس تثناءات اليت تعمل لصاحل أأحصاب احلقوق
واملس تخدمني و أأحصاب املصلحة الخرين مبا يف ذكل املكتبات ودور احملفوظات.
 .242ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء بأأنه فامي يتعلق حبق الرتمجة ،فاإن يود توضيح أأنه ابلرمغ من اعرتاف
بعض ادلول ا ألوروبية ا ألعضاء حبق الرتمجة مضن ترشيعاهتا الوطنية ،فاإن الإطار الترشيعي لالحتاد ا ألورويب ل يتضمن
بصورة رصحية حق ترمجة معمم عىل مس توى الاحتاد ا ألورويب .ورصح الوفد بأأنه ل يوجد اس تثناء أأو تقييد رصحي مدون يف
الاس تثناءات والتقييدات الواردة يف توجهيات الاحتاد ا ألورويب .ورصح الوفد بأأن مثل هذا الاس تثناء يسمح برتمجة
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املصنفات اإىل لغات أأخرى ل ميكن أأن يس متد عىل مس توى الاحتاد ا ألورويب من الاس تثناءات املطبقة عىل خمتلف احلقوق،
مثل حق النسخ ،وحق امجلهور يف التصال أأو حق الإعارة العامة .ورصح الوفد بأأنه يود أأن َّيذكر بأأن ملحق اتفاقية برن
تضمن اإماكنية قيام ادلول النامية بتطبيق تراخيص اإلزامية لرتمجة ونسخ الكت :ألغراض التدريس والاطالع والبحث.
ورصح الوفد بأأنه يريد أأيضا الاس امتع اإىل خربات وطنية لدلول ا ألعضاء يف الويبو اليت اس تخدمت تكل الإماكنية.
 .243ورصح الرئيس بأأنه يود عرض ملخص لتكل املناقشات .وبعد اس تكامل مناقشة املوضوعات ا ألحد عرش الواردة عىل
خمطط الرئيس ،أأعرب الرئيس عن رغبته يف عرض النتيجة ا ألولية لتكل املناقشات .ورصح الرئيس أأنه طاملا أأهنا نتاجئ أأولية
فيج :أأن تعتربها اللجنة مسودة أأولية كام قاموا من قبل ابلنس بة للموضوعات املعروضة السابقة .ورصح الرئيس بأأنه
اس تخدم اخملطط أكداة لتوجيه املناقشات .ورصح بأأن التقييدات والاس تثناءات اكنت لصاحل املكتبات ودور احملفوظات و أأن
املقدمة يف مقدمة الوثيق اكنت مقدمة اطلعت علهيا اللجنة من قبل .ورصح الرئيس بأأن هذا اخملطط وفر جوهرا للعديد من
موارد اللجنة ومسح للجنة ابإجراء مناقشات تعمتد عىل الرباهني واحرتام الراء مع فهم أأن الهدف من ذكل ليس توجيه
املناقشات حنو نتيجة مرجوة لكن الهدف هو التوصل اإىل فهم أأفضل للموضوعات واملناقشات ذات الصةل والنتاجئ املقصودة.
وقال الرئيس اإن اللجنة قد اس متعت للمناقشات املتعلقة ابحلاجة اإىل وضع اس تثناءات وتقييدات عىل املس توى الوطين ،ومن
خالل الرتوجي ذلكل ،اكنت هناك وهجات نظر خمتلفة مت التعبري عهنا .ورصح الرئيس بأأن الهدف الهنايئ يف هناية املناقشات
اكن دراسة الاس تثناءات والتقييدات بصورة اكمةل .وقال الرئيس اإنه قد قام بتحديث اخملطط هبدف تنفيذ الاس تثناءات
والتقييدات ابلنس بة للك من تكل املوضوعات ذات الصةل .كام رصح بأأن الوفود ميكهنا تبادل التجارب الوطنية ،والاس امتع
ألفضل املامرسات والامنذج الترشيعية .و أأشار اإىل أأنه يف الهناية فاإهنا سوف متثل أأدوات اإضافية لتحقيق الاس تثناءات
والتقييدات عىل املس توى الوطين من قبل خمتلف ادلول .ورصح الرئيس بأأن املبد أأ الثاين اذلي اس تخدمه اكن وضع هيلك
للك موضوع .ورصح الرئيس بأأن هذا الهيلك قد اكن مبثابة مبد أأ لتوجيه لك موضوع واكن يتضمن اخملاوف اليت جي :أأن
تأأخذها ادلول ا ألعضاء بعني الاعتبار عند تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات عىل املس توى الوطين ابلنس بة لتكل املوضوعات
بعيهنا ،وبعد التعبري عن اخملاوف ،عرب عن مناجه للتعامل مع تكل اخملاوف .ورصح الرئيس بأأن ذكل هو الهيلك اذلي سوف
تراه اللجنة ،واملبادئ واخملاوف واملهنج املقرتح .ورصح الرئيس بأأنه ابلنس بة ملسأأةل احلفظ عىل سبيل املثال فاإن املبد أأ املطبق
اكن يشري اإىل أأنه لضامن متكن املكتبات ودور احملفوظات من القيام مبسؤولياهتا املتعلقة ابخلدمة العامة واخلاصة ابحلفظ مبا يف
ذكل النسق الرمقي للمعارف الرتامكية وتراث من التنوهيات ،ميكن السامح بوجود اس تثناءات وتقييدات لعمل نسخ لتكل
املصنفات للحفاظ عىل املصنفات أأو استبدالها حتت ظروف معينة .ورصح الرئيس بأأن اخملاوف املتعلقة هبذا املبد أأ تمتثل يف
عدم وجود يقني قانوين بشأأن ما اإذا اكنت الاس تثناءات والتقييدات احلالية اخلاصة بأأغراض احلفظ مطبقة عىل الس ياق
الرمقي أأم ل .وقد تضمن ذكل سؤال عام اإذا اكن ينبغي نظر مسأأةل س ياق املعاهدة الرمقية كقانون نسخ .ورصح الرئيس بأأن
هناك يقني قانوين يتعلق بأأن املكتبات ودور احملفوظات ل ميكهنا حتقيق هماهما من منطلق اخلوف من القيام بأأعامل غري
مرشوعة مثل الاس تخدام غري املرخص لنسخ احتياطية .وقال الرئيس اإنه ينبغي اإدخال لكامت اإضافية لتوفري الاس تخدامات
غري املرخصة ملثل تكل النسخ .واكن الهنج املقرتح للتعامل مع تكل اخملاوف هو ضامن متكني التقييدات احلالية واملقرتحة
للمكتبات ودور احملفوظات من معل نسخ رمقية بغرض القيام مبهمهتا .وينبغي أأن تغطي التقييدات والاس تثناءات أأيضا
املصنفات الرمقية وجي :الانتباه اإىل احلد من غرض اإعادة التجميع والاستبدال مع جتن :اإساءة اس تخدام التقييدات
والاس تثناءات .ورصح الرئيس بأأنه قام ابلقراءة بصوت مرتفع ألنه هذا هو الهيلك اذلي س تتبعه اللجنة يف لك موضوع من
املوضوعات ا ألحد عرش .وفامي يتعلق حبق النسخ ،رصح الرئيس بأأنه مت اعتبار أأهنا نسخ ضامنة و أأهنا تداخلت بصورة جزئية
مع املوضوع ا ألول .ورصح الرئيس بأأنه انتقل من موضوع ذكر احلفظ و أأنه يعتقد أأن املوضوع ميكن قراءته عىل أأنه النسخ
ألغراض البحث و أأغراض مماثةل .ورصح الرئيس بأأن املبد أأ يمتثل يف وجود اس تثناءات وتقييدات معقوةل تسمح للمكتبات
ودور احملفوظات ابلنسخ ألغراض البحث و أأغراض أأخرى دون اخلوف من القيام بأأنشطة غري مرشوعة .واكن التخوف
الرئييس يتعلق بأأمهية ضامن احلقوق ،ألغراض البحث و أأغراض مماثةل ،وضامن أأهنا لن تؤثر تأأثريا سلبيا عىل التوازن بني
مصاحل أأحصاب احلقوق واملصاحل العامة .ونتيجة ذلكل ،اكن الهنج املقرتح هو أأل تؤثر الاس تثناءات والتقييدات عىل
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الاس تغالل الطبيعي للمصنفات ،ودون املساس ابملصاحل املرشوعة ألحصاب احلقوق .ورصح الرئيس بأأن الإيداع القانوين
ميثل مسأأةل مثرية لالهامتم ،و أأقرت غالبية الوفود بأأهنا ل متثل اس تثناء حلق امللكية الفكرية .واقرتح الرئيس حذف املوضوع من
القامئة .وابلنس بة للموضوع الرابع ،وهو اإعارة املكتبات الوطنية ،رصح الرئيس بأأن هناك حدودا و أأن التقييدات
والاس تثناءات ا ألخرية جي :أأن تسمح ابإعارة املواد بصورة مبارشة أأو من خالل الإعارة املتبادةل بني املكتبات من خالل
الشلك املطبوع أأو من خالل وسائل رمقية يف بعض الولايت القضائية .ورصح الرئيس بوجود شواغل بشأأن توزيع ا ألعامل
من خالل اإعارة املكتبات بصورة رمقية خاصة ما يتعلق بعدم اس تخداهما من قبل مس تخدمني غري مرخص هلم يف العامل.
واكنت هناك مسأأةل ما اإذا اكنت هناك فائدة من وراء التقييدات والاس تثناءات احلالية ابلنس بة لإعارة املكتبات .لقد اكن
الرتخيص أأمرا أأساس يا للعمل بصورة تمتزي ابلكفاءة ول ينبغي تقويضه .ورصح الرئيس بأأن التقييدات والاس تثناءات ل ينبغي
أأن تؤثر عىل نظام حق التوزيع .واكن الهنج املقرتح يمتثل يف اقرتاح عدد من احللول اليت تضمنت أأن تسمح التقييدات
والاس تثناءات ابلإقراض ،وجتن :املس تخدمني غري املرخص هلم و احلد من النفاذ وحتديد املكتبات املس تقبةل .وينبغي أأن
يكون تطبيق القيود والاس تثناءات عىل الإعارة الوطنية للمكتبات أأمرا فرعيا لوجود نظم ترخيص فعاةل .ورصح الرئيس بأأنه
ينبغي توضيح أأن النظم الاجامتعية احلالية ل جي :أأن تتأأثر بسب :الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة .ورصح الرئيس بأأن
املوضوع اخلامس ،واذلي يتعلق ابملسائل العابرة للحدود ،مت اقرتاح حذفه من قامئة املوضوعات نظرا ألنه يتعرض ملسأأةل سيمت
تناولها خالل املوضوع السادس .ورصح الرئيس بأأن املوضوع السادس يتعلق ابلإعارة ادلولية للمكتبات والاس ترياد واكن
املبد أأ يف هذا الصدد يتعلق بأأن املوضوع ،ه صهل ابلس تخدامات العابرة للحدود و أأن املكتبات ودور احملفوظات جي :أأن
تمتكن من اس ترياد وتصدير وتبادل نسخ من مصنفات عرب احلدود ألغراض البحث و أأغراض مماثةل من أأجل حتقيق هممة
اخلدمة العامة من خالل التعاون وخاصة يف ادلول النامية و أأقل البدلان منوا .واكنت هناك شواغل تتعلق بأأنه ل ينبغي
لالس تثناءات أأن تؤثر عىل أأسواق املصنفات الرشعية واكن الهنج املقرتح للتعامل مع الشواغل هو أأنه من أأجل عدم التأأثري
عىل ا ألسواق الرشعية القامئة جي :أأل تؤثر التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابلس تخدام عرب احلدود عىل الاس تغالل
الطبيعي للمصنفات وينبغي أأل متس ابملصاحل املرشوعة ألحصاب احلقوق .ورصح الرئيس بأأن املوضوع السابع يتضمن
املصنفات املسحوبة واملسرتجعة واليت نفدت طبعاهتا .وركزت املناقشات عىل املصنفات واخملطط ،حول هذا املوضوع ،عىل
املصنفات اليتمية .ومتثل املبد أأ يف وجوب اس تفادة املكتبات ودور احملفوظات من ضامن القيام مبهمهتا وضامن بعض الرشوط
اليت حتول دول تعطيل املس تخدمني .ورصح الرئيس بأأن هناك شواغل تتعلق بعدم وجود تأأثري للتقييدات عىل احلقوق
ا ألخالقية والاقتصادية املرشوعة ألحصاب احلقوق .ومتثل املهنج املقرتح يف رضورة اإدراج ا ألحاكم اليت تعوض أأحصاب
احلقوق بصورة اكفية سواء بطريقة مبارشة أأو من خالل اإدارة جامعية مبجرد التعرف علهيم .ول ينبغي أأن ينطوي هذا التقييد
والاس تثناء عىل مسؤولية عن ا ألنشطة اليت متت بنية حس نة بعد حبث معقول ابتباع العناية الواجبة قبل اس تخدام
املصنفات .ورصح الرئيس بأأن مثل تكل التقييدات والاس تثناءات جي :أأيضا أأن حترتم احلقوق املعنوية .ورصح الرئيس بأأن
املوضوع الثامن اكن التقييدات .ومتثل املبد أأ يف أأنه ينبغي أأن تمتكن املكتبات من القيام مبهمهتا العامة والاضطالع مبسؤوليهتا
دون مواهجة مسؤولية قانونية .واكنت الشواغل تتعلق بوجوب خضوع ا ألنشطة لعقوابت عندما يمت الاضطالع هبا مع وجود
أأس باب معقوةل تشري اإىل أأهنا متثل أأنشطة تعدي .ورصح الرئيس بأأن الهنج املقرتح يمتثل يف تطبيق التقييدات عىل املسؤولية
وا ألنشطة اليت قامت هبا املكتبات ودور احملفوظات حبسن نية .وعند القيام هبا عن عمل أأو يف ظل وجود أأس باب معقوةل
تشري اإىل معرفة أأهنا متثل أأنشطة تعدي .وفامي يتعلق ابملوضوع التاسع ،وهو تدابري امحلاية التكنولوجية ،فقد متثل املبد أأ يف
اإفراغ التقييدات والاس تثناءات املمنوحة من تأأثريها عند التطبيق .ومتثلت الشواغل يف وجوب اقتصار التحايل عىل القانون
من خالل التقييدات والاس تثناءات املتعلقة بتدابري امحلاية التكنولوجية عىل الاس تخدامات املرشوعة .وذكر الرئيس أأن الهنج
املقرتح يمتثل يف اختاذ اإجراءات مالمئة لضامن مىت يمت تقدمي حامية قانونية اكفية وس بل انتصاف قانونية فعاةل ضد التحايل عىل
التدابري التكنولوجية اليت مل متنع املكتبات ودور احملفوظات من ممارسة الاس تثناءات والتقييدات .وفامي يتعلق ابلعقود ،وهو
موضوع متت مناقش ته ،وحىت لو مل ميثل اس تثناء أأو تقييدا ولكن مسأأةل أأفقية ،فاإن تأأثري الرتتيبات التعاقدية وتأأثريها عىل
التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودول احملفوظات يتطل :مزيد من املناقشات .وفامي يتعلق ابملوضوع احلادي
عرش ،وهو احلق يف ترمجة املصنفات ،فقد متت مناقشة موضوع أأن ترمجة املصنفات يف ظروف خاصة أأمر من الرضوري
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القيام بوصفه .ورصح الرئيس بأأن هناك حاجة لإجراء مزيد من املناقشات .وفامي يتعلق ابملوضوعني ا ألخريين ،فقد اكنوا
حياولون أأن يعكسوا اكفة املناقشات اجلارية و معل ملخص باكفة املوضوعات وليس باكفة مجموعات ا ألحاكم اخملتلفة وحاولوا
اس تخالص بعض املبادئ اليت اس تخدمت يف املناقشات .و أأشار الرئيس اإىل أأن هذا النشاط اكن يمت حبسن نية ومل يقصد
منه حتديد نتيجة غري مرغوب فهيا .واكن ا ألمر يتعلق ابلتعرف عىل نتاجئ التبادل الرثي للراء وتبادل وهجات النظر فامي يتعلق
ابملوضوعات ا ألحد عرش .ورصح الرئيس بأأن اخملطط ميثل أأداة تتطل :املزيد من النظر املتأأين.
 .244وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن شكره للرئيس ورصح بأأن اجملموعة ا ألفريقية سوف تدرس
الوثيقة وتقوم برفع قرارها.
 .245و أأعلن الرئيس أأن اللجنة س تعود ملناقشة موضوع الاس تثناءات والتقييدات ألغراض تعلميية
 .246ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء بأأنه فامي يتعلق مبلخص الرئيس بأأنه حيتاج لبعض الوقت ل إالحاطة مبا مت
عرضه وللتنس يق وسوف يعود اإىل هذا النص لحقا.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لصاحل املؤسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألخرى (اتبع)

 .247رصح وفد تركيا بأأنه فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لصاحل ا ألنشطة التعلميية واملؤسسات البحثية فاإن اخملطط
اذلي يعكس دراسة بروفيسور سينج قد أأغفل موضوع الرتخيص وذلكل يريد اإضافة املوضوع للمخطط.
 .248ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب بأأنه يدمع البيان اذلي أألقاه وفد تركيا .دعا الوفد بروفيسور سينج اإىل التوسع يف دراس ته
لتشمل البنود الإضافية ا ألربعة واليت اكنت واردة يف اخملطط واليت مل يمت القيام بأأي أأعامل بشأأهنا .ورصح الوفد بأأن التوسع يف
ادلراسة سيساعد عىل اس تكامل فهم اللجنة لتكل املسائل والتعامل معها عىل قدم املساواة مع املوضوعات ا ألخرى.

 .249وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ورصح بأأن خمطط الرئيس ينبغي أأن يتضمن ترجامت مكيفة وترامج معدةل.
 .250و أأكد وفد تش ييل عىل بيانه السابق ومؤداه أأنه يف جمال التقييدات اخلاصة ابملؤسسات البحثية والتعلميية ينبغي وجود
دراسة تنظر اإىل ا ألثر عىل اجملالت ا ألخرى .ورصح الوفد بأأن هناك مقرتح ملموس بصورة أأكرب سيمت توزيعه عىل
املنسقني ا إلقلمييني.
 .251و أأعرب ممثل احتاد كوميونيا عن شكره للرئيس عىل خمططه واذلي متىن أأن يكون مفيدا يف توجيه املناقشات .ورصح
ممثل الاحتاد بأأنه يرغ :يف اقرتاح موضوع لإضافته وهو الرتمجة والرتامج املعدةل .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن س ياسة حق
املؤلف حتتاج اإىل متكني أأنشطة التدريس والتعمل .واكن هناك جدل ضد اإدخال اس تثناء تعلميي معمم عىل مس توى العامل يقوم
عىل أأساس أأنظمة التعلمي الوطنية .وملعارضة تكل احلجة ،قال الوفد أأن احلق يف التعلمي ،كام تكفهل املادة  26من الإعالن
العاملي حلقوق الإنسان ،هو حق عاملي .ورصح ممثل الاحتاد بأأن أأنظمة التعلمي الوطنية قد ختتلف اإىل حد كبري بسب:
الاختالفات يف املناجه والمتويل والاعامتد لكن ذكل ل ميثل مربرا خملالفة هذا احلق العاملي وكذكل أأيضا احلق يف اس تخدام
مصنفات محمية حبقوق مؤلف يف س ياق تعلميي .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه يتفق مع وجوب اإيالء الظروف احمللية اهامتما خاصا
ولكن عندما ميثل هذا احلق العاملي مسأأةل حمورية .ورصح ممثل الاحتاد بأأن التحدث حول اخلصوصية احمللية يرتبط ابلنظم
الإيكولوجية التعلميية واخلاصة ابلنرش .وذكر ممثل الاحتاد أأن القانون ينبغي أأن يدمع احلق يف التعلمي حول العامل ،مبا يف ذكل
التعلمي عرب احلدود مثل التعلمي عن بعد .كام أأشار ممثل الاحتاد أأيضا اإىل وجوب قيام اللجنة بضامن أأن حقوق املؤلف تدمع ول
تعيق التعلمي احلديث .و أأشارت ادلراسة اإىل وجود العديد من الاس تثناءات التعلميية حول العامل ،ويف بعض ادلول ا ألعضاء
يوجد اس تثناءات قوية وحديثة ،ومل تسقط السامء يف تكل البدلان .ورصح ممثل الاحتاد بأأن التعلمي ازدهر بدون املساس
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ابملؤلفني و أأمناء املكتبات ودور احملفوظات و أأحصاب احلقوق .ورصح ممثل الاحتاد بأأن الاس تثناءات التعلميية يف ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى ضعيفة أأو غري موجودة حيث يواجه املعلمون خليط معقد من احلقوق ،مع وجود قليل من اليقني القانوين،
وينبغي عىل املدرسني وادلارسني التحرك يف متاهة حق املؤلف مبفردمه ومه خيشون أأن خيلوا ابلقانون .وذكر ممثل الاحتاد بأأن
ذكل أأمر غري مقبول و أأن اللجنة يف حاجة اإىل وضع حد أأدىن من املعايري ادلولية الإلزامية للتقييدات والاس تثناءات .ورصح
الوفد بأأن دليه مالحظات أأولية حول احلد ا ألدىن اذلي جي :عىل الاس تثناء التعلميي تأأمينه .وينبغي أأن يوفر مجموعة معيارية
من احلقوق للمعلمني وادلارسني كام جي :أأن يواك :التقدم التكنولويج مع البقاء حمايدا للسامح ابلتحايل عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية ألغراض تعلميية .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه جي :أأن يضمن اإعطاء ا ألولوية لالس تثناءات يف العقود كام جي :أأن
يضمن احلق يف الاس تخدام التعلميي غري التجاري وبدون مقابل مايل عرب العامل.
 .252وقال ممثل مؤسسة املشاع الإبداعي اإنه يرح :بس ياسة النفاذ املفتوح اجلديدة للويبو واليت تتيح توفري املطبوعات
جماان وعىل نطاق واسع .و أأعرب ممثل املؤسسة عن شكره للرئيس عىل خمططة املفيد للغاية واذلي يدرسه ابهامتم كبري .و أأعرب
عن اعتقاده بأأنه من املمكن حتقيق نفاذ عاملي للتعلمي يف العرص الرمقي .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه يعمل عىل نطاق واسع مع
احلكومات واملؤسسات التعلميية والرشاكت وا ألفراد ملشاركة الرتاخيص اجملانية وا ألدوات القانونية لتعزيز النفاذ للمعرفة
واملعلومات .و أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأنه يدمع العديد من املوارد مثل ا ألوراق الأاكدميية وا ألفالم التعلميية عالية اجلودة
وادلورات التعلميية .و أأشار اإىل أأن احلكومات واملنظامت اخلريية واملنظامت ا ألخرى تطل :أأن تكون ا ألحباث مرخصة بطريقة
مفتوحة يف مقابل احلصول عىل المتويل .وتقوم احلكومات واملنظامت ابس تخدام منصة املشاع الإبداعي بشلك استبايق من
أأجل إازاةل قيود حق املؤلف اليت قد تقوم خبالف ذكل ابإعاقة البحث .وذكر ممثل املؤسسة أأنه يسهل عىل املدرسني والخرين
النفاذ اإىل تكل املواد واس تخداهما يف ادلراسة والبحث والبناء علهيا .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه خفور ابلفرص اليت أأاتحهتا
مصادر املشاع الإبداعي وتفهم أأن الرتخيص وحده مل يكن ولن يوفر يف حد ذاته احلل الاكمل .ويمت تطبيق تراخيص املشاع
الإبداعي فقط عىل جزء من املوارد التعلميية الرضورية واليت قام مبدعوها ابختاذ قرار أأخاليق بتوفري ترخيص مفتوح ألعامهلم.
ورصح بأأن الرتخيص املفتوح ،أأو خالف ذكل ،ل ميكن أأن حيل حمل العمل ا ألسايس لالس تثناءات والتقييدات التعلميية.
و أأعرب عن شكره لربوفيسور سينج عىل دراس ته ورصح بأأن هناك معل جي :القيام به ابلنس بة لدلول ا ألعضاء البالغ عددمه
 189عضوا .ورصح ممثل املؤسسة بأأن هناك تباين بشأأن كيفية حامية احلقوق التعلميية ألن العديد من الاس تثناءات يف
ادلول مل تواك :التقدم التكنولويج .و أأعرب ممثل املؤسسة عن شكره لوفد ا ألرجنتني عىل اقرتاحه املثري لالهامتم واذلي ركز
عىل عاملني حامسني هام :الاتساق والتنس يق واذلين وفرا احلد ا ألدىن من املعايري اليت ميكن اس تخداهما يف املواقف العابرة
للحدود واليت تعترب رضورية يف العامل الرمقي اذلي يمتزي ابلعوملة .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه يؤيد الاقرتاح املتعلق ابحلد ا ألدىن
ا إللزايم من املعايري املتعلقة بتقييدات واس تثناءات حق املؤلف.

البند  8من جدول ا ألعامل :أأمور أأخرى (اتبع)
حق املؤلف ذو الصةل ابلبيئة الرمقية
 .253فتح الرئيس ابب النظر يف البند الثاين وهو البند  8عىل جدول ا ألعامل واذلي يتعلق ابلوثيقة اليت قدمهتا مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
 .254وحتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأأن اجملموعة تأأمل يف اس مترار املناقشات
حول الوثيقة  SCCR/34/4بشأأن البيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأن اللجنة حتتاج اإىل تقيمي املسائل املتعلقة ابلبيئة الرمقية وفقا
ملا طرحته خمتلف القطاعات مبا يف ذكل الفنانني وفناين ا ألداء وممثيل احلكومات .ومع أأخذ تكل الشواغل يف احلس بان ،فاإن
الهدف من الاقرتاح يتعلق ابملسامهة يف احللول العامة واليت ميكن أأن تفيد اجملمتع و أأحصاب احلقوق يف ضوء التحدايت اليت
نشأأت بسب :ظهور طرق جديدة لس تخدام امللكية الفكرية واليت حتمهيا حقوق املؤلف يف البيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأن
هذا هو السب :يف طرحه الاقرتاح ومناقشة التحدايت اليت يفرضها اس تخدام املصنفات والعروض واليت اكنت محمية يف
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البيئة الرمقية داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصح الوفد بأأنه يرسه القيام بتبادل للراء بني ادلول
ا ألعضاء بشأأن اقرتاحه .وقد أأعرب الوفد عن تقديره لدلمع اذلي تلقاه من ادلول ا ألعضاء ومن خمتلف املراقبني وهو يرغ:
الن يف تقيمي املوضوع بصورة أأكرث تفصيال وبرتكزي أأكرب .واقرتح الوفد عىل ا ألمانة أأن جتري دراسة عن التقدم اذلي مت حتقيقه
يف الس نوات العرش املاضية فامي يتعلق ابلترشيعات الوطنية بشأأن حق املؤلف يف البيئة الرمقية.
 .255ورصح ممثل الاحتاد ا أليبريي الالتيين ا ألمرييك لفناين ا ألداء بأأنه يود أأن يرى تغيريا من شأأنه أأن جيعل الفنانني
واملبدعني يس تخدمون الانرتنت اس تخداما عادل .و أأعرب عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل طرح هذا
الاقرتاح بشأأن الس ياق املثري للقلق للبيئة الرمقية واملقابل املايل العادل عند اس تخدام أأعامل فناين ا ألداء يف البيئة الرمقية.
ورصح ممثل الاحتاد بأأن املوقف احلايل يف البيئة الرمقية مثري للشفقة وسوف يؤدي اإىل اكرثة يف املس تقبل القري :اإذا مل يمت
اختاذ تدابري اكفية .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه يقدر اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ألنه قام بعمل حتليل للموقف
وطرح حال يتعلق حبق املؤلف واملقابل املايل العادل لس تخدام العروض واملصنفات احملمية حبق مؤلف .ورصح ممثل الاحتاد
بأأنه خالل العرشين عاما املاضية فاإن العمل اذلي قام بوضعه الفنانون يف البيئة الرمقية اكن غري فعال ابملرة ابلنس بة هلم ألن
املشغلني الرمقيني ومشغيل الفونوغرامات مه اذلين اس تفادوا مهنا فقط .وحتتاج اللجنة اإىل تغيري هذا الشلك .و أأشار اإىل أأن
هذا املوضوع ميثل موضوعا ملحا ينبغي مناقش ته داخل الويبو بصورة مس تقةل وينبغي أأن يدرج عىل جدول أأعامل اللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة القادم .و أأشار اإىل أأن اللجنة ينبغي أأن تناقش مدى جدية املوضوع ألن الاقتصاد
الرمقي ،ه أأثر أأخاليق عىل الفنانني ،وهو أأمر أأثر عىل ماليني ا ألشخاص حول العامل .وقد حان الوقت حلشد اجلهود لضامن
توفري رشوط عادةل للموس يقيني نظرا ل إالسهامات اليت قدموها يف حياة الناس .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه أل ،فرانسيس
جاري ،املدير العام للويبو ،قد شارك بشأأن اليوم العاملي للملكية الفكرية ،فاإن اللجنة يف حاجة اإىل حشد اجلهود من أأجل
املوس يقى ،لضامن عدم اإغفال الاقتصاد الرمقي دور املوس يقيني وفناين ا ألداء ألهنم أأمه حلقة يف السلسةل الانتاجية .وقال اإنه
يود أأن يضمن حصول اجملمتع الإبداعي بأأمكهل عىل تعاون ا ألعضاء واحلكومة واملنظامت غري احلكومية حىت يمتكن من حل
املشلكة عىل وجه الرسعة .فالفنانون ل يطلبون من احلكومات حامية أأو ممزيات خاصة .ولك ما يطلبونه هو تفهم موقفهم حىت
يمتكنوا من مواصةل أأعامهلم وحتقيق أأحالهمم .ورصح ممثل الاحتاد بأأن الفنانني تقبلوا اخملاطر وعدم اليقني القامئ ولك ما أأرادوه
هو ضامن أأنه عند اس تخدام أأعامهلم ،وعند احلصول عىل مزااي من ورااها ،فاإهنم يريدون احلصول عىل أأجر عادل نتيجة
لس تخداهما ،وهذا ل حيدث يف الوقت احلايل .و أأشار اإىل أأن الناس حتتاج اإىل امحلاية وحتتاج اإىل أأن تشعر بأأن ممثلهيم
حيموهنم فامي يتعلق ابمللكية الفكرية .وذكر أأن اللجنة يف حاجة اإىل ضامن أأهنا تس تطيع القيام مبهمهتا ا ألساس ية املتعلقة ابمللكية
الفكرية ويه ضامن اجلدوى الاقتصادية للفنانني والصناعات الإبداعية .ورصح ممثل الاحتاد بأأن اجملمتع الفين يف لك أأحناء العامل
خالل العام املايض مل يكن راضيا واكنت هناك مظاهر عدة عىل ذكل متثلت يف اإنشاء مجعيات حملية ودولية تعمل عىل تنظمي
محالت من أأجل ادلعوة اإىل اس تخدام عادل ل إالنرتنت و أأجر عادل يف البيئة الرمقية .وهناك خسط عام ألن ا ألرابح اليت
تتحقق من البيئة الرمقية ل تصل اإىل الفنانني .واكن هناك مطل :عام يف لك أأحناء العامل يتعلق ابحلصول عىل مقابل مايل عادل
عىل املنصات الرمقية واذلي من شأأنه أأن يضمن وجود اس هتالك للموس يقى يف املس تقبل .وذكر أأن هناك بياانت مل يس تطع
الفنانون النفاذ اإلهيا واليت ل تامتىش مع املبالغ الضئيةل اليت حيصلون علهيا .وقال اإن عدم الوضوح يفيد الوسطاء ولكنه يرض
ابلفنانني اذلين معلوا عىل اإنتاج املوس يقى .وعندما أأاثر الفنانون الشكوك حول املنصات الرمقية والطرق اليت تقوم بتوزيع
ا ألرابح هبا ،فاإهنم مل يعرفوا ا ألرقام واملزااي بدقة واكنت ا ألرقام غري واحضة .ورصح بأأن هناك حاجة ملناقشة هذا ا ألمر يف
الويبو حبيث ميكن إارشاك الفنانني واملبدعني يف ا ألمر .وقال اإن الصناعة الإبداعية حتتاج اإىل العمل مع احلكومات من أأجل
ضامن حصول الفنانني عىل امحلاية الصحيحة وحامية حقوقهم وحصوهلم عىل أأرابح عادةل .و أأشار اإىل أأنه لو اعمتد ألف الفنانني
حول العامل عىل ما يكس بونه من البيئة الرمقية فاإهنم لن يمتكنوا من البقاء عىل قيد احلياة .وذكر أأن  %20فقط من الفنانني يف
أأمرياك الالتينية حيصلون عىل ا ألجر املناس .:وقد شهد الفنانون اخنفاضا حادا يف ا ألرابح اليت حيصلون علهيا من
الاقتصاد الرمقي.
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 .256و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق ابلتغريات
الرسيعة اليت حدثت يف صناعة احملتوى ،فقد أأشار الوفد اإىل أأن ادلول ا ألعضاء احتفلت منذ عرشين عاما ابلتوقيع عىل
معاهدة الويبو .و أأشار اإىل أأنه وفقا لوسائل الإعالم املتخصصة ،فقد بلغت اإيرادات صناعة املوس يقى  60مليار دولر أأمرييك
يف عام  .1996ويف الربازيل ،شعرت فرقة موس يقية ابحلرية بسب :التغريات الرسيعة يف جمال التكنولوجيا واس تخداهما يف
الصناعات الإبداعية وقامت بتسجيل أأغنية تقول أأن المكبيوترات يه اليت تصنع الفن أأما الفنانون فيجنون املال .ورصح
الوفد بأأنه يف عام  ،2006أأي بعد عرش س نوات ،فقد تغري السيناريو يف سوق احملتوى .وذكر الاحتاد أأن عائدات صناعة
املوس يقى يف هذا العام بلغت  31.8مليار دولر أأمرييك ،ابخنفاض قدره حوايل  %50عام اكن عليه الوضع من عرش
س نوات .ورصح الوفد بأأنه يف العام نفسه قامت رشكة جوجل برشاء رشكة يوتيوب ،واليوم يشري الاحتاد اإىل أأن املبيعات
الرمقية أأصبحت املصدر الرئييس دلخل املوس يقى املسجةل يف سوق املوس يقى العاملية ،متجاوزة املبيعات املادية .ويف
عام  2015مثلت العائدات الرمقية  %45من اإجاميل العائدات مقارنة بنس بة  %39فامي يتعلق ابملبيعات املادية .وارتفعت
العائدات الرمقية بنس بة  %10.2مبا أأدى اإىل حتقيق الصناعة ألعىل عائد س نوي خالل عرشين س نة تقريبا .ورصح الوفد بأأنه
حىت يف ظل تكل النظرة الإجيابية للغاية ملس تقبل الصناعات الإبداعية يف البيئة الرمقية ،فاإن الفنانني مثل موزعي املوس يقى
والصناعات املرئية ا ألخرى يشكون من عدم الاحتفاظ ابس تخدام أأعامهلم يف البيئة الرمقية .وذكر الوفد أأن مجموعته قامت يف
العام السابق بتقدمي وثيقة قامت بتحليل حقوق املؤلف املتعلقة ابلبيئة الرمقية واقرتحت مناقشة جمالت املعاهدة ،وحتليل
ومناقشة ا ألطر املتعلقة حبامية ا ألعامل يف اخلدمات الرمقية وحتليل ومناقشة دور الرشاكت واملؤسسات اليت تس تخدم ا ألعامل
احملمية يف البيئة الرمقية ،والتحقق من شفافية العمل ونس بة مدفوعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلنس بة خملتلف أأحصاب
احلقوق .وذكر الوفد أأن هناك حاجة اإىل التوصل اإىل توافق يف الر أأي بشأأن اإدارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية من أأجل
التعامل مع املشالكت املرتبطة هبذا ا ألمر ،بدءا من اخنفاض مدفوعات الكتاب والفنانني ،وحىت التقييدات والاس تثناءات
املتعلقة حبق املؤلف يف البيئة الرمقية .و أأشار الوفد اإىل أأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأاثر عددا من املسائل
الهامة اليت تسمح ملاكت :حق املؤلف ابلتعامل بصورة أأفضل مع الشفافية والاس تثناءات والتقييدات وإاقلميية حق املؤلف يف
البيئة الرمقية .وأأيد الوفد اقرتاح اجملموعة بتلكيف أأمانة الويبو ببدء العمل يف اإعداد دراسة لتحليل ا ألطر القانونية املطبقة
خالل العرش س نوات املاضية محلاية ا ألعامل يف اخلدمات الرمقية .ورصح الوفد بأأن ادلراسة س تكون هممة يف اإجراء
مناقشات أأكرث استنارة يف ادلورة التالية للجنة.
 .257وحتدث وفد نيجراي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا
اذلي أأاثر العديد من املناقشات املهمة اليت تتعلق ابإدارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأنه سيشارك بصورة
بناءة يف مناقشات اللجنة بشأأن كيفية الاس مترار يف املداولت حول اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .عىل
جان :البنود ا ألخرى الواردة عىل جدول ا ألعامل املنوط ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تناولها.
 .258ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء بأأنه سوف يطرح بيان مشرتك .و أأعرب الوفد عن شكره لوفدي
الس نغال ومجهورية الكونغو عىل اقرتاهحام ابإدراج حق اإعادة البيع عىل جدول ا ألعامل واذلي أأثري ألول مرة يف اللجنة يف
دورهتا السابعة والعرشين ومت اإدراجه عىل جدول ا ألعامل يف ادلورة احلادية والثالثني .وذكر الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب يويل
اهامتما كبريا حبق اإعادة البيع واذلي مت الاعرتاف به يف الإطار القانوين لالحتاد ا ألورويب منذ أأكرث من عقد ،من خالل ترشيع
خاص مطبق يف دو،ه ا ألعضاء الامثنية والعرشين .و أأشار الاحتاد اإىل أأنه يرح :ابلعرض التوضيحي اذلي قدمه بروفيسور
ريكتسون حول حق اإعادة البيع ور أأى أأن املوضوع ذو أأمهية قصوى ابلنس بة للمبدعني من اكفة ادلول واملناطق يف العامل.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جي :اإعطاء ا ألولوية لتكل املسأأةل اإذا مت التوسع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ليغطي بنودا اإضافية يف املس تقبل .و أأيد الوفد مناقشة حق اإعادة البيع عىل املس توى ادلويل وخاصة
أأثناء انعقاد اللجنة ادلامئة .ويتطلع الوفد اإىل عرض خرباته ومعلوماته حول تطبيق توجهيات الاحتاد ا ألورويب بشأأن حق اإعادة
البيع ومزااي هذا احلق .ورصح الوفد بأأنه يرى أأن مسأأةل حق املؤلف يف البيئة الرمقية تس تحق الرتكزي واملناقشة حبيث تمت
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حامية حق املؤلف بصورة أأكرث كفاءة ألنه يلع :دورا همام يف العرص الرمقي .وابلرمغ من ذكل ،من املهم مالحظة أأن هذا
املوضوع قد يكون واسع للغاية وليس ابلرضورة أأن يكون حمددا بوضوح كام أأنه ل يتعلق حبق املؤلف حفس .:و أأشار الوفد
اإىل أأنه جي :عىل اللجنة قبل البدء يف مناقشة املوضوع أأن حتدد موضوع املناقشة بصورة بدقة.
 .259وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأنه يرغ :يف الإدلء ببيان بشأأن حق اإعادة البيع واقرتاح مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب الوفد عن شكره لربوفيسور ريكتسون عىل عرضه التوضيحي بشأأن حق اإعادة البيع.
ورصح الوفد بأأن العرض التوضيحي أأعق :الاقرتاح اذلي تقدم به وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو واذلي يتعلق ابملوضوع
اذلي طرح يف اجللسة العامة للجنة ادلامئة يف دورهتا السابعة والعرشين .وذكر الوفد أأنه يدرك الفرص والتحدايت اليت خلقها
العرص الرمقي .وابلرمغ من ذكل ،وقبل النظر يف عقد مناقشات حول املوضوع ،ينبغي أأن تتوصل ادلول ا ألعضاء أأول اإىل
تفامه بشأأن ا ألهداف .ورصح الوفد بأأن أأي مناقشات مس تقبلية ينبغي أأن تتشارك يف اخلربات من خالل حوار مفتوح
وشامل.
 .260ورصح وفد الهند بأأنه قام بدراسة الاقرتاح اذلي طرحته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ور أأي أأن الاقرتاح
قد طرح يف توقيت مثايل وتناول عددا من املوضوعات الشامةل ،فامي يتعلق بعمل اللجنة ادلامئة املتعلق باكفة بنود جدول
أأعاملها احلايل .ورصح الوفد بأأنه يؤيد اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تأأييدا اكمال وحث ادلول ا ألعضاء عىل
القيام بدراسة العرض جبدية حبيث يصبح العمل يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة معارصا.
 .261وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب عىل طرح الاقرتاح لتحليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية .و أأحاط الوفد علام مبداولت ا ألفاكر املثرية لالهامتم اليت
تقف وراء هذا الاقرتاح أأثناء ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصح الوفد بأأن جدول
أأعامل اللجنة اكن مكتظا ابلفعل و أأن الاقرتاح اذلي طرحه وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يتضمن عددا كبريا من
املوضوعات ،و أأن الوفد يقوم بنظر الاقرتاح وسوف يعرب عن ر أأيه يف مرحةل لحقة.
 .262وتساءل الرئيس عام اإذا اكنت هناك أأية تعليقات حول طل :اإجراء دراسة للترشيعات املتعلقة ابلبيئة الرمقية اليت
غطت الس نوات العرش املاضية.
 .263ورصح وفد تش ييل بأأنه بعد اس امتعه لكثري من التعليقات اليت اس متع اإلهيا يف ادلورات السابقة ،فقد حان الوقت لتقوم
ا ألمانة ابإعداد دراسة حول العنارص اليت ميكن أأن تؤثر يف البيئة الرمقية واليت مت اإدراهجا يف الترشيعات الوطنية خالل العرش
س نوات املاضية .ورصح الوفد بأأن هذا هو الاقرتاح اذلي يقوم بطرحه ابمس اجملموعة .و أأوحض الوفد أأنه ل يقرتح أأن يكون
هذا البند بندا دامئا عىل جدول ا ألعامل احلايل ،لكنه يقرتح فقط اإجراء دراسة .ودعا الوفد اكفة الوفود اإىل نظر هذا الاقرتاح
بناء عىل بياانت ملموسة وموضوعية.
 .264ورصح وفد الس نغال بأأنه يرح :ابلقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح الوفد بأأن
احلجج اليت قدمت اكنت ذات صةل للغاية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد اإجراء دراسة .وسوف يسمح ذكل
للجنة بتقيمي أأثر معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت اليت هتدف اإىل حتديث
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي يتعلق ابلتطورات التكنولوجية .و أأشار اإىل أأنه من الصحيح أأن مسأأةل الوقت اكنت ملحة
ولهذا فقد اقرتح الوفد عقد اجامتع خاص للعمل هبذا النسق حبيث ميكن لدلول ا ألعضاء مناقشة مجيع ا ألس ئةل اليت طرحت
بشأأن قضية اإعادة بيع احلقوق .أوأكد الوفد عىل أأنه يؤيد الاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأنه
ينبغي اإدراجه عىل مائدة النقاش .وطل :الوفد دمع اكفة ادلول ا ألعضاء لقرتاح عقد اجامتع ملناقشة تكل املسائل بيشء من
التفصيل ،ول س امي ما يتعلق حبقوق اإعادة البيع.
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 .265ورح :وفد نيجرياي ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإنه يتطلع اإىل مناقش ته يف ادلورات الالحقة
للجنة .ورصح الوفد بأأنه هممت للغاية ابلقرتاح املتعلق ابإجراء ادلراسة ،ألنه يعتقد أأنه خبالف اإبراز كيفية تأأثري البيئة الرمقية عىل
اإدارة حق املؤلف ،فاإهنا ستساعد البدلان أأيضا اليت تقوم حاليا ابإصالح ترشيعاهتا .وسوف يسمح ذكل لدلول ا ألعضاء
بتلمس اجتاها واحضا بشأأن كيفية وضع أأحاكم ،يف البيئة الرمقية ،من شأأهنا أأن تساعد أأنظمة حق املؤلف يف قوانيهنا الوطنية.
 .266و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن شكره للربوفيسور ريكتسون خبصوص عرضه التوضيحي بشأأن حق اإعادة البيع .وذكر
الوفد أأن العرض التوضيحي مفيد ومثري لالهامتم للغاية و أأنه يتطلع اإىل اإجراء مناقشات بناءة بشأأن حق اإعادة البيع .ورصح
الوفد بأأن اإدراج هذا املوضوع اجلديد قد يؤثر عىل الوقت اخملصص ملناقشة معاهد البث .وقد شهدت اللجنة ،طوال
الس نوات املاضية ،العديد من التحدايت والاختالفات بني ادلول ا ألعضاء بشأأن موضوعات خمتلفة ،ل س امي معاهدة البث،
اليت اكنت ذات أأولوية قصوى ابلنس بة ملعظم ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تأأخذ اللجنة هذا
الشاغل بعني الاعتبار عند معاجلة تكل املسأأةل.
 .267و أأيد وفد فرنسا اقرتاح وفد الس نغال املتعلق مبناقشة حق اإعادة البيع مبزيد من التفصيل .وقال الوفد اإنه هممت مبواصةل
املناقشات .و أأشار اإىل أأن هذا الاقرتاح جيد ألنه لن يتعني عىل اللجنة أأن تقرر عىل الفور ما اإذا اكن سيمت طرح بند جدول
ا ألعامل هذا أأم ل .وفامي يتعلق ابدلراسة املتعلقة ابلبيئة الرمقية ،ود الوفد معرفة ما اإذا اكنت املناقشات تتعلق بدراسة كيفية
تطور الترشيعات عىل مدى الس نوات العرش املاضية .و أأراد الوفد معرفة نقطة تركزي ادلراسة بدقة وما اإذا اكنت ستنظر كيفية
اس تجابة الترشيعات ملسائل تقامس القمي بني املنصات أأم ل .ورصح الوفد بأأنه يشعر ابلقلق ألن املناقشات املتعلقة ابدلراسة
واسعة شيئا ما ومعقدة بصورة يصع :فهمها.
 .268و أأعرب وفد تش ييل عن شكره لوفدي الس نغال ونيجرياي عىل الاقرتاح وعىل املشاورات اليت اقرتهحا وفد فرنسا.
ورصح الوفد بأأن ذكل ليس اقرتاحا لنظر نقطة حمددة ،لكنه اقرتاح للحصول عىل صورة شامةل وواحضة لفهم كيفية اس تجابة
ترشيعات البدلان اخملتلفة املتعلقة حبق املؤلف ل ألمور الرمقية .و أأشار الوفد اإىل أأنه يود حتديد النقاط اليت أأدرجت يف
الترشيعات الوطنية ،لالس تجابة لتحدايت البيئة الرمقية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذا املوضوع موضوع واسع لكن ميكن
ل ألمانة أأن تعطي صورة عامة أأول حبيث ل يكون دلينا وثيقة مكونة من أألف صفحة .واكن الاقرتاح يتعلق ابحلصول عىل
فكرة عامة عام حيدث يف خمتلف الترشيعات الوطنية .ورصح الوفد بأأنه يريد خلفية وقائعية للمتكن من الاس مترار يف
تكل املناقشات.
 .269ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء بأأنه يؤيد اقرتاح الس نغال بشأأن اس تضافة اجامتع حول حقوق اإعادة
البيع حتت رعاية الويبو.
 .270وذكر وفد الياابن أأنه فامي يتعلق مبوضوع حق اإعادة البيع ،فاإنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية كوراي .ورصح
الوفد بأأنه يرى أأنه من املهم احرتام التوازن احلايل يف املناقشات حول بنود جدول ا ألعامل احلالية .وفامي يتعلق مبوضوع حقوق
اإعادة البيع ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي معلومات متعلقة هبذا احلق أأو ألياته س تكون مفيدة للجنة ،من أأجل حتليل
املوقف احلايل بصورة موضوعية .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن شكره لربوفيسور سينج عىل عرضه التوضيحي املفيد.
ور أأى الوفد أأنه ينبغي عىل اللجنة يف تكل اللحظة أأن تركز عىل جدول ا ألعامل املتعلق مبعاهدة البث.
 .271ورصح وفد اململكة املتحدة فامي يتعلق مبوضوع حقوق اإعادة البيع بأأنه يؤيد اقرتاح وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو.
 .272وقال وفد تونس اإن حق اإعادة البيع همم للغاية وذلكل فقد أأيد الاقرتاح اذلي طرحه وفد الس نغال فامي يتعلق بتنظمي
مؤمتر أأو اجامتع حول حقوق اإعادة البيع من أأجل اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن تكل املساةل .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل
به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية بشأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
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 .273ورصح وفد اإيطاليا بأأنه يؤيد الطل :اذلي تقدم به وفد الس نغال لعقد اجامتع بشأأن حقوق اإعادة البيع.
 .274و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي حول حقوق اإعادة البيع .كام أأيد الوفد عقد مؤمتر أأو ورشة معل
حول هذا املوضوع.
 .275ورصح وفد اإثيوبيا بأأنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأيد الوفد الاقرتاح املتعلق
حبقوق اإعادة البيع اذلي أأدىل به وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو.
 .276و أأيد وفد أأملانيا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الس نغال حول عقد اجامتع مع الفنانني.
 .277ورصح وفد الربازيل بأأنه ابلنس بة للعنارص اليت طرحت فامي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فاإن
اإعداد دراسة سوف يكون طريقة جيدة لتحقيق تبادل اخلربات .ورصح الوفد بأأنه ألن تكل الوثيقة قدمت منذ عام ،فاإنه
يعتقد أأن غالبية املندوبني قد توفر هلم الوقت لالطالع علهيا.
 .278ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه اكن ينصت جيدا للمداخالت املتعلقة ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب املتعلق ابإجراء دراسة حول التقدم اذلي مت اإحرازه يف الس نوات العرش ا ألخرية فامي يتعلق ابلقوانني عىل
املس توى الوطين اليت تس تجي :للبيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأنه يتفق مع وفد فرنسا يف أأن نطاق ادلراسة واسع للغاية.
و أأشار الوفد اإىل أأنه يتخيل وجود دراسة تتضمن  2000صفحة واليت قد جتعل بروفيسور سينج غيورا قليال .ورصح الوفد
بأأن دليه تعديل يتعلق بقيام ا ألمانة ابإجراء دراسة نطاق ،حىت جتسد قليال هذا الاقرتاح بطريقة ميكن التحمك فهيا ابلنس بة
للباحث .ورصح الوفد بأأن اللجنة ميكهنا أأن تنظر مساةل دراسة النطاق تكل يف ادلورة التالية لتكل اللجنة.
 .279ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو،ه ا ألعضاء فامي يتعلق ابلنقطة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بأأن
هناك أأمهية كبرية لنظر مدى أأمهية أأي دراسة مس تقبلية لتكل اللجنة .ورصح الوفد بأأن اجملال متسع للغاية و أأن ا أللفي صفحة
اليت ذكرت قد تكون ابلفعل جزء تقدميي ألي دراسة حول ا ألثر الرمقي عىل حق املؤلف .واقرتح الوفد أأن تقوم اللجنة
ابلتفكري مليا يف ا ألمر.
 .280ورصح ممثل الاحتاد العاملي للموس يقيني بأأن معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت واليت مت اعامتدها يف عام
 1997هتدف اإىل حتديث حقوق املؤدين من أأجل أأخذ ظهور الإنرتنت يف احلس بان .ورصح ممثل الاحتاد أأنه بعد عرشين
عاما مل ميكن أأحد أأن يتوقع أأن يصبح البث التدفقي الشلك الرئييس لتوزيع املوس يقى املسجةل ،وحيل حمل وسائل البث
التقليدية .ورصح ممثل الاحتاد بأأن الفنانني حاليا يف موقف ضعيف ألن العائدات اليت يمت تلقهيا من البث التدفقي يه
عائدات رمزية .ورصح ممثل الاحتاد بأأن هناك اإحباط مزتايد يصبح غري حممتال يوما بعد يوم .وتشري العائدات العامة عرب
الانرتنت يف جمال التصالت اإىل أأن هذا املوضوع تزتايد أأمهيته و أأن معاهدة بكني اليت مت اعامتدها يف عام  2012تتضمن
هنجها أأكرث حداثة .وتشري املادة  12الفقرة  3من تكل املعاهدة اإىل تدابري التعويض العادل ،واليت متثل جزء من ا ألدوات
املتوافرة للتطبيق العادل واملتوازن للحقوق احلرصية للفنانني وفناين ا ألداء .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن يشجع ادلول ا ألعضاء،
مضن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل مناقشة ونظر الصعوابت اليت يوهجها املبدعون والفنانون وفنانو
ا ألداء ،والبحث عن أأفضل احللول مالءمة لتوفري س بل عالج لتكل املسائل .و أأوىص ممثل الاحتاد بدراسة تكل املسأأةل
ابلتفصيل ،و أأشاد بوثيقة وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن النظر يف البيئة الرمقية اجلديدة .ورصح ممثل
الاحتاد بأأنه يدمع ادلراسة اليت مت اقرتاهحا .و أأشار اإىل أأن ادلراسة ستساعد اللجنة عىل فهم نطاق معاهدة الويبو
بصورة أأفضل.
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 .281ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للممثلني بأأنه يشاطر نفس الشواغل اليت أأثريت يف الوثيقة  SCCR/31/4حول جفوة
القمية يف الاقتصاد الرمقي .ورصح ممثل الاحتاد بأأن ذكل غالبا ما يتكرر هذه ا ألايم ،عند الإشارة اإىل احلاجة اإىل وجود
منصات عرب الانرتنت ملشاركة جزء أأكرث عدل من الرثوة ،واذلي يتحقق من خالل التوزيع بناء عىل الطل :للمحتوى احملمي.
وابلرمغ من ذكل ،فاإنه عند التحدث عن جفوة القمية ،فاإن الرتكزي يكون يف معظمه عىل املؤسسات اليت ترخص اس تخدام
هذا احملتوى عرب الانرتنت ويكون الرتكزي أأقل عىل فناين ا ألداء واملبدعني الخرين ،واذلين من دوهنم ما اكن لغالبية هذا
احملتوى من وجود يف املقام ا ألول .ورصح ممثل الاحتاد بأأن فناين ا ألداء الرمقي يس تحقون نصيبا عادل من العائدات اليت تأأيت
من اإاتحة أأعامهلم للبيع عند الطل .:ومن املؤسف أأن البث التدفقي خلدمات التسلمي الرمقية قد جعل اس تفادهتم منعدمة.
ورصح ممثل الاحتاد بأأن غالبية أأعضاءه يمت جعلهم بصورة روتينية يوقعون عىل التخيل عن اكفة حقوقهم احلرصية اإىل أأجل
غري مسمى وابلنس بة ألي اس تخدام ممكن مبا يف ذكل اكفة صور الاس تغالل الرمقي يف مقابل دفعة مالية واحدة تذكر يف عقد
مشاركة رمقية .وجشع ممثل الاحتاد ادلول ا ألعضاء عىل مناقشة كيفية مساعدة حامية امللكية الفكرية بصورة أأفضل عىل حصول
فناين ا ألداء عىل قمية مفيدة من الاس تغالل الرمقي بطريقة قد ل تكون خاضعة للمامرسات غري العادةل .وعرب ممثل الاحتاد عن
اعتقاده بأأن التدابري التمكيلية مضنت ما حيصل عليه فنانو ا ألداء وتعويضهم طاملا أأن أأعامهلم يمت تزنيلها من خالل البث التدفقي
أأو اإاتحهتا بأأي صورة أأخرى للجمهور .ورصح ممثل الاحتاد بأأن معاهدة بكني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي يف مادهتا الثانية
عرش الفقرة  3اعرتفت رصاحة هبذه الإماكنية بصورة مس تقةل واملتعلقة بنقل حقوقهم احلرصية مبا يف ذكل اإاتحة أأدااها عند
الطل .:وميكن ملثل تكل الليات أأن تعاجل الضعف املتأأصل يف معلية توفري احلق احلرصي اذلي مل يمتكن الكثري من فناين
ا ألداء من حتقيق دخل من ورائه .ومن الاحامتلت املتوافرة يف ظل املعاهدة وجود ترشيع وطين أأصيل ينص عىل
الاس تخدام التمكييل وغري القابل للتنازل عنه للمدفوعات لفناين ا ألداء البرصي من قبل مقديم خدمة احملتوى واملنصات
املوجودة عىل الانرتنت اخلاضعة ل إالدارة امجلاعية الإلزامية ،بغض النظر عن الرتتيبات التعاقدية اليت تمت مع املنتج .ورصح
ممثل الاحتاد يف هذا الصدد بأأنه يرغ :يف التأأكيد عىل الليات التمكيلية املذكورة يف املادة  12فقرة  3من معاهدة بكني واليت
ميكن تطبيقها ابملثل يف جمال ا ألداء السمعي حىت لو مل تتضمن معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت بند مماثل
رصحي .واكنت الفكرة ا ألساس ية اليت أأقرها و أأيدها الوفد يه عدم استبدال احلق احلرصي بيشء أخر لكن التأأكد من ضامن
التقدير املتضمن يف توفري تكل احلقوق ،والرغبة يف متكني اكفة فناين ا ألداء من كس :العيش الكرمي من حقوقهم الفكرية ،يف
جمال التطبيق يف البيئة التناظرية والبيئة الرمقية .وذكر ممثل الاحتاد أأنه يؤيد بقوة تكل احللول اليت حترتم مناذج ا ألعامل
الصناعية القامئة ومعلية التفاوض امجلاعي ،مع تعزيز وجود اإنرتنت أأكرث اإنصافا لفناين ا ألداء مع الاعرتاف ابلإسهام العادل
للصناعات الإبداعية والتنوع الثقايف.
 .282ورصح ممثل الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات بأأنه اقرتح يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة مجع املزيد من املعلومات والبياانت ومشاركهتا بشأأن ا ألسواق الرمقية ،من أأجل زايدة فهم السوق رسيعة
التطور .ورح :ممثل الاحتاد بفكرة اإجراء مزيد من ادلراسات يف هذا اجملال ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن الويبو ميكن أأن تلع:
دورا حموراي كطرف حمايد وموثوق فيه مجلع وتقامس البياانت املتعلقة ابلسوق ،بني ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة يف
القطاع اخلاص .و أأعرب ممثل الاحتاد عن اعتقاده بأأن تقامس املعلومات بني القطاع اخلاص والعام يمت عىل أأمكل وجه خارج
منتدى اللجنة ادلامئة.
 .283ورصح ممثل رابطة ادلول املس تقةل بأأن البيئة اليت تتحمك يف الربجميات واخلدمات الرمقية ،واليت تربط بني املس تخدمني
واملطورين ،اكتسبت أأمهية خضمة .و أأشار اإىل أأن اإجراء دراسة بعد حتديد النطاق جي :أأن تتضمن مناجه تقوم من خاللها
الرشاكت الرمقية بتطبيق قواعد امللكية الفكرية اخلاصة هبا وتطبق نظم عادةل للتعامل مع الانهتااكت واس تعادة ا ألعامل اليت مت
أأخذها بصورة غري منصفة من املنصات .و أأشار اإىل أأن هناك غياب خطري للشفافية فامي يتعلق بتنفيذ تكل العمليات .ورصح
بأأنه قد التقى يف الهند ابلعديد من املبدعني اذلين عانوا بسب :تكل ا ألعامل .ويف هذا الصدد ،رصح ممثل الرابطة بأأنه
س يكون من املفيدة معرفة تأأثري القواعد اليت تطبقها املنصات املوجودة يف ادلول املتقدمة عىل املبدعني وعىل ادلول النامية.
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 .284و أأعرب الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل مبادرهتا.
ورصح ممثل الاحتاد بأأن الاقرتاح املقدم من قبل وفد فرنسا ووفد الولايت املتحدة حول ادلراسات اكن اقرتاحا واسع
النطاق وحيتاج للنظر فيه .ورصح بأأن المنو الاقتصادي يف الس نوات ا ألخرية املاضية قد زاد من احملتوى الثقايف .وهناك
مسؤولية تتعلق بوجوب تعويض الفنانني ماليا ويوجد حاليا ترشيعات ابلية تتعلق بتوجهيات الاحتاد ا ألورويب وترشيعات
أأمرياك الشاملية .و أأعرب ممثل الاحتاد عن اعتقاده بأأن هناك فرصة لتصحيح هذا املوقف و أأن موضوع وجود توجهيات خاصة
ابلسوق الرمقية واليت يمت حاليا مناقش ته يف الربملان ا ألورويب هو أأمر ميكن نظره حاليا من قبل تكل اللجنة ،اإذا اس مترت يف
العمل اذلي اقرتحته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومت اإجراء ادلراسة.
 .285ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب طلبت من اللجنة ادلامئة
أأن تقوم بتقمي كيفية معل نظم حق املؤلف يف جمال التطبيق ،مع أأخذ عدة مسائل هامة يف احلس بان مثل كيف تؤثر املنصات
الرمقية عىل الفنانني واملؤلفني ومس هتليك املصنفات .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه يتفق مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
والاحتاد ا ألورويب عىل أأن اللجنة ادلامئة حتتاج اإىل الرتكزي عىل وسائل امليض قدما .و أأحاط ممثل املؤسسة علام ابلفاعلية
الفرعية اليت قام هبا وفد فنلندا واليت أأظهرت أأدوات تقيمي أأداء النظام الوطين حلق املؤلف .ورصح ممثل املؤسسة بأأن ادلول
ا ألعضاء يف حاجة اإىل التفكري يف تدخل س ياسات من شأأهنا حتسني النتاجئ املتعلقة ابلفنانني واملس هتلكني عندما يكون هناك
نقص فهيا .وهناك موضوع فرعي يتعلق ابلنظر يف تطوير معايري البياانت الوصفية اليت تتعلق ابلنسخ الرمقية للمصنفات.
 .286و أأعرب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل
الاقرتاح املتعلق بتحليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه دمع اقرتاحات مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب يف ادلورات السابقة ،وخاصة تكل املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات.
و أأعرب ممثل الاحتاد عن اعتقاده بأأهنا ميكن أأن تكون فعاةل عىل املس توى الوطين وميكن أأن تعزز التعاون عرب احلدود .وفامي
يتعلق ابلتقدم التكنولويج ،أأشار اإىل أأن اللجنة جي :أأن تضمن التعامل مع املسأأةل بصورة خمتلفة .فينبغي نظر التغريات
التكنولوجية حبيث ميكن للمس تخدمني واملس تفيدين الاس تفادة مهنا .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه وفقا دلراسة بروفيسور كروز مل
تكن هناك شواغل بشأأن تبين ترشيعات وطنية لتناس :الوسائل التكنولوجية اجلديدة .و أأعرب عن شكره جملموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل الإشارة اإىل أأمهية الشفافية فامي يتعلق ابلتعامل مع املصنفات ،يف النسق املادي والرمقي .وجي:
أأن تكون هناك شفافية فامي يتعلق ابلتعويض املايل لس تخدام املصنفات .و أأشار اإىل أأن هناك غياب للواحئ ولكن بغض النظر
عن لك تكل التحدايت فقد أأعرب عن اعتقاده بأأنه من الرضوري ضامن أأن هناك احرتام للحقوق والتقييدات والاس تثناءات
حبيث تكون هناك حرية تعبري ونفاذ للمعرفة .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه يف حني ميكن حتديد مكيات بيع املصنفات ،فليس من
السهل حتديد قمية املصنفات يف املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات .وطال :ممثل الاحتاد بأأن تقوم اللجنة ادلامئة بعمل
حتليل يدرس ترشيعات املصنفات املوجودة يف البيئة الرمقية ابلإضافة اإىل النظر يف اس تخدام تكل املصنفات لضامن توافر
الشفافية ابلنس بة للمس تفيدين.
 .287و أأيد ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اخلاص بدراسة أأثر حق املؤلف
يف البيئة الرمقية .وأأشار ممثل الرابطة اإىل أأن مهنج فنلندا يف تقيمي معل أأنظمة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اكن أأمر رمبا ينبغي
اس تخدامه يف ادلراسة .وقد لفت ممثل الرابطة انتباه اللجنة اإىل بطاقة املهنج السابع عرش حول تأأثري النفاذ ملصنفات محمية
حبق مؤلف عىل الإبداع .ورصح بأأن تكل املسأأةل هممة ومل تلق اهامتما اكفيا .و أأشار اإىل أأنه من ا ألمهية مباكن التأأكد من أأن
الفنانني ميكهنم النفاذ اإىل املادة اخلام اليت يس تطيعون من خاللها ابتاكر مصنفات اإبداعية جديدة .وقد يرس الانرتنت ابلطبع
هذا النوع من الإبداع ابلإضافة اإىل توزيع املصنفات .ورصح ممثل الرابطة بأأن هذا املوضوع حيتاج كثريا اإىل أأن يظهر يف
ادلراسة اليت اقرتحهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
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 .288وفتح الرئيس الباب لدلول ا ألعضاء لتقدمي مزيد من التعليقات فامي يتعلق ابقرتاح وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو
حبيث تتضمن حق اإعادة البيع مع الإحاطة ابلبياانت السابقة اليت طرحت بشأأن هذا املوضوع.
 .289ورصح أأنه يرى اقرتاح وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو مفيدا حيث يتعلق بعقد مؤمتر لس تكشاف حق أأتعاب
اإعادة البيع .ورصح الوفد بأأنه خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة ،قام ابلتقدم بطل :اإىل أأمانة الويبو ابلقيام ابإجراء دراسة
حول حق اإعادة البيع ،واليت ستتضمن ا ألدةل الاقتصادية اليت تركز عىل العمل الفعيل للحق عىل املس توى الوطين .وعرب
الوفد عن اعتقاده أأن هذا ا ألمر س يكون عظمي الفائدة .ورصح الوفد بأأنه يف الوقت اذلي قام فيه مبداخلته ا ألوىل اعتقد أأن
ادلراسة سوف تزود املناقشات مع اللجنة ادلامئة ابملعلومات الالزمة .ورصح الوفد أأن تكل ادلراسة ميكن أأن تكون ذات نفع
مماثل يف املناقشات يف املؤمتر اذلي اقرتحه وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو.
 .290و أأكد وفد الس نغال عىل اتفاقه مع وهجة النظر اليت عرب عهنا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ورصح الوفد بأأنه يف
اقرتاحه قام ابلتأأكيد عىل رضورة أأن تأأخذ ادلراسة املسائل الاقتصادية يف احلس بان.
 .291ورصح الرئيس بأأن اللجنة قد انقشت موضوعني متضمنني يف البند  8من جدول ا ألعامل ،وهو أأمور أأخرى.1 :
اقرتاح حتليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية مع اقرتاح خاص ينبغي مناقش ته فامي يتعلق ابحامتل اإجراء دراسة أأو دراسة نطاق.
 .2اقرتاح وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو ويتضمن حق اإعادة البيع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املس تقبيل مع اقرتاح
بعقد اجامتع أأو مؤمتر لتحليل تكل املوضوعات احملددة .ودعا الرئيس اللجنة اإىل أأن تأأخذ يف احلس بان تكل املوضوعات وتقوم
بنظرها .ورصح الرئيس بأأن هناك ذكر لتجربة فنلندا واليت ميكن اعتبارها مفيدة يف حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية.
 .292ورصح الرئيس بأأن مساعد املدير العام السابق الس يد مايلك كيبلينجر قد تويف يف يوم  25أأكتوبر .واقرتح الرئيس
الوقوف دقيقة حدادا وفتح الباب لوفد فنلندا لإلقاء بعض اللكامت.
 .293ورصح وفد فنلندا بأأنه تلقى رساةل حزينة منذ عدة أأايم مفادها أأن انئ :املدير العام السابق ،الس يد مايلك كيبلينجر
قد تويف بعد معاانته من مرض قصري لكن حاد .ورصح الوفد بأأن الس يد كيبلينجر قد قام بشغل العديد من املناص:
الرئيس ية يف جمال وضع الس ياسات عىل مدى عدة عقود ،وخدم بدله يف حكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية .ورصح الوفد
بأأن الس يد كيبلينجر قد لع :أأدوارا هممة يف العديد من املفاوضات ادلولية ،اإىل جان :العديد من همامه الوطنية ،مبا يف ذكل
مفاوضات اتفاقية الرتبس والإعداد لها واملفاوضات اخلاصة مبعاهديت الويبو لعام  ،1996وهام معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،واملؤمتر ادلبلومايس لعام  ،2000واذلي نتج عنه بعد ذكل اس تكامل معاهدة
بيكني بشأأن ا ألداء الصويت البرصي .ورصح الوفد بأأن تكل ما يه اإل نبذة عن حياته العملية .وعندما اكن خيدم كنائ:
املدير العامل للويبو فقد ترك الس يد كيبلينجر اإنطباعا دامئا وحقيقيا بأأنه زعمي منصف و أأمني وكفء بصورة ملحوظة يف جمال
الس ياسات .ورصح الوفد بأأن العديد من ا ألفراد يف اللجنة قد عرفوا الس يد كيبلينجر لفرتة طويةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكنت
تربطه به صداقة متتد اإىل بداية الامثنينيات .ورصح الوفد بأأن اللجنة س تحتفظ بذكرى عزيزة ودامئة للس يد كيبلينجر .ورصح
الوفد بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة باكملها ترسل رساةل تعرب فهيا عن تعازهيا لهيلني ،زوجة كيبلينجر
الشجاعة ولك أأفراد أأرسته .واقرتح الوفد الوقوف دقيقة حدادا لتخليد ذكرى مايلك كيبلينجر.
 .294ووقفت اللجنة دقيقة حدادا.
 .295ورصح الرئيس بأأن اللجنة س يكون دلهيا نسخة مطبوعة من ملخص الرئيس وطال :ا ألمانة بقراءهتا
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 .296ورصح الرئيس بأأنه لن يقر أأ خمططه لكنه يريد أأن يقوم بتعديلني طفيفني .أأوهلام يتعلق ابلعنوان ،وهو خمطط الرئيس
غري الرمسي بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .ورصح الرئيس بأأهنا تتضمن أأيضا ملخصا
ملالحظات الرئيس.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة

 .297فتح الرئيس الباب للمالحظات اخلتامية من قبل املنسقني ا إلقلمييني

 .298وحتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب و أأعرب عن شكره للرئيس عىل معهل عىل مدى
الس نني .ورصح الوفد بأأن القيادة املاهرة لتشاي قد جعلت من املمكن حتقيق تقدم يف مناقشات اللجنة ،واليت مل تكن سهةل
دامئا .و أأقر الوفد بد أأب الرئيس ومعهل بصورة ل تلك .و أأعرب الوفد عن شكره لنائيب الرئيس وا ألمانة .ورصح الوفد بأأنه فامي
يتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية ،فاإنه يرى أأن املراجعة اليت س يقوم هبا
الربوفيسور سينج سوف تتضمن اإشارة اإىل تأأثري الاس تخدام عرب احلدود للمصنفات والنسخ ويه املسأأةل اليت طرهحا
الربوفيسور سينج عىل اللجنة .وفامي يتعلق ابقرتاح حتليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية واذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب والاقرتاح اخلاص اذلي قدمه الوفد أأثناء تكل ادلورة ،لإجراء دراسة حول أأثر التقدم يف البيئة الرمقية عىل
ترشيعات حق املؤلف الوطنية ،رصح الوفد بأأنه كام ورد يف الفقرة  25من ملخص الرئيس فاإن ادلراسة تعمتد عىل الوثيقة
 .SCCR 31/4ورصح الوفد بأأنه يأأمل يف أأن يمتكن من الاس مترار يف العمل عىل الوثيقة يف ادلورة  34حول اكفة النقاط
الواردة يف ملخص الرئيس وحول الاقرتاحات املس تقبلية اليت تقوم ادلول ا ألعضاء بطرهحا.
 .299وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن شكره للرئيس عىل قيادته للجنة .ورصح الوفد بأأنه ليس
هناك شك يف أأن خربة الرئيس وهمنيته اإىل جان :دمع ا ألمانة يه أأمور مكنت اللجنة من الوصول اإىل تكل النقطة .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم اللجنة يف ادلورة التالية ابس تكامل املناقشات املعلقة حول ثالثة جمالت مت حتديدها :التعريفات
واحلقوق اليت يمت منحها و أأهداف امحلاية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف العمل عىل الوثيقة باكملها وتنقيح النص ،بغرض التحرك
حنو عقد مؤمتر دبلومايس .ورصح الوفد بأأنه غري رايض عن مناقشة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات .واكن الوفد يأأمل يف أأن تقوم اللجنة يف تكل ادلورة بتحديد طريقا ملموسا لالجتاه ل ألمام حنو التوصل اإىل صك
دويل ملزم قانوان .ورصح الوفد بأأنه يمتتع ابملرونة وعرب عن اعتقاده بأأن العمل اذلي قام الرئيس به ميثل أأساسا جيدا اإىل
جان :الاقرتاحات املتضمنة يف ملخص الرئيس ،واليت تضمنت اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ووفود الربازيل والهند و أأورغواي
وإاكوادور حول صياغة معاهدة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تتضمن دراسة الربوفيسور سينج املفصةل تكل العنارص ا ألربعة الواردة يف خمطط الرئيس واذلي مل يقم ابلتعليق علهيا ويه:
املصنفات اليتمية ،العقود ،الاس ترياد والاس تغالل ،املسائل العابرة للحدود وتقييدات املسؤولية لفائدة املؤسسات التعلميية.
ورصح الوفد بأأنه طال :ابإدراج ترامج/ترامج بترصف يف ادلراسة اليت س يقوم الربوفيسور سينج بتقدميها لدلول ا ألعضاء .وفامي
يتعلق اب ألمور ا ألخرى عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة ،عرب الوفد عن دمعه لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
لتحليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأنه يؤيد الاقرتاح املقدم من وفدي الس نغال والكونغو خبصوص املزيد من
ا ألعامل اليت ينبغي القيام هبا بشأأن حقوق أأتعاب اإعادة البيع .ورصح الوفد بأأن العرض التوضيحي اذلي قام به بروفيسور سام
ريكتسون قد سلط الضوء عىل ا ألثر اذلي قد يقع بصفة خاصة عىل الفنانني من الساكن ا ألصليني .وهذا اجملال س يؤثر عىل
املنطقة ا ألفريقية .ورصح الوفد بأأنه يف حني يرى أأن اجملموعة ا ألفريقية سوف تقدر الإطار الزمين لاكفة البنود عىل جدول
ا ألعامل فقد عرب عن أأمهل يف التعرض لتكل النقطة يف ادلورة التالية ،ألن هذه يه الطريقة الوحيدة اليت تساعد عىل هيلكة
معل اللجنة ابلطريقة اليت متكهنا من اس تكامل بعض بنود جدول ا ألعامل وتعطي جمال لبنود جدول ا ألعامل اجلديدة اليت
تطرهحا ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن شكره للمرتمجني الفوريني عىل معلهم ادلؤوب.
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 .300وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن شكره للرئيس عىل هجوده املس مترة يف
توجيه معل اللجنة وشكره ل ألمانة عىل دمعها املس متر.
 .301و أأعرب وفد الصني عن شكره للرئيس واكفة املنسقني ا إلقلمييني والوفود .ورصح الوفد بأأنه خبصوص معاهدة البث،
فاإنه يود التعبري عن شكره الشديد لوفد كولومبيا عىل مقرتحاته .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشات ميكن أأن تؤكد
بصورة أأكرب عىل البث ،والبث التقليدي ومصطلحات خاصة أأخرى .ورصح الوفد بأأنه يريد أأن يرى تعامل مع حتدايت
جديدة يف البيئة متعددة الوسائط .وفامي يتعلق ابلوفد ،فاإنه يود الاس مترار يف التبادل اخمللص للراء .و أأعرب الوفد عن شكره
لربوفيسور سينج عىل دراس ته .و أأعرب الوفد عن شكره للرئيس عىل خمططه واذلي يود اس تخدامه أكساس لعمهل.
 .302وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن شكره للرئيس وانئبيه وا ألمانة .كام أأعرب الوفد عن شكره للمرتمجني
الفوريني.
 .303ورصح وفد الهند بأأنه يرح :مبلخص الرئيس واذلي تضمن ما مت يف اللجنة من أأعامل .وعرب الوفد عن شواغل
تتعلق ابلتعامل غري املتساوي خملتلف البنود عىل جدول ا ألعامل وخاصة البنود  5و 6و .7ورصح الوفد بأأنه أأعطى أأمهية
لعمل تكل اللجنة املتعلق بتقليل الفجوة املوجودة حبيث يمت اس تكامل نص معاهدة بث متوازنة .ورصح الوفد بأأن يمت السري
قدما يف الاس تثناءات والتقييدات واليت طل :الوفد من الرئيس أأن يتخذ مبادرة بشأأهنا وخيرج خبطة معل لها .و أأكد الوفد
عىل اقرتاحه بأأن يقوم الرئيس بتعيني ميرس أأو أأصدقاء للرئيس كام حدث يف اللجنة احلكومية ادلولية حيث ميكن للميرس عقد
جلسات غري رمسية ميكن فهيا مناقشة نص صك يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات .ورصح الوفد بأأن الاس تثناءات
والتقييدات هممة لإاتحة املعرفة ابلإضافة اإىل مبادئ احلق يف التعلمي .و أأعرب الوفد عن شكره ل ألمانة واملرتمجني الفوريني
واكفة ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتا.
 .304ورصح الرئيس بأأنه اكن من دواعي رسوره أأن يس متع ويتحدث ويتعمل ويكون جزء من اللجنة ،اليت تشاركت يف
بعض ا ألهداف وانقشت خمتلف الراء بصورة هادئة وتوصلت يف الهناية اإىل توافق يف الر أأي.
 .305وتوجه انئ :املدير العام للرئيس وانئبيه ابلشكر اجلزيل .ورصح انئ :املدير العام بأأن الرئيس قام بعمهل بطريقة فعاةل
للغاية .و أأعرب انئ :املدير العام عن شكره للمرتمجني الفوريني والتحريريني اذلين ساعدومه طوال ادلورة ،واذلين معلوا جبد
بشلك يويم .و أأعرب انئ :املدير العام عن امتنانه البالغ عىل الروح البناءة اليت شهدها يف هذا الاجامتع ،و أأعرب عن شكره
للجنة عىل الزتاهما .ورصح انئ :املدير العام بأأن معل اللجنة يسري يف الاجتاه الصحيح حتت قيادة ادلول ا ألعضاء.
 .306وقام الرئيس ابختتام ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
[هناية الوثيقة]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LISTOF PARTICIPANTS

I.

MEMBRES/MEMBERS

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Kadi PETJE, Senior Manager, Copyright Intellectual Property Office, Pretoria
Sithembile Nokwazi MTSHALI (Ms.), Assistant Director, Economic Relations and Trade,
Department of International Relations and Cooperation, Pretoria
Aynon DOYLE, Regulatory Affairs, Ministry of Communications, Cape Town
Pragashnie ADURTHY (Ms.), First Secretary, Economic and Development, Permanent Mission,
Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA
Sami BENCHEIKH EL HOCINE, directeur général, Office national des droits d’auteur et droits
voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Katharina ANTON (Ms.), Staff Counsel, Copyright and Publishing Law, Federal Ministry of
Justice and Consumer Protection, Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA
Gustavo SCHÖTZ, Director, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Buenos Aires
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ARMÉNIE/ARMENIA
Ara ABGARYAN, Head, State Registers Department, Intellectual Property Agency, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Kirsti HAIPOLA (Ms.), Assistant Secretary, Department of Communications and the Arts,
Sydney
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Felicity HAMMOND (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Amy LEE (Ms.), Consultant, Geneva
BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS
Aleksei BICHURIN, Head, Copyright Collective Management Department, National Center of
Intellectual Property, Minsk

BELGIQUE/BELGIUM
Sandrine PLATTEAU (Mlle), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

BHOUTAN/BHUTAN
Tshering WANGMO, Chief Officer, Intellectual Property, Department of Intellectual Property,
Ministry of Economic Affairs, Thimphu

BRÉSIL/BRAZIL
Daniel Lisbôa PEREIRA, Advisor, Intellectual Property Division, Brasília
Rodolfo TSUNETAKA TAMANAHA, Director, Department of Intellectual Rights, Ministry of
Culture, Brasilia
Daniel PINTO, Counselor, Head, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Relations,
Brasilia
Adriana Souza de SIQUEIRA (Ms.), Assistant, Permanent Mission, Geneva
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

BULGARIE/BULGARIA
Rakovski LASHEV, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

CAMEROUN/CAMEROON
Rodrigue NGANDO SANDJE, chef, Cellule du contentieux, Division des affaires juridiques,
Ministères des arts et de la culture, Yaoundé
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Boubakar LIKIBY, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies,
Ministère de la recherche scientifique et de l’Innovation, Yaoundé
CANADA
Samuel GENEROUX, Policy Advisor, Copyright and International Trade Policy Branch,
Canadian Heritage, Gatineau
Luc LAFORET, Director, Copyright and Trademark Policy Directorate, Ottawa
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

CHILI/CHILE
Karen Alejandra SOTO (Sra.), Abogada, Gabinete Ministro, Santiago de Chile
Tatiana LARREDONDA (Sra.), Asesora Legal, Departamento de Propiedad Intelectual,
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Santiago de Chile
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
YU Cike, Director-General, Copyright Department, National Copyright Administration of
China (NCAC), Beijing
HU Ping (Ms.), Deputy Director, Social Services Division, Copyright Department, National
Copyright Administration of China (NCAC), Beijing
WANG Jianqiang, Deputy Director, Division of Policies and Regulations for Radio, Film and
Television, Law and Regulation Department, National Copyright Administration of China
(NCAC), Beijing
ZHANG Wenlong, Program Officer, International Affairs Division, Copyright Department,
National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing
QIAN Yuangang, Director General, Shaanxi Provincial Copyright Bureau, Beijing
JI Bingxue, Assistant Director-General, Liaoning Provincial Copyright Bureau, Beijing
BAI Jingzhao, Chairman, Fujian Provincial Copyright Society, Beijing
ZHENG Kaipi, Assistant Consultant, Copyright Division, Fujian Provincial Copyright Bureau,
Beijing
CHEN Jindian, Director, Dehua Bureau of Culture, Sports, Press and Publication, Beijing
LEI Zhen, Vice President, Guangdong South Cultural Equity Exchange, Beijing
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CHYPRE/CYPRUS
Andreas IGNATIOU, Ambasador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Demetris SAMUEL (Ms.), Deputy Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Manuel CHACON, Asesor, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

COSTA RICA
Hazel JIMÉNEZ ZAMORA (Sra.), Tribunal Registral Administrativo, Registro Nacional,
Ministerio de Justicia y Paz, San Jose
Agustín MELÉNDEZ GARCÍA, Sub Director General, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y
Paz, San Jose
Norma UREÑA BOZA (Sra.), Tribunal Registral Administrativo, Registro Nacional, Ministerio de
Justicia y Paz, San Jose

CÔTE D'IVOIRE
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

CUBA
Ernesto VILA GONZÁLEZ, Director General, Dirección General, Centro Nacional de Derecho
de Autor, La Habana
Madelyn RODRIGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

DANEMARK/DENMARK
Marie Agerlin LUND (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Copenhagen
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DJIBOUTI
Hassan DAHER ROBLEH, directeur général adjoint, Office djiboutien de droits d’auteur et droits
voisin, Ministère des affaires musulmanes, de la culture et de biens, Djibouti Ville

EL SALVADOR
Jorge Camilo TRIGUEROS GUEVARA, Negociador, Propiedad Intelectual,
Ministerio de Economia, San Salvador
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

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

ÉQUATEUR/ECUADOR
Santiago CEVALLOS MENA, Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
Pablo ESCOBAR, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Nusta MALDONADO (Ms.), Tercer Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN
Edurdo ASENSIO LEYVA, Subdirector Adjunto Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Madrid
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Jefa de Área, Subdirección General de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Oriol ESCALAS NOLLA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESTONIE/ESTONIA
Veikko MONTONEN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Copyright, United States Patent and Trademark
Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
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Stephen RUWE, Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Geneva
Molly Torsen STECH (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Emily TEDESCO (Ms.), Foreign Affairs Officer, Office of International Intellectual Property
Enforcement, Department of State, Washington, DC
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, United States Institute of Museum and Library Services
(IMLS), Washington, D.C.
Kimberley ISBELL (Ms.), Senior Counsel, Policy and International Affairs, U.S. Copyright Office,
Washington
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Ivan BLIZNETS, Rector, Russian State Academy for Intellectual Property (RGAIS), Moscow
Mariia KIRICHENKO (Ms.), Principal Advisor, Ministry of Economic Development, Moscow

FINLANDE/FINLAND
Jukka LIEDES, Chairman, Finnish Copyright Society, Helsinki
Tiina KAUTIO (Ms.), Project Manager, Helsinki
Nathalie LEFEVER (Ms.), Researcher, Helsinki
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Ministry of Educational Culture, Helsinki

FRANCE
Julien PLUBEL, rédacteur, Pôle de l'audiovisuel extérieur, Ministère des affaires étrangères et
du développement international, Paris
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture
et de la communication, Paris

GABON
Marianne Odette BIBALOU BOUNDA (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission
permanente, Genève
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève
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GRÈCE/GREECE
Irini STAMATOUDI (Ms.), General Director, Hellenic Copyright Organization, Ministry of Culture
and Sports, Athens
Rhea TSITSANI (Ms.), First Counselor, Economic and Commercial Affairs, Permanent Mission,
Geneva

GUATEMALA
Genera GOMEZ PINEDA DE ESTRADA, Responsable de Registro de Obras, Departamento
Derecho de Autor, Guatemala
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

HAÏTI/HAITI
Emmelie Ciriaque MILCE PROPHETE (Mme), Directrice Générale, Bureau haïtien du droit
d'auteur, Ministère de la communication et de la culture, Port-au-Prince

HONDURAS
Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión
Permanente, Ginebra
Harrison REYES GUILLEN, Oficial Juridico, Oficina Administrativa del Derecho d Autor y de Los
Derechos Conexos, Instituto de la Propiedad, Direccion General de Propiedad Intelectual,
Tegucigalpa
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
Gerson Ruiz GUILTY, Intern, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY
Péter MUNKÁCSI, Senior Adviser, Department for Codification of Competition, Consumer
Protection and Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest
Kinga ZUGH (Ms.), Legal Officer, Copyright Department, Hungarian Intellectual Property Office,
Budapest

INDE/INDIA
Jagdish SWAROOP, Deputy Registrar, Copyrights and Licensing Officer, New Delhi
Paul VIRANDER, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Sumit SETH, First Secretary, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva
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INDONÉSIE/INDONESIA
Erni WIDHYASTARI (Ms.), Director, Directorate of Copyrights and Industrial Design, Directorate
General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Franc ORLANDO, Head of Legislation, Legal and Public Communications Bureau, Indonesian
Agency for Creative of Economy, Jakarta
Mariaman PURBA (Ms.), Head, Law and Public Communication Department, Indonesian
Creative Economy Agency, Jakarta
Rikson SITORUS, Head of Section, Public Communication Section, Indonesian Creative
Economy Agency, Jakarta
Aryudhi SAPUTRA, Legal Officer, Public Communications Bureau, Indonesian Agency for
Creative Economy, Jakarta
Erry Wahyu PRASETYO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Dariush ASHRAFI, Legal Advisor, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), General Office
for Intellectual Property Rights, Tehran
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAQ
Jaber AL-JABERI, Senior Undersecretary, Ministry of Culture, Undersecretary’s Office,
Baghdad
Hind Ismail KHALEEL, Director, Copyright Office, Ministry of Culture, Baghdad
Baqir RASHEED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL
Dan ZAFRIR, Adviser, Permanent Mission, Geneva
Ayelet FELDMAN (Ms.), Legal Counsel, Ministry of Justice, Jerusalem
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva
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ITALIE/ITALY
Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Carlo FAVARETTO, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Hirohisa OHSE, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign
Affairs, Tokyo
Ryoei CHIJIIWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Yoshihito KOBAYASHI, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural
Affairs, Tokyo
Koji KITAYAMA, Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo

KAZAKHSTAN
Maxat ZHAXYBAEV, Director, Legal Department, Ministry of Culture and Sports, Astana
Saltanat NURIMBETOVA (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Rights,
Ministry of Justice, Astana
Asem OTEGENOVA (Ms.), Head, Electronic Resources Center, Scientific Library,
Kazakh-British Technical University, Almaty

KENYA
EDWARD SIGEI, Executive Director, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi
Peter KAMAU, Counselor, Permanent Mission, Geneva
Stanley MWENDIA, Expert, Permanent Mission, Geneva

LIBAN/LEBANON
Wissam EL AMIL, Head, Intellectual Property Unit, Ministry of Economy and Trade, Beirut
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALAWI
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Dora Susan MAKWINJA (Ms.), Copyright Administrator, Copyright Society of Malawi
(COSOMA), Ministry of Civic Education, Culture and Community Development, Lilongwe

MALTE/MALTA
Edward GRIMA BALDACCHINO, Technical Attaché, Intellectual Property, Permanent Mission
Geneva
Marie Claire VELLA (Ms.), Technical Attaché, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO
Mohamed Reda OUDGHIRI IDRISSI, conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Ginebra
Manuel GUERRA ZAMARRO, Director General, Instituto Nacional del Derecho de
Autor (INDAUTOR), México, D.F.
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Federico SAAVEDRA, Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MOZAMBIQUE
Pedro COMISSARIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Felisbela Maria DE OLIVEIRA GASPAR (Ms.), Traditional Medicine Institute, Ministry of Health,
Maputo

NÉPAL/NEPAL
Shankar Prasad ADHIKARI, Secretary, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation,
Kathmandu
Rajendra SIGDEL, Registrar, Copyright Registrar's Office, Ministry of Culture, Tourism and Civil
Aviation, Kathmandu
NIGÉRIA/NIGERIA
Peters S.O. EMUZE, Chargé d'affaires, Permanent Mission, Geneva
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Osondu Bartholomew Collins NWEKE, Assistant Director, Nigerian Copyright
Commission (NCC), Abuja
Michael Okon AKPAN, Head, Regulatory Department, Copyright Commission, Federal
Secretariat, Abuja
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Jessica BIRDSALL-DAY (Ms.), Senior Policy Advisor, Commerce, Consumers and
Communications Branch, Ministry of Business, Innovation & Employment, Wellington

OMAN
Aysha AL BULUSHI (Ms.), Trademark Researcher, Trademark Section, Ministry of Commerce
and Industry, Muscat
Badriya AL RAHBI (Ms.), Head, Copyright Section, Intellectual Property Office, Ministry of
Commerce and Industry, Muscat

PÉROU/PERU
Martín MOSCOSO, Experto, Lima
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Cecilia REBONG (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Richard BURGOS, Director, Science and Technology Information Institute, Department of
Science and Technology, Manila
Edgar GARCIA, Director, Department of Science and Technology, Technology Application and
Promotion Institute, Taguig City
Louie Andrew CALVARIO, Attorney, Office of the Director General, Intellectual Property Office,
Taguig City
Maria Teresa ALMOJUELA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
Josephine MARIBOJOC (Ms.), Assistant Secretary, Legal Affairs, Department of Education,
Manila
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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POLOGNE/POLAND
Kinga SZELENBAUM (Ms.), Specialist, Department of Intellectual Property and Media, Ministry
of Culture and National Heritage, Warsaw
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

QATAR
Ali AL-THANI, Head, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
Amna AL-KUWARI (Ms.), Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
Saleh AL-MANA, Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
Mohammad EL SAID, Consultant, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Sungyeol, Deputy Director, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong
LEE Eunbin (Ms.), Judge, Seoul
LEE You Jin (Ms.), Assistant Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports and
Tourism, Sejong-si

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Lilia VERMEIUC (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Department, State Agency on
Intellectual Property of the Republic of Moldova, Chisinau

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ysset ROMAN (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
JONG Myong Hak, Counsellor, Permanent Mission in Geneva, Geneva
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague

ROUMANIE/ROMANIA
Cristian FLORESCU, Head of International Relations Department, International Relations
Department, Romanian Copyright Office, Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Neil COLLETT, Head of European and International Copyright, Copyright and IP Enforcement
Directorate, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, United Kingdom Intellectual Property
Office (UKIPO), Newport
Faizul AZMAN, Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, London

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Carlo Maria MARENGHI, Attaché, Permanent Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministère de la culture et de la communication, Dakar
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA
Branka TOTIĆ (Ms.), Legal Advisor, Intellectual Property Office, Belgrade
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Magdaléna JUSKOVÁ (Ms.), Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Bratislava
Jakub SLOVAK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA
Beligaha Gedera Peterlage Sheitha DE SILVA SENARATHNA (Ms.), Additional Secretary of
Commerce, Ministry of Industry and Commerce, Colombo

SUÈDE/SWEDEN
Henry OLSSON, Special Government Adviser, Division for Intellectual Property and Transport
Law, Ministry of Justice, Stockholm
Mattias RÄTTZÉN, Adviser, Division for Intellectual Property and Transport Law, Ministry of
Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND
Ulrike Irene HEINRICH (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Daphne RÖÖSLI (Mme), stagiaire, Division du droit et affaires internationales, Institut fédéral de
la propriété intellectuelle, Berne
Constanze SEMMELMANN (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Reynald VEILLARD, conseiller juridique, Division du droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

THAÏLANDE/THAILAND
Vipatboon KLAOSOONTORN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property,
Copyright Office, Ministry of Commerce, Bangkok
Patamaporn CHINMANEEWONG (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property,
Ministry of Commerce, Nonthaburi
Sudkhet BORIBOONSRI, Counsellor, Permanent Mission of Thailand to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
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TURQUIE/TURKEY
Belgin ASLAN (Ms.), Expert, Directorate General, Copyright Office, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
Tugba ÇILDIR (Ms.), Expert, Directorate General, Copyright Officer, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

UKRAINE
Antonina MALYSH (Ms.), Acting Chairperson, State Intellectual Property Service, Kyiv
Sergii ZAIANCHUKOVSKYI, Head, Department of Copyright and Related Rights, Ministry of
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service, State Enterprise, Kyiv

URUGUAY
Juan José BARBOZA CABRERA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra
Silvia PEREZ DIAZ (Ms.), Presidenta Consejera de Derecho de Autor, Montevideo

VIET NAM
BUI Nguyen Hung, Director General, Copyright Office, Ministry of Culture, Sport and Tourism,
Hanoi
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

YÉMEN/YEMEN
Mohammed Saleh Yahya HAILAN, Director, Cinema and Video Department, Ministry of Culture,
Sana'a
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Ibrahim MUSA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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III.

DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS

UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*
Thomas EWERT, Legal and Policy Officer, Digital Economy and Coordination, European
Commission, Brussels
Sabina TSAKOVA (Ms.), Legal and Policy Officer, Digital Economy and Coordination, European
Commission, Brussels
Agata Anna GERBA (Ms.), Policy Officer, Copyright Unit, Directorate General Connect,
European Commission, Brussels
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Lucas VOLMAN, Intern, United Nations Office, Geneva

IV.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva
Bing HAN (Ms.), Research Fellow, Geneva
Yujiao CAI (Ms.), Intern, Geneva

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Halim GRABUS, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
Ridha BOUABID, ambassadeur, Délégation permanente, Mission permanente Genève

*

Sur une décision du Comité permanent, la Communauté européenne a obtenu le statut de membre sans droit

de vote.
*

Based on a decision of the Standing Committee, the European Community was accorded member status

without a right to vote.

SCCR/33/7
Annex
17
Antoine BARBRY, conseiller, Mission permanente, Genève
Oumou WARR (Mme), attaché, Mission permanente, Genève

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Geneva
Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges-Rémi NAMEKONG, ministre conseiller, Délégation permanente, Genève

SCCR/33/7
Annex
18

V.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

African Library and Information Associations and Institutions (AfLIA)
Helena ASAMOAH-HASSAN (Ms.), Executive Director, Accra
Archives et Records Association (ARA)/Archives and Records Association (ARA)
Susan CORRIGAL (Ms.), Chief Executive, Taunton, England
Agence pour la protection des programmes (APP)
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)
José Manuel GÓMEZ BRAVO, Delegado, Madrid
Felipe SAONA, Delegado, Zug
Armando MARTÍNEZ, Delegado, México, D.F.
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