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لهيا يف هذه الوثيقة "ابللجنة ادلامئة"(  .1 عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة )واليت يشار اإ
ىل  8جلس هتا التاسعة والعرشين يف جنيف يف الفرتة من   . 2014ديسمرب  12اإ

ء احتاد برن محلاية الأعامل الأدبية وحرض ممثلو ادلول الأعضاء التالية يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية و/أأو أأعضا .2
والفنية: أأفغانس تان، اجلزائر، أأجنول، الأرجنتني، أأرمينيا، اسرتاليا، المنسا، ازربيجان، بيالروس، بلجياك، الربازيل، بوركينا 

ساحل  فاسو، بوروندي، اكمبوداي، الاكمريون، كندا، مجهورية أأفريقيا الوسطى، تش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تا رياك،
العاج، مجهورية التش يك، مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، ادلمنارك، الإكوادور، السلفادور، غينيا الاس توائية، اس تونيا، 

يران الإسالمية، ، فيجي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، جواتاميل، اجملر، الهند، اندونيس يا، أأثيوبيا مجهورية اإ
اجلبل ايطاليا، الياابن، الأردن، كينيا، لتفيا، ليرباي، ليثوانيا، مالزياي، موريتانيا، املكس يك، موانكو، ، رسائيلاإ أأيرلندا، 

، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية ابراغواي، املغرب، موزمبيق، ميامنار، نيبال، هولندا، الرنوجي، ابكس تان، بامن، الأسود
نيا، الإحتاد الرويس، سنت كيتس أأند نيفيس، السعودية، الس نغال، جنوب أأفريقيا، أأس بانيا، كوراي، مجهورية مادلوفا، روما

رسيالناك، السودان، السويد، سويرسا، اتيالندا، توجو، ترينيداد وتوابجو، تونس، تركيا، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا 
 (.94لمين، زامبيا، زميبابوي )املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، اوزابكس تان، فيتنام، ا

 وشارك الاحتاد الأورويب يف الاجامتع بصفته عضوا.  .3

، الاحتاد (OAPI)وشاركت املنظامت احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  .4
 .(WTO)نظمة التجارة العاملية ، م (OIC)، منظمة التعاون الإساليم (ILO)،منظمة العمل ادلولية (AU)الأفريقي 

احتاد هيئات البث و ، (APP)واكةل حامية الربامج وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .5
ذاعة )،(IPARAالأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكرية ) احتاد الإدارة ادلولية  (،IBAواحتاد أ س يا واحمليط الهادئ لالإ

واجمللس ،(IPRA-IPTAA) مجعية منظامت فناين الأداء الأوروبينيو ، (AGICOA)امجلاعية للأعامل السمعية البرصية 
ورابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف ، (CCI)واملعهد الكندي حلقوق املؤلف (،BBBالربيطاين حلق املؤلف )

(BPPBI،)  لية للملكية الفكرية ومركز ادلراسات ادلو(CEIPI) ،( مركز الإنرتنت واجملمتعCIS) ، وغرفة التجارة والصناعة
اندي ذوي الاحتياجات اخلاصة يف ، (BALARاملعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم )و ، (BBAPCلالحتاد الرويس )

مركز البحث والإعالم يف ، (CCIAل )لكرتونية وأأهجزة التصالإ مجعية صناعة احلاس بات ا، (CPSNRP)منطقة بريفزيا 
، املعلومات الالكرتونية (EFF)، مؤسسة احلدود الإلكرتونية (DAISY)، كونسورتيوم ديزي (CRICجمال حق املؤلف )

، (ELSA International)، الاحتاد الأورويب لطالب القانون (EBU)، احتاد البث الأورويب (EIFL)لأمناء املكتبات 
، والاحتاد ادلويل (PAPABARUI) مجلعيات الإدارة املشرتكة للنسخ السمعي البرصي الشخيص والاحتاد الأورويب

وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ، (CALIAPوالاحتاد الأيبريي الالتيين الأمرييك لفناين الأداء )، (FIM)للموس يقيني 
(IARRA) ،( ذاعة املركز ادلويل للتجارة والتمنية ،(AICللمؤلفني ) واملنتدى ادلويل(،AIBوامجلعية ادلولية لالإ

والاحتاد ادلويل مجلعيات ، (ABCRالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى )و، (ABTAI) املس تدامة
والاحتاد ادلويل ، (ABIواجمللس ادلويل للمحفوظات )، (ABACاجمللس ادلويل للمتاحف )و ،(BAAIB) املؤلفينوامللحنني

والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ، (CAIRCاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم )والاحت، (CAI) للممثلني
(ACLI) ، النسخ والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق(ACPPA) الاحتاد ادلويل لصناعة التسجيالت الصوتية ،

(IFPI) ، واجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا(والطبATC) ، وامجلعية ادلولية الأدبية والفنية
(ILIA) ، وامجلعيةادلوليةللنارشين(ARI)والرابطة ادلولية لتمنية امللكية الفكرية، (IIILRA) الاحتاد ادلويل للفيديو ،

(IVF) ، يكولوجيا املعرفية )و  ييومعهدماكس بالنلكلملكيةالفكريةواملنافسةوالقانوانلرض ، (IPAاملؤسسة ادلولية لالإ
(CRA)، و( مجعية قطاع الأفالم السيامنئيةCRI) ،ومجعيةهيئااتلبثلأمرياكالشاملية (AIBI) التحالف الأفريقي للملحنني ،و

، (ABIجملس اسكتلندا للمحفوظات )و ، (PIJIP)، برانمج املعلومات والعداةل وامللكية الفكرية (RIBAIومؤلفي الأغاين)
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منتدى حوار املس هتلكني عرب و ، (ABIمجعية الياابن لهيئات البث التجارية )،و (AIIومجعية أأمناء احملفوظات الأمريكيني )
 وامجلعيةالعامليةللصحافة، (AAA-CPA) فرعوسائاللإعالموالرتفيه - وش بكةالاحتادااتدلولية، (TIBIالأطليس )

(NIA)الاحتاد العاملي للمكفوفني،و (NBA) (59.) 

فتتاح ادلورة 1البند   : اإ

 نية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةللجنة ادلامئة املع رحب الرئيس باكفة الوفود املشاركة يف ادلورة التاسعة والعرشين  .6
لقاء بعض اللكامت  وقام بتقدمي انئب املدير العام اجلديد، لقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، الس يدة أ ن لري، ودعاها لإ

 لفتتاح الاجامتع.

دير العام الرئيس ورصحت بأأهنا قضت مخسة أأايم فقط يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية وأأن وشكرت انئب امل .7
وعربت عن أأنه يرشفها قبول املنصب وأأبلغت اللجنة أأن خربهتا يف جمال الصناعات الإبداعية مبا يف ذكل أأماهما الكثري لتتعلمه. 

دارة املكتبة الربيطانية ومعلت هناك و مجعية كوبينور التجميعية يف الرنوجي وجامعة اكسفورد.  اكنت أأيضا عضوة يف جملس اإ
عندما اكنت املكتبة تقوم بتطوير خطة حمتواها الرمقي يف هناية الامثنينات والتسعينات. وعىل مدى الأربعة عرش عاما املاضية، 

 حياهتا وشعرت ابلفخر سسبب معلت يف هيئة الإذاعة الربيطانية، يف عامل البث. ومعلت يف جمال امللكية الفكرية طيةل
اهنم اكنوا نتيجة لأمهية املنظمة يف العامل اجلديد. ورصحت انئب املدير العام تواجدها يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 جيلسون فامي يش به مركز العاصفة، واليت قد يبدو أأهنا هادئة من ادلاخل، لكهنا ل تكون كذكل يف اخلارج. فقد اكنت عاصفة
قوية من اكفة اجلهبات. لقد انقلب السوق وعاملهم رأأسا عىل عقب يف الس نوات امخلسة عرشة املاضية سسبب تطور السوق 
عادة تعريف دورمه يف هذا العامل اجلديد.  الرمقية والانرتنت. واكن من الأمهية مباكن أأن يفهموا كيفية تغري العامل وكيف ميكهنم اإ

مل يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة معل طويل وشاق يف ورصحت بأأهنا اكنت تعرف أأن الع
الس نوات العرشة املاضية وأأن ذكل أأمرا مفهوما لأن املسائل اليت مت التعامل معها اكنت معقدة للغاية. واكن من الصعب 

ن يقوموا ببذل أأقىص هجدمه يف الأس بوع التايل. التغلب علهيا لكن اكن علهيم أأل ييأأسوا. وقامت حبث امجليع عىل املثابرة وأأ 
ىل مسائل اكنوا يعملون علهيا، واليت مت  لهيم ابلنصح بأأهنم عندما اكنوا يتعرضون اإ حرازوتوهجت اإ تقدم فهيا لعدة س نوات يف  اإ

رهاقالعديد من الاجامتعات، فقد يعانوا مما اسامه احد الوفود " ذا اكنوا س   اإ ىل أأي نتاجئ املعاهدة"، فيتساءلون عام اإ يصلون اإ
ذا اكن هناك أأمهية من  عند التعرض ملسائل فنية هجدمه  أأقىصواقرتحت بأأن يقوموا ببذل القيام ابلأمر.  وراء أأو ما اإ

والتوقف والتفكري يف املسأأةل الأمشل. وجيب أأل يفقدوا رؤيهتم املتعلقة بأأمهية تطبيق معاهدات متعددة الأطراف يف العامل 
ن اخللف  ية اليت اكنت جتعلهم يعملون عىل أأساس الولية القضائية املتعلقة بلك دوةل عىل حدا مل تعد موجودة. وقد اجلديد. اإ

رشكة أ بل، وأأي تيونز، وأأنشطة مكتبات جوجل  أأنشطةأ خر. وقد أأوحضت  يشءأأوحضت الإنرتنت ذكل أأكرث من أأي 
ل ن أأن نقول أأن الأطراف التقليدية فقط يه اليت ومل يعد من املمكن بعد اوجوجل يت يف، ويوتيوب أأن العامل قد تغري. 

نتاجس تقوم  ن وضع  ابإ وتوزيع احملتوى لأن ذكل ل يامتىش مع العامل احلقيقي. فهناك العديد من أأنواع املكتبات وهجات البث. اإ
يف قلب حامية امللكية الفكرية،  يركز عىل مايوجد أ نتعريف ل جيب أأن حيد من ادلور اذلي يلعبه املرء لكن جيب عىل املرء 

ذا اكن يعنينا ابلفعل وجود أأنواع جديدة من املكتبات أأو  وهذه يه امللكية الفكرية وخلق امللكية الفكرية. وتساءلت عام اإ
هجات البث. ورصحت انئب املدير العام أأهنا سوف تقوم ابلإنصات طويال أأثناء هذا الأس بوع يف معلها مع الأمانة اليت تمتزي 

ذا  ىل  أأرادتابلكفاءة واملهارة. وأأهنم يف خدمة الوفود اإ القدوم ومناقشة القضااي معهم. وقد عربت عن ترحيهبا بأأي أأفاكر تؤدي اإ
 السري قدما. 

شكر الرئيس انئب املدير العام ومتىن لها التوفيق يف هممهتا الهامة اليت بدأأهتا ابلتعاون مع الوفود والأمانة واسعة و  .8
واقرتح دراسة نتاجئ ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف لرئيس انئب املدير العام وشكر ااحليةل. 

ونتيجة ذلكل، سوف يمت ختصيص النصف الأول من الأس بوع واحلقوق اجملاورة وأأن تصبح أأساس معلها خالل هذا الأس بوع. 
الفقرات الأولية عىل جدول الأعامل يف وبعد مناقشة . قييداتالت ملوضوع البث والنصف الثاين ملوضوع الاس تثناءات و 
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 التقييداتويف ظهرية يوم الأربعاء س يقومون مبناقشة الصباح، س تقوم اللجنة ابلبدء يف املناقشات املتعلقة ابلبث. 
توضيحي ر كينيث كروز. وسوف يقدم هذا العرض ال و والاس تثناءات وسيبدؤن بعرض توضيحي حول دراسة حمدثة للربوفيس

طار املنسقني الإقلمييني للجنة ادلامئة  معلومات حتفز تبادل أ راء ممتع ومناقشات حول املوضوع. وكام جرت املناقشات يف اإ
عداد ملخص مبسط للحقائق يمت عرضه بعد ظهر امجلعة من أأجل  حول حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، س يقوم الرئيس ابإ

أأبلغ الرئيس اللجنة بأأنه سوف يقوم ابلتعامل مع بعض الأمور الإجرائية الأولية قبل اس تغالل وقت اللجنة عىل أأمكل وجه. و 
لقاء البياانت الافتتاحية من قبل املنسقني الإقلمييني.  ىل جتنب املناقشات  اس تخداموسوف يؤدي فتح الباب لإ هذا النسق اإ

وطالب بأأن تقوم مجيع الوفود مبساعدته يف ت احملددة ورصح الرئيس بأأنه تلقى طلبا ابلبدء والانهتاء يف الأوقاغري اجملدية. 
هنم متواجدون  حتقيق ذكل. لقد مروا بأأوقات عصيبة يف الأسابيع املاضية، لكن سسبب تفاؤل انئب املدير العام اجلديد، فاإ

ج  هنم مل جيمتعوا من أأجل اإ بار أأي طرف عىل هناك ليعملوا، وليحاول فهم بعضهم بعضا والعمل عىل أأساس التفامه املتبادل. اإ
قناع من خالل احلجج، والنقاش وتبادل وهجات النظر ولتقدمي الأدةل  قبول موقف ما ليكون مس تعدا لقبوهل. لقد اجمتعوا لالإ

وحماوةل احلديث بصورة ذات معىن لأهنم حمظوظون سسبب توافر اخلربة الفنية دلهيم. وسوف يعملون عىل جتنب املناقشات 
ال ليات والأمور السطحية لأن بقية العامل ينتظر مهنم مناقشة موضوعات ذات قمية. وأأعطى الرئيس حول الأمور الإجرائية و 

مانة.   اللكمة للأ

الوفود يف مركز مؤمترات الويبو اجلديد. ورصح بأأن هناك بعض الأمور بأأعضاء شكر ممثل الأمانة الرئيس  ورحب و  .9
ذا رغب ممثل وفد يف التحدث ف ىل رفع رايته لكنه ميكنه الضغط عىل الزر الأمحر اخملتلفة عن قاعة أأ. فاإ نه ليس يف حاجة اإ اإ

فقد اكن من املهم أأن جيلس ممثيل الوفود يف مقاعدمه اخملصصة هلم لأن الزر الأمحر سوف حيدد عىل املوجود أأمام مقعده. 
ىل مساالشاشة امس الوفد اذلي خصص هل املقعد.  عدة ميكن لأعضاء الوفود العمل مع واقرتح ممثل الأمانة أأنه يف حاةل احلاجة اإ

بالغ أأعضاء الوفود أأنه عند قيام الرئيس بدعوة  ن وفدا العاملني املتخصصني يف خدمات املؤمترات. ومت اإ للحديث فاإ
وأأكدت الأمانة أأن عرض بروفيسور كينيث الوفد. للرتكزي عىل امليكروفون س يعمل بصورة أ لية وسوف يمت توجيه الاكمريات 

 التقييداتي قد حتدد تقدميه يف الثالثة بعد الظهر يوم الأربعاء وهو الوقت اذلي ستبدأأ فيه املناقشات حول كروز التوضيح
والاس تثناءات. ويف الهناية، هناك سلسةل ممتازة من الفاعليات اجلانبية يف الأس بوع القادم وسوف يمت توزيع قامئة هبا. وأأثناء 

نتاجتعاون ادلويل يف جمال هذا اليوم، س تكون هناك حلقة نقاش حول ال  الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي السيامنيئ ينظمها  الإ
يف القاعة ابء. وس يكون هناك عرضا توضيحيا يشفع بعرض فيمل رجل السكك احلديدية، وهو فيمل بريطاين/اسرتايل  الأفالم

نتاجمشرتك من   . وس تكون هناك حافالت متوفرة لتتحرك من مركز الويبو للنفاذ الساعة السادسة والربع مساء. 2013عام  اإ

عامتد جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين 2البند   : اإ

عىل جدول الأعامل، وهو اعامتد جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة  2قام الرئيس ابفتتاح البند  .10
دراج نية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ومت املع  . ودعا الرئيس SCCR/29/1 Provمسودة جدول الأعامل يف وثيقة اإ

 قدمي أأية تعليقات ومت اعامتد جدول الأعامل.  تاحلضور لإبداء التعليقات حول جدول الأعامل املقرتح. ومل يمت

 : اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة3البند 

عىل جدول الأعامل، واملتعلقة ابعامتد املنظامت غري احلكومية. وتلقت الأمانة طلبني  3ئيس بطرح البند قام الر  .11
. ودعا الرئيس اللجنة لعامتد متثل املنظامت التالية يف اللجنة ادلامئة SCCR/29/2جديدين لالعامتد واملدرجني يف وثيقة 

عهد الكندي حلقوق املؤلف وبرانمج املعلومات والعداةل وامللكية الفكرية. ولعدم املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة: جلنة امل 
وجود تعليقات من احلضور، مت اعامتدهام. ورحب الرئيس هباتني املنظمتني غري احلكومتني يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق 

 املؤلف واحلقوق اجملاورة. 
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 ين للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  : اعامتد تقرير ادلورة التاسعة والعرش 4البند 

من بنود جدول الأعامل واخلاص ابعامتد تقرير ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية  4قام الرئيس بطرح البند  .12
ح النسخة الاجنلزيية . ومتت دعوة الوفود لإرسال أأية تعليقات حول تصحيSCCR/28/3حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

ىل الربيد الالكرتوين التايل  من التقرير، واليت اكنت متاحة من خالل املوقع عىل الانرتنت، اإ
copyright.mail@wipo.int ىل الأمانة حبد رسال التعليقات والتصويبات اإ رب ديسم 12يف  الأس بوعهناية  أأقىص. وجيب اإ

2014. 

 البياانت الافتتاحية 

بقرص تعليقاهتم عىل املنسقني الإقلمييني حبيث ميكن للجنة الانتقال عىل الفور ملناقشة طالب الرئيس أأعضاء الوفود  .13
الرئيس بأأهنم س يخصصون وقتا اكملعتاد لبياانت املنظامت غري احلكومية حول بنود جدول الأعامل ورصح البنود املوضوعية. 

ىل أأن البياانت العامة يف فرتة من فرتات الاجامتع وفقا للمهنجية املس تخدمة يف ادلورات السابقة.  املوضوعية وأأشار الرئيس اإ
سهاماتطلبوا ال ن بعض بياانت أأو مشاراكت  وأأهنمالسابقة اليت تتعلق مبوضوعات خمتلفة سيمت اس تدعاؤها  تتعلق  واإ

لقاء البياانت العامة.   مبوضوعات معينة يتناولوهنا. وفتح الرئيس اجملال لإ

وعرب وفد مجهورية التش يك، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن شكره للرئيس والأمانة  .14
عىل ورحب ابلوفود يف جنيف. كام رحب بنائب املدير العام وشكرها عىل حامسها ومتىن لها النجاح يف منصهبا. وأأكد الوفد 

ىل ان الوقت واملوارد املسترمرة يف عقد دورة اللجنة احلاجة لوجود مناقشات موضوعية تعمتد عىل احل قائق. ومتت الإشارة اإ
جرائية.  ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة جيب أأن تس تخدم حبرص وجيب أأل تنفق عىل مناقشات تتعلق بأأمور اإ

علهيم مجيعا مواهجة حقيقة أأن اللجنة  وجيب عىل اللجنة أأن تبذل هجدا للعمل عىل هذه املناقشات. وابلرمغ من ذكل، جيب
ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة قد وجدت نفسها يف موقف صعب وأأهنا تعمل كام لو اكن من غري املس تحسن 

ن التقدم سشأأن بنود جدول الأعامل اكن متو  اضعا ومل القيام "ابلأعامل كام جرت العادة". وابلرمغ من اكفة اجلهود اليت بذلهتا فاإ
يمت حتقيق نتاجئ ملموسة تتعلق ابلعديد من ادلورات املاضية للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. كام أأخفقت 

ىل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول كيفية  امجلعية العامة الرابعة وامخلسني أأيضا يف تقدمي الإرشاد اإ
ىل التوصل  البحث حلل لهذا املوقف العصيب. ذلكل، وسسبب غياب التوجيه من قبل املس توايت العليا فقد اكنوا حيتاجون اإ

منذ فرتة طويةل واملتعلقة ابلعمل حثيثا من أأجل عن التوجيه من ادلاخل. ومن خالل هذا الإطار، أأكد الوفد عىل أأولويته 
ىل نتيجة انحجة للعمل املتعلق حبامية م ؤسسات البث هبدف التوصية بقيام امجلعيات العامة بعقد مؤمتر دبلومايس يف التوصل اإ

أأقرب فرصة ممكنة. واكنت اجملموعة مس تعدة لالس مترار يف املناقشات اليت قد تس تتبع القيام خبيارات صعبة من قبل امجليع 
ىل حل وسط.  رادة التوصل اإ العمل املوضوعي، اليت قامت ويف نفس الوقت اكن من الرضوري أأن تنعكس نتاجئ وتطلبت اإ

، ذكرت اجملموعة التقييداتعىل أأساس مستندات وأأوراق مساعدة،  يف نص مرشوع املعاهدة. وفامي يتعلق ابلس تثناءات و 
ة لقيت أأثناء دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ويف امجلعيات العامأأ اكفة الوفود ببياانهتا البناءة اليت 

ورحب الوفد ابلنسخة املنقحة من دراسة بروفيسور كينيث كروز، وبعرضه التوضيحي اذلي ويف مشاوراهتم غري الرمسية. 
س يقدم يوم الأربعاء. وعرب عن اعتقاده بأأن مثل هذه املواد سوف تقدم منظور جديد حول املناقشات ومتثل أأساسا هاما 

جراء مناقشات وعدم ادلخول يف وضع معايري عاملية يف هذا الشأأن. لتبادل ال راء بصورة مكثفة. واكن الهدف من ذكل  اإ
يف نتاجئ  ابلإسهامونيته املتعلقة  واختمت الوفد ابلتأأكيد للجنة ابلزتامه بعمل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 ادلورة. 

ره لنائب املدير العام عىل حامسها اذلي ظهر يف وعرب وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شك .15
مالحظاهتا الافتتاحية. وعربت اجملموعة عن متنياهتا لها ابلنجاح يف معلها يف الويبو. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اللجان الفنية 

mailto:copyright.mail@wipo.int
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ضاعة الوقت يف يف الويبو، مبا فهيا اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، جيب أأن تركز عىل  املضمون دون اإ
جرائية حىت حتقق اللجنة الغرض من  أأمور نشاهئااإ وبذكل يمت حتقيق أأهداف الويبو أأيضا. ومن خالل وهجة النظر هذه،  اإ

املقرتح ابلرمغ من غياب  SCCR/29/1 Provأأظهرت اجملموعة مرونة يف قبول جدول الأعامل املدرج يف وثيقة 
من  17مة. ووافق الوفد أأيضا عىل ختصيص الوقت لبنود جدول الأعامل املتضمنة يف الفقرة الاس تنتاجات يف امجلعية العا

ملخص الرئيس، لأنه من املرحج حتقيق نتاجئ بطريقة فعاةل وتمتزي ابلكفاءة. وتوقع الوفد أأن هذه املرونة سوف تقابل مبرونة 
فد مرة أأخرى عىل أأمهية معل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق مقابةل أأثناء اجللسة حبيث ميكهنم الرتكزي عىل املضمون. وأأكد الو 

لقد اكن العنرص الوحيد الغائب عن معاهدات الانرتنت املؤلف واحلقوق اجملاورة حول حامية هيئات البث يف العامل الرمقي. 
 رصحت انئب املدير اخلاصة ابلويبو، واذلي يس تجيب للتغريات يف البيئة احمليطة حبقوق املؤلف يف عرص الانرتنت. وكام

ن حقوق البث قد ودلت قمية خضمة.  وميكن حتقيق امحلاية املناس بة ملثل هذه القمية الضخمة عىل املس توى ادلويل، العام فاإ
ومن خالل املناقشات الرمسية ابس تخدام أأوراق بدون البقاء دون جماراة الزمن، من خالل فهم فين أأفضل للقضااي املعارصة. 

، مت تعميق الفهم املتبادل الأخريةيف العديد من دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة فنية غري رمسية 
دراهجاحول مواقف الوفود وخاصة حول فئات الربامج والأنشطة اليت جيب  وذكل يف ظل أأهداف ونطاق امحلاية املمنوحة  اإ

نشاء الإطار علهيا وجيب أأن يكون أأمه  الأساس يةالني القاعدة وقد شلك هذين اجمللهيئات البث ابملعىن التقليدي.  اليت جيب اإ
هدف. واقرتح الوفد أأن الاس مترار يف املناقشات الفنية حول هذه املوضوعات، مع عدم حرص املناقشات علهيا فقط، هو 

 التقييداتوفامي يتعلق ابلس تثناءات و الطريق الأمثل للسري قدما يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 
ماكنيةتوقع  دور احملفوظاتاملتعلقة ابملكتبات و  ىل فهم مشرتك عىل أأساس متبادل حول  اإ التالية أ خذين يف  أأعامهلمالتوصل اإ

 التقييداتواس مترت يف الاعتقاد بأأن تبادل اخلربات ميكن أأن حيسن هممة احلس بان املناقشات اليت جرت يف امجلعية العامة. 
والاس تثناءات داخل الإطار ادلويل احلايل وميكن أأن تكون هذه املامرسة أأساسا توافقيا للعمل يف هذا اجملال، أ خذين يف 
احلس بان أأنه مل يكن هناك توافق يف الرأأي يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة سشأأن العمل املعياري. 

لعها للعرض التوضيحي دلراسة الربوفيسور كينيث كروز واملناقشات الالحقة. عالوة عىل ذكل، وعربت اجملموعة عن تط 
لوحظ أأن اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ميكهنا أأن تبدي املزيد من الاهامتم ابملناقشات املتعلقة 

ة. ويف الهناية، لحظ الوفد أأنه يمت تشجيع احلصول عىل توافق يف اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكي واملبادئابلأهداف 
يف الرأأي مع مالحظة أأن اجللسات جيب أأن تنهتيي مبلخص الرئيس وأأهنا جيب أأن تبدأأ وتنهتيي يف الأوقات احملددة. وتعهد 

 ة. الوفد ابلزتامه ابملشاركة البناءة يف معل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاور

، متحداث ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكريي، بأأنه شعر ابلرسور بأأن يرى ممثال من باراغوايورصح وفد ال  .16
جراء مشاورات غري رمسية  منطقته يرتأأس العمل يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وشكر الأمانة عىل اإ

ىل تسهيل املناقشات واملوافقة عىل املناجه الإجرائية ومكنت اليت س بقت الاجامتع الأسابيعيف  . وقد أأدت هذه املشاورات اإ
بأأن جدول مجموع دول أأمرياك الالتينية والاكريي من الرتكزي عىل املسائل املوضوعية من بداية مناقشات اللجنة. ورصح الوفد 

رئيس حول القضيتني الرئيس يتني للجنة وهام البث أأعامل الاجامتع سوف متكن من حتقيق تقدما متوازان حتت قيادة ال
وفامي يتعلق ابلس تثناءات هبدف معرفة كيفية تغطيهتم للأولوايت يف مصلحة ادلول الأعضاء.  التقييداتوالاس تثناءات و 

عرب عن عىل معلها اذلي قامت به حىت ال ن و  للجنة، عرب الوفد عن شكره دور احملفوظاتاملتعلقة ابملكتبات و  التقييداتو 
واكن من املفيد أأن يمت النظر يف اكفة املقرتحات ودراسة مجموعة النصوص اليت مت تقدميها سعادته سسبب الزتام ادلول الأعضاء. 

يف ادلورات السابقة من قبل وفود الربازيل والإكوادور والهند واجملموعة الأفريقية. ويف أ خر دورة للجنة مل تمت مناقشة الاقرتاح 
ومل تمتكن ادلول الأعضاء من تقدمي تعليقات حمددة تتعلق ابلوثيقة ه أأثناء النقاش املتعلقة ابلس تنتاجات. لكنه مت عرض

SCCR/28/3 وقد اهمت الوفد اهامتما خاصا بتحديث التقرير اذلي أأعده الربوفيسور كينيث . 69، وخاصة فامي يتعلق ابلفقرة
. ومتاش يا مع هذه ادلراسة، مت التأأكيد عىل دور احملفوظاتاحل املكتبات و لص التقييداتكروز واذلي يتعامل مع الاس تثناءات و 

دراج اكفة  أأحاكمأأن عدد  ىل تغيري من أأجل اإ املرونة الرضورية بطريقة أأكرث حتديدا. وقد  أأوجهالترشيعات الوطنية اليت حتتاج اإ
صالاها وتوحيدها. اجملالت اخملتلفة حلقوق املؤلف اليت مت قامت ادلقدم الربوفيسور كينيث كروز  وسوف تكون ول اخملتلفة ابإ
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املناقشات. وعرب الوفد عن امتنانه لاكفة الوفود عن اس مترار املناقشات  أأس بوعلك هذه املعلومات ذات أأمهية عظمية هلم أأثناء 
هنم أأما فامي يتعلق بقيادة اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف و فامي يتعلق ابلبث من أأجل تعزيز امحلاية.  احلقوق اجملاورة فاإ

سيمتكنون من تغطية اكفة بنود جدول الأعامل اليت طرحت أأماهمم بصورة متوازنة. ومن أأجل القيام بذكل، ميكهنم الاعامتد 

عىل دمع ومشاركة مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكريي. وقد انهتز الوفد الفرصة ليعرب عن ترحيبه احلار بنائب املدير العام 
د واليت س تقوم ابلتعامل مع معل اللجنة، من بني أأمور أأخرى، والتعامل مع اكفة حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وميكن اجلدي

ىلابلإضافةلنائب املدير العام من الاعامتد عىل مساعدة مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكريي مكجموعة  الوفود املنفردة بصفهتا  اإ
ىل الأعامل املنشورة من قبل الأشخاص  ابراغواي أأقرتاملايض،  الأس بوعالوطنية. ويف  معاهدة مراكش لتسهيل النفاذ اإ

 ابراغواياذلين يعانون من عيوب يف الإبصار والأفراد اذلين يعانون من صعوابت يف قراءة النصوص املكتوبة. وقد دمعت 
وخالل مؤمتر مراكش ادلبلومايس، واذلي عقد يف  واس مترت يف دمعها خالل املفاوضات 2009هذه العملية منذ بداية عام 

لقد اكنت هناك للعمل وحتقيق نتاجئ جوهرية وملموسة.  واكنت معاهدة مراكش مثال عىل كيفية العمل عىل العام املايض. 
اللجنة حتقيق هذا الهدف. وميكن لثالمثائة أألف خشص يعانون من عيوب ابلإبصار ال ن الاس تفادة من العمل اذلي قامت هبا 

ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وعربت مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكريي عن أأملها يف أأن يمت تقدمي املزيد 
 من أأدوات التصديق يف الأايم القادمة. وجشع الوفد ادلول الأخرى عىل القيام ابملثل. 

فريقية، عن شكره للرئيس والأمانة ورحب بنائب املدير العام ومتىن لها وعرب وفد كينيا، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأ  .17
مام ابلنس بة للموضوعات  التوفيق يف منصهبا اجلديد. وعربت اجملموعة عن الزتاهما ابلعمل بصورة بناءة دلفع معل اللجنة للأ

ىل معاهدة يف هذا اجملال وفامي يتعلق حبامية هيئات البث، اكن موقف اجملموعة الأفريقية دامئا أأهنالثالثة.  ا تريد التوصل اإ
ىل معاهدة حول حامية هيئات البث والإذاعات  مبوجب سلطة امجلعية العامة واليت دعت ملفاوضات والاختتام ابلتوصل اإ

كتبات اخلاصة ابمل  التقييداتوفامي يتعلق ابلس تثناءات و الكبلية ابملعىن التقليدي، بناء عىل املهنج اذلي يعمتد عىل الإشارة. 
والبحث التعلميي طالب الوفد بأأن تس متر املناقشات يف هذه اجملالت بناء عىل صالحيات امجلعية العامة لعام  دور احملفوظاتو 

ىل 2012 قانونية صكوك أأو  صك، واليت دعت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلعمل حنو التوصل اإ
ىل امجلعية العامة فامي يتعلق ابلس تثناءات مناس بة مع معاهدة وأأشاكل  أأخرى. ومل تعتقد أأن الهدف من تقدمي توصيات اإ

وبناء عىل السابقة اليت أأصلهتا اللجنة ملوضوع. التفويض اخلاص ابقد غري  دور احملفوظاتاخلاصة ابملكتبات و  التقييداتو 
ن أأجل اعامتد معاهدة محلاية هيئات البث، أأشار م 2007يف حتقيق هدف عقد املؤمتر ادلبلومايس يف عام  أأخفقتعندما 

الوفد أأنه مل يقم بتغيري طريقة أأو موضوع املناقشات. وتوقع الوفد أأن حيدث نفس الأمر ابلنس بة للموضوعني الذلان يتعامالن 
لف واحلقوق . وجيب أأن يبقى املوضوعان عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤ التقييداتمع الاس تثناءات و 

ىل حل سشأأهنام وجيب  ورحب الوفد . 2012تس متر املناقشات وفقا لتفويض امجلعية العامة لعام  أأناجملاورة حيت يمت التوصل اإ
 ابدلراسة احملدثة للربوفيسور كينيث كروز وعرب عن أأمهل يف أأن متثل الأساس املناسب لتحريك املناقشات للأمام. 

بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، عن شكره للرئيس  يابة عن مجموعةوعرب وفد بيالروس، متحداث ابلن  .18
ىل امحلاس والكفاءة اليت يقود هبام الرئيس العمل يف اللجنة. ورحب بنائب املدير العام ومتىن لها النجاح يف أأعاملها  وأأشار اإ

ىل أأن   وأأورواب الرشقية تدرك بصورة مس مترة أأمهية اللجنة  بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز مجموعةاملس تقبلية. وأأشار الوفد اإ
واقتنعت بأأن املوضوعات اليت يمت تناولها هناك يه بعض املوضوعات الأكرث ديناميكية والأكرث صعوبة عىل الساحة العاملية. 

أأثناء ادلورة  ومن الرضوري وجود تعاون بني ادلول الأعضاء يف هذا اجملال. ورصح الوفد بأأن دليه عدد من اخملاوف. ففي
وقد اقتنع ساس ية مثل الاس تنتاجات. أأ املناقشات املوضوعية املسائل الإجرائية وعقبات مثل مفاهمي  أأعاقتالأخرية، فقد 

الوفد بأأن النصوص اليت متت صياغهتا اكنت متوازنة. وعرب الوفد عن حزنه بأأهنم قضوا وقتا طويال يف التعامل مع قضااي 
جرائية يف لك دورة، بيامن  اكن ميكن التعامل مع مثل هذه املسائل مرة واحدة حبيث ل تطغي عىل الوقت اخملصص اإ

للمناقشات املوضوعية حىت يمت التعامل معها. عالوة عىل ذكل، عرب الوفد عن سعادته لأن العرض التوضيحي بدأأ بنربة 
ىل الكيفية اليت جيب عىل اللجنة متفائةل من حيث متكهنم من اعامتد مسودة جدول الأعامل. وقد توافق ذكل مع طري قة نظرها اإ
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بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز  مجموعةالقيام ابلعمل هبا. وفامي يتعلق ابملناقشات املوضوعية، أأبلغ الوفد اللجنة بأأن موقف 
قانونية لزالت وأأورواب الرشقية ليزال كام هو. فقد اكنت اجملموعة تدمع تبين معاهدة خاصة هبيئات البث ورأأت أأن اللواحئ ال

لهيا اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مللء هذه  غري اكفية فامي يتعلق ابلتكنولوجيا املوجودة واليت حتتاج اإ
ىل هجود قليةل من أأجل صياغة نص  الثغرة. وقد اكنت يف مرحةل النضج، وهو ما جعلها تتقدم للأمام دلرجة أأهنا اكنت حتتاج اإ

ىل ىل القيام ابجلهود الالزمة من يصل اإ  هذا املس توى،حىت يمتكنوا من تقدميه يف املؤمتر ادلبلومايس. وقد دعا ادلول الأعضاء اإ
اس مترت اجملموعة يف رغبهتا يف  التقييداتوفامي يتعلق ابلس تثناءات و أأجل حتقيق هذا الهدف واذلي اكن دانيا يف هذه الفرتة. 

املشاركة يف املناقشات بصورة بناءة مثل اجملموعات الأخرى واكن رأأهيا هو انه من اجل العمل بصورة تمتزي ابلكفاءة يف هذا 
ىل ان تمتكن من حفص اكف املسائل  ىل تفامه مشرتك حول الأهداف وطرق العمل واكنت حتتاج اإ املوضوع فقد اكنت حتتاج اإ

ىل مشاهدة العرض التوضيحي اذلي س يقدمه بروفيسور كينيث كروز املوضو  عية من وهجة نظر نفعيهتا العامة. وتطلع الوفد اإ
جيابيا عىل فهمه لاكفة املوضوعات. وعرب الوفد عن متنياته للجنة بدورة انحجة للجنة ادلامئة  واذلي س يكون هل بال شلك تأأثريا اإ

 ة. املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاور

ن بنغالديشورصح وفد  .19 ، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأس يوية، بأأنه يقدر للغاية القيادة والإرشاد املس متر للرئيس. اإ
ىل تفامه مشرتك قد أأفاد جلسات اللجنة.  وأأشاد ابلأمانة عىل تنظميها لاكفة العنارص حمكة الرئيس وخربته ومساعيه للوصول اإ

لتدابري اللوجستية والواثئق اخلاصة ابدلورة. ورحب ابلنائب اجلديد للمدير العام وشكرها عىل اخلاصة ابلجامتع مبا يف ذكل ا
مالحظاهتا الافتتاحية القمية والنظرة العامة للموضوعات من عني العاصفة كام وصفت املوقف احلايل. وشاركت اللجنة ادلامئة 

مة. وللعمل أأن أأول مسأأةل اكنت حامية هيئات البث والثانية اكنت املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ثالثة قضااي ها
املتعلقة مبؤسسات  التقييدات، والثالثة اكنت الاس تثناءات و دور احملفوظاتاخلاصة ابملكتبات و  التقييداتالاس تثناءات و 

عاقات أأخرى. وابلرمغ من أأن املسائل الثالثة اكنت هامة للغاية  التعلمي واملؤسسات البحثية وابلأشخاص اذلين يعانون من اإ
نه لسؤ احلظ أأهنم مل يظهروا نفس مس توى الالزتام والفهم لأمهية هذه الأمور بناء عىل  ابلنس بة دلور حقوق املؤلف، فاإ

احلقائق الاجامتعية والاقتصادية اخلاصة ابدلول الأعضاء. واكنت اجملموعة الأس يوية مس تعدة لإعطاء القمية املناس بة للك 
ىل أأن اجملموعة الأس يوية قد أأظهرت الزتاما  موضوع وفقا لأمهيته النسبية دلى اللجنة. وابلنس بة للأعامل املقرتحة، اشار الوفد اإ

ستشارك اجملموعة بصورة بناءة لس تكامل املناقشات حول خملصا وأأسهمت بفاعلية يف وضع النصوص. ويف هذه ادلورة، 
معاهدة متوازنة خبصوص حامية هيئات البث واليت س تعمتد عىل تفويض  حامية هيئات البث. ومل يكن الوفد معارضا لوجود

ذاعات الاكبل ابملعىن التقليدي. وقد  2007امجلعية العامة  ىل هيئات البث واإ لتقدمي امحلاية بناء عىل مهنج يعمتد عىل الإشارة اإ
علق ابملسأألتني الأخريني،ابلنس بة لغالبية ادلول اكفة ادلول الأعضاء يف اجملموعة. وفامي يت رأأياكن تدخل الوفد يعمتد عىل توافق 

ن الاس تثناءات و  اكنت ذات أأمهية كبرية، فامي يتعلق مبسأأةل التمنية احمللية للفرد والكياانت  التقييداتالأعضاء يف اجملموعة، فاإ
ن غياب الإرادة الاكفية ملناقشة وتطوير هذه الاس تثناءات و  ون يف دوائر حول الثالثة جعل امجليع يدور التقييداتامجلعية. اإ

ىل اخلالف يف امجلعية العامة لعام  موضوعات يف ادلورات الأخرية للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق ادلامئة وأأدى اإ
يف أأن ادلول الأعضاء سوف وعرب الوفد عن اعتقاده حول قضااي اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.  2014

تقوم بصورة خملصة بتطوير مشاراكهتا يف ادلورة حول املوضوعني بناء عىل املناقشات السابقة واملدخالت اجلديدة حبيث 
ىل معاهدة بيكني ومعاهدة يكون دلهيم يف املس تقبل نصا يناقشونه ويعملون عليه.  وذكر الوفد بأأهنم قد اس تطاعوا التوصل اإ

عتقاد بأأهنم لن يمتكنوا من القيام بذكل وتطوير الأدوات ادلولية املناس بة املتعلقة مراكش يف هذه اللجنة. ول يوجد سببا لال
 ابملوضوعات الثالثة يف القريب. وعرب الوفد عن شكره لدلول الأعضاء مقدما عىل فهمها وتعاطفها يف ادلورة. 

ن الوفد عىل ثقة بأأن اللجنة وهنأأ وفد الصني وشكر الرئيس والأمانة عىل ماقاموا به من معل بناء وهجد كبري. واك .20
كام شكر انئب املدير العام ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ميكهنا حتقيق نتاجئ مهبرة حتت قيادة الرئيس الرش يدة.

عات عىل خطاهبا املفعم ابملشاعر. وهنأأها الوفد عىل تولهيا املنصب ورصح بأأنه عىل ثقة من أأن حقوق املؤلف وقطاع الصنا
الثقافية والإبداعية سوف حيقق ويس متر يف حتقيق نتاجئ مهبرة حتت قيادهتا الرش يدة يف ظل بنود جدول أأعامل الاجامتع. 
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وأأشار وسوف يس متر الوفد يف املشاركة بفاعلية يف الناقشات كام اكن يفعل يف املايض وسوف يتقبل أأية مقرتحات بناءة. 
ىل أأن ادلول الأعضاء لزالت مت  ت ك وهجات نظر خمتلفة فامي يتعلق ببنود جدول الأعامل اخلاصة ابللجنة ادلامئة املعنية الوفد اإ

وعرب عن أأمهل يف أأن يس متروا، كام رصح الرئيس وانئب املدير العام، يف العمل بصورة مرنة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 
جيابية ويشاركوا يف مناقشات بناءة حول بنود جدول الأعامل حب  ىل توافق يف واإ يث ميكهنم كرس امجلود وسد الثغرات والتوصل اإ

الرأأي حول املسائل الرئيس ية حبيث ميكن للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة من الاس مترار يف معلها وحتقيق 
 النجاح فيه. 

عداد لدلورة التاسعة والعرشين للجنة. عرب وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء عن شكره للرئيس والأمانة عىل الإ و  .21
الأمانة والإخالصاليت أأبدهتا كفاءة الوقد عولت عىل  الأس بوعوعرب عن أأمهل يف أأن تقوم اللجنة ابلعمل بصورة بناءة خالل 

يف ورحب بنائب املدير العام يف بداية تفويضها ومتىن لها لك جناح وحسن نوااي ادلول الأعضاء من أأجل حتقيق هذا الغرض. 
فامي يتعلق ابلأهداف املس تقبل. واكن هدفهم املشرتك هو ضامن أأفضل اس تغالل للوقت واملوارد وهو ما اكن يتطلب وضوحا 

وما يتوقع حتقيقه وفقا للك بند من بنود جدول الأعامل. وقد شارك الوفد بصورة فاعةل يف املناقشات حول املعاهدة اخلاصة 
حبامية هيئات البث وأأوىل أأمهية كبرية لت ك املناقشات ومعل بال لكل دلفع العمل حول مسأأةل اكنت بال شك معقدة وفنية يف 

ىل  .الأحيانبعض  ن هناك حاجة اإ ىل معاهدة توفر امحلاية الاكفية والفعاةل لهيئات البث فاإ وقد اعتقد أأنه من أأجل التوصل اإ
توافق كبري يف وهجات النظر فامي يتعلق مبدى امحلاية اليت سيمت منحها. واكن الوفد حياول بناء مثل هذا التوافق يف الرأأي. 

برامواكن الهدف جيب أأن يظل  تكون هادفة فامي يتعلق ابحلقائق التكنولوجية واحتياجات هيئات البث يف  املعاهدة حبيث اإ
وعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة بصورة بناءة وملموسة يف املناقشات اخلاصة ابلس تثناءات القرن الواحد والعرشين. 

وضوع قد أأاثر تساؤل يتعلق بطبيعة والتقييدات. وأأقر الوفد بأأن غياب تفويض جديد من امجلعية العامة السابقة حول هذا امل
وابلرمغ من املناقشات اليت جيب أأن تقوم هبا اللجنة حول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات. 

ذكل، جيب أأن تكون هناك طريقة هادفة للسري قدما يف هذا اجملال، ابلرمغ من الاختالفات يف التعريفات، فامي يتعلق 
ىل وهجة وخاصة بأأفضل الط ن السفر حيتاج اإ رق والنتاجئ املرجوة، وهو ما أأصبح جليا فقط يف الاجامتعات الأخرية للجنة. اإ

عندما يكون هناك هجود جامعية ويود الوفد أأن يرى اللجنة ويه تتقدم وفقا لتفامه مشرتك ملا جيب أأن يكون عليه الوهجة. 
ىل التغلب عىل الصعاب واكن الوفد يريد أأن يرى اللجنة حتقق جناحا يف ه ذا الهنج. ومن أأجل حتقيق ذكل اكنوا حيتاجون اإ

واليت جنمت عن أأن اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مل تكن يف موقف ميكهنا من أأن تقدم توصيات حول 
كد الوفد عىل اعتقاده بأأن هذا العمل عىل وأأ الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات يف ادلورة الأخرية. 

الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والتدريس ية والبحثية والأشخاص اذلين 
عاقات أأخرى ميكن اجنازه خالل الإطار ادلويل احلايل حلقوق املؤلف وأأن أأوجه املرونة اليت يوفرها هذا الإطار ل  يعانون من اإ

ىل املزيد من العمل املعياري عىل املس توى ادلويل. واكن الوفد يؤمن بأأن وجود نظام دويل قوي حلقوق املؤلف هو  حتتاج اإ
أأحد همام التنفيذ الفعيل اذلي تعهدت به ادلول الأعضاء ابلنس بة للمعايري العاملية واس تخداهمم للمساحة اليت وفرهتا هذه 

ن التعاون ا دلويل اذلي خيضع للمزيد من املناقشات قد يكون مفيدا ابلنس بة لهذه اجلوانب. وفامي يتعلق مبناجه العمل املعايري. اإ
ىل ملخصات الرئيس اليت تقوم عىل أأساس  هنا سوف تنتقل اإ اخلاصة ابللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، فاإ

 احلقائق كام حدث يف الاجامتعات السابقة. 

ىل أأنه مل تكن هناك طلبات من احلضور. واكن  عربو  .22 الرئيس عن شكره لوفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء وأأشار اإ
ضاعةهناك توافق يف الرأأي تقريبا عىل عدم  الوقت يف املناقشات الإجرائية وحماوةل املشاركة يف مناقشات هادفة لكام  اإ

ىل ذكل سبيال.  ىل و اس تطاعوا اإ جود اتفاق حول جدول الأعامل. وسوف يعطون أأولوية للموضوعني وأأشار الرئيس أأيضا اإ
 الذلين اكنوا يتناولوهنام ويعترب ذكل أأساسا جيدا للعمل سسبب ما يتطلبه هذين املوضوعني من اهامتم. 
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 : حامية هيئات البث  5بند ال 

ىل بند  .23 س من الأمانة تقدمي وصف عىل جدول الأعامل املتعلق حبامية هيئات البث. وطلب الرئي 5انتقل الرئيس اإ
 موجز للواثئق اليت مت تقدميها للجنة. 

ىل أأن هناك وثيقة تسمى "وثيقة العمل حول معاهدة حامية هيئات البث"، وثيقة رمق  .24 وأأشارت الأمانة اإ
SCCR/27/2 ىل ذكل هناك اقرتاح مقدم يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤل ف وابلإضافة اإ

دراجهيف احلس بان أأثناء املناقشات. وقد مت  أأخذهواحلقوق اجملاورة واذلي مت  اليت قدمهتا بعض  SCCR/27/6يف وثيقة  اإ
ادلول يف مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية. وختاما، مت عقد مناقشات غري رمسية يف اجللسات السابقة 

 أأعدهااليت قدمهتا العديد من ادلول الأعضاء والرئيس، عالوة عىل وثيقة غري رمسية حول العديد من الأوراق غري الرمسية 
 يف مرشوع معاهدة حامية هيئات البث.  الأساس يةوفد الياابن حول القضااي 

متت ك مجيعا الأدوات واملعلومات يف الواثئق اليت ذكرهتا الأمانة. عالوة عىل ذكل، وذكر الرئيس ادلول الأعضاء بأأهنا  .25
طار املستندات وما ميكن أأن يطلقوا ف ىل تفهم للربامج الفنية اليت سيتعاملون معها واإ قد اس تخدموا قياسات حىت يتوصلوا اإ

طالق تبادل أ راء ممتع  ىل اإ ومناقشات عليه مجموعة احلقوق اليت ميكن تغطيهتا يف ت ك املستندات. وقد أأدت هذه القياسات اإ
وفتح الرئيس الباب للتعليقات من الأدوات.  الأنواعمترار يف اس تخدام مثل هذه واكن الهدف هو الاس  اكنت فنية وهامة. 

الأولية. وقالت بعض الوفود أأهنا سوف تقوم بعمل اخملططات الأولية لدلول الأعضاء خبصوص املوضوعات املتضمنة يف 
يضاحات فنية يف دولها. ورصح الرئيس  عداد قياسات أأخرى يف حماوةل بأأنه قام مشاورات يف عوامصها وأأهنا سوف تطلب اإ ابإ

لإجراء مناقشات حول رشوط التفامه. وميكن أأن يطلق علهيا "خمطط التعريفات" يف حماوةل دلراسة خيارات خمتلفة يتعاملون 
معها. وذكر الرئيس ابلس ياق غري الرمسي للمناقشات، واذلي اكن غنيا للغاية يف السابق، واكن من اخملطط أأن يسري يف هذا 

ذا وافقت ادلول الأعضاء عىل القيام بذكل. وسوف يظهرون مرونالاجتا يف هذا املهنج. واقرتح الرئيس بأأن يقوموا ابلبدء  ةه اإ
 يف الاس امتع اىل التعليقات الأولية حول مسائل البث اليت قد تكون دلى ادلول الأعضاء. 

بأأن نيته اكنت عرض وتوضيح موقف ، متحداث ابلنيابة عن مجموعة أأس يا واحمليط الهادي، بنغالديشورصح وفد  .26
اجملموعة خبصوص هذا البند الهام عىل جدول الأعامل. وفامي يتعلق مبسودة املعاهدة املقرتحة، أأكدت اجملموعة الزتاهما جتاه وضع 

والعرشين  ادلورة الثانية أأثناءواذلي متت املوافقة عليه  2007معاهدة دولية محلاية هيئات البث وفقا لتفويض امجلعية العامة 
 للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة واذلي مت التأأكيد عليه فامي بعد يف امجلعية العامة الواحدة والأربعني يف عام

ليه سشأأن املهنج اذلي . 2012 وقد اعمتد موقف اجملموعة عىل جانبني من جوانب التفويض. الأول التفاق اذلي سيمت التوصل اإ
ذاعات الاكبل ابملعىن التقليدي. يعمتد عىل وعربت اجملموعة عن شكرها  الإشارة. والثاين أأن املوقف يتعلق هبيئات البث واإ

قلميية وادلول الأعضاء عىل املساهامت النصية والتوافقية ورحبت مبقرتحاهتا.  وقد دمعت اجملموعة من حيث لاكفة اجملموعات الإ
ىل أأي طرف. وأأكد بعض أأعضاء اجملموعة املبدأأ تبين املعاهدة املقرتحة مبجرد  تبين نص متوازن ل يقدم أأي مزااي غري متساوية اإ

ىل مزيد من الوضوح حول نطاق الأهداف وموضوع امحلاية واذلي ميكن أأن يوافق عليه مجيع ادلول الأعضاء.  عىل احلاجة اإ
الهند وعربت عن أأملها أأن تتلقى هذه وقد اقرتحت اجملموعة يف السابق اقرتاحات نصية مثل ذكل اذلي تقدم به وفد 

املقرتحات الاهامتم املناسب من ادلول الأعضاء اليت جيب أأن تفهم أأن التطور التكنولويج يسري رسيعا وجيب علهيم احلفاظ 
ذاعىل هذه املزية.  اس تطاعوا الالزتام ابلتفويض الأصيل بدون تقدمي أأيه مس توايت من امحلاية، س يكون من الأسهل  واإ

ىل توازن سشأأن احلقوق واملسؤوليات اخلاصة هبيئات البث. التوص وسوف تس متر اجملموعة يف املشاركة يف اكفة املشاورات ل اإ
 الفنية الهادفة لتسوية الأمور العالقة يف معلية اس تكامل جمال حامية هيئات البث. 

وقد ليت يولهيا للحامية الفعاةل لهيئات البث. وأأكد وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عىل الأمهية الكبرية ا .27
جنحت املناقشات الرمسية اخلاصة ابلأوراق الفنية يف توضيح املسائل ومواقف ادلول الأعضاء بصورة أأكرث تنظامي، وخاصة 
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ن خالل هذه .وم9ونطاق امحلاية اذلي س متنح واملنصوص عليه يف املادة  6فامي يتعلق مبجال التطبيق املنصوص عليه يف املادة 
ىل توافق فامي بيهنم يف املس تقبل. وقد  املامرسات ظهرت بعض الأفاكر امللموسة واليت متثل حال وسطا ميثل طريقا للتوصل اإ

اكن من احلمكة أأن يمت ترس يخ أأساس حلل وسط يف املس تقبل، مبا يف ذكل املوضوعني، ولكنه ل يقترص علهيام، يف هذه 
الفنية من قبل هيئات البث مفيدة يف ادلورة الأخرية. ويف هذا الصدد  الإسهاماتنت ادلورة. عالوة عىل ذكل، فقد اك

اس مترت اجملموعة يف الرتحيب ابلتفاعل الرضوري مع هيئات البث بغرض تيسري املفاوضات اليت تقوم عىل فهم فين وقانوين 
ىلحمدد. وعربت اجملموعة عن اعتقادها  ىل التوصل اإ  توافق يف ال راء ميكن هيئات البث من تقدمي حامية بأأهنا ميكهنا ان تقودمه اإ

اذلي  2007ابلتوافق مع تفويض  2015-2014عايم  أأثناءفعاةل عىل مس توى العامل. وتعهدت اجملموعة ابلس مترار يف العمل 
 قدمته امجلعية العامة من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس دويل. 

مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عىل دمعه الكبري لتقدمي وأأكد وفد مجهورية التش يك، متحداث ابلنيابة عن  .28
ن هذه اجلزئية من نظام حقوق املؤلف  حامية فعاةل وحمدثه لهيئات البث. وكام رصح املدير العام يف العديد من املناس بات فاإ

تقادها بأأنه يتضح للجميع وليس لتزال الأخرية اليت مل يمت حتديهثا داخل الإطار القانوين ادلويل. وعربت اجملموعة عن اع 
لدلبلوماس يني اخلرباء  واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية فقط بل للجمهور بصفة عامة بأأن البيئة قد تغريت كثريا يف العقود 

املاضية وتتطلب حامية حديثة لهيئات البث. وجيب أأن تامتىش امحلاية مع التطورات التكنولوجية للقرن احلادي والعرشين 
ذاعات الاكبل. ويف هذا الصدد، مل تمتكن من  ولامنذج العمل احلالية واحملمتةل يف املس تقبل والأنشطة الأخرى لهيئات البث واإ

جتاهل الطرق البديةل للبث عند تأأمل املعاهدة. وجيب أأن يمت تطبيق نتاجئ معلهم عىل احلارض والأايم القادمة ولبد ان 
عرب الانرتنت يف مداولهتم. وفهمت اجملموعة أأن ال راء املتعلقة ابملعاهدة لزالت متباينة. تنعكس الطفرة اليت حدثت يف البث 

ىل التوافق الهنايئ  ن ذكل جيب أأن يشجعهم عىل العمل سشلك أأكرث اجهتادا من أأجل التوصل اإ وعىل النقيض من ذكل، فاإ
حد سواء. وفامي يتعلق ابلإجراءات، عربت اجملموعة  املقبول لاكفة ادلول الأعضاء واذلي يريض أأحصاب املصلحة وامجلهور عىل

ىل عن اعتقادها بأأن هناك مستندات  مساعدة قد دمعت هذا العمل فقد أأدت الأوراق غري الرمسية، عىل سبيل املثال، اإ
ة حتقيق بعض النتاجئ. وابلرمغ من ذكل، ومن أأجل تأأييد هذه النتاجئ، جيب أأن تنعكس بصورة مناس بة يف نص موحد ملسود

نتاج وثيقة  وعقد  أأساس يةاملعاهدة. وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن أأفضل طريقة معل يه العمل عىل وثيقة منفردة هبدف اإ
 مؤمتر دبلومايس بأأرسع ما ميكن وفقا لقرتااهم اذلي طال أأمده عىل اجلدول الزمين لتحقيق هذه الغاية. 

ىل نظام متوازن ودعا وفد بيالروس، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدل .29 ان أأس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، اإ
ن نظام حقوق وفعال محلاية حقوق املؤلف وحقوق هيئات البث وفقا لتكنولوجيا البث املس تخدمة.  وعالوة عىل ذكل، فاإ

 الإشارات املؤلف، اذلي اكن موضوع العمل، جيب أأن يكون قابال للتعديل، سسبب تغري موقف الربامج التكنولوجية ونرش
يف أأي وقت حبقوق املؤلف. واكنت اجملموعة مس تعدة للعمل اخلاصة هبيئات البث. ول جيب أأن تتصل حقوق هيئات البث 

عىل معايري حمددة داخل التفاقية وهو ما سوف يسمح لها بتحقيق الأهداف املسامة. وقد قدمت اجملموعة مقرتحاهتا حول 
 حامية هيئات البث. 

ورصح وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء بأأن مسودة املعاهدة يه أأحد الأولوايت القصوى وقد قام ابملشاركة  .30
النشطة يف دفع العمل حول خمتلف القضااي الفنية اليت متت مناقش هتا يف اجامتعات اللجنة السابقة وأأظهرت توهجا منفتحا 

شات عىل هذه اجلوانب من نطاق التطبيق واحلقوق حىت لو اكنت تويل أأمهية وبناءا ومران من خالل التفاق عىل تركزي املناق 
واكن الوفد مس تعدا لالس مترار يف العمل هبذه الطريقة واكن مس تعدا لتعميق كبرية ابلنوايح الأخرى مثل البث عرب الانرتنت. 

تعلق بعدد من التعديالت والتعليقات مناقشاته والتوسع فهيا لتشمل عنارص أأخرى من وثيقة العمل. واكن دلهيا مقرتحات ت 
ىل معاهدة تعطي هيئات البث حامية فعاةل واكفية  النصية يف وثيقة العمل. وأأكد عىل أأنه اكن مقتنعا بأأنه من أأجل التوصل اإ

ىل توافق واسع يف الرأأي سشأأن نطاق امحلاية اليت سيمت منحها. وأأثناء حماوةل بناء مثل هذا التوافق يف ال رأأي جيب التوصل اإ
ن هدفهم جيب أأن يبقى هو اس تكامل املعاهدة واليت تعترب هادفة نظرا للحقائق التكنولوجية واحتياجات هيئات البث يف  فاإ

القرن احلادي والعرشين. ولهذا السبب فقد عرب عن اعتقاده القوي بأأنه ليست معليات البث فقط واليت تمت عرب الوسائل 
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ىل امحلاية من أأعامل القرصنة حيامث تقع أأعامل خلاصة هبيئات البث التقليدية لكن معليات البث ادلولية ا يه اليت حتتاج اإ
 القرصنة هذه ابلزتامن مع معليات البث ت ك أأو بعد انهتاء معليات البث هذه. 

ودمع وفد مجهورية أأرمينيا تبين مسودة معاهدة حامية هيئات البث ورحب ابملشاورات اليت س متثل فرصة لتبادل  .31
ىل تفامه أأفضل ملوقف ادلول الأعضاء حول هذا املوضوع. واكن من الرضوري والعاجل أأن يمت تطبيق اخملاوف  وللتوصل اإ

شارات.   حامية اكفية وفعاةل لهيئات البث عىل املس توى ادلويل حملاربة الاس تخدام غري اخملول به لالإ

مانة عىل معلها املتعلق بتشجيع املناقشات  .32 حول موضوع حامية هيئات البث واذلي وعرب وفد الصني عن شكره للأ
ىل التقدم اذلي مت  حرازهاكن يعترب معال هاما. كام أأشار الوفد أأيضا اإ من قبل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق  اإ

جيابيا للغاية. وقد عرب الوفد عن فهمه الاكمل  املوضوع جيب مناقشة  أأناجملاورة منذ دورهتا السابعة والعرشين. واكن التقدم اإ
أأن تأأخذ يف احلس بان العوامل اليت تندرج حتت تغري البيئة التكنولوجية. وعرب الوفد عن دمعه للوفود الأخرى لتنظمي 

ىلمناقشات اكمةل حول املوضوع واكنت تسعى  ىل حل مقبول مجليع الأطراف حبيث ميكهنا  اإ يف مفاوضات  الإرساعالتوصل اإ
 تاجئ أأكرث موضوعية. املعاهدة ودفع املوضوع لتحقيق ن 

وأأكد وفد الهند عىل الزتامه ابملهنج اذلي يعمتد عىل الإشارة ابملعىن التقليدي وهو ما يامتىش مع تفويض امجلعية العامة  .33
. كام عرب أأيضا عن مرونته يف دمع مسأأةل البث احلي غري املرخص عرب ش باكت المكبيوتر سرشط أأن يكون لهيئات 2007

ادلامئة املعنية  للجنةيمت بثه. واكنت املقرتحات البديةل اليت قدهما الوفد يف ادلورة السادسة والعرشين البث حقوق تتعلق مبا 
. وأأكد الوفد عىل موقفة املتعلق بعدم التوسع يف 2007حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة تامتىش متاما مع تفويض امجلعية العامة 

طار املعاهدة املقرتحة. وقد التفويض لإدخال أأي عنارص تتعلق بقضااي خاص ة ابلبث عرب الانرتنت والبث املبارش يف ظل اإ
عادة البث من خالل أأي  عادة البث عرب ش باكت المكبيوتر أأو اإ عارض أأية حماوةل لتعديل تفويض امجلعية العامة لإدخال اإ

املعاهدة يوفر حامية لهيئات البث  برانمج لأن مثل هذه الأنشطة ل تعترب بثا ابملعىن التقليدي. وهناك حاجة لوجود نص يف
عىل البث ابملعىن التقليدي لمتكيهنا من المتتع ابحلقوق اليت متتلكها أأو قامت سرشاهئا من ماليك حقوق املؤلف أأو احلقوق 

عادة البث. ومن أأجل تطبيق ماس بق جيب أأن ميت ك احملتوى هيئة البث، املؤلف أأو اجملاورة.  وجيب أأن يتضمن حامية ضد اإ
ذاعته من  ىل هيئات البث ابلنس بة للمحتوى اذلي ميتلكون حق اإ يولكه. ول جيب منح أأي مس توايت أأخرى من احلقوق اإ

ىل املؤلفني وماليك احلقوق. ويف حاةل  ضافية اإ عطاهئم حقوقا تتعلق بأأي برامج أأخرى. وجيب منح أأي حقوق اإ فقط. ول جيب اإ
ذاعية  ذا اكنت احلقوق قد قام مالك احلق يف برامج أأخرى جيب عىل  متضمنةتقدمي مواد اإ جراء محلاية حقوقه اإ املاكل اختاذ اإ

ذاعي ابملعىن  ايمه. ويف حاةل منح هيئة البث حقوق البث عرب الأمقار الصناعية، وهو عبارة عن بث اإ يف هذه الربامج مبنحها اإ
عادة البث غري املرخص لهذه املادة املذاعة من خالل أأي برانمج أ خر  التقليدي ميكن لهيئة البث أأن حتصل عىل حق منع اإ

نرتنت. واكنت هذه اخلطوات رضورية  طار رمقي أأو عرب الإ ودمع الوفد املوقف . 2007تفويض امجلعية العامة لهنا تقع مضن اإ
القائل بأأنه لجيب أأن يسمح حبقوق التثبيت الالحق مبوجب املعاهدة املقرتحة لأن نطاق امحلاية يغطي حامية الإشارة فقط. 

اس تثناءات لرمغ من ذكل، ميكن السامح ابلتثبيت فقط لإعادة البث ولأغراض تغيري الوقت. وجيب عىل املعاهدة ان توفر واب
وتقييدات للحامية يف حاةل الاس تخدام اخلاص واس تخدام مقتطفات قصرية تتعلق بعمل تقارير حول الأحداث الراهنة يف 

يبو ابلتوسع يف نطاق حقوق البث لأن ادلراسات احلالية يه دراسات جزئية ومتت مطالبة الو أأغراض تعلميية وأأحباث علمية. 
ن ادلراسات املتوافرة حاليا لعام  ل س يا، مبا فهيا الهند، مل تعكس السيناريو  2008كام أأن احلقائق اليت تضمنهتا غري معارصة. اإ

السابقة واملتعلق بتقدمي عرض توضيحي  املعارص لأي سبيل هادف مس تقبيل. وأأكد الوفد عىل طلبه اذلي طرحه يف ادلورة
من قبل هيئات البث والأمانة، ابلنس بة لاكفة ادلول النامية، ملدة نصف يوم أأثناء ادلورة التالية، وهو ما سوف يساعد عىل 

جابة أأثناء املناقشات اليت جرت حول هيئات البث.  ىلحل بعض القضااي القانونية والفنية اليت ظلت دون اإ  وتطلع الوفد اإ
 املشاركة يف املشاورات الفنية الهادفة حلل املسائل العالقة يف أأثناء اس تكامل نطاق املعاهدة. 
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ىل أأي اس تنتاجات يف ادلورتني السابقتني  .34 ورصح وفد الياابن بأأنه ابلرمغ من أأنه اكن من املؤسف عدم توصل اللجنة اإ
ن الوفد ل يشك يف أأنه قد مت حتقيق تقدم كام أأن امجلعية العامة يف هذا العام أأيضا مل تس تطع اختاذ أأية  قرارات حول اللجنة، فاإ

كبري، وخاصة يف املناقشات اليت متت حول مسودة املعاهدة. وعرب الوفد عن أأمهل العميق يف أأن تؤدي القيادة اخمللصة للرئيس 
ىل الاجتاه الصحيح حنو التبين املبكر للمعاهدة.  ىل توهجهيم اإ عداد ملخصاإ رئيس بدل من اس تنتاجات اللجنة،  وفامي يتعلق ابإ

ىل جانب املسائل املوضوعية أأيضا. وتعترب معلية حتديث  فقد رأأى أأنه سوف ميكن اللجنة من الرتكزي عىل املسائل الإجرائية اإ
بناءة يف الإطار القانوين ادلويل املتعلق حبامية هيئات البث من املهام امللحة أأمام اللجنة وذلا فقد اكنت تشارك بصورة فاعةل و 

ىل التبين املبكر للمعاهدة.  وقد ساعدت املناقشات يف ادلورتني الأخريتني ادلول الأعضاء عىل فهم املناقشات اليت هدفت اإ
نوعية مواد البث اليت تقوم هيئات البث ببهثا ونوع الأنشطة اليت يقوم هبا طرف اثلث واليت جيب مناقش هتا كأمور حممتةل يمت 

ىل نقاط مشرتكة. واكن اخلطوة التالية  تضميهنا يف املعاهدة. وقد اكنت مثل هذه الإيضاحات هامة للغاية من أأجل التوصل اإ
ىل تفامه مشرتك حول املسائل  يه القيام مبناقشات أأكرث تعمقا حول لك مسأأةل. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يقوم بعد التوصل اإ

ص بصورة أأكرث تفصيال من خالل فهم مشرتك يف املس تقبل غري الهامة مثل نطاق التطبيق ونطاق امحلاية ابلعمل عىل الن
 البعيد. وجيب مناقشة نطاق التطبيق ونطاق امحلاية أأيضا. 

يران الإسالمية عن تأأييده لبيان وفد  .35 ، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقد بنغالديشوعرب وفد مجهورية اإ
أأوىل أأمهية كبرية لس مترار العمل حول موضوع امحلاية عىل أأساس الإشارة لهيئات البث مبا يامتىش مع تفويض امجلعية العامة 

طار قانوين محلاية هيئات البث من معليات القرصنة عىل الإشارة.  2007 ن سعادته سسبب وقد عرب الوفد عمن أأجل تطوير اإ
حرازهالتقدم اذلي مت  فامي س بق وعرب عن أأمهل يف أأن يرى معاهدة ملزمة، ميكهنا حامية حقوق هيئات البث الرشعية وخاصة  اإ

نتاجت ك اليت تنشأأ عن تثبيت  ذاعية واليت ميكن تعريفها عىل أأهنا ل تتعارض مع املصاحل الأخرى املتعلقة بأأحصاب  واإ مواد اإ
تؤسس ملس توى اثين من امحلاية لهيئات البث من خالل الإطار القانوين لوفد عىل أأنه جيب عىل اللجنة أأل احلقوق. كام أأكد ا

ىل املعلومات واملعرفة من أأجل توازن املعاهدة ملصلحة أأحصاب احلقوق،  املقرتح، كام ل جيب علهيا أأن تقرص نفاذ اجملمتع احلر اإ
اقشات اليت جرت يف الاجامتعات السابقة اكن هناك اتفاقا عاما بأأنه من وهيئات البث واجملمتع بصفة عامة. ووفقا للمن

ىل معاهدة محلاية هيئات البث واكن هناك توافق عام يف الرأأي أأيضا بأأن املعاهدة جيب أأن تعمتد عىل  الرضوري التوصل اإ
أأةل التوهجات اخملتلفة اليت اكنت الإشارة. وابلرمغ من ذكل، جيب عىل اللجنة أأن حتاول ان جتد سبيال للتقدم للأمام حلل مس

 .2007تمت مناقش هتا يف ادلورات السابقة مبا يامتىش مع تفويض امجلعية العامة 

وعرب وفد تش ييل عن ترحيبه احلار بنائب املدير العام وشكرها عىل بياهنا الافتتايح ومتىن لها النجاح يف معلها. وعرب  .36
ي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي. واكن الوفد راغبا ، اذلباراغوايالوفد عن تأأييده لبيان وفد ال 

ىل اتفاق حول مسأأةل البث. ويود الرتكزي عىل التفويض املقدم للجنة ادلامئة املعنية حبقوق  ومس تعدا للعمل من أأجل التوصل اإ
ىل توافق يف الرأأي فامي يتعلق . ولهذا السبب اكن يؤمن أأنه من 2007املؤلف واحلقوق اجملاورة يف عام  الرضوري ان يتوصلوا اإ

ميانه برضورة ختصيص وقت اكيف دلراسة واملفاهمي الأساس ية اليت مل يمت توضيحها بعد بصورة اكمةل.  ابملبادئ وعرب الوفد عن اإ
عادة ا ىل اتفاق عندما يتحدثون عن هيئات البث، والبث واإ ذا مل يس تطيعوا التوصل اإ لبث، فس يكون من التعريفات وأأهنم اإ

يضاح  ىل اتفاق سشأأن مسائل مثل نطاق امحلاية واحلقوق اليت مت منحها. ويف الهناية، قام الوفد بتقدمي اإ الصعب علهيم التوصل اإ
يتعلق مبسودة التقرير املعدة ابللغة الاجنلزيية واليت نتجت عن ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف 

. ويف الرتمجة مل يظهر بوضوح موقفه. وميكن أأن يتضمن مفهوم البث معلية البث من خالل 27/9ق اجملاورة، مستند واحلقو 
ن   البث من خالل الاكبل مل تكن تعترب هجات بث أأو هيئات بث. رشاكت الاكبل لكن ذكل ليس ابلرضورة. ويف تش ييل، فاإ

مر مت التعامل معه لفرتة طويةل يف اللجنة. وحتتاج ادلول ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن حامية هيئات البث هو أأ  .37
ىل تكثيف هجودها بصورة جممتعة وفردي من أأجل السري قدما يف املسودة املعروضة أأماهمم. ودمع الوفد بيان وفد  الأعضاء اإ

ىل تركزي معلها عىل بيالروس، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية. وحتتاج الل  جنة اإ
ىل أأن هناك وهجات نظر خمتلفة بصورة كبرية اكن من نطاق وموضوع امحلاية. وفامي يتعلق مبسودة حامية هيئات البث،  ابلنظر اإ
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واكنت التطورات الفنية وتكنولوجيا البث تعىن أأن علهيم تغيري يس متروا يف العمل بصورة فاعةل عىل مسودة املعاهدة.  أأناملهم 
طار قانوين ومسائل قانونية ذات أأطر لتفرس ظهور الط رق اليت قاموا هبا حبامية هذه الهيئات واكن علهيم ضامن وجود اإ

القانونية امحلاية الالزمة من أأي اس تخدام غري مرشوع أأو الصكوك وجيب أأن تضمن تكنولوجيا جديدة يف عرصمه وزماهنم. 
حداثجيب أأن تكون املعاهدة قادرة عىل بث غري مرشوع من خالل توس يع حقوق هيئات البث. و  توازن بني حقوق  اإ

اجملمتع بصفة عامة وحقوق أأحصاب احلقوق. واكن من الواحض أأن اكفة املقرتحات اليت مت تقدميها جيب أأن تؤخذ يف احلس بان، مبا 
ىل خماوف هيئات يف ذكل املستند اذلي قدمته اجملموعة. كام جيب أأن يأأخذوا بعني الاعتبار املناجه احلالية الأخر  ى ابلإضافة اإ

ىل توافق البث ولك اخلربة املرتامكة يف الترشيعات الوطنية اخملتلفة يف هذه املنطقة.  ىل التوصل اإ ومما ل غىن عنه أأن هيدف اإ
ىل توافق يف الرأأي سشأأهنا مثل نطاق احلقوق املمنوحة. واكن جي ب يف الرأأي سشأأن ت ك املسائل العالقة واليت مل يمت التوصل اإ

ىل جانب املستند كلك.  املتضمنةعلهيم العمل بطريقة بناءة حول خمتلف العنارص يف املستند واملقرتحات   به، اإ

حرازورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلزتامه  .38 تقدم سشأأن بند جدول الأعامل هذا خالل نطاق ولية امجلعية  ابإ
لهيئات البث يف البيئة الرمقية بدون خلق  الأساس يةتلبية الاحتياجات العامة. وقد اقرتح معاهدة ضيقة الأهداف تس هتدف 
ضافية من امحلاية للمحتوى اذلي يمت بثه.  ن اللجنة قد أأحرزت تقدما يف ادلورتني مس توايت اإ ومن وهجة نظر الوفد فاإ

املعقدة املتضمنة يف املعاهدة  السابقتني للجنة ادلامئة حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف توضيح تفامههم املشرتك للقضااي
عدادها من اختاذ خطوات للأمام يف معلية  املقرتحة. وقد متكنت من خالل العمل بناء عىل اخملططات اليت قام الرئيس ابإ

حتسني وتقليص املقرتحات املطروحة عىل املائدة. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من املرمر أأن يمت الاس مترار عىل هذا 
وهناك املزيد اذلي جيب القيام به للمتكن من ق من خالل القيام ابملزيد من العمل الفين يف مناقشات غري رمسية. الطري

ىل مرشوع نص للمعاهدة ميكن قبوهل كأساس ملفاوضات هادفة. وكام متت الإشارة يف ادلورة السابقة، عرب الوفد عن  التوصل اإ
ضافية من خالل حت مانة لعام اعتقاده بأأن وجود معلومات اإ والعروض التوضيحية اليت  2002ديث ورقة اخللفية الفنية للأ

تقدمت هبا العديد من رشاكت البث حول اس تخداهما للتكنولوجيا س تكون مفيدة للغاية للجنة خالل اس مترارها يف حفص 
ىل معرفة املزيد والعمل معا عىل حتسني النص اذلي اكن بصدد دراس    ته. هذه املسائل. وتطلع الوفد اإ

زاء املناقشات حول البث اكن معروفا واكن يرغب فقط يف التأأكيد عىل رأأيه املتعلق  .39 ورصح وفد الربازيل بأأن موقفه اإ
ضافية لرشاكت البث. وجيب أأن تعمتد املعاهدة عىل الإشارة  بأأن أأي معاهدة حول البث لجيب أأن توفر مس توايت حامية اإ

زتامن أأو ش به املزتامن. وقد شارك الوفد بصورة اكمةل يف املناقشات فقط وبذكل جيب أأن تقترص عىل حالت البث امل
برام معاهدة يف املس تقبل سشأأن البث وعرب عن أأمهل يف ان حيققوا تقدما يف هذا الصدد أأثناء ادلورة احلالية للجنة  املتعلقة ابإ

 ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

وأأكدت الأمانة عىل القواعد الأساس ية املس تخدمة يف الاجامتعات السابقة. وفامي يتعلق ابلقواعد الأساس ية اخلاصة  .40
جراء املناقشات يف القاعة ابء، جيب عىل الوفود واملراقبني الامتناع عن التحدث  بوجود صوت يف قاعة أأخرى أأثناء اإ

ل، سشأأن حمتوى وطبيعة املناقشات اليت تمت يف ادلورات غري الرمسية للجمهور سواء بصورة حية أأو يف أأي وقت يف املس تقب
معينني أأو وفود معينة أأو من خالل تغريدات أأو تعليقات عىل مدوانت  أأقوالأفرادسواء بعبارات عامة أأو من خالل اقتباس 

واكن هذه املتطلبات تس هتدف ضامن الزناهة وعدم الرمسية اليت حافظت قوامئ أأو أأي وس يةل أأخرى.  أأوأأو قصص خربية، 
اللجنة احلكومية من خالل اللغة املس تخدمة يف جلسات نص القواعد الأساس ية متت صياغة اجملموعة غري الرمسية علهيا. وقد 

هنا سوف ت ىل أأنه مفا يتعلق ابس مترار الاجامتع بعد الظهر، فاإ ماكن عقد  الإعالانتضع عىل لوحة ادلولية. وأأشارت الأمانة اإ
ذا اكنت املناقشات غري الرمسية سوف تس متر أأم يمت عقد جلسة عامة. ولأن الوفود قد لجتمتع يف جلسة عامة  الاجامتع، وما اإ

 عن الفعاليات اليت ستمت خالل اليوم.  الإعالنمرة اثنية قبل الغذاء فقد كررت الأمانة 

قاموا به مع اخملططني السابقني أأو املقاييس اليت مت اس تخداهما يف دورات اللجنة  وذكر الرئيس الوفود ابلعمل اذلي .41
ىل توضيح نطاق امحلاية اخلاص ابل اجلديد واكن  صكالسابقة. واكنت أأحد اخملططني عبارة عن خمطط لربامج فنية هيدف اإ
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عداد خمطط وقامت الوفود مبراجعة اخملططني والتعليقات اخملطط الثاين يسمى خمطط احلقوق.  الأولية. كام قام الرئيس أأيضا ابإ
اثلث يسمى خمطط التعريفات تضمن تعريفات خاصة هبيئات البث والإرسال الإذاعي والإشارة. ومت تقدمي اخملطط لبدء 

. احلصول عىل خمتلف املساهامت اليت تتعلق هبذه املفاهميوال اثر املرتتبة عىل مناقشات للتوصل لتفامه مشرتك حول تعريفات 
وقد تلقى الرئيس تعليقات مثرية لالهامتم من خمتلف أأعضاء الوفود فامي يتعلق هبذه التعبريات والاختالفات يف املفاهمي 

واكن هناك اقرتاح بعدم الرتكزي عىل النصوص نفسها، املتضمنة يف املقرتحات اخملتلفة املوجودة يف املستندات املقدمة للجنة. 
جزءا من هذه املفاهمي واليت ميكن ان تعرتف ابملقرتحات اخملتلفة. وقد اعمتد اخملطط عىل  لكن عىل العنارص اليت تعترب

املساهامت اليت تقدم هبا خمتلف أأعضاء الوفود يف املستندات السابقة اليت قدمت للجنة. عالوة عىل ذكل، طولبوا بدراسة 
مثل معاهدة فناين الأداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية املستندات القانونية ادلولية املطبقة التعريفات املتضمنة يف بعض 

عداد نسخة جديدة من اخملطط الثالث بعد . (WPPT)للملكية الفكرية  دراجومت اإ املدخالت اليت مت تقدميها. كام تضمن  اإ
ىل التعريفات اليت اعتربت جزء من املستندات السابقة اليت قدمت للجنة، ويف الهناية، م شارات اإ ؤرشات تتعلق أأيضا اإ

ومت تقدمي اخملطط يف هناية ظهرية اليوم السابق دلراس هتا ومشاركهتا وفهمها ابلتعريفات املتضمنة يف املعاهدات ادلولية السابقة. 
ومناقش هتا من قبل الوفود. واقرتح الرئيس اس مترار املناقشات بصورة غري رمسية وطالب منظامت اجملمتع املدين ابلس تعداد 

 اكهتا حول موضوعات الربامج واحلقوق واملفاهمي. لتقدمي مشار 

طالبت انئب املدير العام الس يدة لري اللجنة ابلحتفاظ ابلصورة الكبرية يف رؤوسهم وأأل يتوقفوا عند التفاصيل وقد و  .42
لهيا.  قدمي ومت تشعرت ابلتشجيع عندما رأأت توافق يف الرأأي حول نوعية املعاهدة اليت تريد ادلول الأعضاء التوصل اإ

ودوهل الأعضاء اللجنة عىل العمل عىل  الأورويبمشاراكت قمية من قبل العديد من ادلول الأعضاء. وحث وفد الاحتاد 
صياغة وتطوير معاهدة هادفة من حيث الواقع التكنولويج. وقد عرب وفد مجهورية التش يك عن نفس املوقف ورصح أأنه ل 

مام. كام عرب وفد بيالروس أأيضا عن نفس املوقف، ورصح ميكن جتاهل الأشاكل البديةل للتوزيع لأن ال  تكنولوجيا تتقدم للأ
واكن من الرضوري بصورة عاجةل ان يمت تطوير معاهدة هادفة وقابةل لتطورات التكنولوجية. وفقا ل بأأنه جيب تكييف املعاهدة 

 للتطبيق تعزز وتدمع وحتمي حقوق امللكية الفكرية يف عامل البث. وطولبت اللجنة ابحلفاظ عىل هذا الزمخ. 

ي مت ورصح الرئيس بأأن اس تخدام اخملططات ميثل مهنجية، رحب هبا غالبية أأعضاء الوفود. واكن اخملطط الأول، اذل .43
وقد توزيعه، يتعلق ابلربامج التكنولوجية اليت ميكن تغطيهتا مبوجب نطاق املعاهدة. أأما اخملطط الثاين فقد اكن يتعلق ابحلقوق. 

عداد خمطط اثلث  أأاثر هذين اخملططني مناقشات مثرية لالهامتم يف اللجان السابقة ومسح بتحديث اخملططني. وقام الرئيس ابإ
عن كثب ابملعاهدة واليت اعتربت تعريفات هامة. واكن أأول تعريف يتعلق هبيئات البث، يف ضوء يتناول تعريفات تتعلق 

ذا اكن من الرضوري تضمني هيئات البث عرب الاكبل لأن هناك بعض اخملاوف لأن مثل  رغبة بعض أأعضاء الوفود فهم ما اإ
ىل صعوابت  وطين اخملتلف للعالقة بني البث الإذاعي والبث عرب تتعلق ابلعرتاف ابلتعامل القانوين الهذا التوسع قد يؤدي اإ

الاكبل. أأما التعريف الثاين فقد اكن يتعلق ابملادة املذاعة نفسها واليت مل يمت تعريفها يف بعض احلالت كامدة مذاعة ولكن 
 التعريفات كنشاط بث. وتضمن اخملطط مصطلحات املادة املذاعة والبث الإذاعي وتضمن تفاصيل للخالفات الكبرية بني

واكن هناك معود اثلث يف واليت مت تقدميها من قبل خمتلف أأعضاء الوفود يف املستندات اليت قدمت بصورة رمسية للجنة. 
شارة البث وهو تعريف هام واكن عرضة للعديد من التدخالت اخملتلفة من الوفود.  ىل اإ وعند تسلمي أأول التعريفات يشري اإ

ت من خمتلف أأعضاء الوفود تطالب ببعض ادلقة. واكنت هذه ادلقة تتعلق بتوضيح مصادر نسخة من اخملطط، تلقوا تعليقا
ضافة  ىل اللجنة مع اإ شاراتخمتلف التعريفات وخاصة من املستندات السابقة اليت مت تقدميها اإ ىل بعض املستندات ادلولية  اإ اإ

علهيا. ويف نفس الوقت مت طلب عدم تضمن اليت تضمنت مثل هذه التعريفات أأو تعريفات تتعلق ابلتعريفات اليت تعمل 
 أأنالضوء عىل العنارص املتضمنة يف التعريفات من أأجل فهم مفهوم العنارص اليت جيب  أألقتاخملططات التعريفات نفسها لكهنا 

ضافة أأو حذف بعض العنارص.  عدادومت تكون جزءا من التعريف من أأجل مناقشة الاختالفات اليت قد تنشأأ جراء اإ نسخة  اإ
ديدة من اخملطط الثالث ومت تسلميه. وقد اكنت التعريفات متصةل اتصال متبادل ابلربامج اليت جيب تضميهنا يف نطاق امحلاية ج

حرازيف املعاهدة. وفامي يتعلق مبخطط الربامج الفنية، مت  بعض التقدم يف حماوةل وضع صورة بيانية تعكس الفهم املشرتك  اإ
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ن احد الأمعدة اليت مت حذفها يف الاجامتعات السابقة اكن يتعلق ابلبث عرب الانرتنت. ومت فعىل سبيل املثال، للمناقشة.  فاإ
ضافة ىل استبعاده من املعاهدة يف هذه  اإ معود يتعلق ابلبث عرب الانرتنت من خالل وضع عالمة حص أأمام املربع مبا يشري اإ

ىل توافق يف الرأأي يتعلق بوجوب وجود حامياملرحةل.  جبارية ابلنس بة للبث التقليدي يف املعاهدة اجلديدة ومت التوصل اإ ة اإ
املقرتحة وبذكل اكنت هناك عالمة أأخرى عىل اخملطط. وفامي يتعلق ابلإشارة اليت تس بق البث، بدأأت مناقشات يف اللجنة 

ظهار بعض املرونة محلاية الأخرية للتعرف عىل عالقهتا املتبادةل مع احلقوق. وبناء عىل مجموعة احلقوق اليت سيمت تقدميها، ميكن  اإ
جباريالإشارة اليت تس بق البث من القرصنة حىت من خالل نوع  من امحلاية، واليت مل يمت استبعادها. وهناك حاجة للقيام  اإ

 مبزيد من التفكري يف الأمر. 

ات. واكن موقفه بأأن تعليقاته س تكون يف البداية عىل التعريف( KEIممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة )ورصح  .44
يمت تقدمي امحلاية للخدمات اجملانية واليت اكنت تقدم بصورة تقليدية عرب الإذاعة والتليفزيون  أأنأأنه من املناسب بصورة أأكرب 

أأول، جيب أأن يأأخذوا بعني الاعتبار أأماكنية رغبة دوةل تطبيق املعاهدة لكن ذكل غري مناسب ابلنس بة للخدمات املدفوعة. 
ت البث التقليدية واليت اكنت مقصودة يف اتفاقية روما. أأي الإذاعة والتليفزيون اليت اكنت متوفرة للجمهور. فقط عىل خدما

عادة تعريفها حبيث يقوم انه يف حاةل كون الرساةل املقدمة للجمهور مادة جيب  ن تعريف هيئات البث جيب ان يمت اإ وذلكل فاإ
ن ذكل يشري ل لن حتصل علهيا فاإ لهيا يف اتفاقية روما. ادلفع مقابلها واإ ىل مفهوم خمتلف عن الرساةل املوهجة للجمهور املشار اإ  اإ

ماكنية للحد من مزااي الكياانت اليت تقدم خدمات جمانية للجمهور ويف الواقع مل يكن هناك أأي منطق ابلنس بة  واكنت هناك اإ
شارة مشفرة حتتاج دلفع مقابل لها لأنه يف ه ذه احلاةل تكون العالقة عالقة معل بني خشص للحالت اليت تمتثل يف وجود اإ

ن اكفة اجملالت اليت تتضمن  الصناعية  الأمقاريدفعون مقابل خدمة اكبل أأو بث عرب  أأشخاصيوفر خدمة وخشص يتلقاها. اإ
ذاالنفاذ  الأشخاصيه خدمات مشفرة ول يس تطيع  لهيااإ ن هذا وضع خمتلف ابملقارنة ابخلدمات  اإ مل يقوموا سسداد رسوم. ذلا فاإ

اجملانية البث. وميكن أأن يوفر التعريف هذه الإماكنية حبيث يطبق فقط عىل اخلدمات اجملانية. اثنيا، ركزت بعض النقاشات 
ب تقدمي تعريف ملا يطلق عليه بث يف الاجامتعات غري الرمسية يف الس نوات العديدة املاضية عىل الفعاليات الرايضية. وجي

"حلدث راييض يح"لأن ادلول الأعضاء قد تريد تقدمي حامية أأكرث للبث احلي عن الأنواع الأخرى من البث لأهنا قد متثل 
مل يكن حيدث بصفة عامة. ورمبا يكون هناك حاةل غياب للتعريف ابلنس بة  أأمرحتدايت خاصة يف نظام حقوق املؤلف وهو 

تكييف حامية احلقوق بصورة خمتلفة ابلنس بة للبث أأو محلاية احلقوق عندما يريد الناس معل مس توايت  للبث الراييض
ن تفضيل تعريف هيئة البث اكن يضمن، بناء عىل مراجعة التعريفات يف جدول البدائل  الراييض عن أأنواع البث الأخرى. اإ

 يغطي أأي خشص قام بعمل صفحة عىل الانرتنت أأو أأي ، أأنه لSSCR/27/2/REVمن وثيقة  5واملادة ب للامدة  5للامدة 
شاكلية لأن التقنيات الالسلكية تنترش حاليا يف لك ماكن فامي يتعلق  خشص ابتكر طريقة لتوزيع املعلومات. وميثل هذا الأمر اإ

دم عرب ش باكت بتلقي بث الانرتنت.  وهناك عدد كبري من اخلدمات اليت نشأأت من خالل الاعامتد عىل الانرتنت واليت تق
اتصالت لسلكية. واكنت الوفود تتناول تعريفا عاما شامال، وهو ما يعىن أأن العديد من الأشخاص سوف يعتربون هجات 

شاكليةبث وان ذكل ميثل  نه من الأفضل أأل يمت تضمينه املواد املذاعة اإ . وفامي يتعلق ابلبث الإذاعي وتعريف املادة املذاعة فاإ
ن التعريف ل جيب أأن ينطبق عىل سبيل املثال عىل نوع اخلدمات اليت متت يف ماكن وز مان من اختيار املس تخدم. ذلا فاإ

 هولو يف الولايت املتحدة الأمريكية مثل خدمات عند الطلب وقوامئ الأغنيات. رشكة اليت تقدهما 

ة ابملعاهدة. ففي املايض، أأنه هممت ابملناقشات املتعلق (TACDمنتدى حوار املس هتلكني عرب الأطليس )ورصح ممثل  .45
يبدو أأهنا وسسبب غياب التعريفات، اكن يطلق علهيا أأش ياء طائرة غري حمددة وال ن بعد أأن أأصبحت التعريفات أأكرث وضوحا 

ن بعضها أأصبح مصدر قلق وشعر  أأصبحت أأش ياء طائرة حمددة يف الهواء كبث. وابلتحديد لأن التعريفات أأصبحت حمددة فاإ
ن التعريفات لأنه اعتقد أأن التعريفات وحامية احلقوق قد تصبح هتديدا للنفاذ للثقافة بل هتديدا حلرية املنتدى ابلقلق سشأأ 

شارات البث العامة.  النطاق اذلي أأصبح أأكرث اتساعا واعتقد أأن هذه الهتديدات تأأيت من التعبري وهتديدا للنطاق العام أأي اإ
نه نطاق ميكن أأن يأأخذ يف احلس با ن الكثري من احلقوق الرمقية اليت يدافع عهنا وحيارب من أأجلها ماليني مما هو موىص به. اإ

ن حساس ية احلقوق الرمقية املتعلقة ابملزج، ونوع الأش ياء اليت تتكرر يوميا ماليني املرات عىل الانرتنت  الش باب حول العامل. اإ
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لحقة خالل جتنب أأي حقوق  لجيب هتديدها عن طريق املعاهدة. فكيف ميكهنم جتنب ذكل؟ ميكهنم جتنب ذكل من
وميكهنم جتنب ذكل من خالل وضع تعريف ضيق للغاية لإشارات البث التقليدية الفورية أأو ش به الفورية للجمهور تثبيت. لل 

روما، البث من خالل أأهجزة لسلكية عرب الهواء اس تقبال الأصوات أأو  اتفاقيةيف الهواء. وجيب أأن يعىن البث، مثلام ورد يف 
. اكنت الإشارة تعىن يشءاللكامت. عالوة عىل ذكل، ماذا اكنت الإشارة؟ من الواحض ان الإشارة ل تعين لك  الصور أأو

وس يةل نقل الكرتونية عرب الهواء للأصوات والصور. لقد اكنوا يف حاجة لتقليص النطاق للحد اذلي ل جيعهل ميثل هتديدا 
بداع ن ما اكنوا والابتاكر ومناذج املرشوعات اجلديدة يف و  لالإ ىل مرونة. اإ قت عرفوا فيه أأن مناذج العمل اجلديدة حتتاج اإ

لحيتاجون لوجوده هو مس توى جديد من احلقوق البريوقراطية امللكفة اليت س متثل عبئا عىل مس تقبل الانرتنت. وابلنس بة 
ىل  وجود تعريف ضيق لنطاق للمس هتلكني، مس تخديم الإنرتنت، وابلنس بة للثقافة والابتاكرات اجلديدة، دعا املمثل اإ

 املعاهدة. 

بأأن هذا العام قد شهد اذلكرى العارشة ملناقشاهتا حول املعاهدة.  (EFF)ورصح ممثل مؤسسة احلدود الالكرتونية  .46
عادة البث الفوري  وأأثناء هذه الفرتة اكن موقف املؤسسة اثبتا ويمتثل يف أأن أأي معاهدة جيب أأن تكون مقصورة عىل تناول اإ

عطاء حقوق حرصية جديدة تتعلق مبحت وى هذه الإشارات. ومن أأو ش به الفوري لإشارات البث التقليدية للجمهور بدون اإ
عطاء أأي حقوق حرصية  شارات قبل الإذاعة من خالل مهنج يعمتد عىل الإشارة وبدون اإ املمكن تضمني حق مبنع نقل اإ

تباععىل  2007مع موافقة امجلعية العامة جديدة. وابلرمغ من قبول ذكل عىل املس توى الوطين يف املايض  مهنج يعمتد عىل  اإ
ن املناقشات  احلالية حول حقوق مابعد التثبيت قد ابتعدت عن هذا الالزتام وهو ما أأدى يف كثري من الأحيان الإشارة، فاإ

ىل النطاق العام كام هو  ن خلق حقوق حرصية جديدة يف تثبيتات مابعد البث سوف يعيق النفاذ اإ ىل تطويل املفاوضات. اإ اإ
ىل املواد احلال ابلنس بة لإذاعة فعاليات رايضية أأو اخلربية.  وسوف يعيق اس ت خدام الابتاكرات التكنولوجية اليت تضيق قمية اإ

ىل تقليص اس تخدام  ذا أأدت اإ الرمقي والابتاكرات  الإعالمفاإن ذكل قد يؤثر عىل هجات التحايل  أأهجزةاملذاعة. وخاصة اإ
وحث ممثل املؤسسة اجلديدة اليت ل ميكهنم ختيلها بعد وخاصة ت ك اليت تعمل عىل أأهجزة وبرجميات جمانية مفتوحة املصدر. 

ذكل هو الطريق الوحيد اذلي ميكن من  أأنأأعضاء الوفود عىل الانضباط يف الالزتام مبهنج ضيق يعمتد عىل الإشارة لأنه رأأي 
برامخالهل   أأو يف أأي وقت.  2015معاهدة لهيئات البث يف عام  اإ

م مصاحل أأو أأداروا حقوق اعامل أأدبية أأو رصح ممثل هيئة الإذاعة الربيطانية أأنه ميثل مصاحل اذلين أأنشأأو واكنت هلو .47
درامية أأو موس يقية أأو فنية، أأو عروض أأو أأفالم أأو تسجيالت صوتية أأو مواد مذاعة أأو أأي مواد أأخرى لها حقوق مؤلف 

يه  أأو حقوق جماورة. وقد أأقر بأأمهية املعاهدة املقرتحة ابلنس بة محلاية هيئات البث مع ترك حقوق املؤلف واحلقوق املؤلفة كام
شارات البث. وقد عرب عن رغبته يف التأأكيد يف هذا الس ياق  دون مساس وعدم التأأثري علهيا فامي يتعلق ابملادة اليت حتملها اإ

شارات البث لجيب أأن تعمتد عىل احرتام حقوق املؤلف بل جيب أأن تعمتد عىل احرتام حق املؤلف املتعلق  عىل أأن حامية اإ
ن الاحرتام هو ضامن  أأن رشاكت البث متت ك الرتاخيص ذات الصةل. وكام متت الإشارة يف اليوم السابق، ظهر أأن ابملوضوع. اإ

شارات البث ميثل جفوة يف الإطار العاملي لالعرتاف حبقوق املؤلف واحلقوق  الاعرتاف الكبري عىل املس توى العاملي حبامية اإ
ن يرغبون يف جتاوز املصاحل الرشعية لأحصاب حق اجملاورة. لقد اكنت جفوة تس تخدم بصورة مزتايدة من قبل هؤلء اذلي

لميكن ملؤها مبجموعة من احلقوق اليت املؤلف يف عامل يزتايد انتشار التكنولوجيا به. وابلرمغ من ذكل، فلقد اكنت جفوة أأيضا 
ن ال طريقة اليت متت حتل حمل مجموعة أأخرى ولكن ميكن ملؤها بدل من ذكل بطريقة تس تمكل تطبيقها الفعال يف املس تقبل. اإ

طار حق املؤلف اكن ابلتأأكيد مؤرشا عىل أأن التوافق يف الرأأي  اعرتاف بعض ادلول الأعضاء ابلعرتاف ابملادة املذاعة خالل اإ
يف املس تقبل. وقد مت الرتحيب للغاية ابلرتكزي من جديد عىل التعريفات لأن ذكل العملية سشأأن املعاهدة هو أأساس الوقائع 

ىل تقويض  ميكن من الرتكزي عىل نوع الإشارات اليت تكون عرضة للنفاذ غري املرصح به. وقد أأدى هذا النفاذ غري املرصح به اإ
قمية اخلدمات اليت تقدهما هيئات البث وأأيضا قمية احلقوق اليت حتملها الإشارات اليت تصدرها هيئات البث هذه أأيضا. 

لهيم مبامرسة حقوق معينة وظلت احلقيقة العملية املتعلقة ابلطريقة اليت يمت هب ا الرتخيص لأحصاب حقوق املؤلف أأو يعهد اإ
تتعلق هبيئات البث وفقا لرتاخيص ظلت خلفية هامة لعمليات امحلاية واليت متت مناقش هتا يف املعاهدة اجلديدة. وبدا أأن 
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رسا ماكنية البيان العميل لنطاق الإشارات الالكرتونية وايل اكن من املمكن ابلنس بة لهيئات البث اإ ظهار كيفية اإ لها همام يف اإ
عاقة واكنت احملصةل الهنائية ملثل هذه املناقشات نفس نفس اخلدمة من قبل مس تخدمني غري مرخصني بطرق يزتايد تعقيدها.  اإ

شارة احملصةل عادة. فقد مت تقويض قمية اخلدمة ومن مث قمية احلقوق اليت حتملها اخلدمة. ومبجرد تثبيت الإشارة مل تعد هذه الإ 
شارات جديدة. لقد اكن جيب علهيم استيعاب هذا الهيلك ونوع املعاهدة  عادة بث التثبيت سيتضمن اإ ن معليات اإ كام اكنت. اإ
والتعريفات اليت يقومون مبناقش هتا. وذلكل، اكن من املهم المتيزي بني تعريف املادة املذاعة وتعريف هيئات البث، واليت ميكن 

ن بعض الهيئات اليت ل ترى أأهنا  ان تكون أأحصاب أأي حقوق ذات ذا مل يمت القيام بذكل فاإ صةل جيب الاعرتاف هبا. واإ
ن قدرة هيئات  مس تفيدة حقيقية من احلقوق، ميكهنا أأن تس تويل عىل الإشارة وتقوض الهيلك اذلي اكنوا يأأملون يف بناءة. اإ

ساءةميكهنا من منع البث اليت مت تعريفها بصورة سلمية واملعرتف هبا عىل أأن تصبح يف موقف  اس تخدام مجموعات حمددة  اإ
شارات يه من الأمور الهامة ابلنس بة لاكفة أأحصاب احلقوق  اذلين يقفون وراء الرتخيص ابلإشارة يف املقام بصورة منفصةل لالإ

ىل دمع احلفاظ عىل الأول.  التوازانت الهامة ومن املؤمل أأن يؤدي الرتكزي عىل التعريفات ونطاق امحلاية وعنارص هذه املفاهمي اإ
يف حقوق املؤلف ملصلحة أأحصاب احلقوق يف املس تقبل مع التعامل يف نفس الوقت مع الفجوة املوجودة يف الإطار ادلويل اليت 

 اكن يمت التعامل معها. 

ة حقوق هيئات البث ععن رغبته يف مناقشة طبي (CRIC)وعرب ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف  .48
ن تبادل مجموعة من الربامج من أأجل بهثا اكن ش به  امحلاية. رة منحهاوسبب رضو بداعواكن السبب الأول هو ش به الإبداع. اإ  اإ

فهيا للجمهور. واكن السبب  أأعاملهاكام أأن رشاكت البث أأيضا اكن ش به مبدعة من حيث قياهما بتوفري مقراهتا اليت ميكن تقدمي 
رشاكت البث ابستامثر كرث من الأموال من أأجل بث عدد كبري من الربامج ملصلحة  الثاين هو حامية الاستامثرات. فقد قامت

ن حامية مثل هذه الاستامثرات ابعتبارها مرشوعات جتارية يعترب أأمر غري أ من ماليا. وأ خر وأأمه أأس باب امحلاية هو امجلهور.  اإ
والإذاعة من أأكرث الوسائل التكنولوجية الأساس ية أأن البث هو بنية أأساس ية لميكن الاس تغناء عهنا يف اجملمتع. فالتلفزيون 

الهامة للتواصل يف اكفة أأحناء العامل. فامجلهور يتلقى املعلومات والتعلمي والأخبار والرتفيه ويس متتع هبا من خالل املواد املذاعة. 
ن العديد من الناس سوف يعانون من عدم توافر معلومات حيوية وسوف يتسبب ذكل يف  جفوة معلوماتية وبدون ذكل، فاإ

ىل جانب، أأهنا سوف تفقدمه أأداة تواصل هامة مع امجلهور. وذلكل، يعترب البث من خالل مؤسسات البث التقليدية  كبرية اإ
أأداة تواصل معلومايت جممتعي أأساس ية. واكن هذا السبب الرئييس يف وجوب حامية مؤسسات البث التقليدية. أأما الثاين 

ن البث التقليدي الإرسال فاكن  عرب الإنرتنت. وخيتلف هذين الأسلوبني يف النقل من حيث الطبيعة. وكام رصح وفد الهند فاإ
رسال يف اجتاه واحد.  ىل نقطة وهو اإ ىل مؤسسة البث لالس متتاع ابلبث يسري من نقطة اإ ىل النفاذ اإ ول حيتاج املتلقي اإ

ن  ىل نقطة وهو  عرب الانرتنت يمت الإرسالالتقليدي. من جانب أ خر، فاإ رسالمن نقطة اإ ىل  املتلقيتفاعيل. وحيتاج  اإ النفاذ اإ
مقدم اخلدمة لالس متتاع ابلإرسال عرب الانرتنت، من خالل البث املبارش أأو البث التلفزيوين عند الطلب أأو البث املسجل. 

نرتنت واذل ن الإرسال عرب الإ ي تقوم به مؤسسات البث وكام رصح وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فامي قبل، فاإ
شارات مواد مذاعة أأو بث مبارش مشابه للبث التقليدي. أأما تعريفات البث يف املعاهدات احلالية مثل  التقليدية، يقوم ببث اإ

خل، فتعترب أأساسا جيدا ميكن الاعامتد  اتفاقية روما ومعاهدة فناين الأداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ
 ه. علي

ذاعات أ س يا واحمليط الهادي  .49 ىل أأنه ميثل أأكرث من مؤسسة بث ميثلون أأعضاء ابلحتاد  (ABU)وأأشار ممثل احتاد اإ اإ
ىل امحلاية ضد  (CCTV)عالوة عىل املنظمة الأم ويه تلفزيون الصني املركزي  بصوت موحد. واكنت هناك حاجة كبرية اإ

شارات مؤسسات البث. واكن أأعضاء الاحت اد يعملون يف جمال البث. وقد واهجوا حالت تعدي عىل الإشارة التعدي عىل اإ
بصورة يومية وتعاين منطقة أ س يا واحمليط الهادي بصورة مزتايدة من القرصنة من خالل الانرتنت. ودلى مؤسسات البث 

هورها. وسوف تضمن هممة جيب أأن ينجزوهنا وكام اتفقت غالبية الوفود مفن املهم القيام حبامية مؤسسات البث يك ختدم مج 
ىل امجلهور وليس من خالل كياانت قانونية.  ن هذه امحلاية اكفة احملتوى املقدم بصورة قانونية من جانب مؤسسات البث اإ اإ

القرصنة مل ترض فقط حبقوق مؤسسات البث ولكهنا أأرضت أأيضا بأأحصاب حقوق احملتوى. وتعترب القرصنة أأمرا مرضا ابلمنو 
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ن ا شاراهتامحلاية اليت تطالب هبا مؤسسات البث اكنت حامية ضد التعدي عىل الاقتصادي لدلوةل. اإ . ومل تسلب أأية حقوق اإ
من أأي أأحصاب حقوق أأو أأي هجات أأخرى. وختاما، رصح ممثل الاحتاد بأأن منطقة أ س يا واحمليط الهادي يه منطقة تمنو من 

برام معاهدة ميكهنا الوفاء الناحية الاقتصادية مع وجود تطبيق رسيع للأساليب التكنولوجية اجلد يدة. ذلكل فقد اكن من املهم اإ
 مبتطلبات املنطقة يف العرص الرمقي. 

ىل اخملطط اذلي يذكر تفاصل املفاهمي وارتباطها مبختلف التعريفات اليت  (CIS)وأأشار ممثل مركز الانرتنت واجملمتع  .50 اإ
اهمي ل تامتىش مع معاهدة تعمتد عىل مهنج يقوم عىل الإشارة. وعرب عن اعتقاده بأأن هناك عنارص يف هذه املفاكنوا يناقشوهنا. 

ويف العمود الأول، وحتت عنوان هيئات البث أأو هيئات الإذاعة عرب الاكبل ابملعىن التقليدي، مت ذكر اتصال الإشارة حتت 
تصال هو مفهوم ميثل عنرصا نطاق املسؤولية. وكام ذكرت يف بياانت أأخرى أأمام اللجنة، فقد عرب املركز عن اعتقاده بأأن ال

ذاعهتا أأو  رسالهامن عنارص حق املؤلف ومتيزيه حبقوق بث اكن ميثل حقوقا جماورة. فالإشارة ميكن اإ دراهجاوبناء عليه يمت  اإ  اإ
رسال الإشارة وليس اتصال الإشارة ول  حتت نطاق املسؤولية. وتبىن املركز وهجة النظر القائةل بأأنه جيب أأن يقرأأ بث أأو اإ

يف . اثنيا، 5وقد متت مناقشة هذا املفهوم يف ظل بدائل معينة للتعريفات الواردة يف املادة الرتكزي عىل التصال ابمجلهور. جيب 
رسال البث والإذاعة عرب الاكبل، اكن هل ثالث مالحظات.  وحتت عنوان وسائل الأوىل، العمود الثاين وحتت عنوان اإ

اذلي يعمتد عىل  الإرسال ش باكت المكبيوتر اكن متسعا بصورة اكفية ليتضمن عرب عن اعتقاده بأأن الإرسال عرب الإرسال
ابلنس بة اثنيا، امللكية الفكرية وذلكل جيب اس تثناؤه حىت تكون املعاهدة متسقة مع املهنج اذلي يقوم عىل أأساس الإشارة. 

رساللس تقبال  ون مؤهال لس تخدام عبارة "امجلهور البث أأو الإذاعة من خالل الاكبل عرب عن اعتقاده أأنه جيب أأن تك اإ
العام". واكن يرى أأن هناك خطر يتعلق بأأن هناك مجهور حمدود مثل أأفراد أأرسة عىل سبيل املثال ميكن أأن يغطيه مصطلح 

امجلهور لكنه سوف يمت استبعاده من مصطلح امجلهور العام واذلي يعترب بأأي حال من الأحوال امجلهور املس هتدف من البث. 
ذا اكن جيب تشفري  اثلثا، شارة، وما اإ ذا اكن جيب تشفري الإرسال أأم ل، واذلي ظهر أأيضا يف العمود اخملصص لالإ حول ما اإ

ذا اكنت هيئة البث لها احلق يف منع القيام بصورة غري مرخصة بفك التشفري.  الإشارة نفسها أأم ل، وهو ما يرتبط أأيضا مبا اإ
لإشارة، أأقر أأنه يفضل التعريف اذلي حيد من نطاق الإشارة وس يكون من املفهوم وأأخريا، ففي العمود الثالث، وحول معىن ا

 الإرسالبث أأو مادة مذاعة عرب الاكبل وليست وس يةل لها القدرات اليت ميتلكها  لإرسالأأهنا عبارة عن وس يةل نقل الكرتونية 
ليه يف اخملطط الثالث.   املشار اإ

ىل أأن اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  (JBA)التجارية  وأأشار ممثل امجلعية الياابنية جلهات البث .51 اإ
ىل نتيجة يف ادلورتني الأخريتني وهو أأمر يؤسف هل.  وفامي يتعلق مبسأأةل حامية هيئات البث، مت تعميق مل تمتكن من الوصول اإ

واكن ذكل تقدما ابئسا. ويف ادلورة احلالية، يف املناقشات أأثناء ادلورتني الأخريتني وقاموا بتقليص اجملالت الأكرث جدل. 
ذا اكن جيب التوسع يف نطاق البث التقليدي ليشمل الإر  سال عرب الانرتنت الاجامتع غري الرمسي، اكن هناك نقاشا حول ما اإ

من  6مثل البث املبارش. ويف هذا الصدد، عرب ممثل امجلعية عن اعتقاده بأأن املهنج املرن اذلي اقرتحه وفد الياابن، أأي املادة 
 فميكن أأن تساعد عىل تقليل الفجوة بني وهجات النظر حول هذا املوضوع.  SCCR/27/2/REVالوثيقة 

بأأنه يرغب يف أأن يكون موجزا لأن الوقت املتاح للوفود ملناقشة  (EBU)ورصح ممثل احتاد البث الأورويب  .52
ذا اكنت الوفود تريده أأن يقدم املوضوعات أأكرث أأمهية من التدخالت اجلانبية.  وقد اكن موقفه معروف بصفة عامة وسأأل عام اإ

نه عمل انه دامئا ما س تكون ويف نفس الوقت اكن يف حاجة لأن يصبح مران لأ بعض املدخالت للواثئق اليت متت مناقش هتا. 
هناك خالفات تتعلق ابلتفاصيل وقد تس متر حىت هناية املؤمتر. ومن العنارص الهامة اليت جيب مالحظهتا ذكل العنرص اذلي 
ىل معاهدة تتناسب مع املس تقبل أأو عىل الأقل معاهدة قابةل للتكيف مع  ذكرته انئب املدير العام وهو انه من املهم التوصل اإ

ات التكنولوجية املس تقبلية لأن هذه يه البيئة اليت تعمل هبا مؤسسات البث. وهناك صالت بني خمتلف اخملططات التطور
ىل حلول يف لك جزء عىل حدا أأو قد يعىن ذكل أأن احللول قد توجد يف أأجزاء أأخرى من  وذكل يعىن أأهنم قد ل حيتاجون اإ

شارة ما قبلاملعاهدة. واكن من املهم  جباري من املعاهدة، كام  أأيضا أأن تكون اإ البث واليت تعترب جزءا من الإشارات جزء اإ
ذكرت ادلول الأعضاء لأن القرصنة عىل الإشارة ميكن أأن حتدث وميكن أأن حتدث قبل البث اجملدول للبث واليت حصلت 
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دث فعاليات رايضية وببساطة، اكن من املمكن أأن حتعىل حقوق جتاه هذه الإشارة أأو عىل الأقل جتاه مضمون هذه الإشارة. 
شارة ما قبل البث يف جزء أ خر من العامل وميكن توفريها من قبل القراصنة قبل قيام مؤسسة  يف جزء من العامل لكن يمت اخذ اإ

ذاعة هذه الإشارة.  وذلكل، اكن من املهم أأن يكون ملؤسسة البث احلق يف الترصف سرسعة من البث الرمسية ابلتخطيط ابإ
عمتد عىل جمرد مسأأةل تعاقدية واليت مت التعامل معها ابلطبع يف مسأأةل أأخرى. ومل يقصد من املعاهدة التدخل تلقاء نفسها وأأل ت 

وهناك نقطة أأخرى هامة ويه طبيعي ابلنس بة للمعاهدات اخلاصة ابحلقوق اجملاورة. يف أأي عالقات تعاقدية وهذا الأمر 
ذا مل يكن هناك توافق يف  الرأأي فامي يتعلق بتضمني هيئات البث، والنشطة فقط عىل مسأأةل تعريف هيئات البث. واإ

نه لبد من التوضيح أأهنا لن تكون من بني املس تفيدين من املعاهدة. وهناك طرق خمتلفة للتعامل مع ذكل، لأن  الانرتنت، فاإ
ىل هذين العنرصين بدل من اس  هناك  عرب  الإرسالتثناء أأيضا مادة تتعامل مع نطاق التطبيق. وقد يكون من الأفضل النظر اإ

 الش بكة من مصطلح البث، لأن هناك تعريفات حالية للبث. 

بأأن املوس يقى املسجةل تعترب حمتوى رضوري ملؤسسات  (IFPI)ورصح ممثل الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات  .53
الإطالق فامي يتعلق لكن يف بعض ادلول يكون للفنانني ورشاكت التسجيل حقوق حمدودة أأو ل تكون هلم حقوق عىل البث 

ومل يتعرض عىل معاهدة تضمن أأن هيئات البث حتصل عىل حامية اكفية ضد ابس تخدام التسجيالت الصوتية يف البث. 
ىل هيئات البث فهل تتطلب كرشط  تقوم  أأساس يأأنرسقة الإشارة لكن مثل هذه املعاهدة تعطي مس توى أ خر من احلقوق اإ

معاهدة فناين الأداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية عىل الأقل ، ني ورشاكت التسجيل حقوق بث للفنانادلول املتعاقدة مبنح 
ن التعريفات املوجودة يف معاهدة جديدة لبد أأل متحو التعريفات وفامي يتعلق ابلنطاق الاكيف والتطبيق . للملكية الفكرية فاإ

التقليدية املس تخدمة يف معاهدات حقوق املؤلف التقليدية وخاصة ت ك اليت تتعلق ابجلهات النشطة املتعلقة ابلبث 
ابلمتيزي بني البث من لبث احلي.  لقد اكن من الرضوري ان نقوم لقد اكن البث وجيب أأن يظل حمدودا ابلنس بة ل والإرسال. 

كام جيب المتيزي أأيضا بني هيئات الأخرى مبا يف ذكل البث عرب ش باكت المكبيوتر من انحية أأخرى.  الإرسالانحية وأأشاكل 
وجيب أأن تكون املعاهدة اجلديدة مقصورة عىل امحلاية املطلوبة حملاربة رسقة الإشارة. الأخرى.  الإرسالالبث وهيئات 

ن املعاهدة البث حقوق تعطهيم س يطرة فاعةل وحقوق تتعلق ابحملتوى اذلي حتمهل هذه الإشارة. ولجيب منح هيئات  اإ
اليت تسود عىل حقوق اجلديدة جيب أأل ينتج عهنا موقف غريب تمتتع فيه هيئات البث حبقوق تتعلق مبحتوى املوس يقى 

نتاجاذلين قاموا اببتاكر  الأشخاص س هتدف، لن يقوم ابملساس ابمحلاية القانونية اليت تمتتع ومثل هذا املهنج امل هذا احملتوى.  واإ
 لس تخدام املنفصل للمحتوى. فامي يتعلق ابهبا هيئات البث 

شارات ( FIAPFالاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم )ورصح ممثل  .54 بأأن أأي معاهدة عاملية حول حامية اإ
 الأدوات القانونية ادلولية ملاكحفة القرصنة. لقد أأثرت معلية يكون لها مايربرها كجزء من معلية نرشمؤسسات البث ميكن أأن 

نتاهجا.  رسقة الإشارة عىل الاس تدامة الاقتصادية لهيئات البث اليت مثلت سوقا هامة للأفالم والربامج اليت قام أأعضاؤها ابإ
برامودمع  عادة البث معاهدة تعمتد عىل الإشارة وحمايدة جتاه التكنولوجيا ولها نطاق حمدود مبا مي اإ كن مؤسسات البث من منع اإ

ومل يعتقد أأن امحلاية تتطلب منح حقوق حرصية لأهنا قد تتعارض بصورة غري املرخص لإشارهتا سواء اكن بثا مس بقا أأو بثا. 
مبارشة مع احلقوق احلرصية ملنتجي وموزعي احملتوى. وحث الوفود عىل ضامن مطالبة مؤسسات البث اليت تقع مضن نطاق 

نتاج صالحيا هتا ابللزتام بقانون حقوق املؤلف وأأفضل املامرسات اخلاصة ابلتجارة العادةل حملتوى الربامج اذلي تنتجه رشاكت اإ
ذا أأخفقت يه نفسها يف سيامن وتليفزيون. ومن  املثري للسخرية ابلنس بة لقطاع البث أأن مينح وسائل قانونية جديدة للحامية اإ

عامل مع منتجي احملتوى. وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول الأعضاء ابلعمل معا من أأجل تطبيق معايري قانونية جيدة يف الت
 مرمرة. تسوية اكفة املسائل العالقة الأخرى اليت اكنت قد النظر منذ بداية اللجنة حبيث تمتخض املفاوضات عن نتاجئ 

ىل توافق يف الرأأي حول  .55 دراجوذكر الرئيس بأأن الطريق حنو التوصل اإ أأقل قدر من البث التقليدي قد ظهر بصورة  اإ
من خالل  الإرسالبيانية يف اخملطط السابق. وقد اكن هناك توافق يف الرأأي سشأأن الرتكزي عىل الربامج الأخرى مثل 

ىل أأنه ميكن تطبيق مهنج  عطاء الإشارة يف اخملطط  اإ شارة البث املس بق مت التفاق عىل اإ الانرتنت. وفامي يتعلق بعمود اإ
ج  ذا اإ ىل حقوق حرصية أأو اإ ذا أأشاروا اإ ىل هذا الربانمج لأن ال راء اكنت متباينة اإ باري بناء عىل شلك احلق اذلي قد يعزى اإ
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ن مصطلح "شلك من أأشاكل احلقوق" قد اس تخدم مع عالمة اس تفهام  قاموا ابس تخدام احلق يف املنع يف الربانمج. وذلكل فاإ
لإشارة البث املس بق وطالبت وفود أأخرى حبق سس يط يتعلق ابملنع. اثنيا،  لأن بعض الوفود قد طالبت مبنح حقوق حرصية

معود بث الإشارة الفوري أأو ش به الفوري.  نذا اكن هناك نوع من التفاق سشأأ  فامي يتعلق "مبوضوع امحلاية" قاموا ابختبار ما اإ 
ملوضوع امحلاية. من أأجل مناقشة الإدراج احملمتل  وتقرر  وجوب القيام بتقدمي املزيد من الإيضاحات الفنية فامي يتعلق ابلربامج

ىل بعض اخلربة الفنية لتبادل بعض التعليقات اخلاصة بأأس ئلهتم واليت اكنت تتعلق هبذه الربامج بعيهنا. وفامي  واكنت هناك حاجة اإ
تبادةل بني الفئة الأوىل يتعلق ابخملطط الثاين، وهو خمطط "احلقوق اليت سيمت منحها"، فقد جرت مناقشات تتعلق ابلعالقة امل 

يتعلق ابلفئة الأوىل من احلقوق، أأظهرت الوفود مواقف، تقرتب من هذه احلقوق وفقا والفئات الأخرى من احلقوق. وفامي 
لرشوط معينة. ولزالت ت ك الرشوط خمتلفة عن بعضها بعضا لكهنا تضمنت احامتلية توضيح أأهنا ل جيب أأن تكون حقوق 

جيابية والأرحج أأهن وعىل النقيض ال خر، فامي يتعلق بفئة احلقوق، اليت ميكن أأن نراها يف ا س تكون يف صورة حقوق منع. اإ
عادة  شارة البث، واإ نتاجاخملططات، وتثبيت اإ لهيا من خالل  اإ شارات البث يف أأماكن ميكن ادلخول اإ وتثبيت مواد البث وأأداء اإ

دراهجا ومت ذكر املسائل الأفقية مرة أأخرى ومت يد من املناقشات. دفع رسوم دخول، فقد عربت الوفود عن احلاجة لإجراء املز  اإ
من خالل احلقوق اجملاورة وحقوق أأخرى من خالل  صك احملمتلوميكن لبعض ادلول الأعضاء القيام بتطبيق اليف اخملطط. 

ا ابلنس بة للمسائل الأفقية، أأنواع أأخرى من الأطر الترشيعية. ومت التأأكيد عىل أأمهية املرونة واكنت هناك حاجة لتذكرها. أأم
شارات قبل البث ل يزال حتت النقاش.  ن التعامل مع اإ عداد نسخة فاإ وفامي يتعلق ابخملطط الثالث اخلاص ابملفاهمي، فقد مت اإ

جديدة تتضمن عنارص خمتلف املفاهمي واملراجع اخلاصة مبصادر خمتلف املساهامت، اليت مت تلقهيا، فامي يتعلق ابلتعريفات، مبا 
ىل املعاهدات ادلولية احلالية، واملذكورة يف الصفحة الأخرية من اخملطط. وطاملا أأن اكفة ادلول ليست أأعضاء  يف ذكل الإشارة اإ

يف هذه املعاهدات، فقد تضمنت تعريفات مفيدة ميكن العمل عيل أأساسها. وابلرمغ من ذكل، مت تبادل رأأي هام حول 
ىل اتفاق حول نوعية الربامج اليت سيمت تغطيهتا، وميكن اختاذ قرار سشأأن تعريف البث، أأوحت بأأنه ما أأن يمت التوص ل اإ

ىل الربامج ذات الصةل.  وقد مت التقدم بطلبات للحصول عىل املزيد من اخلربة الفنية يف ادلورة  احلقوق اليت سوف متنح اإ
ىل جانب طلبات لتحديث ادلراسات احلالية اليت تعطي الوفود الأد لهيا. التالية للجنة اإ  وات اليت حيتاجون اإ

وعرب وفد بيالروس، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، عن شكره للرئيس  .56
ىل التوفيق بني مواقف الوفود حول القضااي الأساس ية  والأمانة عىل اجلهود اليت بذلها من أأجل وجود حوار متضافر هيدف اإ

وفامي يتعلق ابلعنوان "احلقوق اليت سيمت منحها" املوجود يف اخملطط، يوجد هناك خيار حممتل يتعلق بضامن ة. املتعلقة ابملعاهد
ن ذكل يعترب أأساسا وقائعيا جديدا وهو ما سوف يسمح هلم ابلرتكزي عىل  حقوق هيئات البث. ومن وهجة نظر اجملموعة فاإ

ىل حل  أأكرث اجلوانب أأمهية يف املشلكة ولضامن أأن املناقشات مس هتدفة. وسوف تسمح هلم أأيضا ابلتقدم للأمام للتوصل اإ
للمشاركني دلورها النشط يف املناقشات وعىل وسط بني اكفة الأطراف املعنية وأأحصاب املصلحة. وعرب الوفد عن امتنانه 

ىل أأن اجملموعة وقد مسح هلم بتحليل القضااي املوضوعية، فامي يتعلق حبجم احلقوق والهيئات املعنية. مساهامهتم.  ومت الإشارة اإ
بوضع أ لية فعاةل وحديثة محلاية حقوق هيئات البث نظرا لتنوع هذه الهيئات وتنوع الأساليب التكنولوجية املشاركة اكن ملزتمة 

 يف البث. 

عداد اكفة اخملططات بصورة رسيعة.  .57 ىل الأمانة عىل اإ وعرب وفد املكس يك عن شكره للرئيس وعرب عن شكره العميق اإ
ىل أأن لأنه ميكن من نظرة واحدة رؤية خمتلف اخليارات اليت وضعهتا الوفود. قد ساعدت اخملططات الوفد و  وأأشار الوفد اإ

الاس تخدام غري املناسب للممتلاكت ليس هل أأثرا حفسب عىل البث، لكنه يكون هل أأثرا عىل اكفة احلقوق اجملاورة، ابلإضافة 
ىل املؤلفني، والفنانني، وفناين  ومن مث، جيب أأن والفنيني واكفة الأفراد اذلين يشاركون يف العروض السمعية والبرصية.  ءالأدااإ

من خالل القرصنة أأو الاس تخدام ينتج اذلي قد  الرضريأأخذوا بعني الاعتبار أأن أأمهية هذا املوضوع اكنت بعيدة املدى وان 
شارات ميكن أأن يقوض حقوق املؤلف واحلقوق الأخرى.  اخلاطئ  لالإ
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ورصح بأأنه ابلرمغ من وعرب وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن شكره للرئيس عن العمل اذلي قام به.  .58
نه حيب أأن يكون دليه مزيد من الوضوح فامي يتعلق ابدلراسات املقرتحة  عدم اعرتاضه عىل أأي من الاقرتاحات املقدمة، فاإ

 قرار.ومزيد من التفكري قبل قيام اجملموعة ابختاذ 

وعرب الرئيس عن شكره لوفد كينيا، اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية، ورصح بأأنه طلب معقول للغاية وأأنه أأمر  .59
عطاءس يقومون به قبل  عطاهئا اللكمة.  اإ وفامي يتعلق ابلعروض اللكمة للمنظامت غري احلكومية اليت بدأأت ابملطالبة ابإ

ن الفكرة الأولية اليت ودول مع  عرض سلطات قضائيةاهنم يودون خرجت من القاعة غري الرمسية اكنت  الإيضاحية الفنية فاإ
يضاحية من أأجزاء خمتلفة من العامل مع خربات معينة  ىل أأربعة ممثلني بتقدمي عروض اإ الرتكزي عىل خربة العامل النايم. وقام ثالثة اإ

وتمت صياغة الأس ئةل مقدما وتتعلق ابلأمور اليت للجنة. متعلقة بصناعة البث، ميكن أأن جتيب عىل الأس ئةل الفنية اليت أأاثرهتا ا
يضاحات. متت مناقش هتا.   وفامي يتعلق ابدلراسات، طالب الرئيس الأمانة أأن تقدم اإ

ت غري الرمسية، فقد ورصحت الأمانة بأأنه يف أأعقاب الطلبات اليت مت تقدميها من قبل العديد من الوفود يف املناقشا .60
واكنت ادلراسة الأوىل عبارة بعض املستندات احلالية وادلراسات اليت متت يف الس نوات املاضية. اكن الطلب يتعلق بتحديث 

عدادها يف  وأأطلق علهيا امس "حامية هيئات البث، ورقة خلفية فنية"، واليت  2002عن ورقة خلفية فنية قامت الأمانة ابإ
عدادوقد مت ركزت عىل هيئات البث وأأنشطهتا.  ذلكل فقد تناول التكنولوجيا  2002يف عام  SCCR 7/8املستند رمق  اإ

لهيا فقد اكنت دراسة مت  عدادهااملوجودة منذ ثالثة عرش عاما. أأما ادلراسة الأخرى اليت متت الإشارة اإ بناء عىل  2010يف  اإ
قتصادي لقد اكنت دراسة حول البعد الاجامتعي الاطلب من اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

ىل ثالثة أأقسام، وبصفة خاصة،  شارة ومت تقس ميها اإ لهيا يف املناقشات  الإشارةاليت متت  الأقساملالس تخدام غري املرخص لالإ اإ
غري الرمسية واليت اكنت تتعلق ابلسوق احلالية والاجتاهات التكنولوجيا يف قطاع البث، أأم اجلزء الثاين واذلي يتعلق ابلنفاذ 

وأ اثره، مث الرتكزي بصفة خاصة عىل نطاق القرصنة عىل الإشارة يف قطاع البث. ووفقا  وأأس بابهالبث، غري املرخص حملتوى 
، اكن هناك طلب لتحديث هذه ادلراسات، وخاصة ما يتعلق بكيفية اس تخدام هيئات البث وكيفية تأأثر هيئات الأمانةلفهم 

 خملاوف اخلاصة ابدلول النامية. البث ابلقرصنة مع الرتكزي بصفة خاصة عىل القضااي املتعلقة اب

وشكر الرئيس الأمانة عىل رشاها اذلي عكس ما مت طرحه من مقرتحات يف املناقشات غري الرمسية مع الرتكزي عىل  .61
تكنولوجية جديدة لأن التكنولوجيا تمنو بصورة رسيعة واكن من املهم القيام بتحديهثا.  أأساليبخربة ادلول النامية واس تخدام 

سهام يف حاةل النقاش. وابلرمغ  من ذكل، قيل أأن ادلراسة جيب أأن تكون مركزة للغاية حىت ل يمت وقف املناقشات بل لالإ
ذا اكن هناك دمع للطلب املطروح يف  يضاحات الأولية، سأأل الرئيس اجللسة العامة عام اإ  غري الرمسية. املناقشات ونظرا لالإ

الأفريقية، بأأنه ل يعارض الفكرة لكنه حيتاج لبعض الوقت للتشاور داخل رصح وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة و .62
هناء الرئيس دلورة اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.  اجملموعة. وطالب بأأن يقوموا بتأأجيل القرار حىت قبل اإ

 سأأةل. مث ميكهنا العودة للرئيس حول هذه امل  موامئةواكنت حتتاج لبعض الوقت لل

وشكر الرئيس وفد كينيا واقرتح أأن يقوم ابلتفكري يف أأن الطلب قد نشأأ من اجملموعة غري الرمسية وتقدمت به عدة  .63
 وفود. 

ذا  .64 ن هناك دول اكنت تقوم ابلبث ولها احتياجات معينة. وتساءل عام اإ ورصح وفد توجو بأأنه فامي يتعلق ابلبث، فاإ
ن بعض يف ا أأخذهااكنت هذه الاحتياجات قد مت  حلس بان يف الوثيقة. وبعض ادلول متر مبراحل خمتلفة من المنو وبذكل فاإ

شاراهتاادلول قد تس تخدم بعض جرياهنا الأكرث منوا يف نقل   . اإ
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وشكر الرئيس وفد توجو عىل تذكري أأعضاء الوفود بوهجات النظر واحتياجات معينة من أأجزاء خمتلفة من العامل وأأكد  .65
جراؤها س تقوم ابلرتكزي عىل خربة ادلول عىل أأنه جيب أأخذ حالت ا ن ادلراسة اليت سيمت اإ لمنو اخملتلفة يف احلس بان. وذلكل فاإ

 النامية. 

يكولوجيا املعرفيةورصح ممثل  .66 الوحيد اذلي مت  اليشءبأأنه قام ابلطالع عىل اجلداول ويبدو أأن  املؤسسة ادلولية لالإ
اكنت القاعدة يه أأنه مبجرد بث املادة من وكام فهم الأمر، عرب الانرتنت.  الإرسالحذفه يف هذه النقطة ابلنس بة للمعاهدة اكن 

ىل خدمات مثل أ ي تيون وأأمازون دوت كوم،  ذا نظروا اإ خالل هيئة بث تقليدية قد يمت حاميهتا حىت لو مل ترد لها ذكل. واإ
وزيع الأفالم وبرامج التليفزيون، فقد ونيتفليكس، أأو هولو أأو ذكل النوع من أأنواع خدمات البث عرب الانرتنت اليت تقوم بت

ن ما علهيم فعهل هو أأنه جيب علهيم أأن يظهروا أأن احملتوى قد مت  رساهلبدا هلم أأنه يك يس تفيدوا من احلق، فاإ عرب حمطة  اإ
ىل خشص، يف ماكن مع عىل الكوكب، مرة عىل الأقل، مث يصبح لها وضع جديد من  تليفزيون اكبل أأو مقر صناعي أأو مذايع اإ

ىل مكتبة خال عطاء ممتلاكت اإ ن الأمر يصبح أأش به ابإ لأهنا قامت ببيع كتاب ل عدم المتتع حبق املؤلف أأو حق التفرد. اإ
كل مثل النسخة ذذكل مل يعد حق بث بعد ذكل، ورمبا ميكن أأن يكون  واعطاهئا احلق يف العمل. وقد يبدو أأن الأمر هو أأن

هنم اكنوا موزعنيالرمقية من حق ابئعي الكتاب.  مسعية وبرصية. لقد اكنت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق  لأعامل اإ
اجملاورة تقوم بتصممي حق متفرد، مس توى من احلقوق اخلاصة مبوزعي احملتوى السمعي البرصي اذلي مر من خالل اكبل أأو 

ذاعة يف وقت من أأوقات حياهتم ومل يقوموا، فامي يتعلق ابحلق اذلي سيمت  غالق الباب أأمام أأي ىشء. لقد اكن حمطة اإ منحه، ابإ
ذا اكن الغرض هو طمأأنة الناس بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة تقوم  ما يصيغونه ميثل أأداة خميفة. واإ

ىل عرض اجلداول عىل ن ذكل مل يتحقق. واكنت هناك حاجة اإ .  سىشء ضيق ضد القرصنة ابلنس بة للبث التقليدي، فاإ  امللأ

املؤسسة ادلولية أأنه قد اقتنع للغاية بتعليقات ممثل  (CCIAمجعية صناعة احلواسيب وأأهجزة التصال )ورصح ممثل  .67
يكولوجيا املعرفية حول البث الفوري حملادثة تتعلق ابملستندات واليت ل تتوفر للجمهور. ورمبا اكنت هناك طريقة مللء  لالإ

هذه الثغرة. وفامي يتعلق ابملناقشات املتعلقة ابحلقوق وموضوع امحلاية، ولكن احلقوق بصفة خاصة، كام قال ممثل املؤسسة 
ن يكولوجيا املعرفية يف أأكرث من مناس بة، فاإ لكرتوانت مل يبدو للجمعية عىل أأنه معل  ادلولية لالإ نبعاث موجات حامةل  لالإ اإ
ن جتميع معليات الإرسال وجتميع  بداعيةحمتوى الإرسال، ابلتأأكيد يعترب معلية جتميع لأعامل ابداعي ابلرضورة. اإ يف برانمج  اإ

نه مل جيد أأي منطق يدمع اس تخدا م لكمة "حق" أأو "ترخيص" أأو لكن طاملا أأن هذه املامرسة قد كرست محلاية الإشارة فاإ
لقد اكنت مقتنعة بصورة أأكرب ابملهنج املوجود يف اتفاقية بروكس يل للأمقار الصناعية "مرخص" فامي يتعلق ابمحلاية من القرصنة. 

شارة حية من  سيشءاليت متت مناقش هتا  شارة البث عن الوجود عند اس تقبال اإ من التفصيل. ويه احلاةل اليت تتوقف فهيا اإ
عادةأأي هجاز قادر عىل  خالل ن حامية أأي جعلها قابةل لالإدراك من قبل خشص طبيعي.  أأونقلها  اإ  يشءومن املثري لالهامتم فاإ

طالقليس حيا  شارة عليه اكن أأمرا مس تحيال.  واإ ن الإشارة الوحيدة املوجودة يه الإشارة احلية. ومل تر الأمر منطقيا لكمة اإ اإ
نه  يشءبأأن حنمي أأي تعرتف بأأنه حقيقة،  أأو ش به فوري عند التحدث عن الإشارة. وفامي يتعلق ابلإشارة اليت تس بق البث فاإ

رسال لكنه ليس بثا. وقد اكنوا مجيعا يتعاطفون مع منع القرصنة عىل  نه ميثل اإ برانمج يمت بثه قبل توافره ابلفعل للجمهور، اإ
اتحتهالإرسال قبل  كن ممثل امجلعية مل يعتقد أأهنم ميكهنم ان يطلقوا عىل هذه للجمهور كجزء من معلية متاكمةل للقيام بذكل، ل اإ
مثل البث احلي نفسه. واقرتحت تراجع بعض املناقشات لإيضاح أأن امحلاية لن يمت مد نطاقها لتشمل  اليشءالإشارة نفس 

 أأي نوع من أأنواع الإشارة الثابتة. ويه املوضوعات اخليالية 

ىل هيئات  الالتيين الأمرييك لفناين الأداء الاحتاد الأيبرييوأأشار ممثل  .68 ىل ماقاهل املتحدثون السابقون اذلين أأشاروا اإ اإ
البث. لقد اكن من املهم القيام حبامية الإشارة من القرصنة لكن اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ليست 

أأن  املفزعب أأن تقوم هيئات أأخرى ابلبحث يف هذا املوضوع. واكن من الهيئة املناس بة لتقدمي هذا النوع من امحلاية ورمبا جي
شارة. لقد حتدث كثريا عن الأمر مع خمتلف يمتكن مس تخدم، مثل رشكة بث عىل سبيل املثال،  من أأن يصبح ماكل لالإ

نه عند نرش احملتوى، ل تمت حامية حقوق ماليك احملتو   ى. هيئات البث لكن للأسف أأنه يف بعض البدلان، فاإ
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ورصح ممثل مجعية منظامت فناين الأداء الالتينيني أأنه ابلنس بة للهيئات واملمثلني والراقصني وأأحصاب همن أأخرى من  .69
ن املدخالت اليت يقدهما هؤلء  نه عندما يتعلق الأمر ابلقمية الإبداعية فاإ أأمرياك الالتينية وبدلان انطقة ابللغة الفرنس ية، فاإ

الصناعية أأو أأية قنوات. ومن خالل مناقشات طويةل اكن دلهيا  الأمقاروليس عرضها خالل  الفنانون يه اليت تأأيت بأأكرب دخل
خراج املعاهدة ىل . علهيا شكوك أأكرث من قناعات تتعلق ابلطريقة اليت جيب اإ طريق واكن يبدو أأن أأعضاء الوفود وصلوا اإ

ىل اتفاق يتعل ق مبا جيب أأن يكون موضوع امحلاية مبوجب مسدود. ووجدت أأنه من املقلق أأهنم غري قادرين عىل التوصل اإ
ضافة  شارة. ومل يكن من املعقول اإ التفاقية. ورأأت أأن رشاكت البث ل جيب أأن يكون لها أأي حقوق حرصية تتعلق ببث أأي اإ

ذا اكنوا يقومون فقط حبامية الإشا رة مس توى أ خر من امحلاية لهؤلء اذلين يتسلقون عىل حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. فاإ
ىل أأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مل تكن أأفضل الطرق اليت  بصفهتا البديل املنطقي الوحيد، فقد اكن علهيم الإشارة اإ

نه من مس توى امحلاية اذلي مت التفاق عليه، اكن عىل اكفة رشاكت البث احرتام  متكهنم من حتقيق ذكل. وبصورة مس تقةل، فاإ
 هنا، ويه حقوق املؤلف وحقوق فناين الأداء. حقوق احملتوى، اليت اكنوا يس تغلو 

هنا قد دمعت ممثيل  مركز الإنرتنت واجملمتعورصح ممثل  .70 مجعية صناعة احلاس بات بأأنه من خالل تقدمي املستندات فاإ
يكولوجيا املعرفيةو لكرتونية وأأهجزة التصاللإ ا ببعض وفامي يتعلق وأأرادت أأن ترى الأوراق غري الرمسية.  املؤسسة ادلولية لالإ

احلقوق اليت سيمت منحها، واليت مت ذكرها يف أأوراق املناقشات غري الرمسية حتت العمود الثالث، ويه يف املقام الأول حقوق 
ووجدت أأنه من غري املالمئ أأن نقدم تثبيت وما بعد التثبيت وما يمت بعد تثبيت الإشارة يقوم بتغطيته قانون حق واملؤلف. 

توجد حقوق املؤلف ابلفعل وأأن املعاهدة اكنت تسعى خللق نوع من ش به توافقة واملتداخةل حيث مجموعتني من احلقوق غري امل 
 حقق املؤلف لنفس احملتوى الأسايس. 

يران الإسالمية اقرتاحني. .71 وكام اقرتح الوفد يف ادلورة أأحدهام اكن يتعلق ابدلراسة اجلديدة. واكن دلى وفد مجهورية اإ
ن ادلراسة اجلديدة ىل اجلوانب الفنية للأساليب التكنولوجية اجلديدة يف صناعة البث لبد من أأن تركز  الأخرية، فاإ ابلإضافة اإ

عىل ال اثر احملمتةل عىل أأحصاب املصلحة ال خرين مثل املؤلفني وفناين الأداء واجملمتع كلك. أأما الاقرتاح الثاين واذلي يتعلق 
عداد خمطط يتعلق  ابخملططات فقد اكن مؤداه أأن وجود خمطط أ خر سوف يؤدي ذا أأمكن اإ ىل املساعدة سشأأن احلقوق. واإ اإ

تفاقية روما، واتفاقية بروكس يل، و  ىل الأدوات ادلولية احلالية، مثل اإ املتصةل ابلتجارة من اجلوانب اتفاقية ابحلقوق، مع الإشارة اإ
يضاحات يف املناقشات.  نه سوف يساعد عىل تقدمي اإ  حقوق امللكية الفكية، فاإ

ىل اتفاقية بروكس يل، واليت مت تضميهنا  .72 يران الإسالمية اليت اقرتحت الإشارة اإ وعرب الرئيس عن شكره لوفد مجهورية اإ
وأأحد  –ودعا الرئيس اللجنة للوقوف دقيقة حداد يف ذكرى الفنان املبدع العظمي يف الصفحة الأخرية من خمططات التعريفات. 

 –الس يد روبرتو جومزي بولنوس  –اليت تتحدث ابللغة الفرنس ية ويف القرن العرشين الفنانني الكوميديني العظامء يف ادلول 
ىل شكس بري، لأنه اكن اكنت  طالق هذا الامس عليه يف اشارة اإ واملعروف عىل مس توى العامل ابمس "تشيس برييتو". وقد مت اإ

 الإعاملثل وخمرج ومنتج للعديد من مرسيح واكتب سيناريو عظمي للسيامن والتليفزيون. وقد اكن مؤلفا وسيناريست ومم 
عداده ومتكن من  واملرسحيات اليت عرضت عىل الشاشة. وبفضل البث أأصبح العامل بأأرسه عىل دراية ابحملتوى اذلي قام ابإ

الارتباط به. ورصح الرئيس بأأهنم سيشاهدون فيلام قصريا مث يقومون ابلوقوف دقيقة حدادا عىل وفاة هذا الرجل. وبدل من 
 وف دقيقة حدادا اقرتح الرئيس بأأن تقوم اللجنة ابلتصفيف للرجل. الوق

 : التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ 6بند ال 

وهو موضوع هام يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة  6وافتتح الرئيس املناقشات حول بند جدول الأعامل رمق  .73
س ابلربوفيسور كينيث كروز واذلي دعي لعرض نتاجئ دراسة حمدثة حول التقييدات ابملكتبات ودور احلفظ. ورحب الرئي

ىل   والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. وقد اكنت هذه ادلراسة مفيدة يف نسخهتا الأوىل من حيث أأهنا أأدت اإ
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طالق مناقشات حول هذا املوضوع وهو السبب اذلي جعل العديد من الوفود ترسل بطلبات من أأجل حتديث ادلراسة.  اإ
ىل أأن امللخص التنفيذي لدلراسة متوافر باكفة اللغات الرمسية. وأأعطى الرئيس اللكمة للأمانة.  وأأشار اإ

وقامت الأمانة بتقدمي الربوفيسور كينيث كروز، مؤلف ادلراسة احملدثة حول املكتبات ودور احلفظ، وثيقة  .74
SCCR/29/3وأأطلقت ادلراسة الأوىل حول التقييدات  2007ث كروز يف عام . والتقت الأمانة ابلربوفيسور كيني

والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ واليت متت مناقش هتا من قبل اللجنة يف ادلورة السابعة عرش للجنة ادلامئة 
. وقد تغري SCCR/17/2واكنت النسخة الأوىل من ادلراسة قد وردت يف الوثيقة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

عىل دور املكتبات. وقد تضمنت ادلراسة احملدثة البارزة قوانني حقوق املؤلف يف  اليشءوينطبق نفس  2008الكثري منذ عام 
دوةل وأأظهرت أأن اس تثناءات املكتبات متضمنة يف حقوق املؤلف يف غالبية ادلول يف الوقت احلايل. وسوف يقدم  186

 رة متعمقة وحتليلية لس تنتاجاته. ودعت الأمانة بروفيسور كينيث كروز للتحدث. بروفيسور كينيث كروز نظ

ىل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف  .75 مانة والرئيس عىل فرصة احلضور اإ وعرب الربوفيسور كينيث كروز عن شكره للأ
حلقائق لظهار ما حيدث حول هو عرض ا 2014و 2008واحلقوق اجملاورة. وقد اكن هدفه من العرض التوضيحي يف عام 

ومع ذكل املوضوع مت رسد العديد من اس تثناءات حقوق املؤلف املتعلقة ابملكتبات.  أ والعامل يف س ياق صناعة القوانني 
التعريفات واليت وردت يف التقرير. واس تعرضت ادلراسة الاس تثناءات الترشيعية واليت تعين أأن القانون يظهر يف قرارات 

صادر أأخرى. وبدأأت ابلس تثناءات الترشيعية اليت تنطبق عىل املكتبات ابملعىن العام، أأو عىل الأقل يف الفئات القضااي ويف م
أ خر. لقد  يشءالرئيس ية. ومل تكن ادلراسة حول الترشيعات اليت تنطبق فقط عىل مكتبة بعيهنا، أأو مكتبة وطنية أأو أأي 

لقد اكن س يعرض احلقائق بأأفضل صورة يراها واكن هناك درجة من  اكنت حول املكتبات كفئة عريضة أأو ابملعىن العام. 
التفسري اليت عرب عن أأمهل يف أأن تكون واحضة. واكن هدفه هو التأأكد من وضوح احلقائق وأأن تفسرياته اليت يقدهما واحضة 

ك لتقدمي معلومات، حىت كذكل. وقد أأكد عىل أأنه بدون مواربة ليؤيد أأي موقف كام أأنه ل ينتقد أأي موقف. فهو موجود هنا
ينطبق عىل ذكره لأسامء بعض ادلول وهو ما مل يعد تأأييدا أأو نقدا ولكهنا اكنت حقائق  اليشءيس تطيعون تفحصها معا. ونفس 

حداهام من عام   2008توحضها ادلراسة والبحث بأأفضل صورة. ولوضع ذكل يف س ياق ادلراسة، اكنت هناك دراس تان، اإ
وقد غطى التقرير الأول اكفة ادلول لكن اكنت هناك دول مل جيدوا ن جيب قراءة التقريرين معا. . واك2014والأخرى من عام 

ىل ادلول اليت حدث فهيا تغيريات يف القانون ذو الصةل. واكن  هبا ترشيعات. وقام التقرير اجلديد مبلء هذه الثغرات وأأشار اإ
ذا اكنت هناك دوةل غري مدرجة  ن ذكل يعىن أأن ادلراسة قد بينت أأنه مل حيدث  2014يف تقرير جيب قراءة التقريرين معا واإ فاإ

ذا وقعوا يف أأخطاء تتعلق ابحلذف أأو التفسري أأو الوصف، فقد  أأي تغيري يف أأي جانب من جوانب قانون حقوق املؤلف. واإ
جياد القانون، والتأأكد من أأنه فه 187اكن شغوفا لالس امتع لدلول الأعضاء. ويف ظل وجود  ن اإ مه بصورة دقيقة وأأن دوةل، فاإ

ذا اكن هناك أأمرا أأغفهل وميكن دلوةل من ادلول الأعضاء عرضه،  ن املهمة اكنت شاقة. واإ دليه أأحدث قانون من لك دوةل فاإ
ىل دراسة  ذا نظروا اإ نه اكن يرحب هبا ودعا أأعضاء الوفود لتبادل املعرفة املضافة اليت دلهيم. واإ ، فقد اكنت هناك 2008فاإ

دوهل  149يعرث عىل وحيدد ترشيعات من  أأندوةل عضو وقد اس تطاع  184 هذا الوقت اكنت هناك ويفأأعداد أأساس ية. 
ذا اكنت معلية الرتمجة هممة، ميكنه احلصول عىل ترمجة مفيدة وصاحلة  مهنا واكن عىل ثقة من أأهنا ترشيعات حديثة. واإ

يوجد هبا اس تثناءات ترشيعية تنطبق عىل دوةل ل 21دوةل من ادلول الأعضاء اكنت هناك  149ومن بني لالس تخدام. 
دوةل يوجد هبا ترشيعات ذات نطاق عام.  27الأعضاء اكنت هناك  149املكتبات ودور احلفظ يف نطاق ادلراسة. ويف ادلول 

ورشح أأن ذكل يعىن أأن الترشيع لينطبق بصفة خاصة عىل نوع معني من الأنشطة. وميكهنم النظر يف الترشيعات اليت 
لرواد املكتبات لس تخداهما يف البحث وادلراسة.  لإعارهتا أأنشطة احلفاظ عىل سبيل املثال أأو نشاط معل نسخ تنطبق عىل

وأأنشطة أأخرى للوفاء ابحتياجات النسخ وابملقارنة، اكنت بعض الترشيعات عامة للغاية ومسحت للمكتبات ابملشاركة يف 
ىل هذا املفهوم عدة مرات خالل اس تثناء عاما املكتبة، وليس ابلرضورة لأغراض معينة. وقد اكن ذكل  وأأنه سوف يعود اإ

واكنت هناك بعض ادلول الأعضاء، وهو عدد قليل، يوجد هبا ترشيعات عامة لكهنا دلهيا ترشيعات العرض التوضيحي. 
منفصةل تتعلق بأأحد هذه املهام اخلاصة أأو بعضا مهنا. ومتت ك ادلول الس بعة والعرشين الأعضاء ترشيعات للتطبيق العام، لكهنا 
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ىل  حصاءل متت ك ترشيعات أأخرى للتطبيق اخلاص. وابلنظر اإ ليه من  2008عام  اتاإ حصاءاتوما أ لت اإ نرى  2014يف  اإ
دوةل عضو. ويف  187دوةل عضو وال ن يوجد  184أأن ادلراسة توسعت وتغريت. فعىل سبيل املثال، اكن يوجد حيهنا 

جياد الترشيعات يف   اس تطاع حتديد ترشيعات 2014دوةل من ادلول الأعضاء بيامن يف دراسة  149الأصل اكن ميكنه حتديد واإ
ىل  186موثوق فهيا من  دوةل من ادلول الأعضاء. وميثل ذكل توسعا خضام ابلنس بة ملا اكن ممكنا منذ عدة س نوات. وابلنظر اإ

ن ادلول الأعضاء اليت ل متت ك اس تثناءات ترشيعية تنطبق عىل املكتبات قد ارتفعت من  الإحصاءاتهذه  . 33اىل  21فاإ
ن عدد ادلول الأعضاء اليت تعمتد ىل  27عىل اس تثناء عام ارتفع من  كذكل فاإ ن ت ك مل متثل تغيريات 34اإ . وابلتناسب، فاإ

ن أأحد أأس باب ارتفاع رمق  أأشارتجذرية لكهنا  ىل اس مترار الاس تنتاجات الشامةل. عالوة عىل ذكل، ووراء الكواليس، فاإ اإ
ىل  149الترشيعات من  وقد اكنت قاعدة ين يف الويبو. اكن نتيجة للجهد الشاق اذلي بذهل بعض املسؤولني البارز 186اإ

الوفود عىل اس تخداهما والتأأكد أأن القوانني السارية يف بدلاهنم موجودة  أأعضاءقمية كبرية وجشع معلومات ليكس يف الويبو متثل 
ن تطوير قاعدة البياانت هل أ اثر معيقة عىل جناح  ادلراسة. عىل قاعدة البياانت ويمت توفريها للباحثني ولزمالهئم لس تخداهما. اإ

ىل  21مفن حيث املضمون، مل تقفز اس تثناءات املكتبات من  ىل  27دوةل عضوا والاس تثناءات العامة قفزت من  33اإ دوةل اإ
ىل وهو ما ليعترب تغريا جذراي عىل مر الس نني. عضوا دوةل  34 وفامي يتعلق ابدلول الأخرى الأعضاء مفن خالل النظر اإ

من الترشيعات املطبقة واليت تسمح للمكتبات ابس تخدام واس تنساخ واس تخدامات أأخرى ترشيعاهتا وجدوا بصفة عامة مزجيا 
للأعامل لأغراض احلفظ واستبدال الأعامل املفقودة والتالفة يف املكتبة، وترشيعات تسمح للمكتبات بعمل نسخ لإعطاهئا 

ىل الأحاكم الترشيعية املتعل وأأحباهثمللمس تخدمني دلراساهتم  قة بتوفري نسخ يف أأماكن معينة يف مقر املكتبة اخلاصة. وأأشار اإ
اتحهتا مبقر املكتبة جزءا من ادلراسة.  أأصبحورصح بأأن ذكل  ن الترشيعات املتعلقة ابلأحباث وادلراسة اكنت تتعلق ابإ اإ

ىل توفري احتياجات الرواد لأغراض ادلراسة والبحث. ويف تقرير عام  من  ، قام بتحديد عدد صغري2008وهتدف بصفة عامة اإ
ىل ابلتوسع يف ادلول الأعضاء اليت قامت  ولكن مل تكن هناك العديد بني املكتبات الاس تعارة نطاق ادلراسة اخلاصة والبحث اإ

وقام أأيضا بتحديد عدد صغري من ادلول دلهيا ترشيعات تعطي حامية للمكتبات فامي . 2014من احلالت اجلديدة يف تقرير 
ومل يكن هناك الكثري اذلي عن اس تخدام أأهجزة النسخ والأهجزة الأخرى يف مقر املكتبة. يتعلق ابنهتاك حق املؤلف النامج 

ضافته. واكنت هناك بعض  وحرض  (TPMs)حول تدابري امحلاية التكنولوجية  2014و 2008يف تقريري  الإحصاءاتميكن اإ
ام عدد أأكرب من ادلول الأعضاء بتطبيق الالتفاف علهيا لكن مع اس تثناء املكتبات. واكنت هناك زايدة يف هذه الأعداد وق

ن الاختالفات بني تقرير  أأحاكهما( مع WCTمعاهدة حقوق املؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ) ضد الالتفاف. اإ
يف هذا الصدد مل تكن اختالفات جذرية. فلقد شهدت بطء يف تبين قليل من الترشيعات، لكن اكن  2014وتقرير  2008

عام للترشيعات اخلاصة ابحلفاظ عىل املواد، واستبدال املواد التالفة واملفقودة، والنسخ الوحيدة لصاحل الباحثني  هناك اس مترار
ويف س ياقات أأخرى، اكنت هناك بعض واملس تخدمني ال خرين والتوسع يف تطبيق قانون يتعلق بتدابري امحلاية التكنولوجية. 

ل ادلراسة احملدثة. وقد قدم قليال جزء صغري من الس ياق القانوين لفهم كيفية الأمناط والاجتاهات اليت تظهر وخاصة من خال
مالمئة الاس تثناءات يف اخلطة الكربى. لقد منح الهيلك الأسايس لقانون حقوق املؤلف حقوقا ملاليك احلق وأأخضع هذه 

عات واكنت هناك موضوعات كثرية احلقوق لبعض التقييدات والاس تثناءات. واكن املوضوع ذكل اليوم اكن أأحد هذه املوضو 
أأخرى. اكنت هناك الاس تثناءات الترشيعية ملصلحة فاقدي البرص، وملصلحة التعلمي واكنت هناك اس تثناءات ترشيعية دلمع 

تليفزيون الاكبل وتعزيز صناعة التسجيالت. واكنت هناك قيود ترشيعية عىل مدة حقوق املؤلف. وقد أأدت لك ت ك 
ىل التوص ىل معادةل من نوع ما لوحض حقوق ماليك احلقوق، بصفهتم مبدعني وماليك الأعامل اليت تمتتع حبقوق املوضوعات اإ ل اإ

ىل هذه املعادةل، بعض مصاحل امجلهور اليت مت التعامل معها من خالل قيود خاصة ابملدة والاس تثناءات  مؤلف، وأأضافوا اإ
ن القوانني اخلاصة ابدلول الأعضاء اليت قد تكون قد تأأثرت وقد مت حتديد الكثري ممثل ت ك اليت يقومون ابلنظر فهيا. 

واكنت أأمهها لأغراض حقوق املؤلف اتفاقية برن، ومعاهدة حقوق املؤلف ابملعاهدات متعددة الأطراف والصكوك الأخرى. 
جارة من حقوق امللكية الفكرية.  للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية والتفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلت

قلميية واليت اكنت هامة وذات أأثرا كبريا. وقد تضمن جزء كبري من املعاهدة  واكنت هناك زايدة أأيضا يف أأعداد التفاقيات الإ
املتضمنة يف هذه الصكوك ادلولية تبين ما يسمى ابختبار الثالث خطوات. وقد ظهر اختبار الثالث خطوات يف اتفاقية برن 

ن  اس تثناءات و  عدد قليل من الصكوك الأخرى. وقد مسحت اتفاقية برن لدلول املوقعة أأن تضع اس تثناءات وبذكل فاإ
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هنا مسأأةل ترشيعية تقوم عىل السامح ابس تنساخ أأعامل محمية  املكتبات مل تكن هناك ولية هبا يف التفاقية ولكن مت السامح هبا. اإ
حددت العنارص الثالثة، أأو اخلطوات الثالثة، للسامح ابس تنساخ أأعامل محمية  حبقوق مؤلف. واكنت اللغة املس تخدمة قد

ىل، اثنيا، التعارض مع الاس تغالل الطبيعي النسخ حبقوق مؤلف، أأولها، ان تكون يف حالت خاصة، سرشط أأل يؤدي هذا  اإ
ىل الإرضار بصورة غري معقوةل ابملصاحل املرشوعة للمؤلف. وقد تضمن التفاق املتعلق ابجلوانب  للعمل، واثلثا، أأل يؤدي اإ

ىل املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية مواد مماثةل ولكنه مل حيرصها عىل معلية الاس تنساخ.  لقد أأشارت حرصاي اإ
 وقد اكنتحقوق املالكني ومل تقرصها عىل املصاحل املرشوعة فقط للامكل لكن قرصهتا عىل املصاحل املرشوعة ملاكل احلقوق. 

اللغة املس تخدمة خمتلفة بصورة كبرية لكهنا اكنت لتزال لغة تتبىن ما يسمى ابختبار الثالث خطوات. ومل تقم لكامت اختبار 
عطاء بعض املعىن لها وتطبيقها يف بعض الظروف. وقد اكن  الثالث خطوات بتقدمي الكثري من التعريفات. فقد اكنت تتطلب اإ

خطوات ابلنس بة لواضعي القوانني والهيئات الترشيعية هو كيفية تبين اس تثناءات داخل التحدي اذلي ميثهل اختبار الثالث 
طار هذه اخلطوات الثالثة.  عطاءها معىن واكن ذكل ميثل حتداي لأهنا اكنت خطوات صعبة للغاية. ومل تكن اإ واكن جيب اإ

ذا اكنت س   ىل نتيجة ما. وميكن العمل من خالل متساوية. ومل تكن سلسة. وقد قضوا وقتا صعبا يف حماوةل فهمها وما اإ تقودمه اإ
ل تتعارض مع الاس تغالل الطبيعي، اخلطوة  اختبار الثالث خطوات. اخلطوة الأوىل، حالت خاصة معينة، اخلطوة الثانية، اإ

ء أأن الثالثة، أأل يرض بصورة غري معقوةل ابملصاحل املرشوعة للمؤلف. اكنت هذه يه اللكامت اليت اكن عىل ادلول الأعضا
ومل يقصد من هذه اللكامت أأن تعمل ابس تخداهما والتعامل معها وضامن أأن ترشيعاهتا تتوافق مع ما قد تعنيه هذه اللكامت. 

متثل جزءا من الترشيعات أأو القانون نفسه. وبدل من ذكل، حددت الطريقة اليت جيب أأن تكون علهيا عالقة ادلول الأعضاء 
قات، قاموا مبناقشة الصياغة ووضعوا ترشيعات ولكن لأهنا اكنت متثل خطوات صعبة بعضها ببعض. ومن خالل هذه الس يا

لأن معىن اختبار الثالث خطوات اكن قابال للتعريفات املعروفة، فقد اكن دلهيم عدد متنوع من الاس تثناءات. ومل يكن 
لزاميا و اختبار الثالث خطوات  لزامية لكن املعاهدات مل تكن اإ نه عىل ادلول الأعضاء أأن تقوم ابلتجريب والتحرك اإ وذلكل فاإ

ىل حد كبري.  ىل املوضوعات املشرتكة اخلاصة ابلس تثناءات الترشيعية يف اجتاهات خمتلفة متعددة وقد فعلوا ذكل اإ وابلنظر اإ
جرد قيام دوةل من ادلول املطبقة عىل املكتبات بدءا من مفهوم عدم وجود اس تثناءات، فاإن ذكل يعترب قرارا يف حد ذاته. ومب

هنا تأأخذ أأشاكل خمتلفة. وهناك أأحد الاس تثناءات العامة اليت تمتتع بلغة منفتحة للغاية وهو السامح  بعمل اس تثناءات فاإ
للمكتبات ابلخنراط يف أأنشطة معينة املكتبات أأو ملصلحة املس تخدمني. لكن كيف يتفق ذكل مع اختبار الثالث خطوات؟ 

يف حالت خاصة، يمت تعريف قة عىل احملافظة والاستبدال وادلراسة اخلاصة أأو أأي قضااي أأخرى قد تنشأأ. أأو الأحاكم املطب
ن اس تغالل معل ومصاحل أأحصاب احلقوق  ترشيع بصورة طبيعية عىل أأنه يطبق فقط عىل نشاط حمدد يف س ياق املكتبات. اإ

عامل أأو معل نسخ حتت ظروف معينة ميكن اس تخداهما اكن يمت التحمك فيه من خالل حرص النشاط عىل أأنواع معينة من الأ 
ويف ظل هذا التنوع اكنت  يف ظلها لتعزيز مصاحل امجلهور وهو ما قد يعترب أأو ل يعترب تدخال يف مصاحل أأحصاب احلقوق.

يتعلق  وقد أأظهر جزء من اخملططات فامي -هناك بعض الأمناط اليت بدأأت يف الظهور. ومن الطرق اليت تساعد عىل فهمها 
هو طرح أأس ئةل تبدأأ "مبن" و"ماذا" و"مىت" و"أأين" و"كيف"  -بلك دوةل من ادلول الأعضاء يف التقريرين هذا التقس مي 

وحىت "ملاذا" كجزء من حتليل الترشيعات. وميكن رؤية ذكل عىل الرشحية والرشاحئ اليت تظهر. وطلب من الوفود ختيل 
وميكن لهذا الترشيع أأن يأأخذ عدة أأشاكل. غراض حفظ الأعامل مضن مجموعات. ترشيع يسمح ملكتبة بعمل نسخ من أأعامل لأ 

وميكهنم أأن يسأألوا "مبن"، من اذلي يس تطيع تطبيق هذا الترشيع؟يه هو للمكتبات أأم أأنه يتضمن أأيضا دور احلفظ؟ 
تلف عن الأعامل املنشورة؟ والسؤال "مباذا"، هل يطبق فقط عىل الأعامل املنشورة،أأم الأعامل املتاحة للجمهور، واليت خت 

هل يطبق عىل الأعامل غري املنشورة؟ هل يطبق فقط عىل املقالت؟ هل جيب أأن يطبق عىل الكتب؟ هل جيب تطبيقه 
ن السؤال "مبىت" سؤال همم وهناك ترشيعني يف ادلراسة حيث ينطبق الاس تثناء فقط بعد  عىل املوس يقى والأفالم؟ كذكل فاإ

صادية، ويكون اس تثناء يف احلقيقة للحقوق الأخالقية أأو اس تثناء حلق دفع رسوم مقابل النطاق العام. انهتاء مدة احلقوق الاقت
وقد مت حتديد جزء من "مىت"و "كيف" و"ملاذا" عند تعريف احلقوق اليت يمتتع هبا خشص فامي يتعلق هبذا العمل. واكنت 

طبيق ترشيع فقط عند تدهور العمل أأو تلفه أأو رسقته، اخل. "ملاذا" هامة بصفة خاصة فامي يتعلق بعملية احلفظ حيث يمت ت 
 لإعطاهئاوميكن تطبيقه أأيضا عىل النسخ لأغراض البحث. وفامي يتعلق بنطاق الترشيعات اليت تسمح للمكتبات بعمل نسخ 

حدىللمس تخدمني لس تخداهما يف أأحباهثم أأو دراساهتم، اكنت هناك اختالفات دقيقة لكهنا هامة. وقالت  دلول الأعضاء أأن ا اإ
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حدى ادلول  ذكل يمت لأغراض البحث لكن عىل املس تخدم أأن يقدم تعهد يثبت أأنه س يحصل عليه لها الغرض. وقالت اإ
أأن تقدمه طاملا ل يوجد تنبيه بأأنه لأي غرض أ خر سوى أأغراض البحث وادلراسة.  للمكتبةالأعضاء  الأخرى انه ميكن 

نه حىت ابلنس بة للنقطة الأساس   ن ادلول الأعضاء ستتعامل مع املسأأةل بصور وبذكل فاإ ية املتعلقة مباهية البحث وادلراسة، فاإ
. واكنت مسأأةل البث التناظري الإثباتخمتلفة. أأما السؤال املتضمن "ملاذا" فقد تضمن املزيد من الرشوط ومس توايت 

ت مت تبنهيا حديثا واليت اكنت تقترص عىل ابلنس بة لأس ئةل "كيف". واكنت لتزال دلهيا ترشيعا الأساس يةوالرمقي من النقاط 
وهو ما أأاثر مسائل تتعلق حبقيقة سس يطة تتعلق بأأن هناك عدد كبري من الأنشطة يف جمال معاجلة املعلومات اس تنساخ صور 

وبذكل فقد اكن أأماهمم بعض املشالكت مع "كيف" وتوفري خدمات املكتبات واليت تعمتد عىل النظام الرمقي يف الأساس. 
والإجابة اليت تصل وميكن للترشيع أأن يأأخذ أأكرث من شلك، بناء عىل أأي من هذه الأحاكم اليت تطبقها ادلوةل العضو، ضا. أأي

لهيا دراجه يف الترشيع. و، اإ لرمغ من التنوع الغين وفرصة وجود تنوع كبري ابفامي يتعلق بلك من هذه العنارص يف لك مفهوم يمت اإ
 33ن من خالل اجلغرافيا رؤية بعض الأمناط القليةل. ومع مزج ادلراس تني معا، مت حتديد لزالت هناك بعض الأمناط. وميك

دوةل من ادلول الأعضاء اليت ل يوجد هبا اس تثناءات تتعلق حبقوق املؤلف. ويوجد مشالكت طفيفة تتعلق ابلتعريفات لأن 
جزءا من الترشيع. ولكن يوجد هناك أأكرث من  بعض ادلول الأعضاء اكنت تس تعري أأحاكم من خالل تبين املعاهدة ومل متثل

ثالثني دوةل من ادلول الأعضاء اليت ليوجد هبا اس تثناءات ترشيعية ويوجد جتمع جغرايف لهذه الترشيعات. وهناك مشالكت 
تتعلق ابلتعريفات بطرق أأخرى، لكهنا اكنت تركز بصفة خاصة عىل الاس تثناءات املتعلقة ابحلقوق الاقتصادية لصاحب 

دوةل من ادلول الأعضاء اليت اكنت تعمتد بصورة منفردة عىل اس تثناء عام. ومن خالل  27قوق املؤلف. واكنت هناك ح
جتميعهم معا، يتضح لنا منطا من جتمعات ادلول الأعضاء اليت يوجد هبا أأحاكم سس يطة أأو ل يوجد هبا أأحاكم عىل الإطالق. 

ن ما يطلق عليه فعىل سبيل املثال، وهو ليس املثال الوحيد، ف  1976منوذج تونس اليت اس تضافهتا اليونسكو يف عام  اتفاقيةاإ
تضمنت صياغة تتعلق ابس تثناء املكتبات واذلي مسح ابس تنساخ بعض املطبوعات أأو القيام بعمليات مشاهبة من قبل 

متاحة ابلفعل  أأصبحتوالعلمية واليت  املكتبات العامة وبعض أأنواع املنظامت اليت تقدم أأنواع معينة من الأعامل الأدبية والفنية
لقد اكن هذا اس تثناء هل أأساس ومسح للمكتبات واملنظامت ، اخل، بصورة تقترص عىل أأنشطة املكتبة. مهنا للجمهور مع نسخ

مل يقترص الأمر عىل معليات احلفظ. ومل بعمل نسخ من أأنواع معينة من الأعامل اليت تتعلق ابحتياجات أأنشطة املؤسسات. 
رص الأمر عىل الأحباث. ومل يقترص عىل أأي أأمر أ خر. ويعترب ذكل مثال عىل الترشيع العام. وفامي يتعلق ابلسؤال "مبن"، يقت

ن الترشيع وصياغته قد س بقت الثورة الرمقية لكهنا أأشارت اىل النسخ أأو  فهيي نوع من املؤسسات املدرجة. أأما "كيف" فاإ
ها تأأثريها يف هذه الأايم. أأما السؤال عن "ماذا" سيمت نسخه، فهيي أأعامل أأدبية وفنية العمليات املشاهبة. واكنت هذه الصياغة ل 

أأم السؤال "بلامذا" وعلمية. ولكن ماذا عن الأعامل املوس يقية؟ ماذا عن الأعامل الفنية؟ أأين يقع موقعها من هذا النطاق؟ 
اكنت الصياغة اليت شاهدوها يف بعض الترشيعات حول فالجابة يه احتياجات املكتبة واملؤسسات الأخرى. ويف الهناية فقد 

ىل أأنه يسمح ابلنسخ طاملا أأنه ل يتعارض مع الاس تغالل الطبيعي للعمل وأأنه ل يرض بصورة  العامل حيث أأشار الاس تثناء اإ
ري اذلي ميكن وهناك الكثغري معقوةل ابملصاحل املرشوعة للاكتب، يه اليت محلت خطوتني من اخلطوات الثالثة يف الترشيع. 

ىل الرشحية، فقد اكن هناك منوذج ترشيعي اكن هل بعض  قوهل يف هذا اجملال، وميكن أأن يظهر من خالل الأس ئةل. وابلإشارة اإ
التأأثري عىل صناعة الترشيعات حول العامل. وابلرمغ من ذكل فقط اكن منوذجا داخل منوذج أ خر لأنه منوذج يس تعري أأيضا 

ت ويصيغ ذكل بلغة ترشيعية قدمت لتبنهيا يف القوانني احمللية لدلول الأعضاء. ويعترب هذا مثال منوذج اختبار الثالث خطوا
ىل اخلريطة املوجودة عىل الرشحية ميكننا رؤية هذه التجمعات. ومن الأمثةل عىل  عىل الاس تثناء العام للمكتبات. وابلرجوع اإ

قلميية تبات يف أأمرياك اجلنوبية. ذكل جتمع ادلول الأعضاء اليت ل يوجد هبا اس تثناء للمك  لقد بدأأت ترى بعض الاجتاهات الإ
وتتأأثر ابجلريان وتتأأثر ابلثقافة. ويف الرشق الأوسط، اكن هناك جتمع للكتلتني، جتمع دلول يوجد هبا اس تثناء عام وجتمع دلول 

ياغة القوانني اليت متت صياغهتا. أأول، ويف أأفريقيا، يوجد بعض ادليناميكيات الرائعة يف ص ل يوجد هبا اس تثناء للمكتبات. 
يوجد مجموعات من ادلول الأعضاء اليت ل يوجد هبا اس تثناءات، ومجموعة أأخرى من ادلول الأعضاء اليت يوجد هبا اس تثناءات 

ىل ادلول الأعضاء اليت  ىل اخلريطة املوجودة عىل الرشحية واليت أأشارت اإ ضافة جنمة صفراء صغرية اإ اكنت عامة فقط. ومتت اإ
نة ي ابنغي. وقد تبين اتفاقية ابنغي يف عامصة مجهورية أأفريقيا الوسطى، وقد أأسست عالقة متبادةل بني درز اتفاقيةأأعضاء يف 

ىل جمال امللكية الفكرية.  وتضمنت اتفاقية ابنغي أأحاكما مت تضميهنا من ادلول أأو مايقرب من ذكل يف أأفريقيا وامتد التعاون اإ
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لك من ادلول الأعضاء وتضمنت أأحاكم تتعلق ابملكتبات واس تثناء لصاحل املكتبات. وقد اكن هذا يف القوانني احمللية ل
ن املكتبة أأو دار احلفظ اليت ل هتدف  بصورة  أأنشطهتاالاس تثناء موجزا. وبعض النظر عن حقوق ماكل حق املؤلف فاإ

وبدون احلصول عىل موافقة املؤلف أأو أأي  –ويه طريقة خمتلفة لتعريف "من"   -مبارشة أأو غري مبارشة لتحقيق رحب 
ىل عام  أأو مت التصديق علهيا  1999صاحب حقوق، أأن تقوم بعمل نسخ من خالل اس تنساخ الصور. وترجع هذه الصياغة اإ

وقد بدأأ التحول الرمقي واكن حيدث يف هذه الفرتة لكنه اكن ليزال ترشيعا يتعلق ابس تنساخ الصور. . 1999مؤخرا يف عام 
، حيث يمت اس تنساخ العمل من مقاةل أأو 2و  1اؤل "ماذا" ميكن القيام به فقد متت تغطيته يف الفقرتني الفرعيتني أأما تس

مقتطف قصري من معل مكتوب، مثل فصل يف كتاب، وليس برانمج مكبيوتر، مع وجود أأو عدم وجود أأشاكل توضيحية، 
 1هو تلبية احتياجات خشص طبيعي. وتدور الفقرة سخ الن ومت نرشه يف مجموعة أأعامل، وهكذا، حيث يكون الغرض من 

حول قدرة املكتبة عىل معل نسخ من نوع معني من الأعامل، سواء اكن مقاةل أأو مقتطف قصري، اخل بغرض الوفاء 
ذا لزم الأمر لستبدال معل  2ابحتياجات فرد طلب القيام بذكل. أأما الفقرة  فقد مسحت للمكتبة بعمل نسخ بغرض احلفظ واإ

فقود أأو اتلف أأو جعلت غري قابةل لالس تعامل أأو غري قابةل لالس تخدام يف مجموعة من املكتبة، أأو يف مجموعة يف مكتبة أأخرى. م
ن العديد من الترشيعات حول  لقد اكنت أأيضا عن توفري أأو معل نسخ لأغراض احلفظ أأو الاستبدال. وكام أأرشان سابقا، فاإ

وصدق ذكل أأيضا عىل دراسة  2008منفردة للباحثني. وقد ظهر ذكل جليا يف دراسة  العامل اكنت تتعلق بأأعامل احلفظ ونسخ
واكنت ومت التأأكيد عليه من خالل صياغة اتفاقية ابنغي، اليت تضمنت هذه املفاهمي من خالل مصطلحات موجزة.  2014

لكمة سس يطة يه لكمة نسبية. فهيي يف ادلول الأعضاء صياغة سس يطة. و ابلترشيعات الأخرى ابملقارنة صياغة اتفاقية ابنغي 
ويف اترخي اس تثناءات حقوق سس يط ابملقارنة بأأنواع الامنذج الأخرى واكن المنوذج املنافس يطلق عليه امس المنوذج الربيطاين. 

ىل الفرتة احملورية اليت صدر فهيا القانون الربيطاين حلقوق املؤلف يف  د خلق . لق1956املؤلف لصاحل املكتبات ميكن الرجوع اإ
مسائل شائعة تتعلق ابحلفظ ومعل نوع أ خر من مناذج وضع القوانني، منوذجا يتضمن ترشيعات متعددة، تتناول يف الغالب 

نسخ لأغراض البحث مع تفصيل دقيق للترشيعات لإظهار الاختالفات ادلقيقة يف الأحاكم املتعلقة ابلأنواع املتعددة من 
بدل من وجود ترشيع ميلأ رشحية واحدة فقط، فقد تطور المنوذج الربيطاين ليصبح الأعامل وفقا لظروف متباينة، وذلكل ف 

لقاء نظرة عىل  مجموعة من الترشيعات ملأت يف بعض الأوقات العديد من الصفحات اخملتلفة يف ترشيعات دوةل ما. وابإ
ياك، حيث قامت ت ك ادلول ابحلفاظ عىل املس تعمرات الربيطانية السابقة حول العامل ميكن رؤية هذا المنوذج يف بيليزت وجاما

ضافة  الرتاث الربيطاين وكذكل يف صناعة القوانني يف الولايت املتحدة الأمريكية حيث مت الاحتفاظ ابلرتاث الربيطاين مع اإ
نيوزيالندا تأأثرياهتم اخلاصة هبم. ورمبا يكون اكرب ترشيع يتعلق ابس تثناءات حقوق املؤلف يف العامل يف بدلان مثل اسرتاليا و 

وس نغافورة. ويه متت ك ترشيعات مفصةل تطبق قواعد خمتلفة عىل الأعامل اخملتلفة يف ظل ظروف خمتلفة. وميكن أأن يكون 
ومن خالل القيام ابدلراسة التمكيلية يف عام لهذه الامنذج تأأثريا معيقا عىل وضع القوانني يف العديد من الأماكن بصور مدهشة. 

ىل التط 2014 ، ميكن رؤية مثال خاص يوضع هذه النقطة سشلك يدعو 2008ورات اليت مت حتديدها يف عام والنظر اإ
لالهامتم. فدوةل سرياليون متت ك اترخيا غنيا يتعلق سشعوهبا الأصليني والقارة. وفامي يتعلق بتارخيها الس يايس وتراهثا القانوين نرى 

ىل مس تعمرة مت  1787 التأأثري الربيطاين. لقد اكنت مس توطنة بريطانية منذ عام نشاؤهاوتطورت اإ بصورة رمسية يف عام  اإ
بدأأت يف تبين  1961. وعندما أأصبحت دوةل مس تقةل يف عام 1961، مث أأصبحت دوةل مس تقةل يف الهناية يف عام 1924

ملس تعمرة الربيطانية ترشيعات خاصة هبا اليت تغطي عدد كبري من القضااي. وكام هو متوقع فقد اكن للمنوذج الربيطاين تأأثريا عىل ا
يف سرياليون بصورة مشاهبة للغاية للقانون الربيطاين  1965السابقة. وقد متت صياغة قانون حقوق املؤلف الصادر يف عام 

 أأوسع. وقد صدق ذكل ليس ابلنس بة لس تثناءات املكتبات حفسب ولكن يف أأمور عىل نطاق 1956حلقوق املؤلف لس نة 
لدلهشة نظرا لتارخيها ونظرا لجتاهات وضع القوانني حول العامل. قامت سرياليون مبراجعة قانون ومل يكن ذكل مدعاة من ذكل. 

املتعلقة  الأحاكمواستبدلت المنوذج الربيطاين بمنوذج اتفاقية ابنغي. وقد صدق ذكل ليس عىل  2011حقوق املؤلف يف عام 
جعل هذا الأمر أأكرث تأأثريا بصفة خاصة هو أأن ابس تخدامات املكتبات حفسب، ولكن عىل نطاق أأوسع من ذكل. وما 

سرياليون مل تكن عضوا يف اتفاقية ابنغي. وقد أأوىح ذكل بوجود معلية حتول يف التأأثريات الس ياس ية ومعلية وضع القوانني يف 
تبين قانون دوةل واحدة عىل الأقل. واكنت الفكرة يه أأنه عندما تقوم دوةل مثل سرياليون، وميكن أأن تفعل ذكل أأي دوةل، ب 

ىل مناذج ويه طبيعة معلية وضع القوانني.  ىل ذو صةل يف البداية، فقد نظرت اإ وعندما أأيت الوقت ملراجعة الترشيعات نظروا اإ
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مناذج مث اس تعاروا من مناذج. وميكن لهذه الامنذج أأن تكون اتفاقيات دولية أأو ممارسات يف بعض ادلول اجملاورة. وميثل ذكل 
نسانياميال  ا بعدة طرق. ومل ميثل ذكل تأأييدا أأو انتقادا، ولكنه انعاكسا لطريقة تطور الترشيعات وكيفية منوها. ومل طبيعي اإ

ىل ادلول الأخرى اليت قامت بتبين ترشيعات أأو تغيري ترشيعاهتا يف الس نوات  يقترص الأمر عىل سرياليون حفسب. فبالنظر اإ
وسرياليون، وتونس، ورسيالناك، وتركامنس تان، وبعض ادلول اكنت  الأخرية جند هناك مايل، ومودلوفا، وعامن، ورواندا،

يف اتفاقية ابنغي، وغالبيهتا مل تكن كذكل، ولكن مل يكن الأمر املهم هو قياهما ابس تعارة منوذج اتفاقية ابنغي بصورة  أأعضاء
تتبع منوذج يتبىن صياغة  حاكماأأ خاصة. املهم هو أأن هذه ادلول قامت أأثناء مراجعهتا مؤخرا لس تثناءات املكتبات بتبين 

ذا اكن هذا الأمر أأمرا موجزة صورة نسبية حول احلفظ وموجزة بصورة نسبية سشأأن معل نسخ للباحثني.  ومل يتضح ما اإ
جيدا أأم ل. وهو أأمر مرتوك للك دوةل لتحدده بنفسها. واملهم هو أأن منط البحث يف مناذج وضع القوانني أأصبح واحضا بصورة 

ىل القوانني املوضوعة حديثا حول اس تثناءات حقوق املؤلف اخلاصة ابملكتبات فقد اكن مزتايدة. وع  ندما نظروا حول العامل اإ
جديد نسبيا يف صياغة لغهتا املفصةل للتعامل حىت مع القضااي املأألوفة.  يشءهناك عدد قليل نسبيا من ادلول اليت تقوم بعمل 

لقاء ادلول عىل بعض هذه ادلول يف تقرير الاس تخدامات التكنولوجية  أأضافتاكنت هناك نيوزيالندا اليت  2008 ولإ
ىل اس تثناءاهتا مث أأضافت بعض الضامانت ملصلحة ماليك احلقوق، عندما توسعت يف نطاق القدرة عىل  والتكنولوجيا الرمقية اإ

حتاد الرويس واذلي قام ويه الا 2008مؤخرا يف  سيشءاس تخدام التكنولوجيا الرمقية اجلدية. وهناك دوةل أأخرى قامت 
ننا جند قامئة قصرية نسبيا يف الس نوات الأخرية. قامت كندا  سيشء ىل ادلول اليت فعلت شيئا جديد نسبيا فاإ اكرب. وابلنظر اإ

ونسخ لالس تعارة بني املكتبات. وتوسع الاحتاد الرويس يف أأحاكم معل نسخ  للأحباثبتعديل الصياغة املتعلقة بعمل نسخ 
ث واحلفظ مع بعض الأحاكم املفصةل. وتبنت اململكة املتحدة عدد كبري من الاس تثناءات اجلديدة، ليس من أأجل الأحبا

املتنوعة والطرق املتنوعة اليت تس تخدم  الإعالمللمكتبات حفسب ولكن للمؤسسات التعلميية وغريها، مع الاعرتاف بوسائل 
عالم جديدة.  أأعامللتشمل  اكهماأأحوالوسائل التكنولوجية املتنوعة والتوسع يف هبا املواد  وقامت الياابن جديدة ووسائل اإ

وفرنسا بتبين أأحاكما مل تقع بصفة خاصة يف نطاق ادلراسة، لكهنا تتعلق هبا، حيث مسحت للمكتبات الوطنية ابملشاركة يف 
لنس بة حلاةل الاحتاد الرويس، برامج رمقية واسعة النطاق لصاحل الباحثني ولتبادل هذه النسخ أأيضا مع املكتبات احمللية. واب

الرائعة اليت اعرتفت برتخيص النفاذ احلر وتأأمينه واليت مل تعترب جزءا من ادلراسة ولكهنا  الأحاكمفقد أأضاف أأيضا بعض 
ابلطبع تتعلق هبا ولها أأمهية كبرية للمكتبات. وأأضافت اململكة املتحدة أأحاكما جديدة تسمح ابلبحث يف البياانت والنصوص، 

أأحاكم ل تنطبق رصاحة عىل املكتبات، لكهنا تتعلق بصورة هامة بأأعامل املكتبات. كام شارك الاحتاد الأورويب أأيضا يف ويه 
جديدة ومبتكرة واكنت مؤثرة للغاية وهامة كام اكنت ترتبط بصورة كبرية ابدلراسة. وعندما قام الاحتاد الأورويب  أأحاكموضع 

املتعلق دوةل كام شارك يف معلية معقدة من وضع القوانني. واكن الأمر التوجهييي  28بتبين أأمر توجهييي فقدمت تطبيقه عىل 
و توفري أأ لدلراسة حيث مسح ابس تثناءات، وقد مسح لكنه مل يفوض، بتوصيل  خاصة أأمهيةذو  2001لعام مبجمتع املعلومات 

ومبجرد وجود ها لأغراض ادلراسة من قبل أأفراد من امجلهور يف أأماكن خمصصة ذلكل يف مقر املكتبة أأو دار احملفوظات. نسخ 
ول الامثنية والعرشين بتبنيه ويف دوةل. وقد قامت العديد من هذه ادل 28الترشيع يف الأمر التوجهييي فقد أأصبح مؤثرا يف 

مشاهبة لها. لقد اكن هذا  أأحاكمخارج الاحتاد الأورويب قامت العديد من ادلول الأخرى ابختيار تبين هذه الأحاكم أأو 
طارا لترشيع معني. وفيي س ياق الاحتاد الأورويب، فقد اكن هل تأأثريا مبارشا، لكن لأنه مت اختياره واختباره  المنوذج ميثل اإ

وتبنيه من قبل عدد كبري من ادلول داخل الاحتاد الأورويب فقد اكن هل تأأثريا مع ادلول الأخرى ذات العالقة هبا وابدلول 
ىل وجود عدد من الامنذج.  أأين احلداثة والابتاكر احلقيقي ذات العالقة غري املبارشة ابلحتاد الأورويب. وتشري الصورة الكبرية اإ

الترشيعية؟ ول تتوافر أأمثةل عديدة لأهنا طريقة وضع مناذج تتصدر الطريق يف معلية وضع القوانني.  الأحاكميف تطوير وصياغة 
وقد اكنت التبعات الكربى عديدة واكن هناك الكثري اذلي ميكن قوهل عهنا. وهناك أأمر ميكن قوهل ابلتحديد وهو أأن املكتبات 

ذا نظروا دول العامل لأن غالبية دول العامل يوجد هبا اس تثناءات.  ودور احلفظ متثل أأحد الأولوايت دلى واضعي القوانني يف واإ
بصورة أأبعد من الترشيعات فقد جيدوا أأيضا تطورات أأخرى. وبدأأ من الولايت املتحدة الأمريكية، فقد متت مناقشة هذه 

صداراملسائل بصورة مس تفيضة. ومل يمت  اء تفكر بدرجة أأو أأخرى أأي ترشيعات يف هذه املرحةل، ولكن بعض ادلول الأعض اإ
لقاء يف القيام بعملية مراجعة ما. ومن خالل  ساليب التكنولوجيا الرمقية. لأ متباينا أأن هناك أأيضا تطبيقا يتضح شامةل،  ةنظر اإ

ن  ذا مل تكن حمتية حاليا، سوف تكون حمتية يف لك دوةل من ادلول الأعضاء عىل املدى  أأساليباإ التكنولوجيا الرمقية، اإ
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ذا أأمر جيب أأن تواهجه ادلول. وقد اكن هناك قليل من الابتاكر يف نطاق والتأأكيد الشديد عىل هذه الامنذج يف القريب وه
ذا نظروا وضع القوانني.  من التعمق يف قوانني لك دوةل، ميكهنم أأن جيدوا توترات س ياس ية وحقائق س ياس ية: الرصاع  سيشءواإ

لك دوهل دلهيا اترخي أأثر عىل هذه املهمة. وهناك . قتصادية والثقافية واترخيهاسسبب العمل مع مصاحل متنافسة، تأأثري القمي الا
قلميية مثل تطورات الاحتاد الأورويب واتفاقية ابنغي والعديد من التفاقيات الأخرى.  وحىت ال ن مل تكن املكتبات اتفاقيات اإ

قلميية لكن ذكل قد يتغري يف املس تقبل. ذلكل جابة عىل جزء من اتفاقات التجارة الإ ، ما هو دور الويبو يف لك ذكل؟ ولالإ
ىل اخلريطة الأوىل عىل الرشاحئ واليت أأظهرت ابللون الأمحر ادلول الأعضاء اليت ليوجد هبا  هذا السؤال جيب النظر اإ
نه اكن يعىن تنوع غىن من الترشيعات، واملوضوعات  ىل اللون الأزرق فاإ اخل، اس تثناءات خاصة ابملكتبات. وعندما نظروا اإ

ىل حد كبري من خالل الامنذج.  ن دور الويبو قد يكون تشكيل احملادثة املتعلقة ابجتاه لكن هذا التنوع قد متت تعريفه اإ اإ
القانون، لأن التحدايت اليت تواجه وضع قوانني تتعلق ابس تثناءات املكتبات ل تتعلق حفسب بتضمني التكنولوجيا الرمقية، 

واكنت نشطة اليت متثل جزء من مكتباهتا ودور حمفوظاهتا ومتاحفها ومؤسساهتا التعلميية. لكن أأيضا حساب نطاق التوسع للأ 
وقد اكن هناك القليل نسبيا حول لكمة "مكتبات" متثل مصطلح خمترص لأنه ميثل التوسع يف هذه اخلدمات والأنشطة. 

ن مل يكن ل ىشء بصارالإ الاس تعارة بني املكتبات وخدمات املكتبات املقدمة لذلين يعانون من ضعف  . واكن هناك القليل اإ
حول الرتقمي عىل نطاق واسع للأعامل لأغراض احلفظ. واكن هناك القليل حلسابه حول الترشيعات اليت تتعامل مع العالقة 

ذا اكنت الرخص تتفوق عىل الاس تثناءات الترشيعية. ومل يكن ذكل  املتبادةل بني امللكية والاس تثناءات والرتخيص وما اإ
. وقد بدأأ الاحتاد الأورويب بأأخذ زمام املصنفات اليتميةولكهنم علموا أأهنا ذات صةل وان لها تبعات عىل داخل نطاق ادلراسة 

لت تتعلق حبقوق  أأش ياءاملبادرة ابلنس بة لهذه املسأأةل ذلا اكن علهيم مجيعا التعامل معها. وتضمن التحدي اذلي يواهجهم أأيضا 
املؤلف لكهنا اكنت تعمل كجزء من حقوق املؤلف: مثل بيع ورشاء الأعامل، البيع الأول واستنفاذ احلقوق وخاصة نقل الأعامل 

ىل دوةل أأخرى لأغراض احلفظ يف دوةل  لأغراضعرب احلدود، وامللفات الرمقية اليت تصنع يف دوةل ما  احلفظ ميكن نقلها اإ
البدلين، لكنه تضمن أأيضا قوانني التصدير والاس ترياد ضمن ذكل حفسب قوانني حقوق املؤلف من الك ومل يتأأخرى أأيضا. 

ىل أأنه اكن  وأأشارت أأخر نقطة عىل الرشحية تتعلق ابلتثقيف حبقوق املؤلف. أأتيف هذه البالد. و  الربوفيسور كينيث كروز اإ
اما املاضية ليس من خالل تثقيف الطالب يف الفصول مس تغرقا بعمق يف التثقيف حبقوق املؤلف طيةل امخلسة وعرشين ع

حفسب، ولكن تثقيف الأساتذة أأيضا من خالل حلقات علمية واجامتعات وبرامج وكتبات وموقع عىل الانرتنت والكثري من 
ذات  واكن من املهم تثقيف املتخصصني من أأجل مساعدهتم يف تبىن والتعامل مع بنود قوانني حقوق املؤلفالأمور الأخرى. 

الصةل يف بدلاهنم، واليت تنطبق عىل أأنشطهتم. لقد اكن التثقيف حبقوق املؤلف من الأمور الهامة من أأجل التطبيق الناحج لأي 
قوانني خترج من جعبة مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. اكنت معلية هامة لأهنا تتطلب وقتا 

عندما يعلمون سبب كفااهم مع القضااي يف س ياق دويل من الكثري من العزاء  اأأن جيدو نون. وميكهنم وعناية لاللزتام ابلقا
خالل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ويف الس ياق احمليل حيث يعمل البعض عىل قوانيهنم ومرشوعاهتم. 

ن السبب اذلي جعلهم ياكحفون معها هو أأن هناك قدر كب ري لالحرتام لهذا القانون. واكن سبب كفااهم معه هو أأهنم يعرفون اإ
ومه  أأعامهلممكرشعني أأهنم يريدون وضع قوانني جيدة واكحفوا معه سسبب أأهنم عرفوا كأحصاب أأعامل، أأهنم يريدون احرتام 

فرادل دور احلفظ يريدون المتتع مبزااي امللكية. لقد اكحفوا لأهنم علموا مكتخصصني يف جمال املكتبات ويف جما من جممتع  واإ
ن  وأأهنمالباحثني اهنم اكحفوا لأهنم حيرتمون القانون  يريدون قانوان مين تطبيقه ابلفعل وميكهنم مجيعا اس تخدامه. وبذكل فاإ

التحدي متثل يف وضع قانون بصورة جيدة وتوافر مصادر معلومات جيدة. وهنا تأأيت أأمهية التثقيف اجليد. واكن املهم العودة 
جابة ومل تكن اإ  ىل أأدةل معل الامنذج يف صناعة القوانني. ولكن ماذا اكن دور الويبو يف ت ك املرحةل؟ ومل تكن هناك وصفة أأو اإ

ىل قرار ابلفعل. اكن يقول ذكل لأن مناذج الصياغة  هذه وظيفته لكنه اكن متحمسا للتعمل من أأعضاء الوفود قبل التوصل اإ
حدى ادلول الأعضاء تريد تبين  القانونية اكنت سائدة بصورة واحضة يف صناعة القوانني يف ت ك املرحةل، وذلكل عندما اكنت اإ

هنم اكنوا يبحثون عن منوذج. من أأيضا فعل  ترشيعا، أأو التفكري يف أأي قضااي جديدة قد تطرأأ، أأو تظهر أأمام هيئة ترشيعية، فاإ
ن هناك بعض الإرشاد ذكل؟ لقد اكنت ت ك فرصة ساحنة أأمام الويبو للوقوف والقول بأأن هن ن مل يكن منوذجا، فاإ اك، اإ

ملساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير قانون حول النقطة املثارة. ولأنه ثبت أأن الامنذج مؤثرة للغاية، ولأن ادلول الأعضاء اكنت 
ذا مل تقم الويبو بذكل، فقد غامر ابلقول بأأن ع ىل خشص أ خر أأن يقوم تتطلع يف الواقع لامنذج لوضع قوانيهنم بصورة مبتكرة، اإ
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جراء ما  ذا مل يقوموا ابختاذ اإ وقد اكن حريصا عىل أأل يذكر طبيعة الإجراء الصحيح لأنه مل يكن يعرف واكن  –بذكل. فاإ
ن عدم  –حريصا عىل أأن يسمع  جراء ميثل قرارا حصيحا. وبدل من ذكل فاإ نه مل يكن يعتقد بأأن ذكل يعىن أأنه ل يوجد اإ فاإ
جراء يعىن س نو  ح الفرصة لشخص أ خر للتقاط املسأأةل من حيث تركهتا الويبو. ومتىن أأن تكون ت ك مالحظة بناءة يف اختاذ اإ

وتعليقات وتقدمي معلومات  أأس ئةلهناية احلديث. وشكرمه عىل هذه الفرصة واختمت حديثه بدعوة أأعضاء الوفود لطرح 
ضافية.   اإ

يطاليا بأأن التقرير حول املوقف املوجود يف العو .76 امل فامي يتعلق ابلس تثناءات اكن يدعو لالهامتم. وتساءل رصح وفد اإ
ن التعامالت غري التجارية اكنت متثل حوايل  ىل الإحصاءات، فاإ ذا نظروا اإ سشأأن التعامالت غري التجارية واليت مل يرد ذكرها. واإ

الأعامل اليت مل تمت تغطيهتا.  % من الأعامل احملمية أأي الأعامل احملمية مبوجب حقوق املؤلف. واكن ذكل ميثل قدر خضم من80
صدارفكيف س يتس ىن للمكتبات اس تخدام هذه الرثوة من الأعامل لفائدة البرشية؟ قامت بعض ادلول ابلفعل  ترشيعات  ابإ

يطاليا، عىل سبيل املثال ، مت حبث هذه اجلوانب.   يف هذا اجملال. ففي اإ

الكتب غري التجارية. واكنت هناك بعض املبادرات  وقال بروفيسور كينيث كروز أأن املسأأةل اكنت تتعلق ابس تخدام .77
القامئة اليت متت ابلتعاون مع النارشين وأأحصاب احلقوق الأخرى للبدء يف حتديد الطرق اليت يمت هبا ترقمي هذه اجملموعة 

ولكهنا نفذت % من املواد يف هذه الفئة، مواد الكتب محمية حبقوق املؤلف، 80وااتحهتا للجمهور. وكام رصح الوفد، هناك 
طباعهتا وذلكل فهيي غري متوفرة. وسسبب عدم وجود مناجه خمتلفة بصورة جذرية لوضع القوانني، فقد اكن ذكل جمال جيدا 

لأحصاب احلقوق ومجموعات املكتبات وهجات أأخرى لتمتكن من الاجامتع لتحديد الطرق اليت ميكهنم من خاللها تقدمي خدمات 
اتحةالرتقمي وحتديد كيفية  هذه الأعامل. وقد مت القيام بذكل يف جمال وضع القوانني واليت ذكرها ابختصار يف فرنسا والياابن مع  اإ

يف هذه الأنشطة. وقد جشع عىل اس مترار هذه اجلهود. وهناك مرشوعات ترقمي خضمة أأخرى واليت مشاركة املكتبة الوطنية 
ماكنيةه تقييدات كبرية حول مسح هبا مبوجب قوانني بعض ادلول لكهنا اكنت دامئا ما تواج ماكنيةالنفاذ  اإ الاس تخدام للمواد  واإ

ذا أأرادوا ابلفعل أأن تصبح هذه املواد يف أأيدي املس تخدمني علهيم القيام بتضافر هجود وأأهداف  املوجودة يف اجملموعة الرمقية. واإ
 ونية. النارشين واملؤلفني مع املكتبات ملعرفة كيفية املشاركة يف هذه اجلهود بصورة تعا

ىل التلميح الواحض للربوفيسور كينيث كروز اذلي ذكره واذلي اكن هل عالقة  .78 ولفت وفد الاحتاد الرويس انتباه الوفود اإ
ابملبادرات القامئة يف بعض ادلول الأعضاء حول حقوق املؤلف. ويف الاحتاد الرويس مت تبين تقييدات واس تثناءات لكن يف 

ىل تعليقات مثرية للأمهية حول تطبيق القانون عىل النسخ الرمقية هذه املرحةل من املناقشات حول ال قانون، اس متعوا اإ
واملكتبات واليت تعترب مثار قلق يف عامل النرش. ول ميت ك اجملمتع موقفا واحضا من الاس تثناءات والتقييدات. فهناك تردد أأو 

 عىل حقوق املؤلف.  قلق حول الاس تخدام غري احملدد للنسخ الرمقية وسوف يكون ذلكل أأثرا

نه سيبقى  .79 وقال بروفيسور كينيث كروز بعبارات عامة انه حىت عند قيام ادلول الأعضاء سسن ترشيعات جديدة فاإ
هناك بعض التوتر وعدم اليقني. وميكن التعامل مع بعض ذكل من خالل املبادرات التثقيفية وميكن التعامل مع بعضها ال خر 

ساءةكون هناك ضامانت ابلنس بة لالس تخدام الواسع للأعامل الرمقية، ملنع من خالل توفري ضامانت، حبيث ت اس تخداهما،  اإ
ساءةحبيث ميكن الاس مترار يف الاس تخدام اجليد وأأل يمت تش تيت اجلهود من خالل   اس تخدام أأعامل معينة.  اإ

حدى ابعتبارهمت ذكر اململكة ورصح وفد اململكة العربية السعودية بأأنه  .80 اليت ل يوجد هبا اس تثناءات ادلول الأعضاء ااإ
ىل قانون حامية حقوق املؤلف اليت صدرت عام  ذا مت الرجوع اإ يف اململكة العربية السعودية س يجدون هناك  1984ومع ذكل اإ

. وهناك اس تثناء يتعلق ابس تخدام معل لأهداف تعلميية أأو لعمل نسخة أأو نسختني 3اس تثناءات وخاصة يف الفقرة رمق 
مكتبات العامة أأو دلور احملفوظات ومراكز التوثيق لأغراض غري جتارية. وهناك العديد من الرشوط، اليت رصحت بأأن لل 

ىل  ماكنيةالاس تخدام جيب أأن يكون غري جتاراي لتحقيق رحب أأو لأنشطة أأخرى. وأأشارت الفقرة الثانية اإ اقتباس أأو احلصول  اإ
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لمية. وعرب الوفد عن أأمهل بأأن يكون موقف اململكة العربية السعودية من عىل نسخ لأغراض علمية، سرشط تطبيق مهنجية ع 
 حقوق املؤلف قد أأصبح واحضا. 

لهيا. .81 ىل الترشيعات اليت أأشارت اإ  واقرتح بروفيسور كينيث كروز بأأن يقوم مبراجعة ادلراسة لالإشارة اإ

ىل املادة ورصح وفد املكس يك بأأن التقرير سوف يكون مفيدا بصفة خاصة ابلنس بة لأعامل  .82 من  2-9اللجنة. وأأشار اإ
ىل جانب املادة  من التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية  3اتفاقية برن مع اختبار الثالث خطوات اإ

الوفد عام الفكرية. وتفهم بأأهنا متثل أ ليات مامتثةل لأهنا تدابري عامة. واكن يوجد ابملكس يك أأيضا اس تثناءات وتقييدات. وتساءل 
ذا اكن هناك تقدم حنو معلية توفيق عىل املس توى العاملي من خالل دراسة اتفاقية برن والتفاقيات الأخرى حبيث يتوصلوا  اإ

ىل جيل جديد من القواعد. ولأهنم اكنوا يقومون بذكل، أأفال يكون علهيم البحث عن طرق للتوفيق بني الأمور يف جمال  اإ
 صة بدوةل ما؟الاس تثناءات والتقييدات اخلا

ذا اكنوا يتجهون حنو  .83 ىل ما اإ ورصح بروفيسور كينيث كروز بأأن هناك جزئني يف هذا التساؤل. أأما اجلزء الأول فيشري اإ
. والإجابة اكنت بوضوح ل، فهم مل يكونوا يف هذا الاجتاه. لقد اكنوا يتجهون، كام أأشار، حنو مناذج مماثةل وينجذبوا وامئةعرص امل

ىل بعض أأنواع ا نه حىت يف هذا الإطار، اكنوا يقومون بعمل تغيريات وتعديالت. اإ لقد اكنوا يتجهون لامنذج. وابلرمغ من ذكل فاإ
. لقد اكن الأمر أأش به مبجموعات ةصعب اموامئة. لكنه مل يكن متأأكدا من أأهنةالصعب وامئةحنو ما أأطلق عليه يف بعض الأحيان امل

أ خر. وذلكل  يشءذج، سواء اكن ذكل سسبب معاهدة أأو سسبب التارخي أأو سسبب نتيجة لتأأثري بعض الامن توامئةمن ادلول امل 
نه ابلنس بة للتساؤل الأول، هل اكنوا يف عرص امل ن الإجابة اكنت ببساطة ل. أأما اجلزء الثاين من السؤال فقد اكن وامئةفاإ ، فاإ

معلية يف مزااي لأمر. مفن انحية، اكنت هناك . وقد اكن دليه مشاعر متضاربة حول هذا اوامئةهل جيب أأن يكونوا يف عرص امل
، يف السامح لإماكنية التنبؤ يف القانون لكام تنقلت من دوةل لأخرى عندما تنتقل أأنشطة مع ك من بدل ل خر. وذلكل وامئةامل

تبادل لقد جعل ذكل القانون سهل الفهم. وجعهل سهل التطبيق. وجعل من السهل التعامل مع قضية مزااي من عدة نوايح. 
. أأما العيوب الأساس ية موامئةلكن اكنت هناك ابلطبع مزااي للواليت ذكرها يف هناية العرض التوضيحي. عرب احلدود بعض املواد 

فقد اكنت أأهنا تفقد بعض ادلول الفرصة يف التجريب، واختبار أأفاكر جديدة يف معلية صناع القرار والتحرك يف  موامئةلل
ذا اس تطاعوا حتقيق ذا اكنت انحجة أأم ل. اجتاهات جديدة ملعرفة ما اإ  هنم قد يفقدوا ذكل. ورمبا  ةدقيق موامئةواإ كون تللقوانني فاإ

جابة يف املنتصف وه  ىل لك دوةل عىل حدا حللها وفقا ملا تراه مالمئا. القوانني بدرجة ما  ميوامئةهناك اإ مع ترك بعض التفاصيل اإ
يف نفس الوقت السامح ببعض املرونة اليت تعكس الاحتياجات احمللية. وميكن أأن ميثل ذكل حل وسط جيد لوضع القانون و

ذا اكن السؤال يتعلق مبوامئة نص الترشيعات مث قام ابلإجابة عىل ذكل. واكن هناك أأمر أ خر  تغيريالإجابةمث  بصورة سس يطة، اإ
ىل موامئة موضوع الترشيع. قامت الكثري من ادلول سسن ترشيعات حول احلفظ  ميكهنم موامئته واكن هذا الأمر هو النظر اإ

ولكهنا مل تسن ترشيعات حول النسخ اليت تعطى للباحثني. ويوجد ابلعديد من ادلول ترشيعات للباحثني، ولكن ل يوجد هبا 
ترشيعات للحفظ. وهناك عدد قليل من ادلول أأو عدد أأقل من ادلول يوجد هبا أأحاكم تتعلق ابلس تعارة بني املكتبات. 

قليل من ادلول حامية يف وسائل الانتصاف املتعلقة ابملسؤولية اليت تواجه املكتبات. وليوجد هناك دوةل  ويوجد يف عدد
ذا مت تغيري السؤال قليال،  وقيل هل جيب علهيم املوامئة بني  واحدة قامت ابلتعامل مع قضااي نقل احملتوى عرب احلدود. واإ

نه اكن س يجيب بقوة  بنعم عىل هذا السؤال. وسوف يساعد ذكل مجيع ادلول عىل التحرك يف موضوع اس تثناءات املكتبات فاإ
 اجتاه معني حنو تطوير قوانني ختدم احتياجات ساكهنا. 

واكن دلى وفد فرنسا بعض التعليقات والتصويبات. لقد عمل الوفد أأن هناك دول قامت بتعديل ترشيعاهتا منذ عام  .84
طار اس تثناءات املكتبات. ويف الواق 2007 قام ابلتوسع يف نطاق  2009دلهيا قانوان جديدا منذ عام  أأصبحع أأن فرنسا يف اإ

ماكنية الرجوع  2006الاس تثناءات. ويعود النص الأصيل لعام  وقام بتغطية نسخ الأعامل، لأغراض حفظ العمل أأو لضامن اإ
ليه يف املكتبات. وقد قامت فرنسا ابس تخدام منوذج من أأمر توجهييي لالحتاد الأورويب عا ىل قوانيهنا  2001م اإ وقامت بنقهل اإ

، قامت فرنسا ابختاذ مزيد من اخلطوات وقامت بتحويل أ لية أأخرى من الأمر التوجهييي لالحتاد 2009الوطنية. ويف عام 
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ىل قانون يغطي نطاق أ خر يتعلق ابلبياانت اخلاصة ابلبحث وادلراسات اخلاصة يف أأماكن معينة.  2001لعام  الأورويب وليك اإ
ىل الأهداف تكون أأك ذا نظر اإ لقاء الضوء عىل املسأأةل، أأراد الوفد أأن يعرض نظامه الوطين وسيتضح ذكل اإ رث حتديدا ولإ

لقد اكن هناك يف الرشوط اخلاصة اليت يرتكز علهيا النظام. اخملتلفة اليت حاول أأن حيققها فامي يتعلق ابلس تثناءات وقبلها 
أأو النسخ جيب القيام هبا النسخ الأساس هدفني حاولت فرنسا حتقيقهام يف قواعد الاس تثناءات الوطنية هبا. الأول يتعلق بأأن 

ىل الكتبمن أأجل حفظ الأعامل أأو احلفاظ عىل رشوط  أأو ادلراسات اخلاصة. وفامي  ابلأحباثأأما الثاين فيتعلق . الرجوع اإ
عىل بيان وفد اململكة العربية السعودية. فبالنس بة لفرنسا أأيضا فقد  الإجابةني، عرب الوفد عن رغبته يف يتعلق هبذين الهدف

طار قوانني الاس تثناءات. وابلنظر لرشوط  استبعدت الأهداف التجارية أأو الاقتصادية يف قانوهنا، لأهنا مل تكن جمازة يف اإ
ىل بعض عنارص العرض التوضيحي، اكنت م  لأهناالتطبيق هذه، فقد اكنت رشوطا حازمة  قترصة عىل مقر املكتبة. وابلنظر اإ

ىل أأن السلطات التنظميية يه اليت تعترب مسؤوةل عن املكتبة، لكن منذ عام   2007علق الوفد بأأن ادلراسة أأشارت اإ
اءات املكتبات يف هذا أأصبحت التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية يه املسؤوةل عن اس تثن

عىل تقديره لفرنسا. ويف العرض واكنت املسأأةل الأخرية تتعلق برغبة الوفد يف توجيه الشكر للربوفيسور كينيث كروز الإطار. 
عامل.  وشعر الوفد التوضيحي الشفهيي قال أأهنا اكنت دوةل مبدعة وأ لياهتا اكنت مبتكرة لأهنا تعاملت مع الرمقنة الشامةل للأ

لكون فرنسا من بني ادلول املبدعة يف هذا اجملال واكن يشعر ابلرسور كذكل لأن ادلراسة قامت ابلنظر يف نظم  ابلرسور
أأخرى ل تتعلق ابلس تثناءات لأن أأنظمة فرنسا اخلاصة ابلتعامل مع الأعامل أأو الكتب غري التجارية اكنت مثرية لالهامتم 

اية؟ لأن فرنسا قامت بتطبيق أ لية، مسحت لها بنقل حقوق املس تحقني لها، كذكل. وملاذا اكنت أ لياهتا جديدة ومبتكرة للغ
داري  ىل كيان اإ دارة جامعية. واكن هناك جانب يتعلق بنقل احلقوق، احلقوق اخلاصة اإ ىل رشكة اإ ونقل ممارسة هذه احلقوق اإ

لقاء الضوء عىل هذه املسأأةل وشكر بروفيسور كينيث كر  وز عىل أأخذه هذه العنارص يف جامعي. وعرب الوفد عن رغبته يف اإ
ىل حل  ىل مشلكة الرمقنة الشامةل وتوصلت اإ احلس بان، لأهنا هامة للغاية سسبب وجودها يف القوانني الوطنية. وعندما نظرت اإ

يتعلق ابس تخدام الكتب غري التجارية، نظرت أأيضا فامي حيدث يف اخلارج وعرثت عىل مناذج أأخرى، غري ت ك اليت قامت 
ذا اكنت شامةل بصورة اكرب وس تكون بذكرها، لأن  هناك احامتلت أأخرى لإدارة املوقف. ورمبا أأصبحت ادلراسة أأكرث فائدة اإ

أأكرث فائدة لأعضاء الوفود لأن هناك أأعضاء وفود أ خرين حياولون اجياد حلول ملشالكت الاس تخدام الضخم. ولأهنم س هيمتون 
اصة ابلامنذج س تكون فكرة جيدة أأن يمت تضمني ت ك القامئة يف ادلراسة. يف الاطالع عىل قامئة أأكرث مشولية ابلحامتلت اخل

 ويف اخلتام، شكر الوفد الربوفيسور كينيث كروز مرة أأخرى عىل العمل الضخم اذلي قام به واذلي اكن رضوراي للغاية. 

ت. ورصح بأأنه قام وعرب بروفيسور كينيث كروز عن تطلعه لالس مترار يف املناقشات واكتساب املزيد من املعلوما .85
بتضمني حتديث القانون الفرنيس حول الرمقنة الشامةل والكتب غري التجارية واجلهات اخملصصة. وقد أأاثر الوفد بصفة عامة 

عداد دراسة مثل ت ك، واكن يمتثل يف أأن س ياق ادلراسة يه وضع القانون, ويف الواقع، وبصفة  حتداي حقيقيا وجيدا يتعلق ابإ
ن بعض ما اكنوا يصارعون من أأجهل وبعض احللول املبتكرة اليت ظهرت يف أأكرث حتديدا، وضع  ترشيعات حقوق املؤلف. اإ

طار الترشيعات. وقد رحب بفرصة  املناقشات حول الرمقنة وتوفري الكتب غري التجارية اكن مطبقا يف غالبية ادلول خارج اإ
ىل نوع خمتلف من ادلمع ونوع خمتلف القيام مبزيد من املتابعة لهذه املسأأةل ومسائل أأخرى متعلقة هبا ، لكنه اكن ابلطبع حيتاج اإ

ذا متكنوا من القيام بذكل وعرضوا  طار الترشيعات. فاإ من املساعدة لأن الأمر يتعلق مبجموعة من املعلومات اليت خترج عن اإ
 ت ك املعلومات أأثناء املناقشات فس يكون أأمرا ابلغ القمية. 

 الأعضاء بأأن ادلراسة متثل أأساسا ممتازا ميكن للجنة الاعامتد عليه للقيام بتطوير ورصح وفد الاحتاد الأورويب ودوهل .86
مزيد من تبادل أأفضل املامرسات والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. وأألقى الضوء عىل العمل املمتزي 

ترشيعاهتا اخلاصة ابلس تثناءات والتقييدات منذ  اذلي مت يف ادلراسة لتحديد التجارب الوطنية لدلول اليت قامت مبراجعة
ن اخملططات التمكيلية اكن متثل أأداة مفيدة يف تبادل جتارب ادلول. وقد لفت الانتباه 2008اس تكامل تقرير  . وبصفة خاص، فاإ

ىل أأنه من بني  ىل بعض نتاجئ ادلراسة وأأشار اإ فقط مل تقم دوةل  33دوةل من ادلول الأعضاء اكنت هناك  186بصفة خاصة اإ
ن مساعدة الويبو وخربة ادلول  دخال اس تثناءات ميكن اعتبارها اس تثناءات للمكتبات ابس تخدام مصطلحات عامة. اإ ابإ
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دخال اس تثناءات جديدة.  وعند أأخذ ذكل يف احلس بان، عرب الأعضاء ميكن أأن تكون مفيدة لدلول الراغبة يف حتديث أأو اإ
مانة أأن تقوم ابلبناء عىل هذه ادلراسة من خالل القيام بصورة أأكرث الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد  ابلنس بة للأ

وضوحا بتحديد القضااي ذات الصةل، وترتيب املعلومات بصورة جتعل من السهل عىل ادلول الأعضاء عىل سبيل املثال مقارنة 
اليت تقوم بتبين اس تثناءات وتقييدات يف وقد اكن هناك تزايد واحض يف عدد ادلول الأعضاء وحتليل جتارب ادلول الأخرى. 

ىل الس بعة والثالثني دوةل 2008ترشيعاهتا منذ عام  ىل أأن عضوية الويبو قد تغريت منذ ذكل احلني، وابلإشارة اإ . وأأشارت اإ
دخال أأو من ادلول الأعضاء اليت ظهرت يف ادلراسة احملدثة، طالب الوفد الأمانة بتقدمي قامئة للمتيزي بني ادلول اليت قامت  ابإ

وادلول اليت اكنت دلهيا هذه الاس تثناءات من قبل، ولكهنا مل تظهر يف  2008تعديل اس تثناءات يف قوانيهنا الوطنية بعد عام 
وقد دعا الوفد بصفة عامة اللجنة يف دراسة التعاون مع خرباء وطنيني ادلراسة للأس باب اليت بيهنا الربوفيسور كينيث كروز. 

نه يف ادلراسة، قام الربوفيسور كينيث كروز قام ابنتقاء دول يف الاحتاد الأورويب حيث حدث تطورات معنيني. كام أأكدت أأ 
ومن الطبيعي أأن يشعر الوفد ابلسعادة سسبب تسجل هذه . يف ال ونة الأخريةجديرة ابذلكر يف جمال املكتبات ودور احلفظ 

لهام ادلول الأخ ىل جانب دعوة الربوفيسور كينيث كروز بنفسه التطورات يف ادلراسة لتكون مصدر حممتل لإ رى. واكن ذكل اإ
ضافية قد أأعطى  جياز نظام الاس تثناءات يف الاحتاد لإضافة أأي معلومات يعتربها اإ ، واذلي الأورويبادلراسة الفرصة لتوحض ابإ

وبعض الاحتاد الأوريب.  الفردية لدلول الأعضاء يف الأنظمةذكر مرارا وتكرارا يف عرضه التوضيحي واذلي اكن هل أأثر عىل 
ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب أأنفسهم قد يرغبون يف عرض وهجات نظر مثرية لالهامتم سشأأن اس تثناءاهتا والتعديالت 

فقط أأو لالس تنساخ النسخ اليت قامت هبا مؤخرا. وقد نظرت الترشيعات الأوروبية يف خمتلف الاس تثناءات املتعلقة حبق 
للجمهور عند وضع احلقوق املتاحة. ومن الإضافات اليت متت مؤخرا لت ك القامئة جند اس تثناء يتعلق من أأجل التوصيل 

ن القليل فقط من هذه املصنفات اليتميةمن أأجل توفري لنسخ اب . حىت يف نظام قانوين متاكمل مثل نظام الاحتاد الأورويب فاإ
اذلي يكون لزاما عىل ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب تطبيقه أأحدها، هو املصنفات اليتمية الاس تثناءات، واكن اس تثناء 

ىل أأنظمهتا اخلاصة. وظلت ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب حرة يف تطبيق غالبية الاس تثناءات يف ترشيعات  أأو نقهل اإ
ىل صي اغة بعض الاس تثناءات. وتعترب الاحتاد الأورويب يف نظمها الوطنية وهو ما نتج عنه اختالفات معينة اليت تعزي أأيضا اإ

ن الاس تثناءات الوطنية لجيب أأن خترج عن  القامئة، ابلرمغ من ذكل، يف ترشيعات الاحتاد الأورويب، شامةل وهبذا املعىن فاإ
هذه القامئة. وفامي يتعلق ابملكتبات ودور احلفظ بصفة خاصة اكن هناك أأربعة اس تثناءات رئيسة يف القانون الأورويب جيب 

لأعامل اس تنساخ معينة لأغراض غري جتارية واذلي اكن يس تخدم بصفة كبرية النسخ هتا. أأحدها اكن اس تثناء حلق دراس 
ليه يف نقطة  لأغراض احلفظ لكنه مل يكن يس تخدم ذلكل حفسب. واكن هذا الاس تثناء هو الاس تثناء الوحيد اذلي  أأشري اإ

ىل العنرص الأول من اختبار الثالث  هامة يف العرض التوضيحي حيث أأشار الأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب رصاحة اإ
ويف نفس الأمر التوجهييي، حيث جند ىل بعض احلالت اخلاصة. خطوات وهو مايعىن أأن الاس تثناءات جيب أأن تقترص ع

دخالها يف  هذا احلمك، اكن هناك حمك أ خر عام ومنفصل يفرض اختبار الثالث خطوات عىل اكفة الاس تثناءات اليت مت اإ
ث واكن هناك اس تثناء متت صياغته بصورة ضيقة لتوصيل نسخ للجمهور والتوفري لأغراض البحالاحتاد الأورويب. 

وادلراسات اخلاصة من خالل أأماكن خمصصة يف مقرات ت ك املنش ئات. وقد ذكر هذا الأمر عدة مرات يف العرض 
التوضيحي. وقد اكن الاس تثناء واحض الصياغة لكنه اكن موضع نقاش، وخاصة فامي يتعلق ابلرشط اذلي ل يقوم بتطبيقه يف 

حاةل مؤخر  ىل حممكة العدل ابلحتاد الأورويب غياب رخصة رشاء. وقد اكن هذا الأمر موضع اإ ا حلمك ابتدايئ من حممكة أأملانية اإ
لهيا حول تفسري قانون الاحتاد الأورويب. واكن هناك  ويه احملمكة اليت تقوم احملامك الوطنية يف الاحتاد الأورويب بتقدمي أأس ئةل اإ

عارة عامة للمؤلفني وفناين الأداء ملواصفات الأداء أأماهمم وملن  تجي الفيمل، فامي يتعلق ابلنسخ الأصلية للفيمل، واليت أأيضا حق اإ
. واكن هناك حق أأحصاب احلقوق ويف نفس الأورويبتعترب أأساس نشاط الإعارة اليت تقوم هبا املكتبات العامة يف الاحتاد 

ماكنية القيام بتوزيع هذا احلق واذلي اكن يس تخدم عىل نطاق واسع يف  ادلول  س ممارسات واكن أأسا الأعضاءالوقت، اإ
وقد تطلب الاس تثناء تعويض مايل للمؤلفني ابلرمغ من أأن ادلول الأعضاء ميكهنا اس تثناء فئات معينة الإعارة يف املكتبات. 

من املؤسسات من دفع هذه التعويضات املالية وهو أأمر ميكن حتديده وفقا لأنشطة الرتوجي الثقافية واعتبارات خاصة ابدلول 
تام، مسح الأمر التوجهييي اخلاص ابملصنفات اليتمية يف الاحتاد الأورويب ابلزايرة امجلاعية لبعض فئات ويف اخل الأعضاء نفسها. 

املؤسسات اخلاصة ابلرتاث الثقايف لعمل نسخ الأعامل املتاحة اليت مت حتديد عىل أأهنا يتمية بعد القيام ببحث جاد ملعرفة 
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لقاء سؤالني أأو ثالثة تتعلق ابدلراسة. واكن السؤال الأول أأحصاب احلقوق وحتديد ماكهنم. ورصح الوفد بأأنه ير  غب يف اإ
دخال أأو تعديل  يتجاوز املعلومات الوقائعية الغنية الواردة يف ادلراسة: ما يه دوافع لك دوةل من ادلول الأعضاء اليت تقوم ابإ

الاس تثناءات والرتاخيص غالبا ما اس تثناءات املكتبات ودور احلفظ هبا؟ واعمتد السؤال الثاين عىل مالحظة مفادها أأن 
من خالل يف صاحل بعض املؤسسات تكون تتعايش بصورة جيدة يف الأنظمة اليت يمت فهيا اس تكامل الاس تثناءات اليت 

من أأمشل غالبا ما تكون و غالبا ما يمت التفاوض علهيا بصورة جامعية، وتغطي اس تخدامات عريضة، واليت رتاخيص، ال
سلواب مالمئا لفئات عريضة من املس تفيدين مثل جزء كبري من أأ مت التفاوض سشأأهنا حبيث تغطي وتوفر الاس تثناءات نفسها، و

هذا اجلانب وهناك بعض الأمثةل عىل ذكل يف الاحتاد الأورويب. فهل قامت ادلراسة ابس تكشاف النظام التعلميي يف بدل ما. 
ليه يف ماكن أ خر م أأم ذا اكن قد تعرض يف قام الربوفيسور كينيث كروز ابلتعرض اإ ن العامل؟ واكن هناك سؤال أ خر سشأأن ما اإ

ىل أأي تعريفات مثرية لالهامتم أأو   يف هذا اجملال ملفاهمي عىل سبيل املثال مثل ادلراسة اخلاصة واحلفظ.  مفيدةخالل ادلراسة اإ

ىل نقطة عامة ويه أأن اجلهود  .87 ت اكن لها تأأثريا معيقا متعددة اجلنس ياوقال بروفيسور كينيث كروز أأن البيان أأشار اإ
وهاما عىل وضع القوانني يف لك دوةل من ادلول. واكن السؤال الأول حول ماهية بعض التأأثريات ادلافعة وادلوافع اليت حدت 

ىل سن البدلان لترشيعات خمتلفة للغاية. بدوةل لسن ترشيع معني.  ومن وقد تكون الإجابة خمتلفة ابختالف البدلان مما أأدى اإ
غاية احلصول عىل ت ك املعلومات. فبعض ادلول حتتفظ سسجالت حبرص، ودلهيا جسالت عامة حول جلسات الصعب لل

ىل سن ترشيع ما. وابلنس بة دلول عديدة أأخرى، من الصعب التوصل ملثل ت ك  اس امتع وتقارير ودراسات ومداولت أأدت اإ
حول الأصول وادلوافع وراء القوانني من خالل مصادر  حباثابلأ املعلومات. وأأحياان تأأيت املصادر املثرية واملساعدة يف القيام 

فالتغطية الصحفية للفعاليات الترشيعية ميكن ان تساعد وتقدم رؤية من خالل عدة طرق. أأما الإجابة عىل اجلزء فرعية. 
لتشمل الوسائل  أأحاكهماال خر من السؤال حول الأمثةل اكنت بنعم. فبعض ادلول اليت يعرفوهنا، واليت أأخذت ابلتوسع يف 

التكنولوجيا الرمقية قد قامت بذكل سسبب قمية التكنولوجيا الرمقية. ويف نفس الوقت مسعوا املناقشات املتعلقة بأأن التكنولوجيا 
الرمقية ميكهنا أأن متثل خماطر أأخرى عىل فرد أ خر هل مصاحل خمتلفة يف التعامالت. مث ميكنك رؤية كيف قامت ادلول بوضع 

، اكنت هناك 1998ويوجد أأمثةل عىل ذكل. ففي الولايت املتحدة الأمريكية يف عام الضامانت الإضافية. بعض الرشوط و 
ىل حد كبري مبخاوف بني املكتبات ودور احلفظ تتعلق بعض املراجعات لس تثناءات املكتبات.  وقد اكنت مدفوعة اإ

ضافة التكنولو  ذا نظران جيا الرمقية لكن مع بعض الرشوط الإضافية. ابلتكنولوجيا الرمقية وفرص احلفظ. وقام الكوجنرس ابإ واإ
للاميض فقد اكنت الولايت املتحدة الأمريكية تصارع من أأجل هذه املسأأةل لأهنا مل يبدو أأهنا مت حلها ابلنس بة للعديد من الناس 

املتأأثرين هبا. وحول العامل يصعب للغاية احلصول عىل مثل هذه املعلومات وس يكون مرشوعا مثريا أأن يمت حتديد دول قليةل 
ىل تتوافر هبا هذه  املعلومات مث القيام بدراسة حاةل تبني موضوع املناقشات وما يه الأطراف الفاعةل املهمتة وما اذلي أأدى اإ

ن توافر الرتاخيص يعترب مسأأةل قانونية سن القانون.  واكنت الأس ئةل الأخرى تتعلق بأأمر خمتلف يتصل ابلعالقة ابلرتخيص. اإ
وابلنظر ورويب فامي يتعلق ابحلق املتوفر والترشيع الأملاين حول هذه النقطة. تفسريية مطروحة أأمام حممكة العدل ابلحتاد الأ 

ىل دراسة عام  تؤمن هذه الاس تثناءات حىت  أأحاكموالأحباث السابقة، فقد علموا عىل سبيل املثال أأن بلجياك دلهيا  2008اإ
ن اتفاقية الرتخيص ل تلغي الاس تثناءات.  وذكر التقرير اجلديد العالقة بني الرتخيص يف ظل وجود اتفاقية ترخيص وبذكل فاإ

ذا اكن الرتخيص جزءا من الترشيع. وهناك بعض احلالت القليةل الأخرى اليت  جانب صغري  لميكن فهيا استبعادبصفة خاصة اإ
ب عىل أأو التأأثري فيه من خالل الرتخيص. ومن املسائل املفاهميية يف معلية وضع القوانني واليت جيعىل الأقل من الترشيع 

ادلول التفكري فهيا يه العالقة ليس بني حقوق املالكني واحلقوق العامة لالس تخدام أأو اس تثناءات حقوق املؤلف، همام مت 
بطال اس تثناء ورد يف بني لكن أأيضا حفسب و وصفها،  ذا اكن ميكن أأو جيب أأن يسمح لها ابإ دور الرتاخيص وتوافرها، وما اإ
ذا اكنوا واكن ذكل سؤالا صعبا. اإ القانون.  ن الأمر يتعلق بتوازن احلقوق لكنه يتعلق أأيضا ابملرشعني اذلين يقررون ما اإ

خراجسيسترمرون يف  خراجه.  اإ ذا اكن من الصحيح أأن يبطل اتفاق ترشيعا اجهتدوا يف اإ وقد اكن ذكل ميثل ترشيع، وما اإ
 سؤالا ترشيعيا صعبا اكن عىل ادلول الأعضاء التفكري فيه خالل هذه العملية. 
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الربوفيسور كينيث كروز يف  أأاثرهاوعرب وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء عن رغبته يف متابعة النقاط اليت  .88
جابته. ومل يكن سؤاهل يركز ابلرضورة عىل العالقة بني الاس تثناءات والرتاخيص،  حداها عىل الأخرى اإ مبعىن أأن تتغلب اإ

ذا اكنت نظرة ادلراسة ملا حدث يف ىل أأمثةل متكن فهيا العنرصين عىل التواجد معا؟ وهل  ولكن عىل ما اإ العامل، قد تعرضت اإ
هناك حالت اكن فهيا اس تثناءا يعطي جمال لبعض املس تفيدين وخاصة يف جمال البحث واملوقع، اخل، مث مت اس تكامهل بنظام 

ن الرتخيص، وصالحيته تراخيص، مت بناؤه بطريقة وفرت وسائل مفيدة لالك الطرفني فامي يتعلق ابلتفاوض سشأأ 
والاس تخدامات اليت يغطهيا، اخل، واليت مت القيام هبا بصورة طوعية؟ ويف حني اكن تبين النظام اخلاص ابلرتاخيص معلية 

طوعية سشلك رضوري من قبل الأطراف هل مت اس تخدامه يف جمال التطبيق من أأجل املس تخدمني اذلين تغطهيم 
ضل ويغطي عدد كبري من الاس تخدامات، اكرب من اليت يغطهيا الاس تثناء، اخل؟ وهذا الاس تثناءات لأنه يقدم تسهيالت أأف

ذا اكن بروفيسور  ليه يف السابق يف سؤال الوفد. أأما السؤال الثالث للوفد فاكن يتعلق مبا اإ هو السيناريو اذلي متت الإشارة اإ
ادلراسة، ملفاهمي، عىل سبيل املثال،  مثل مفاهمي كينيث كروز قد وجد أأي تعريف أأو تعريفات مثرية لالهامتم أأو مفيدة يف 

 ادلراسة اخلاصة واحلفظ؟ 

بقدر مااكنت جزء من الترشيع. ويف حاةل وقال بروفيسور كينيث كروز أأن ادلراسة قد تضمنت مسأأةل الرتخيص  .89
ذا قامت ادلراسة بعمل ترخيص بصورة جانبية، فاإن ذكل يعترب جزء من ادلراسة. واإ  الأطرافولكن قامت وجود الترشيع، 

ظهار الرتاخيص أأو  ن هذا الأمر يندرج حتت ادلراسة. واكنت الإجابة بنعم، من  يشءابإ خاضع للرتخيص أأو خالف ذكل، فاإ
انحية. وابلنس بة للنقطة املتعلقة ابلتعريفات ، هناك بعض التعريفات اليت اكنت هامة للغاية ومثرية لالهامتم. ومل تكن تعريفات 

ولكن اكن هناك أأمر مثري لالهامتم بصورة خاصة وهو ندرة قيام ادلول بتعريف املكتبة أأو دار احلفظ أأو  لأمور مثل احلفظ،
ل فامي ندر. أأي مؤسسة أأخرى.  لقد اكن ومن البداية، مل يمت تعريف أأكرث املفاهمي الأساس ية املتعلقة ابلنس بة للترشيعات اإ

نه اكن يمت تضمينه يف التقرير. وعندما يكون تعريف أأي غياب التعريفات أأمرا معربا.  ومن بني التعريفات اليت أأمر ذو صهل فاإ
ىل أأن املكتبة ميكهنا أأن تصنع صورا من معل ، همام  ذا أأشار الترشيع، عىل سبيل املثال، اإ اكنت هامة بصورة متسقة اكن، اإ

ذا اكن الترشيع يقوم بتعريف النسخة، أأو أأن املكتبة ذا قام الترشيع بتعريف  اكن ما ينص عليه بقية الترشيع، اإ ميكهنا نسخ، اإ
للغاية لأنك حتصل عىل الإجابة هناك عىل سؤال: هل يقوم الترشيع بتغطية التكنولوجيا أأمر هام هذا يعترب لأن النسخ، 

ىل أأهنا معلية نسخ للعمل يف أأي صورةالرمقية.  ذا أأشار تعريف لكمة "نسخة" اإ  وتكون الإجابة عادة يف تعريف "نسخة" لأنه اإ
ىل الصورة الورقية فقط، مثل صورة فوتوغرافية أأو صورة ضوئية،  ذا اكنت تشري اإ ن هذه تكون الإجابة. واإ تكنولوجية، فاإ

 تكون هذه يه الإجابة. وذلكل فقد اكنت هذه التعريفات هامة للغاية لكهنا مل تكن متوفرة بكرثة. 

 عن الترشيعات الوطنية اخلاصة حبقوق ورصح وفد مجهورية التش يك بأأن ادلراسات اكنت للك من مه مسؤولني .90
لهام ابلنس بة لعملها الترشيعي.  وميكهنم أأيضا اس تغاللها مكصدر غين املؤلف، ويه متثل مصدر هام ومفيد للمعلومات، والإ

ىل الطالب وامجله ور للمعلومات اليت يمت تقدميها ملكتباهتا ودور حفظها واملؤسسات الأخرى هبا وأأحصاب املصلحة ابلإضافة اإ
لهيا فقد عرب  متضمنةبصفة عامة. ولأن مجهورية التش يك مل تكن  يف ادلراسة احملدثة لأن قانوهنا مل يتغري أأثناء الفرتة املشار اإ

ففي الشهر الوفد عن رغبته يف أأن خيرب الوفود بصورة موجزة عن أ خر التطورات يف نطاق الترشيع يف بالده يف هذا اجملال. 
املايض، دخل قانون حق املؤلف جبمهورية التش يك حزي التنفيذ. وقد تضمن هذا التعديل اس تثناء جديدا للمكتبات ودور 

احلفظ وللمؤسسات الثقافية والتعلميية الأخرى ولهيئات البث العامة، مبا ميكهنا من الاس تخدام  يف ظل رشوط معينة 
عداد نسخة اجنلزيية غري رمسية ات اليتمية اليت توجد يف مجموعاهتم. وابلنس بة ملس تخدمني معينني، التصنيف لقد اكن يقوم ابإ

ىل قاعدة بيان ليكس اخلاصة  2006حول النسخة اجملمعة لقانون حقوق املؤلف املعدل منذ عام  وسوف يمت مض الرتمجة اإ
سيتضمن سن املزيد من الأحاكم اليت ترتبط كام تقوم مجهورية التش يك ابلعمل بصورة مكثفة عىل تعديل أ خر واذلي ابلويبو. 

ارتباطا وثيقا بأأنشطة املكتبات ودور احلفظ. وس يقوم القانون بتقدمي أأنظمة ترخيص جديدة، أأي نظام الإدارة امجلاعية املمتد، 
ىل امجلهور، مبا يتضمن ول ي  اتحة املواد احملمية حبقوق مؤلف اإ املواد قترص عىل اذلي س ميكن املكتبات ودور احلفظ من رمقنة واإ

وحتفزي احلصول عىل أأموال من أأجل معلية الرتقمي. وهناك نظام أ خر مماثل ميكن دور  غري التجاريةاملواد اليت نفذت طبعاهتا أأو 
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عداد مسودة الترشيع يف احلفظ واملكتبات واملدارس من معل نسخ من النوت املوس يقية لأغراض تعلميية أأو دراس ية.  وقد مت اإ
خالل التعاون الوثيق واملكثف مع ممثيل اكفة أأحصاب املصلحة املعنيني مبا يف ذكل املكتبات ودور احلفظ من  2011عام 

واملدارس ودور النرش وهيئات الإدارة امجلاعية. وابلرمغ من ذكل ونتيجة لالنتخاابت الاس تثنائية اكن هناك تأأخري يف تقدمي 
 . 2016الترشيع يف ربيع عام  وقراءة مرشوع القانون ذلا من املقرر أأن يمت تبين

ىل متابعة التطورات اجلديدة يف مجهورية التش يك. لقد اكن من دواعي الاهامتم يف  .91 وتطلع بروفيسور كينيث كروز اإ
املناقشات مالحظة أأن الاس تثناء ينطبق عىل النوت املوس يقية لأن قليل من الترشيعات ذكرت النوت املوس يقية، حىت 

وعند تناول موضوع مثل موضوع النوت املوس يقية، ا اس تثنت النوت املوس يقية من تغطية الترشيع. أأغلهبا اليت قامت بذكره
ذا اكن الأمر يتعلق بصناعة املوس يقى ومتثيل مصاحل مؤلفي وانرشي املوس يقى، س يكون هناك خماوف خمتلفة، رمبا ختتلف  اإ

غالب من حيث أأن هناك قواعد للنوت املوس يقية وهناك عن املصاحل املتعلقة بكتاب أأو مقاةل. وقد تنوعت الترشيعات يف ال
قواعد للمقالت الصحفية. ويعكس ذكل المنوذج الربيطاين، اذلي يوجد به ترشيعات منفصةل خملتلف أأنواع املصنفات وفقا 

ىل صيغة جيدة   جممتعه. تالمئ لختالف الظروف. وحث الوفد عىل السري قدما والتوصل اإ

نه مل خيطط لتقدمي أأي اس تثناءات خاصة بعمل نسخ من  ورد وفد مجهورية التش يك .92 مرصحا بأأنه حىت يكون دقيقا فاإ
النوت املوس يقية ولكن لتقدمي نظام ترخيص لأنه مضطر وفقا للأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب ابتباع الأمر التوجهييي جملمتع 

ود أأن جيد نوعا من احللول لمتكني املدارس والطالب املعلومات واذلي يوجد به اس تثناء للنوت املوس يقية. ويف نفس الوقت ي
 نظام تراخيص خاص بذكل. لإدخال مجهورية التش يك طط ختمن معل نسخ من هذه املواد. و 

ىل الترشيع التونيس يف ادلراسة. وقد عرب الوفد عن شكره وقال وفد تونس أأن مداخلته تتعلق بأأمرين:  .93 أأول الإشارة اإ
شارته للتعديالت اليت  للربوفيسور كينيث كروز عىل وقد اكن الترشيع عىل موقع  .94عىل قانون رمق  2009عام  أأدخلتاإ

ىل الاس تثناء اخلاص ابملكتبات العامة وهناك نص جديد يف الفصلني الثاين  قاعدة بياانت ليكس اخلاصة ابلويبو. وأأشار اإ
ليه ادلراسة. وهذا ما يتعلق ابلترشيعات التونس ية. أأما فامي يتعلق ابدلراسة كلك، فقد  عرش والثالث عرش واليت أأشارت اإ

ىل أأمر يف غاية الأمهية، وهو الترشيعات والقوانني، وتعريف ورشح العديد من الترشيعات والقوانني اخلاصة بدول  أأشار اإ
ليه الترشيعات ل  كنه أأشار أأيضا العامل، وأأيضا اجلوانب العملية املتعلقة بعمل املكتبات. ومل يقترص الأمر حفسب عىل ما تشري اإ

ىل العديد من املصاعب اليت قد تواجه املكتبات العامة وخاصة ما يتعلق بقدرهتا عىل اس تخدام الاس تثناءات داخل  اإ
الترشيع. ويف العديد من احلالت، وجد أأن املكتبات ختىش التعقيدات احمليطة ابلترشيع. ويه مل تقم بتطبيق الاس تثناءات 

خاصة فامي يتعلق ابلتغريات التكنولوجية الكبرية، اليت حدثت يف العامل واليت مكنت املكتبات من لأهنا تفضل املمكن واملتاح و 
وكيف يمت اس تخدام املصنفات الرمقية. واكن هناك أأيضا معلومات عن ادلول، اليت نصت ترشيعاهتا عىل هذه الاس تثناءات. 

ىل أأي مدى يمت تطبيقها ابلاكمل أأو ىل أأي مدى تقوم  اس تخدام هذه الاس تثناءات واإ تس تخدم ابلاكمل من قبل ادلول؟ واإ
جيابية؟ واكن الوفد معنيا بأأهنا ل تس تخدم ول تس تغل  املكتبات ابس تخدام واس تغالل الاس تثناءات أأو الرتاخيص بصورة اإ

ذا اكن بروفيسور كينيث كروز ق ىل بصورة اكمةل حىت عند توافر الترشيعات اخلاصة ابملكتبات. وتساءل الوفد عام اإ د أأشار اإ
ذا اكن هناك دمع فين ميكن تقدميه.   حلول معينة وما اإ

وقال بروفيسور كينيث كروز أأنه حىت عند وجود الترشيع، ميكن لدلراسة أأن تظهر تفاصيل الترشيع لكن همام اكن ما  .94
ىل أأي مدى تقوم يف املكتبات يف الواقع ابس تخدام هذا الترشيع؟ والإجابة عىل هذا السؤال يه  ينص عليه هذا الترشيع، فاإ

جابة ميكن ختيلها. وبعبارة أأخرى، يوجد يف بعض البدلان بعض املكتبات اليت تقوم ابس تخدامه حبرص وبصورة مفصةل.  أأي اإ
وهناك بعض ادلول اليت ختتار أأجزاء  فقط منه. وهناك بعض ادلول اليت تتبىن تفسريات حيث يكون الترشيع غري واحض 

ا هو احلال ليس فقط ابلنس بة وهذابلصورة اليت يتوقعها املرء. مث هناك مكتبات ختتار أأن تنحي الترشيع جانبا بصورة اكمةل. 
وما نس تخلصه من لك ذكل، هو لترشيعات املكتبات ولكن ابلنس بة لترشيعات التعلمي والعديد من الترشيعات الأخرى. 

ىل الصيغة الصحيحة لصياغة ترشيع مفصل بصورة اكفية، حبيث يكون دلى املس تخدمون واملواطنني امللزتمني  التوصل اإ
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ويف قع أأن يتبعوا القانون املعلومات الاكفية عن هذا القانون حبيث ميكهنم اختاذ قرارات مسؤوةل. ابلقانون اذلين من املتو 
تباعهالوقت نفسه، لجيب أأن تكون بنية القانون معقدة للغاية حبيث يكون من الصعب صعبا أأو من غري العملية  ابلنس بة  اإ

لغالبية املتخصصني املدربني. وهناك مشلكة تتعلق بذكل ويه أأن الترشيع يف الهناية، وبعد معلية التعمل، والفهم والتطبيق، 
اذلي يكون مرهقا ويتطلب الكثري من الوقت من العاملني،  أأو اذلي ل يسمح للمكتبات للقيام ابلكثري، هو ترشيع لن يمت 

ما ه قمية. وجزء من التحدي اذلي يواجه املرشعني هو توفري ما تتطلبه املصلحة العامة، توفري اس تخدامه لأنه ل يوجد ب
تتطلبه املصلحة العامة يف ترشيع ما ويف خالل هذه العملية يكونون معليني ومنطقيني يف طريقة تطوير الترشيعات، حبيث 

وأأكد عىل أأنه من خالل المتتع مبزااي الترشيع، جيب علهيم ميكن للأشخاص احلقيقيني اس تخداهما والاس متتاع مبزااي الترشيع. 
احرتام مصاحل حاميل احلقوق لأن لك اس تثناء حلقوق املؤلف هو يف حد ذاته مساحة ذات حدود وبذكل فهو معل يتعلق 

جاابت ابحرتام احلقوق اليت تقع خارج هذه املساحة وحقوق ماليك حقوق املؤلف. وهذه النقطة غاية يف الأمهية. وهنا ك اإ
متنوعة عىل تساؤل الوفد، لكن ادلروس املس تفادة من السؤال اكنت هامة للجميع عند قياهمم بتطوير ترشيعات جديدة يف 

 دوهلم الأعضاء. 

ىل جانب التقرير الأول من عام و .95 ، يقدم حتليال شامال خملتلف الترشيعات 2008رصح وفد الربازيل أأن التقرير، اإ
ت هامة لعملهم يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة لأهنا مسحت للوفود الوطنية واليت متثل مدخال

ويف نفس الوقت أألقى التقرير الضوء ابحلصول عىل فهم أأفضل لأوجه الش به والاختالف بني قوانيهنم وممارساهتم يف جمال ما. 
ذين يف الاعتبار التطور ادلينامييك للتكنولوجيا الرمقية عىل بعض اجملالت حيث يرحب ابلقيام ابملزيد من التعاون أ خ

ىل  2008واكن البحث اذلي بدأأ يف تقرير عام  والتعاون املتنايم عرب احلدود بني املكتبات ودور احلفظ. قد مت حتديثه وأأشار اإ
دات خاصة ابملكتبات ودور دوةل ل يوجد يف ترشيعاهتا الوطنية اس تثناءات وتقيي 33أأنه من بني اكفة ادلول الأعضاء يوجد 

للتعامل مع التحدايت وهناك عدد أأكرب أأيضا من ادلول الأعضاء اليت ل يبدوا أأهنا تقدم اس تثناءات وتقييدات اكفية احلفظ. 
ن الاس تثناءات اجلديدة اليت تواهجها املكتبات ودور احلفظ بصورة مزتايدة يف ظل ظهور البيئة الرمقية.  ووفقا للتقرير، فاإ

ىل أأخرى وهو أأمر مثل مشلكة ملموسة عىل والتقي  يدات املقدمة يف الترشيعات الوطنية تباينت بصورة كبرية من دوةل اإ
بصورة مبارشة عىل معل املكتبات ودور احلفظ وجيب القيام مبزيد  أأثرتواكنت هذه يه احلقائق اليت التعاون عرب احلدود. 

 الس نوات الست املاضية قام عدد صغري نسبيا من دول العامل بتغيري من املناقشات لها يف اللجنة. وأأظهر التقرير أأنه يف
ىل أأي موامئة يف القوانني. وعلموا  اس تثناءاهتا املتعلقة حبقوق املؤلف، واليت تؤثر عىل املكتبات ودور احلفظ ومل تؤدي ت ك اإ

عىل مس توى العامل للباحثني واملعلمني أأيضا أأن هناك اجتاه مزتايد حنو تقدمي املكتبات ودور احلفظ خلدمات عرب الانرتنت 
ىل الصحف الالكرتونية  والطالب، وهو ما يتطلب توفري نسخ رمقية عرب احلدود من مستندات أأو النفاذ عرب احلدود اإ

وبناء عليه فقد أأظهرت ادلراسة أأنه مع وجود قليل من وقواعد البياانت الأخرى اليت تشارك فهيا املكتبة أأو دار احلفظ. 
ن رقعة التغيري  لزالت كام  2008غري املتسقة لس تثناءات حقوق املؤلف حول العامل واليت وردت يف تقرير  الأحاكمات، فاإ

يه. وسأأل بروفيسور كينيث كروز عام ميكن القيام به للتعامل مع املشالكت املتعلقة ببيئة الانرتنت عرب احلدود اليت جيب أأن 
وجيب مالحظة اجتاهات أأخرى مثرية لالهامتم يف التقرير. وميكن بصفة خاصة ةل؟ تعمل فهيا املكتبات ودور احلفظ يف لك دو

أأن يكون لتدابري امحلاية التكنولوجية أ اثرا سلبية عىل قدرة ادلوةل عىل تطبيق الاس تثناءات والتقييدات بصورة مرشوعة 
دخال تنظاميت أأفضل وجتنب  ىل اإ ساءوميثل ذكل مصدر قلق مزتايد لأن ادلول تسعى اإ وس يكون اس تخدام هذه التدابري.  ةاإ

من املثري لالهامتم أأن يقوم بروفيسور كينيث كروز بتوضيح املسأأةل بصورة أأكرث تفصيال. واختمت الوفد ابلتأأكيد عىل أأنه يعترب 
كره التقرير احملدث مدخالت هامة للغاية لعمل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وعرب الوفد عن ش

ىل حتقيق تقدم يف مناقشات اللجنة  للربوفيسور كينيث كروز عىل تقدمي مثل هذه الأداة القمية واليت سوف تؤدي ابلتأأكيد اإ
 ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

القوانني ورصح الربوفيسور كينيث كروز بأأن النقاط املتعلقة ابلأنشطة عرب احلدود وصعوبة التعاون عندما تكون  .96
متباينة للغاية، يه نقاط هامة ويه من بني أأمه النقاط اليت جيب مناقش هتا. وميكن القول بأأن من أأمه النقاط اليت ميكن لويبو 
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ذا اختارت نقطة واحدة، س تكون مسأأةل عرب احلدود. ومن بني الامنذج الشائعة وجود ابحث يف دوةل ويود  مناقش هتا، اإ
تبة يف دوةل أأخرى أأو أأن يسمح ملكتبة يف دوةل ما مبوجب القانون ابحلصول عىل نسخة احلصول عىل نسخ مصنوعة يف مك 

ىل ادلوةل الطالبة. ما يه الظروف اليت ميكن السامح هبا؟  رساهل اإ وقد حفظ لكن يمت صنع امللف الرمقي يف دوةل أأخرى ويمت اإ
ىل اس تخدام بعض التفكري الابتاكري اجلديد يف طريقة صياغ ة التحدايت القانونية لأن الطريقة التقليدية يف حدا ذكل هبم اإ

ىل الأمور ترى أأن الأمر جيب أأن يكون قانونيا بصورة متساوية يف الك ادلولتني من أأجل القيام به يف دوةل مث تسلميه  النظر اإ
ن الت فاصيل تتباين يف دوةل أأخرى. ويف ظل التباين يف التفاصيل يف اكفة الترشيعات حىت عندما تكون الامنذج مؤثرة فاإ

ن ذكل لن حيدث لأنه س تكون  ذا اكن الهدف هو وجود ترشيعات يف الك ادلولتني حبيث يتطابقان متاما، فاإ بصورة كبرية. واإ
ىل هيلكة القانون بصورة خمتلفة. ورمبا يكون الأمر  هناك اختالفات يف التفاصيل يف غالبية الأمثةل. وهذا يعىن أأهنم يف حاجة اإ

ىل مرشوعيهتا يف دوةل واحدة فقط وخاصة ادلوةل اليت هو أأن التصنيفات ال ىل أأن ينظر اإ يت يمت تبادلها عرب احلدود حتتاج اإ
رسالهاجيب وقد سيمت اس تخداهما هبا.  ىل طرف اثلث موثوق فيه يقوم بتسهيل نقل التصنيفات اإ حبيث ل يكون ابلرضورة  ،اإ

قوانيهنا بدل من ذكل يقومون بتسهيل الأمور بطريقة  خشص واحد يف دوةل واحدة وخشص واحد يف دوةل اثنية، مع حفص
ن ذكل قد يسمح بتبادل املصادر لكن مع امتالك يف نفس الوقت هيالك حتمي خمتلفة.  ذا قاموا ابلأمر بصورة حصيحة فاإ واإ
ىل تفكري مبتكر يف هذه امل  أأحصابمصاحل  همة. احلقوق حبيث ميكهنم املشاركة وتشجيع الأنشطة كذكل. ومه حيتاجون اإ

ن مل تكن أأمه نقطة جيب عىل الويبو التعامل معها.   واكنت هذه النقطة نقطة مناس بة اإ

وقام املدير العام بتحية الوفود واعتذر عن عدم تواجده يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف  .97
ه من تقدمي انئب املدير العام اجلديد، لقطاع الصناعات لعدم متكن أأسفهاليوم الأول لأنه اكن خارج جنيف يف هممة. وعرب عن 

مانة. ولكنه اكن يتابع عن بعد أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف والإبداعيةالثقافية  ضافة هامة للأ ، واليت تعترب اإ
البناء اذلي قاموا به بعقد  الأسلوبواحلقوق اجملاورة وقام الرئيس ابطالعه ابس تفاضة عىل ذكل. وعرب عن شكره للوفود عىل 

بداهئا.  وفهم أأن أأهنم حققوا تقدما كبريا ابلنس بة لبعض القضااي الفنية املناقشات والاحرتام املتبادل خملتلف ال راء اليت قاموا ابإ
ن معه. الصعبة واكن هذا الأمر مشجعا للغاية. كام جشعهم عىل القيام هبذا العمل يف املس تقبل يف جمال البث، اذلي يتعاملو

يقاع الاجامتعات يعىن أأنه ليس دلهيم وقتا طويال قبل امجلعية العامة اليت س تعقد يف سبمترب  وحهثم  2015وذكر الوفود بأأن اإ
يف املناقشات الفنية وفهمهم للموضوعات هبدف أأن يصبحوا يف موقف ميكهنم من تقدمي توصيات حول العمل  الإرساععىل 

ولأهنم اكنوا قد بدأأو فقط املناقشات املتعلقة املس تقبيل، فامي يتعلق ابلبث عندما حيني وقت عقد امجلعية العامة يف سبمترب. 
وعرب املدير العام عن شكره لربوفيسور كينيث كروز وهنأأه عىل معهل الضخم  ابلس تثناءات والتقييدات فهناك عدة أأايم ابقية.

اذلي انل التقدير عىل مس توى العامل. وعرب عن رسوره بأأنه قام بتخصيص هذا الوقت لإعداد دراسة وتطلع لسامع نتاجئ 
قدما. كام عرب عن شكره للرئيس  اطالع اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل املسائل ومه يسريون

هلم مناقشات جيدة يف اليومني  ورصح ابهنم خفورون بأأنه يرأأس اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ومتنا
 الباقيني. 

ىل نفسه.  الإشارةوعرب الرئيس عن شكره للمدير العام عىل لكامته املوحية واليت مل يكن هناك داعي لها يف  .98 وفامي يتعلق اإ
ابلعمل اذلي قاموا به، فقد اكن دلهيم الفرصة يف اليوم املايض لسامع ما مت من معل خضم قام به الربوفيسور كينيث كروز وهو 

معل ملهم ومت يف الوقت املناسب وقد أأاثر الكثري من الأس ئةل وال راء. ومل يقوموا بوقف هذه العملية وسوف يس مترون فهيا 
 الطلبات اليت تقدم هبا الأعضاء.  فامي يتعلق بقامئة

وقال وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأن العرض التوضيحي قد أألقى الضوء عىل عنارص هامة مثل  .99
اس تخدام الاس تثناءات وبعض الاس تثناءات املوجزة يف بعض ادلول، والتحدايت اليت فرضهتا البيئة، وتفوق الاس تثناءات 

نتاجعىل   من البيئة، واس تخدام اختبار الثالث خطوات كأحد الاس تثناءات وليس اكإطار، يمت فيه صياغة ابلرمغ الإ
ويف ضوء اكفة هذه املالحظات، كيف ميكهنم التعامل مع التحدايت اليت تفرضها البيئة اس تثناءات، من بني أأمور أأخرى. 
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لقاء الرمقية، وخاصة فامي يتعلق ابلتحدايت عرب احلدود وما ميكن للويبو أأ  ن تقوم به للتعامل مع اكفة هذه القضااي، اليت مت اإ
 الضوء علهيا؟ 

 أأساس يةوأأكرثهاوقال بروفيسور كينيث كروز أأن سؤال اجملموعة ومالحظاهتا اكنت هامة. فقد تعرضوا لأكرث مناطق  .100
وبعد ثناءات الترشيعية. أأمهية يف ادلراسة. ومن انحية، قاموا سرسد بعض التحدايت اخلاصة يف خالل العمل مع وتبين الاس ت 

ماكنيات الويبو املتعلقة ابلتعامل مع بعض هذه املسائل.  واكنت هناك ذكل قامت اجملموعة بطرح سؤال حول قدرة أأو اإ
جابة.  جاابت عديدة للسؤال، لكن اكن من املهم العثور عىل اإ ن أأول خطوة يف املناقشة يه اس تكشاف بعض اخليارات. اإ اإ

حلديث عهنا مكنظمة ومكجموعة من أأعضاء الوفود اكنت متثل مناجه خمتلفة وخيارات خمتلفة. واكن وبعض اخليارات اليت مت ا
وعندما تعلق الأمر ابملضمون، اكن من املهم القيام ببعض اجلهود للسري قدما حنو حتقيق درجة علهيم اختاذ قرار هبذا الشأأن. 

تبورمبا يكون املهنج أأو التقنية اليت جيب من املوامئة.  يه موامئة املسائل اليت س يتناولوهنا، بدل من القيام بصورة خاصة  اعهااإ
لهيا اجملموعة، ميكهنم البدء من خالل طرح سؤال يف  حدى القضااي اليت أأشارت اإ مبوامئة تفاصيل كيفية قياهمم بتناولها. وسسبب اإ

هنم يف عامل خمتلف سسبب وا يف عامل الوسائل التكنولوجية الرمقية. لقد اكن س ياق الثورة الرمقية. وقد بدأأت هذه الثورة ابلاكد. اإ
خمتلف منذ مخسة س نوات، ومنذ عرش س نوات ومنذ عرشين عاما. وبقدر ما يمكن لأي أأحد التنبؤ مبا ميكن أأن حيدث، 

ن معلية التحول التكنولويج  فسوف يكونوا يف عامل خمتلف بعد مخسة س نوات، وعرشة س نوات، وعرشين س نة من ال ن. اإ
التصال وطرق تبادل املعلومات اكنت فقط البداية. ومن املهم أأل نويص بأأي تفاصيل دقيقة، لكن من املهم أأيضا أأن وطرق 

نأأخذ خطوات لفتح املسأأةل. ومن الأمثةل اليت مت طراها مسأأةل عرب احلدود. اكن من املهم للويبو تناول هذه القضية بصورة أأو 
ه خبصوص التكنولوجيا. واكن دلهيا الكثري لتقوم به ابلنس بة للقانون والس ياسة والس ياق بأأخرى لكهنا اكن دلهيا الكثري لتقوم ب

ىل بذل بعض اجلهد لفتح القضية وتوجهيها، ويه عىل أأقل تقدير خطوة خضمة حنو املوامئة  ادلويل للويبو. واكنت هناك حاجة اإ
 ووضع قانون فعال وهام. 

 95للرئيس والأمانة والويبو. واكن تعليقه وطلبه يقوم عىل أأساس صفحة  وعرب وفد مجهورية تزنانيا املتحدة عن شكره .101
ىل اخللط بني بعض املسائل. ويف  من التقرير. لقد اكن دليه نظام فريد للغاية ذلكل فقد اكن املؤلفون والباحثون مييلون اإ

ل خر للرب الرئييس لتزنانيا. وينطبق التقرير مجهورية تزنانيا املتحدة اكن هناك نظايم ملكية فكرية خمتلفني: احدهام لزانيبار وا
ذا اكن الغرض من ادلراسة أأن تغطي ادلوةل كلك كام ظهر عىل اخلريطة، فقد طالب الوفد بتضمني الرب  فقط عىل تزنانيا. واإ

علق من قانون حقوق املؤلف، واذلي يتضمن أأحاكم عامة وهناك أأيضا حكام يت 12الرئييس أأيضا، واذلي ينطبق عليه القسم 
ذا مت تضمني التقرير يف صفحة  الك اجلانبني.  95ابملكتبات. وهذا احلمك قد يكون مفصال بصورة اكفية لكن الوفد س يقدر اإ

 ورصح الوفد أأنه يقوم حاليا بتعديل ترشيعه. 

ك لبد من أأن يمت الاطالع علهيام معا وهنا 2014وتقرير عام  2008ورصح الربوفيسور كينيث كروز بأأن تقرير عام  .102
. وقد اخذ مالحظة برضورة أأن تكون املعلومات حديثة وسوف يراعى ذكل بصفة 2008مناقشة حول تزنانيا يف تقرير عام 

 خاصة يف  التقرير. 

ادلراسة. وأألقى الضوء عىل ان اللجنة اكنت  لإعدادورصح وفد السودان بأأن السودان اكنت أأحد ادلول اليت دعت  .103
وتأأثري اتفاقية ابنغي.  الأورويبالضوء عىل دور فرنسا والاحتاد الرويس والاحتاد  وأألقىة املاضي الأربعةجتاهد يف الس نوات 

جابة عىل مسأأةل املوامئة لأهنا متثل جزء من عدد ادلول الأصيل اذلي دعا لوجود توضيح. وعرب  أأنوميكن لهذه النقاط  توفر اإ
لقاء الضوء عىل رغبة ادلول الأ  عضاء املتعلقة بتحسني مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عن أأمهل يف أأن يساعد اللجنة يف اإ

عاقات أأخرى.  ىل أأن املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ وللبحث العلمي للأشخاص اذلين يعانون من اإ وأأشارت ادلراسة اإ
ويف مادة حول الاس تثناءات والتقييدات.  13. ويتضمن ترشيعها اجلديد 2013السودان قد قامت بتطوير قانوهنا يف عام 

اس تثناءا تغطي العديد من النوايح والتفاصيل مبا يف ذكل النسخ الإجباري. كام قام  32فصولها الفرعية، يوجد أأكرث من 
القانون يف السودان بتغطية جانب أ خر، يتعلق بتعبريات الفوللكور وتضمنت جزء هام حول النوت املوس يقية والتعبريات 
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ن الترشيع يف السودان، عالوة وقد مت وضع هذه الأ الفللكورية الأخرى.  لقاء الضوء علهيا. اإ مور بوضوح يف ترشيعها وجيدر اإ
بداعيةأأيضا عىل العلوم  ، وأأكدعىل الفللكور والتقاليد واملعرفة التفاق والثقافية وقد ساعد ذكل عىل تأأسيس عالقة بني  الإ

ووجد الوفد أأن ذكل من املهم للغاية وبني منظمة التجارة العاملية.  املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية 
من أأجل تطوير الأنشطة داخل الويبو. وقد تضمنت ادلراسة جوانب هامة. ورغب الوفد يف مزيد من التفاصيل وخاصة 

عد اللجنة ادلامئة املعنية عندما يتعلق الأمر ابملصاحل املشرتكة والثقافة الاقتصادية واملصاحل التارخيية، لأن ذكل سوف يسا
جراء  لقاء الضوء عىل والبدء يف مهنج يساعد الويبو. وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم الأمانة بتبين اإ حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابإ

تفاقية حتلييل للمقارنة بني الترشيعات وأأيضا فامي يتعلق بتطبيق التفاقيات يف النطاقات الوطنية، وخاصة ادلول الأعضاء يف ا
ذا اكنت ادلراسة قد أألقت الضوء عىل  برن أأو احتاد برن. وأأكد عىل أأهنم اكنوا يتناقشون ويعطون اهامتما خاصا للجامعات. واإ

اجلانب الهام من املوامئة بني امجلاعات الوطنية للقوانني الوطنية اخلاصة مبختلف امجلاعات هبدف تسهيل اجلدل والنقاش 
واكن دلى الوفد سؤالني: أأول، الرتقمي واحلفظ. هل يعتقد أأخذ ذكل يف احلس بان.  خبصوص املعاهدات، جيب عليه

الربوفيسور كينيث كروز أأنه سوف يفتح اباب أ خر لتسهيل تطبيق الاس تثناءات والتقييدات أأم أأنه سيسمح بزايدة القرصنة 
ىل طريقة مبتكر ة ومبدعة  والالتفاف عىل احلقوق يف هذا اجلانب؟ اثنيا، وكام ورد يف التقرير، لقد اكنوا حيتاجون اإ

وابلرمغ من ذكل، لالس تجابة للجوانب الأخرى لأن الكثري من الترشيعات تعاملت مع النسخ الورقية ودور احلفظ والكتب. 
ىل ترشيعات الاحتاد الرويس،وذكر وفد الاحتاد الرويس أأن هناك أأيضا ذكل اجلانب املتعلق ابجملموعات يف  الإشارةمتت  اإ

يف العلوم املبتكرة. وميكن  مفيدةحف ذات الطبيعة املبتكرة واليت ميكن من خاللها أأن تنشأأ حقوق واليت ميكن أأن تكون املتا
لهذه أأن تكون مصدر مللكية فكرية. فهل هذه حاةل تتضمن جانب ترشيعات مقارنة أأم أأهنا فرصة ملثل هذا النشاط واملامرسة؟ 

برامولأهنم اكنوا عىل شفا  و اثنني حول هذه املسائل، أأي الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات اتفاقية أأ  اإ
عاقات، فقد تساءل  والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابلبحث العلمي، واملؤسسات العلمية والأشخاص اذلين يعانون من اإ

ذا اكن علهيم الربط بني هذه اجلهود وأأمور أأخرى لأن التطور يف الويبو تركز وأأكد  لقد فتحت العديد عىل هذه النقطة. عام اإ
من التفاقيات واملعاهدات الباب، وتركت الباب مفتوح قليال لتسوية قضااي معينة بني ادلول. وقد تعاملت الولايت املتحدة 

ة اليت واكن هناك جانب ترك مفتوحا أأو ابلأحرى جانب يتعلق ابلقضااي املعنوية والأخالقيالأمريكية مع هذه املسائل بطريقهتا. 
ماكنية النقل والنسخ قد نشأأ عهنا جانب معنوي ويعتقد الوفد أأن الويبو علهيا تناول هذا  ن اإ تنشأأ عن التكنولوجيا احلديثة. اإ

يف داخل مجموعاهتا، جتادلت وحتدثت كثريا عن التنافس. لقد اكنت واكن دلى الوفد سؤال أأخري. الأمر يف تقاريرها الس نوية. 
ىل بروفيسور كينيث كروز الويبو أأكرث تركزيا وهت ىل أأنه أأرسل بريدا الكرتونيا اإ ىل التعامل مع التعاون. وأأشار الوفد اإ دف اإ

 يتضمن ترمجة غري رمسية للترشيعات السودانية بناء عىل طلبه. 

لهيا الوفد، حول الأخالقيات ووافق عىل أأهنم حتدثوا كثريا حول  .104 وبدأأ الربوفيسور كينيث كروز بأ خر نقطة أأشار اإ
قوي لكن ميكن تعريفة بطرق خمتلفة  أأخاليقواكن ذكل اهامتهمم الرئييس هناك لكن اكن من الصواب وجود مكون انون. الق

فيلام أأو أألفوا موس يقى.  أأوأأنتجواعديدة. واكنت هناك أأخالقيات احرتام الطاقات الإبداعية دلى الناس اذلين قاموا ابلكتابة، 
املتعلقة بتوفري مايتطلبه اهامتم امجلهور بدمع هناك مكون أأخاليق يف الاس تثناءات  وهناك جزء هام من الاحرتام ذلكل. واكن

البحث العلمي والتعلمي واملعرفة واحلفاظ عىل تراث دوهلم، وشعوهبم، وضامن توفر املصنفات للعديد من الأجيال القادمة. 
واحرتام القانون والالزتام ابلقانون بقدر  مواطن صاحل، الإنسانوهناك أأيضا جانب أأخاليق يف طاعة القانون، ويف كون 

ن القانون نفسه هل عالقة كبرية بدمع اكفة هذه املثل الأخالقية لأن القانون يتعلق الإماكن. وهذه يه مسأأةل أأخالقية كذكل.  اإ
تباع تباعواحرتام حقوق الأشخاص املبدعني ويف نفس الوقت  ابإ ها واحرتام الأهداف املفيدة اجامتعيا واليت تدمع  اإ

وعكس القانون أأيضا بعض الأش ياء اليت انقشوها يف اليوم السابق، والرغبة يف وجود قانون ميكن الاس تثناءات والتقييدات. 
ن مثل هذا  للناس اس تخدامه، واذلي يس تطيعون فهمه، واذلي ميكهنم تطبيقه يف حياهتم الواقعية يف س ياقات واقعية. اإ

تباعهناس عىل القانون س يكتسب احرتام الناس ويشجع ال  ذا اكنت . اإ واكنت النقطة الثانية اخلاصة ابلوفد حول ما اإ
الاس تثناءات متثل فرصة أأم أأهنا تدمع القرصنة؟ وهو مل يقل لكمة "قرصنة" يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق 

قد اكن الأمر يتعلق تشجيع وجود قانون جيد لادلامئة من قبل لأن املوضوع كام يراه ل يتعلق ابلقرصنة أأو انهتاك القانون. 
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تباعهميكهنم توقعه بصدق ويشجعوا الناس عىل فهمه  ن املشلكة اليت تتعلق ابلقرصنة واكفة الصور اليت تثريها اللكمة هو واإ . اإ
ن املسأأةل اليت يتحدثون عهنا واليت تتعلق بتعديل، ووجود أأو تعديل اس ت  ثناءات دلمع أأنه ل يوجد قانون ميكن أأن يوقفها. اإ

ىل حلول مبتكرة كام أأهنا قوانني تتعلق بأأشخاص صادقني  البحث، والتعامل مع مشلكة التصنيفات اليتمية يه جمالت حتتاج اإ
ذا مصم خشص أأن يقوم بأأش ياء عىل نطاق واسع يتسبب يف رضر واسع النطاق  حياولون القيام بأأمور صاحلة وصادقة. واإ

ن املوضوع اذلي يقومون مب  لن يؤثر مبا حدث يف هذا املضامر بأأي درجه. فهل عىل ادلول التعامل مع ناقش ته لشخص، فاإ
نه مل يكن يشجع القرصنة. لقد اكن  قضية القرصنة؟ نعم، جيب علهيا التعامل مع قضية القرصنة لكن ذكل موضوع منفصل. اإ

 أأس ئةلليس ابلرتتيب نفسه لكنه اعتقد أأن يشجع احرتام القانون اكن يأأمل يف أأن يكون تناول الأس ئةل اليت طرحا الوفد رمبا 
 الوفد هامة للغاية وساعدت أأرائه عىل تشكيل جزء كبري من احملادثة لأهنا جلبت بعض املفاهمي الهامة للمناقشة. 

رسائيل بأأنه، من خرب  .105 رسائيلته فيورصح وفد اإ اس تخدامات حمددة مسموح هبا واس تثناء يتعلق يوجد ، حيث اإ
لعضوية، ابلنس بة للمكتبات ودلور احلفظ، ابلإضافة اىل الاس تخدامات تعلميية، حبيث أأهنا يف جمال اابس تخدام عادل مفتوح 

وقد قامت ابس تنباط عالج من التعويضات  التطبيق بدأأت ترى عنرصا خمتلفا اثر عىل نطاق الاس تثناءات والتقييدات.
ىل سلوك اذلعر ومن انحية أأخرى، يف بعض الأحيان توافر الرتاخيص امجلاعية بأأسعار معقوةل  الـترشيعية من انحية، مييل اإ

فهل يقوم املس تخدم الهنايئ ابلس تفادة اليت وضعت املس تخدمني الهنائيني يف ورطة فامي يتعلق مبعضةل معضةل فائدة اخملاطر. 
ىل من التعويضات الترشيعية أأم يقوم ابحلصول عىل الرتخيص امجلاعي عندما ظن أأنه رمبا ل حيتاج  خيص امجلاعي أأو الرت اإ

أأش ياء هل احلق يف القيام هبا. وعند قياس نطاق أأي اس تثناءات وتقييدات قد بدفع نقود مقابل الرتخيص الشامل لأنه يقوم 
تعويضات ترشيعية النامجة عن عنرص بدائل الرتاخيص من انحية واخملاطر يشمل يكون من اجلدير ابلهامتم أأن يمت التوسع ل 

 ات احلقيقية من انحية أأخرى. خاصة يف مقابل التعويض

ورصح الربوفيسور كينيث كروز بأأن ما وصفه الوفد من ترشيعاته، وان دليه اس تخدام عادل مفتوح العضوية، ل يعىن  .106
لقد اكنت قدرة حمدودة للغاية عىل اس تخدام املصنفات أأنه يسمح بأأي ىشء ولك ىشء. ليس هذا ما قصده عىل الإطالق. 

كهنا مفتوحة العضوية مبعىن أأهنا ميكن تطبيقها عىل العديد من الأنشطة. وميكن أأن تطبق عىل الكثري احملمية حبقوق مؤلف ول
ىل جانب الأحاكم الأكرث حتديدا، اليت اكنوا  من أأنواع املصنفات ولكنه ليس حقا غري حمدودا ميكن اس تخدامه بأأي طريقة اإ

ادلول قليل من وقد اتبعت قوانني  اليشءتحدة الأمريكية فعل نفس يتحدثون عهنا. لقد اكن ملام بذكل لأن قانون الولايت امل 
الاس تخدام العادل اليت  أأحاكموقد اكن هناك عدد قليل من ادلول اليت تبنت لغة تش به حول العامل نوع مماثل من الامنذج. 

املهنج الهيلكي ابلنس بة للقانون  ميكن ان جندها يف الولايت املتحدة الأمريكية يف القانون الإرسائييل ويف دول أأخرى. وهناك
أأيضا. وقد أأراد الرتكزي بصفة خاصة عىل النقطة اليت أأاثرها الوفد واليت تتعلق ابلتعويضات. وهناك دول قليةل، كام متت 

،يوجد هبا نوع من الأحاكم قامت حبد التعويضات اليت قد يدفعها منهتك احلق عندما يلزتم 2008الإشارة يف دراسة عام 
احلق أأو حياول الالزتام بأأي من الاس تثناءات. وحث ادلول الأعضاء عىل النظر يف مسأأةل التعويضات أأو العالج يف منهتك 

مناء وللمواطنني  ىل فكرة أأهنم يكتبون الاس تثناءات للأ نفس الوقت اذلي يقومون فيه ببحث الاس تثناءات. وعودة اإ
ون ابلفعل تشجيعه. وهذا هو الشخص اذلي حياول فهم القانون الصاحلني امللزتمني ابلقانون لأن هذا الشخص اذلي يريد

ويضع معىن يف القانون ويقوم بتطبيقه عىل موقف يفيد جممتعا كبريا، من خالل املكتبات ومن خالل التعلمي أأو أأي أأمر أ خر. 
ن هناك دامئا جمال لأن يرتكب الشخص خطأأ. وهناك جمال لأن ل تفهم القانون بصورة حصي حة أأو تفرسه بطريقة ومع ذكل فاإ

ن تقليل التعويضات هو أأمر هام لصاحل هذا  ليست حصيحة متاما، أأو تكون أأمام القايض، ول يتفق القايض معك. وذلكل فاإ
املس تخدم ذو النية الطيبة لأنه ل يساعد حفسب عىل منع اخلوف من املسؤولية القانونية الكبرية، لكنه أأيضا طريقة لتشجيع 

ذا خرسوا ووقفوا أأمام قايض.  الناس عىل اس تخدام ذا متت مقاضاهتم أأو اإ واكنت هناك الاس تثناءات وس يكون هناك فائدة اإ
ذا وجد القايض أأهنم قاموا جبهود بنية سلمية لفهم  تباعفائدة ابلنس بة هلم اإ القانون. وقد جشعت هذه الرتتيبات الناس يف  واإ

تباععىل فهم  يشءالبداية، قبل أأن يقوموا بأأي  ن ن. القانو واإ ىل املسأأةل الأخالقية. اإ كون املرء مواطن  أأخالقياتويعود الأمر اإ
عطاء بعض املزااي من خالل تقليل التعويضات نتيجة ذلكل. ورمبا يكون الأمر بنفس أأمهية وجود صاحل ملزتم ابلقانون  واإ
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أأن تضع املسأأةل عىل قامئة املفاهمي دلهيا اس تثناءات مناس بة. قد جشع اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل 
كذكل دخلت معلية الرتاخيص امجلاعية يف املعادةل أأيضا. وقد اكنت حىت تقوم بتناولها عندما تقوم ابلتعامل ابملسأأةل كلك. 

فعاةل يف بعض ادلول. وقد اس تخدمت لس نوات عديدة يف بعض ادلول. ولكهنا اكن من الصعب ان تتوافق مع الأنظمة يف 
ذا تطلبت الرخصة نفقات جديدة؟ وجيب أأن  دول أأخرى سسبب التقاليد والاقتصاد ومسأأةل املال. ومن أأين يأأيت املال اإ

يأأخذوا يف احلس بان أأيضا أأنه بيامن تقوم ادلول بتبين القوانني اليت يتوقعون املكتبات أأو املؤسسات التعلميية أأو املتاحف أأن 
ن هذه املؤسسات تقوم ابلفع نفاق قدر كبري من املال عىل أأجور العاملني ووسائل دمع أأخرى لفهم واتباع تتبعها، فاإ ل ابإ

وتطبيق القانون. لقد اكنت العملية اليت يصفوهنا ملكفة للغاية عند تطبيقها من قبل متخصصني اذلين يقومون ابس تغالل جزء 
 كبري من وقهتم ومواردمه يف تطبيقها. 

وفد جواتاميل عن رأأي الربوفيسور كينيث كروز عن الأمور اليت جيب دراس هتا واليت تعترب ذات صةل عند  وتسائل .107
 وضع اس تثناءات وتقييدات تتعلق ابس تخدام املصنفات اليتمية. 

 وقال بروفيسور كينيث كروز أأن الاحتاد الأورويب قد تبين أأمر توجهييي يتعلق ابملصنفات اليتمية وقد قام عدد صغري .108
لقد من ادلول فقط خارج الاحتاد الأورويب بتناوهل سشلك ما. ومن بني ادلول اليت فعلت ذكل هناك مجهورية كوراي وكندا. 

اكن من املهم ابلنس بة للمرشعني تناول املسائل املتعلقة ابملصنفات اليتمية ورمبا يكون من املهم ابلنس بة هلم تناولها يف س ياق 
ىل ماليك حقوق املؤلف  الويبو، لأنه من السخرية أأن مشلكة املصنفات اليتمية قد خلقها النظام القانوين اذلي منح حقوق اإ

عند تأأليف العمل بدون متطلبات تتعلق ابلشلكيات مث قام بتطبيق امحلاية الاكمةل حلقوق املؤلف طوال فرتة حق املؤلف. 
ما ل يعرفون املؤلف أأو املاكل ونتيجة ذلكل، يوجد مصنفات يتمية، ويه أأعامل منشورة أأو خمطوطات غري  منشورة ومه اإ

وقد مت تعريف املصنفات اليتمية بعدة طرق لكن هذه يه غري قادرين عىل حتديد أأو العثور عىل هذا الشخص.  أأهنماحلايل أأم 
ن وجود نوع من الراحة ابلنس بة للمس تخدم رمبا من خالل تقليل التعويضات املتعلقة ابلبحث  بنية سلمية الأمثةل الشائعة. اإ

واكنت والبحث املعقول قد يكون أأكرث الطرق فاعلية عىل نطاق حمدود، عندما يكون املس تخدم ابحثا وهمامت بكتاب واحد. 
هناك أأيضا مشلكة املرشوع واسع النطاق وتقدمي نوع من الضامانت ملرشوعات الرمقنة امجلاعية حيث ميكن القيام برمقنة أألف 

ن هذا صورة، أألف خمطوطة وليست هن اك قدرة واقعية عىل التحقيق سشأأهنم مجيعا. وكيف ميكهنم التعامل مع هذا املوقف؟ اإ
شاكلية حىت ال ن وحىت يف ادلول القليةل اليت ظهرت فهيا هذه املسائل فقد مت التعامل معها عادة من خالل بعض  الأمر ميثل اإ

عادل غري حمدود فقد وضعت ضوابط شديدة عىل الاس تثناءات مثل الاس تخدام العادل وبعد ذكل ولأن الاس تخدام ال
ىل مسأأةل الاس تخدام الفردي وس يكون من املهم ابلنس بة  ماكنية النفاذ للمحتوى. واعتقد أأهنم عادوا اإ ماكنية الاس تخدام واإ اإ

وم بعمل للقانون اجليد أأن يشجع الناس عىل الترصف بنية سلمية، مث يقدم هلم بعض امحلاية عندما يظهر ماكل حق املؤلف ويق
 مطالبة. واكن ذكل مهنج قام بعقد مناقشات بصدده واكن مهنجا معقول. 

ىل ادلول الأعضاء  .109 وأألقى وفد تش ييل الضوء عىل معل الويبو يف تقدمي أأداة قاعدة بياانت ليكس اخلاصة ابلويبو اإ
انني الوطنية يف جمال الاس تثناءات ليمتكنوا من معل هذا النوع من التحليل. وقد دهش لهذا العدد الكبري من املراجعات للقو 

ىل والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ.  دخالوكام أأوحضت ادلراسة نفسها وأأكدت احلاجة اإ تعديالت عىل الترشيعات  اإ
دراج هذه املرونة بدقة وحتديث  شعر بأأنه من املهم أأن يمت التأأكيد عىل التغيريات يف الاس تثناءات والتقييدات حبيث يمت اإ

ىل ا لأدوات، حبيث يكون دلينا قوانني حقوق مؤلف متوازنة. وشعر أأن التحليل قد أأعاد التأأكيد عىل رأأيه القائل ابحلاجة اإ
أأكد عىل أأن اثنيا، الاس مترار يف النقاش والتحليل لهذه املسأأةل الهامة يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

الاس تثناءات اكنت أأساس ية يف ترشيعات العديد من ادلول الأعضاء، كام يتضح من وجود نوع ادلراسة قد اس تنتجت أأن 
دوةل. وابلرمغ من ذكل، اكن من الواحض أأن التفاصيل احلقيقية ختتلف اختالفا كبريا من دوةل  156من الاس تثناءات يف 

فاض عدد ادلول اليت تفكر اس تثناءات تتعلق لأخرى. عالوة عىل ذكل، وفامي يتعلق ببعض النقاط يف ادلراسة، أأكد عىل اخن
ابلإعارة بني املكتبات. ويف ادلراسة، اكنت تسعة دول فقط تفكر يف اس تثناءات لهذا النوع من الإعارة، واكن هذا النوع من 

ومثل وفد رب احلدود. الإعارة ميثل أأحد املصاحل الواحضة اليت أأثريت أأثناء املناقشات اليت قاموا هبا وخاصة فامي يتعلق ابلإعارة ع
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الربازيل، تساءل الوفد عن كيفية دمع وزايدة هذا النوع من التبادل والتعاون عىل أأساس دويل؟ وقد اتفق مع بروفيسور 
كينيث كروز عىل أأن هذا الأمر ميثل هممة من املهام الرئيس ية اليت س تقوم الويبو ابلضطالع هبا. وفامي يتعلق بتدابري امحلاية 

دوةل فقط دلهيا اس تثناء ابلنس بة لهذا النوع  40ة، ابلنس بة لت ك ادلول اليت قامت بتضمني معايري، واكنت هناك التكنولوجي
من املؤسسات وسوف يكون من املثري لالهامتم أأن نعرف يف هذه احلالت، ملاذا مل يكن من اجملدي أأن توجد هذه 

ع والاس تخدام العادل ابلنس بة لبعض ادلول وعربوا عن اعتقادمه كام تناولوا أأيضا أأول جلسة اس امتالاس تثناءات يف الواقع. 
ويف حاةل تش ييل، بأأنه س يكون من اجلدير ابلهامتم أأن منت ك أأدوات قانونية تعطي رشعية أأكرب هبذا املعىن لالس تثناءات. 

بغرض تعزيز التوازن يف حقوق  واليت مت تصمميها 2010عكس التقرير التغيريات املتنوعة اليت قامت هبا يف ترشيعاهتا يف عام 
املؤلف. وقد قامت، فامي يتعلق ابحلفظ، بتضمني الرمقنة وأأس باب أأخرى يف قانون الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابمللكية 

الفكرية املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ. وشعر الوفد بأأن ادلراسة اكنت أأداة هامة لتطوير الس ياسات العامة يف البالد، 
تؤخذ يف احلس بان بال شك كنوع من املدخالت اليت سيمت اس تخداهما خالل املناقشات لأهنا تضمنت مك كبري من وسوف 

ىل اس تنتاجات عالية اجلودة، أأو القيام بتحليل مفصل  املعلومات واليت ميكن معاجلهتا من أأجل املرحةل الثانية املتعلقة ابلتوصل اإ
 . العام حول الاختالفات ونقاط التفاق

أأكد بروفيسور كينيث كروز عىل أأمهية القدرة عىل التعمل من ال خرين مث البدء يف تناول بعض القضااي اليت مل تكن و  .110
ىل تبادل املواد عرب احلدود عىل مس توى  هناك عىل الإطالق، مع البدء مبسأأةل الإعارة احمللية املعروفة بني املكتبات والانتقال اإ

 أأكرب. 

ادلراسة سوف تساعد بال شلك يف تعزيز مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واعتقد وفد الإكوادور أأن  .111
واحلقوق اجملاورة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف 

صالحاتواحلقوق اجملاورة.  كربى يف ترشيعاهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية  وقد اكنت الإكوادور يف هذا الوقت تعمل عىل اإ
ىل حل املشالكت اخلاصة ابلأفراد اذلين يعانون من نوع من أأنواع  وتضمن هذا الأمر الاس تثناءات والتقييدات مع السعي اإ

ىل مؤسسات التدريس واملؤسسات التعلميية وتطورات هامة يف املكتبات ودور احلفظ. الإعاقة   وفامي يتعلقابلإضافة اإ
ابدلراسة فقد اكنت معنية بأأن يسري العمل اذلي تقوم به خدمات املكتبات حنو الرمقنة والبيئة الرمقية ويه أأحد اجملالت اليت 

ىل جانب موامئته. ورصح الوفد  جيب أأخذها يف احلس بان ابلنس بة لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ اإ
عنرص رضوري يف معلية التطور احلالية. وسأأل الوفد الربوفيسور كينيث كروز عن بأأن ذكل جيب أأخذه يف احلس بان ك 

 الاجتاهني. 

مبا قاهل الوفد عن التطور الرمقي، فقد وافق عىل أأن ذكل جيب أأن ورصح بروفيسور كينيث كروز بأأنه فامي يتعلق  .112
ىل الأساليب التكنولوجية اكن يصبح جزء من س ياق تقدم اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملا ن الانتقال اإ ورة. اإ

ن هممة وضع الترشيعات ليست حماوةل احلفاظ عىل الأنشطة يف شلك ل رمقي  ببساطة أأمر حمتي. وسوف حيدث وبذكل فاإ
جياد طرق للعمل معا والشعور ابلراحة والثقة يف التحرك للأمام يف الطريق اذلي يعملون فيه معا يف البيئة الر  مقية. ولكن اإ

 وعرب عن أأمهل يف أأن يكون قد أأجاب عىل اكفة النقاط اليت أأاثرها الوفد. 

ىل قانون حقوق املؤلف  .113 ورصح وفد أأس بانيا بأأنه يوجد يف أأس بانيا اس تثناءا خاص ابملكتبات ودور احلفظ مت حتويهل اإ
. وقد الإجيارحبقوق الإعارة وحقوق املتعلق  2006، مع الأخذ يف احلس بان الأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب 2007يف عام 

عارة املكتبات حبيث ميكن للمؤلفني اس تقبال تعويضات عن الإعارة.  مسح لها ذكل بتأأسيس اس تثناءات حلقوق املؤلف تتعلق ابإ
فقد مسحت لها بضامن وجود توازن بني امحلاية املمنوحة للمؤلفني من ترشيعات حقوق املؤلف يف أأس بانيا  33أأما املادة رمق 

والنفاذ املضمون ملس تخديم املكتبة. وقد مت تفصيل ذكل بصورة رضورية يف ثالث نقاط. الأوىل، لميكن للمس تفيدين من 
ذا مت ذكل يف س ياق املكتبات أأو دور احلفظ العامة، أأو املؤسس ات الثقافية أأو العلمية، حقوق املؤلف معارضة نسخ الأعامل اإ

الثانية، أأن املكتبات ودور احلفظ العامة أأي أأهداف جتارية. استبعاد طاملا أأن النسخ قد مت لأغراض احلفظ أأو البحث مع 
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واليت تعترب جزءا من النظام العام، واملنظامت اليت ل هتدف للرحب ومؤسسات التدريس ل جيب علهيا أأن تطلب تفويض من 
عطاؤه للمؤلفني من أأجل ضامن املس تفيد من ح قوق املؤلف لإعارة أأعامهلم. وقد مسح القانون الأس باين بتعويض عادل يمت اإ

ىل الثقافة، وحامية حقوق املؤلفني واحملررين. الثالث، أأن املكتبات ودور احلفظ ل حتتاج لتفويض  وجود توازن بني النفاذ اإ
ىل  لإرسال عطاهئا اإ أأول، ميكن القيام بذكل لأغراض هور، بناء عىل استيفاء رشوط معينة. من امجل  أأفرادهذه الأعامل أأو اإ

حبثية، خالل ش بكة مغلقة، عرب أأماكن خمصصة موجودة داخل دور احلفظ أأو املكتبات. اثنيا، جيب أأن تكون الأعامل جزء 
أأيضا تعويضا متوازان كام وفرت من مجموعات حمفوظات املكتبة نفسها وأأل تكون خاضعة لأي اتفاقيات تراخيص معينة. 

طارها القانوين من خالل تطوير مادة يف القانون تعىن  للمؤلفني. ويف شهر يوليو من هذا العام، قامت أأس بانيا بتحديث اإ
ىل ظهور املرسوم املليك يف يوليو،  عارهتا. وقد أأدى ذكل اإ ابلأجور والتعويضات اخلاصة ابملؤلفني فامي يتعلق ابلأعامل اليت تمت اإ

عامل. ومسح املرسوم املليك لأس بانيا واذلي أأ  عارة للأ قر تعويضات للمؤلفني عندما تقوم املكتبات أأو املؤسسات بعملية اإ
بتحديد الالزتامات اليت ترتتب عىل حدوث ذكل. واملؤسسات يه مؤسسات عامة أأو مؤسسات تعترب جزء من منظامت ل 

ىل املؤسسات املعفية من وقد هتدف للرحب ذات صالت تعلميية أأو ثقافية أأو علمية.  أأكد هذا املعيار أأيضا عىل أأو أأشار اإ
تعويضات املؤلفني مبا يامتىش مع القانون الاس باين وادلول اجملاورة، كام أأن املكتبات، واجلزء الأكرب من النظام التعلميي مل تكن 

عارة الأعامل مضطرة دلفع هذه التعويضات. وفامي يتعلق ابلتعويضات والرشوط اليت جيب أأن تدفع مبو  جهبا، فهيي تتعلق ابإ
، 2014نومفرب  4اخلاضعة حلقوق املؤلف ومع ذكل فهناك سلسةل من الاس تثناءات فقط. أأما ابلنس بة للمصنفات اليتمية، ففي 

صالح النظام العام حلقوق املؤلف وسوف يدخل حزي . 2014لس نة  21مت تبين القانون الاس باين رمق  وقد قام هذا القانون ابإ
املتعلق ابلس تخدام املرخص للمصنفات اليتمية.  2012. وقد غطى القانون الأمر التوجهييي الأورويب 2015ذ يف يناير النفا

طار قانوين، غطى قانون حقوق املؤلف حيث ل ميكن حتديد املؤلف  ويف ظل الس ياق الأورويب، فقد طورت أأورواب أأيضا اإ
ويف اخلتام، رصح  ناية الواجبة من قبل دور احلفظ العامة أأو املكتبات.أأو حتديد ماكنه بعد ما يسمى ابلبحث من خالل الع 

ىل  ىل حد ما بني حامية حقوق املؤلف وامللكية الفكرية والنفاذ اإ طار قانوين حقق توازن جيد اإ الوفد بأأن الترشيع الأس باين هو اإ
حداث المنو.   الثقافة، وأأن املكتبات ودور احلفظ يه مؤسسات تسهم يف اإ

ىل حاميل احلقوق وقال برو .114 كام فيسور كينيث كروز أأنه من الرائع أأن ندرس دور الرتاخيص ودور التعويضات املقدمة اإ
دراهجمومل تكن دليه مشلكة تتعلق بتعويضات حاميل احلقوق ولكن اختلفت كيفية يف الاس تثناءات.  متضمنةيه  يف  اإ

ن قدرة دوةل عىل ىل التعامل معها عىل الاس تثناءات اختالفا كبريا ابختالف البدلان. اإ دراج نظام تراخيص يه قدرة حتتاج اإ  اإ
املس توى احمليل لأن لها عالقة كبرية ابلأنظمة الاقتصادية وهيلك القوانني، ورغبة حاميل احلقوق يف أأن يكونوا جزء من نظام 

عن سداد ت ك  مس ئولطاف واكن أأيضا هل عالقة مبن س يكون يف هناية املالرتاخيص امجلاعية واذلي مل يكن نظاما عامليا. 
التاكليف واملزيانية اليت س تأأيت مهنا. وهذه بعض التطورات املهمة. واكن العرض التوضيحي للوفد خبصوص املصنفات اليتمية 

قد أأكد عىل أأمهية ادلور اذلي يقوم به الاحتاد  الأورويباذلي قدمه يف الهناية مضن اس تجابته لتطبيق الأمر التوجهييي لالحتاد 
 رويب ودمعه وموامئته ودفع بعض هذه الأهداف. الأو 

بداء بعض التعليقات.  .115 ىل اإ ىل أأن السويد قد ذكرت يف ادلراسة احملدثة وقد دفع ذكل الوفد اإ ن وأأشار وفد السويد اإ اإ
فرض ذكل مشالكت خاصة مبعىن أأهنا، ابلطبع، اكنت السويد دوةل صغرية نسبيا كام أأن لغهتا تنترش عىل مساحة صغرية وقد 

ريد تشجيع الإبداع بلغهتا الوطنية ومن وهجة النظر هذه تعترب امللكية الفكرية أأداة هامة للغاية. ومن انحية أأخرى، جيب ت
ىل وجود نظام  ن التوازن بني املسأألتني، الإبداع والنفاذ قد أأدى اإ الاعرتاف بأأن للجمهور حق مرشوع يف النفاذ للمصنفات. اإ

ية يف القانون، مثل احلفظ، ادلراسة اخلاصة الاستبدال، وهكذا كام يسمح للمكتبات وقد اكنت هناك قيود تقليدمزدوج. 
ىل مراتدي املكتبات لكهنا غري مسموح لها بتقدمي نسخ رمقية. ومل يكن  أأيضا بتقدمي نسخ من املقالت يف صورة ورقية اإ

نسخ لأغراض سوى الأغراض املذكورة مسموحا لها مبوجب الاس تثناءات بتوفري نسخ للجمهور ومل يكن مسموحا هلم بعمل 
مت حلها من خالل بعض اتفاقيات الرتخيص اليت دلهيم. يف السويد يوجد فكيف يمت حل هذه املشلكة؟ يف الاس تثناءات. 

دارة امجلاعية للمواقف اليت تنطوي عىل اس تخدام جامعي ويوجد نظام مطبق، وهو ما يعىن أأن املكتبة تقاليد عريقة تتعلق ابلإ 
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العامة ميكهنا أأن تربم اتفاقية مع منظمة ممثةل جملال معني حول مثل هذه الاس تخدامات، اليت مل تمت تغطيهتا من خالل 
وهذا العقد امجلاعي تضمن اكفة العنارص الهامة. ومن املهم أأنه اكن هناك أأحاكم ترشيعية دامعة للرشوط الاس تثناءات. 

لقد اكن دلى الوفد انطباعا بأأن النظام قد معل بصورة جيدة. ومنذ امجلاعية الطوعية. والنطاق والتأأثري اخلاص هبذه التفاقيات 
دراج هذا النظام اخلاص يف جمال معني، اكن دلهيا ثقة اكمةل يف رغبة وقدرة 1961عام  ، عندما قامت السويد لأول مره ابإ

برام مثل هذه التفاقيات.  ن نظام الاس تثنمنظامت الإدارة امجلاعية يف اإ اءات الترشيعية، اذلي مت اس تكامهل بعد ذكل بوظيفة اإ
ضافية، اكن يعمل بصورة جيدة. وبفضل تضمن القانون عىل   التفاقيةترشيعية، اليت اكنت تس هتدف تسهل معل  أأحاكماإ

 وجعلها أأكرث فاعلية، اعتقد أأن القوانني قد لبت احتياجات النفاذ للمجموعات كام حافظت عىل مصاحل املؤلفني. 

 بروفيسور كينيث كروز عن تقديره للتعرف عىل النظام املطبق يف السويد وادلول اجملاورة اليت يوجد هبا نظام وعرب .116
ىل اس مترارها لكن اكن  تراخيص جامعية كثيفة وس نوات طويةل من اخلربة يف هذا اجملال. لقد اكنت مناقشة طويةل وقد تطلع اإ

اق معني ويف دوةل معينة، وهناك أأس باب لعدم تطبيقه وعدم اثبات أأنه هناك أأس باب لعمل هذا النظام بصورة جيدة يف س ي
مبرش يف بالد أأخرى. وس يكون من احلمكة أأن يمت تشجيع مثل هذا النظام يف البدلان اليت جنح فهيا، مع عدم طلب تطبيقه 

م لكنه عرب عن قلقه جتاه لأن هناك أأس باب عديدة جعلت دول أأخرى ل تقوم بتطبيقه. لقد اس تحق الأمر احرتاهمم وعنايهت
 املطالبة بتطبيق النظام عىل املس توى العاملي. 

لقاء بعض الأس ئةل  .117 ورصح وفد اجلزائر بأأنه سوف يشارك ببعض الاس تنتاجات اليت قام مجعها من ادلراسة. مث يقوم ابإ
جياد عىل الربوفيسور مث خيتمت مبالحظة عامة. وفامي يتعلق ابلس تنتاجات اكن الوفد همامت مبعرف ة كيفية قيام لك دوةل مبحاوةل اإ

يف بعض البدلان، قد يكون دلهيم اس تثناءات توازن داخيل عندما يتعلق الأمر ابلس تثناءات والتقييدات وخاصة يف حالتني. 
ط ميكن عامة أأو اس تثناءات خاصة لكهنم اكنوا يقيدون اس تثناءاهتم من خالل تقييدها ابحلقيقة القائةل بأأن الأعامل املنشورة فق

نسخها، أأو أأن الأعامل غري املنشورة فقط يه اليت ميكن نسخها. وهذا دليل عىل وجود توازن داخيل اكنوا ينشدونه خالل 
تطبيق الاس تثناء. لقد اكن من املثري لالهامتم أأن نرى اس تثناءات وتقييدات ميكن تطبيقها عىل الأعامل املنشورة وغري 

ذا أأرادوا النفاذ أأو ال  ىل املعرفة. واكن الوفد همامت ابجلداول الواردة يف التقرير واليت أأظهرت كيف املنشورة اإ متكني من النفاذ اإ
قامت بعض ادلول بتقييد حقوق املدرسني وحقوق البعض ال خر. لقد اكن دلهيم اس تثناءات حمدودة فأأعطوا، عىل سبيل 

رث الأجزاء مدعاة لالهامتم ت ك اليت تتعلق مبعرفة كيف املثال، كثري من احلقوق للمدرسني، والباحثني واملس تخدمني. واكن أأك
ىل أأنه ليس هناك دول دلهيا أأحاكم تتعلق ابلتعامل عرب  حتاول ادلول حتقيق هذا التوازن. وفامي يتعلق ابلأس ئةل، أأشار الوفد اإ

ذا اكن وجود أأو وضع نظام دويل ينظم التبادل عرب احلدود سيتطلب موا مئة القوانني الوطنية. ومل احلدود وأأراد أأن يعرف ما اإ
ىل الطالب أأو ملراتدهيا  يعتقد ذكل لأن ذكل اكن طريقا هلم عىل املس توى العاملي يك يضمنوا متكن املكتبات من توفري النفاذ اإ

من خالل التعاون مع املكتبات الأخرى، بدون اخملاطرة بتطبيق أأو عدم تطبيق القانون أأو مواهجة أأي خماطر أأخرى. واكن 
الرئيس هو هل اكنت هناك حاجة حقيقية للموامئة لتوفري أ لية تبادل عرب احلدود عىل املس توى العاملي. اثنيا، فقد سؤاهل 

ذا اكن  تباعشهدوا الكثري من الاختالفات يف أأحاكم القوانني الوطنية وتساءل عام اإ مهنج قانوين انمع أأو مهنج يعمتد عىل  اإ
ماكنية التنبؤ والاتساق ومدونة السلوك عىل امل  واملبادئالأهداف  س توى العاملي، عىل سبيل املثال، سوف يفي ابحتياجات اإ

واكن هذان هام يف التعامالت ادلولية عندما يتعلق الأمر ابملكتبات أأو دور احلفظ أأو املؤسسات البحثية أأو غريها. 
وقع أأن تكون الاس تثناءات والقيود عىل السؤالان الرئيسان الذلان طراهام الوفد. واختمت مبالحظة عامة مرصحا بأأنه من املت

وقد املس توى الوطين. فهيي مسأأةل وطنية ولكن يف الواقع أأن النفاذ للمعرفة وأأعامل املكتبات ودور احلفظ متثل مشلكة عاملية. 
ذا اكن من املمكن حل مشلكة عاملية من خالل اس تثناءات وتقييدات وطنية.   تساءل الوفد عام اإ

عن كثب  قراءهتاكروز بأأن النقاط اليت أأاثرهتا الوفود اكنت أأمورا حساسة للغاية وقدر كثريا ورصح بروفيسور كينيث  .118
وفهام للمسائل وبعض التحدايت الصعبة اليت يواهجوهنا. لقد اكنوا بصفهتم دول مل يقوموا بتناول قضية عرب احلدود بصورة 

ىل حل ل يت ذا اعتقدوا أأن املوامئة طلب موامئة للقوانني بني ادلول. مبارشة ووافق عىل أأنه اكن هناك احامتلية التوصل اإ واإ
هنم لن يصلوا حلل لأن املوامئة الاكمةل، اليت قد يتصوروهنا، يه أأمر صعب  هنم لن يصلوا حلل. اإ الاكمةل يه أأمر رضوري فاإ
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ىل التفكري سشأأن  لهيا يف الواقع. لقد اكنوا يف حاجة اإ طرق التعامل مع التبادلت القول بتحققها ويه من املس تحيل التوصل اإ
ىل تعريف معني لكيفية  ىل اس تجاابت يف اليوم السابق عند مناقشة التوصل اإ عرب احلدود ومن أأجل توفري الوقت أأشار اإ

النقل ورشوط نقل املصنفات عرب احلدود ورمبا اكنت أأمه قضية يه ماكن اس تخدام العمل، بدل من املاكن اذلي مت تأأليفه 
تتبعه للنقاط الافتتاحية للوفود حول كيفية بدت الترشيعات متشاهبة لكهنا تتعامل مع مصنفات خمتلفة. فقد فيه. ومل يرد أأن ي

وذكر الأعامل املنشورة يف مقابل الأعامل غري املنشورة وكيفية التعامل معها. وقد تتضمن البعض وقد ل تتضمن البعض الأخر 
تلفة. لقد اكن ذكل مضن مناقشات مطوةل اكن جيب عىل ادلول القيام هبا. لقد يف دوةل أأما يف دوةل أأخرى فيمت الأمر بصورة خم 

اكن المنوذج الربيطاين منوذجا يقول بأأنه قد يكون هناك أأس باب لوجود قواعد خمتلفة ابلنس بة للأعامل اخملتلفة، لكن س يكون 
لت الأعامل املنشورة أأو الأعامل غري املنشورة هناك أأدوار خمتلفة للأعامل اخملتلفة وذكل يف مقابل الامنذج الأخرى اليت تناو 

وفامي يتعلق ابلنقطة الأخرية اليت تتصل بتطوير القانون، قام الوفد ابس تخدام تعبري . قط فقط ومل تتناول الأعامل الأخرى
ش ته ابس تفاضة بني "القانون النامع" واكنت هذه يه املرة الأوىل اليت يظهر فهيا هذا التعبري. لقد عمل أأن الأمر قد متت مناق 

الوفود. ومل يكن دوره أأن يقدم توصيات ومل تكن دليه توصية معينة فامي يتعلق بأأن هناك أأداة تعترب الأداة السلمية جيب عىل 
ذا أأرادوا حتقيق  يشءعىل أأية حال، فقد اكن أأمه اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة تبنهيا. و  ميكن فعهل اإ

 وجود اس تثناءات جيدة هو أأن تكون هناك أأداة مناس بة تشجع ادلول عىل تناول هذه القضااي والقضااي اجلديدة هدف دمع
وقد قام بوصف ذكل عىل الأقل يف اليوم السابق اليت تعترب جزءا من جزء من الطبيعة املتوسعة واملتغرية خلدمات املكتبات. 

رشاداتيف س ياق أ خر وقدم  ىل ادلول الأعضاء  اإ ىل الإرشادات بدل من وصف اإ عن كيفية تطوير قانون جيد. وقد أأشار اإ
اللغة ادلقيقة املس تخدمة لأنه من احملمتل أأن تكون هناك أأس بااب لوجود اختالفات يف القانون يف ادلول اخملتلفة. لقد اكنت 

عوام أأو عرشة أأعوام من ال ن. هناك أأس بااب ابلطبع لأن تظل مران لأن الاحتياجات يف لك دوةل س تكون خمتلفة بعد مخسة أأ 
عادة النظر يف هذه املسائل مرارا وتكرارا ذلكل من املهم وجود قدر من املرونة،  ىل اإ وس تحتاج لك دوةل من ادلول الأعضاء اإ

نه أأمر يقع عال عاتق اللجنة ادلامئة املعنية  ولكن سواء اكن ذكل يف صورة أأداة قانونية انمعة أأو أأداة يف صورة معاهدة، فاإ
قوق املؤلف واحلقوق اجملاورة لتس تكشفه وهناك تبعات ذلكل، واليت خترج عن نطاق ما يناقشه عىل الطاوهل. لقد جشع حب

جياد الأداة املناس بة حفسب وتطوير قانون جيد عىل املس توى الوطين.   الوفود عىل اإ

لياابنية عدلت قانون حقوق املؤلف وقال وفد الياابن، كام أأشار يف العرض التوضيحي يف اليوم السابق، أأن احلكومة ا .119
وقد مسحت هذه التعديالت ملكتبة امحلية . 2012وقوانني أأخرى متعلقة ابملكتبات الوطنية ودور احلفظ الوطنية يف عام 

ن  ىل هجات منافسة أأخرى. اإ الوطنية بأأن تقوم بعمل معليات نقل تفاعيل لبعض الأعامل واليت اس توفت بعض املتطلبات اإ
الأعامل اليت ميكن نقلها يه ت ك الأعامل، واليت نفدت طبعاهتا أأو أأي أأعامل مشاهبة، واليت متت رمقنهتا يف مكتبة امحلية 

ىل املكتبات العامة أأو مكتبات اجلامعات، وليس للجمهور نفسه. ا ويف لوطنية وميكن ملكتبة امحلية الوطنية أأن تنقلها فقط اإ
ن املكتبات العامة أأو مكتبات اجلامعات واليت تلقت أأعامل رمقية أأو أأعامل نفدت طبعاهتا ميكهنا أأن تصنع نسخة  نفس الوقت فاإ

 أأحباثمل املصنف وتقدميها للمس تخدمني، عىل أأن يقترص غرض الاس تخدام عىل واحدة من جزء من املصنف وليس اك
ويف خالل مناقشة هذه التعديالت واللجنة الاستشارية حلقوق املؤلف فقد أأشار معظم الأعضاء ودراسات املس تخدمني. 

ىل أأن معلية النقل اليت تقوم هبا املكتبات الوطنية جيب أأل ترض بصورة معقوةل ابملصاحل  وهذا املرشوعة للمؤلفني وللنارشين. اإ
وهبذا يعين أأن أأنشطة املكتبات العامة جيب أأل متنع تطوير سوق الكتب الإلكرتونية أأو الأنشطة الاقتصادية يف السوق. 

ىل حتقيق توازن بني حاميل احلقوق، وامجلهور واملكتبات.  ن املوضوعات والوهجة اكنت حمصورة عىل التوصل اإ املعىن، فاإ
ىل تعديالت حقوق املؤلف قامت الياابن بتعديل القوانني ذات الصةل، واكن أأحدها قانون مكتبات امحلية الوطنية وابلإض افة اإ

دارة املستندات العامة. وقد مسح تعديل القانون الوطين  ملكتبة امحلية الوطنية ابلسامح ابملواد وال خر اكن عبارة عن قوانني اإ
نرتنت، يف احلالت اليت تعترب فهيا هذه السجالت رضوريةبأأن يمت احلصول علهيا. لقد مسح احلكومية اليت يمت تقدميها عىل الا

للمكتبات الوطنية بعمل نسخ من املواد املوجودة عىل الانرتنت مبوجب قانون مكتبات امحلية الوطنية املعدل. ومبوجب قانون 
يتعلق بصورة وثيقة بدور احلفظ الوطنية،  وقد مت السامح حقوق املؤلف املنقح وقانون السجالت العامة املنقح، واذلي اكن 

وقد مت محمية حبقوق املؤلف.  طلباتدلور احلفظ الوطنية بعمل نسخ من الأعامل احملمية حبقوق مؤلف بدون احلصول عىل 
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فري هذا قرص عىل معليات النسخ هذه عىل احلالت اليت يعترب الأمر فهيا رضوراي ومت حرص هدف معلية النسخ عىل تو 
واكنت هذه يه التعديالت اليت جرت مؤخرا عىل الترشيعات الياابنية اخلاصة حبقوق  العمل احملمي حبقوق املؤلف للجمهور. 

 املؤلف. 

ىل هذا املثال، حىت لو اكن هذا النشاط  .120 وعرب بروفيسور كينيث كروز عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول الأخرى ابلنظر اإ
ىل الأمر عىل أأنه مثال عىل كيفية تطوير  احملدد وهذه املسأأةل بعيهنا ليست من الأمور اليت تريد القيام هبا. وجشعها عىل النظر اإ

دخال الأساليب التكنولوجية مث  الإبداعيبعض التفكري  دخالحول الترشيعات واإ ضامانت وأأساليب حامية ملصلحة أأحصاب  اإ
حول خمتلف أأنواع التصنيفات. وميكنه أأن يرى كيف تنظر صياغة احلقوق. ويرتبط هذا الأمر بنقطة سابقة أأاثرها وفد اجلزائر 

ىل الكتب املنشورة بصورة جتارية يف مقابل أأنواع املستندات اليت توجد يف دور احلفظ الوطنية  الترشيعات بصورة خمتلفة اإ
ىل املسأأةل بص ن النظر اإ ورة أأكرث دقة ميكن أأن يقدم أأحد لأن العديد مهنا مل يكن الغرض مهنا أأن يمت تسويقها يف املقام الأول. اإ

 . املثىلاحللول 

ىل ادلورة ورصح بأأهنم سوف يس تأأنفون عىل الفور  .121 دارة ورحب الرئيس بعودة أأعضاء الوفود اإ رشاد واإ القامئة حتت اإ
انئب الرئيس. وليزال هناك العديد من الطلبات من القاعة من خمتلف ادلول الأعضاء كام قامت بعض املنظامت غري 

ية بطلب اللكمة. وتوجه ابلنصح وحث خمتلف املنظامت غري احلكومية بأأنه قد حان الوقت لإاثرة أأس ئةل تتعلق بتقرير احلكوم 
ىل  الانهتاءبروفيسور كينيث كروز ولكن الوقت ليس مناس با للبياانت العامة. وبعد  من هذه العملية سوف يس متعون اإ

قلميية.   البياانت العامة من اجملموعات الإ

ىل املادة رمق  .122 ابس تثناءات ابنغي واليت وضعت أ ليات خاصة  اتفاقيةمن  14وأأثىن وفد الس نغال عىل التقرير وأأشار اإ
ن ادلول  اتفاقيةودعت املكتبات ودور احلفظ كام أأاثرت مسأأةل احلفظ.  ىل اس تثناءات يف جمال التعلمي ومع ذكل فاإ ابنغي اإ

ات. وقد اكنت هذه مشلكة صغرية لأن ادلول املوقعة اعتربت اتفاقية ابنغي معاهدة املوقعة اليت مت عرضها مل يكن دلهيا اس تثناء
ىل أأن أ ليات اتفاقية ابنغي تطبق يف اكفة ادلول املوقعة وأأن اكفة ادلول ملزتمة هبا. ويف  دولية. وقد نصت املعاهدة رصاحة اإ

نه ليبدو أأن أ ليات  ىل تعويضات ويف ب اتفاقيةالهناية، فاإ يبدو أأهنا تس تثىن بصورة معينة. ويبدو أأن  الأحيانعض ابنغي تدعو اإ
نشاء بيئة  ذكل يتعارض مع ميثاق الهنضة الأفريقية اذلي وقعت عليه نفس ادلول املوقعة عىل التفاقية واذلي حتدث عن اإ

جياد بيئة أأفريقية  بداعيةتساعد عىل خلق حقوق املؤلف. لقد اكن ذكل لب املوضوع ورشط من رشوط اإ   مزدهرة. اإ

ورصح بروفيسور كينيث كروز بأأنه حريص عىل التعمل منه ومن بقية الوفود لأنه يعتقد أأن جزء مما حيدث، واذلي يراه  .123
نظرة جديدة  عىل قضااي حقوق  من خالل هذه ادلراسة املركزة، هو عبارة عن منو حقيقي للوعي، كام أأنه ميثل فرصة للقاء

لقد اكنت متت ك ترااث يرضب جزء منه جبذوره يف املؤلف يف س ياق ادلول الأفريقية، واليت متت ك العديد مهنا ترااث اس تعامراي. 
ا وتفي القانون الاس تعامري، ولكهنا تمتتع، كام قال الوفد، بهنضة تتعلق بأأهنا تقوم بتطوير قوانيهنا، وتتحرك يف اجتاه خاص هب

لقاء نظرة جديدة عىل بعض القضااي. ويف الواقع أأن  ببعض احتياجاهتا. لقد اكن ذكل ميثل تطورا مثريا لالهامتم وتطورا مسح ابإ
ادلول اليت ميكهنا اس تكشاف البدائل ودراسة بعض املسائل اليت مل يمت تضميهنا يف  أأفضلدول يف مثل هذا املوقف تعترب 

مل. وتعترب معلية وضع القوانني من املهام الصعبة حتت أأية ظروف، ولكن هناك فرصة خاصة لدلول القوانني الأخرى حول العا
لقاء الضوء علهيا لأن هناك أأمر حيدث مثري لالهامتم.  وعرب عن تطلعه  ىل اإ الأفريقية ويعد ذكل أأحد الأس باب اليت حدت به اإ

 ملتابعة التطورات. 

ملوقف يف الصني، فامي يتعلق مبختلف قوانيهنا وتنقيحاهتا. وكام أأوحض ا تبادل املعلومات حولوأأراد وفد الصني  .124
الربوفيسور كينيث كروز عىل اخلريطة يف اليوم السابق، يوجد يف الصني قانون ذو صةل، حيمي البيئة التقليدية والبيئة الرمقية 

الثة، قامت الصني مبراجعة قانون حقوق وللمرة الثفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. 
ىل اجلهات الترشيعية.  يفاملؤلف هبا. ويف مسودة نص القانون، قامت بأأخذ املصنفات اليتمية  احلس بان وأأرسلت هذا النص اإ
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يمت واكن يوجد هبا أأحاكما تتعلق ابملصنفات اليتمية، ويه مصنفات ل تعترب مصنفات عامة، واليت ل يتضح هوية مؤلفها، ومل 
ىل نتيجة عند البحث عن مؤلفها. ويف مثل هذه احلالت، اكن من املمكن أأن يمت تطبيق حق اس تخدام املصنفات  التوصل اإ

عن الطلب املفصل للمصنفات اليتمية من قبل السلطات املعنية. واكنت تمت مراجعة مرشوع اليتمية لكن جيب الإعالن 
ه املراجعة. وقد دمع القانون اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة القانون واكن من املؤمل أأن يمت تبنيه بعد هذ

جراء مزيد من املناقشات حول املوضوع واملزيد من تبادل املعلومات. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املكتبات ودور  فامي يتعلق ابإ
ن مثل هذه املناقشة ها  مة لتحقيق التوازن بني النفاذ وحقوق أأحصاب احلقوق. احلفظ مل يكن دلهيا مصاحل عامة وذلكل فاإ

ىل أأن الوفد قد ذكر أأن الصني اكنت تقرتح تطبيق نظام يتضمن التقدم للحصول عىل وأأشار بروفيسور كينيث كروز  .125 اإ
ذن اس تخدام وقد يكون ذكل أأمرا مناس با ابلنس بة للعديد من أأنواع املصنفات.  ات وجشعها عىل التفكري يف أأنواع املصنفاإ

أأو خطاب أأو أأمر من هذا القبيل، حيث يكون الاس تخدام متواضعا فامي  أأرش يفيةالعرضية عىل سبيل املثال، مثل صورة 
يتعلق مبرشوع البحث لكنه يعترب مصنفا يتامي. وكيف يقوم الباحث ابس تخدام هذا املصنف فامي يتعلق بتأأليف كتاب اترخيي 

دايت. لقد اكنت حتدايت ضئيةل، لكنه ابلنس بة للباحث، تعترب هامة ومثرية أأو سرية ذاتيه؟ واكنت ت ك بعض أأنواع التح
 للمشالكت يف خالل معهل. واكن ذكل جزء من املوضوع اذلي يمت النظر فيه. 

ذا اكن قد مت تضمني اتيالند يف ادلول الأعضاء الس تة والامثنني اليت يوجد  .126 ىل أأنه مل يكن متأأكدا مما اإ وأأشار وفد اتيالند اإ
ىل أأن هناك أأربعة أأخرى أأعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشق أأس يا قد رشيعات أأم ل. هبا ت  وقد شعر أأنه قد فاته القليل ابلنظر اإ

ن الاس تثناء الوحيد الوارد اكن يتعلق ابملكتبات لكهنا مل يكن هبا أأي اس تثناءات  مت تضميهنم يف القامئة. ويف ترشيعاهتا، فاإ
قامت بمترير تعديل لقانون حقوق املؤلف هبا فامي يتعلق  2014نومفرب  27ميية. ويف خاصة بدور احلفظ أأو املؤسسات التعل 

دارة احلقوق. ويف هذا التعديل، اكن هناك اس تثناء  ىل املعلومات اخلاصة ابإ حبامية تدابري امحلاية التكنولوجية ابلإضافة اإ
ظ واملؤسسات التعلميية وهيئات الإذاعة العامة. وقد مت لاللتفاف عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ابلنس بة للمكتبات ودور احلف

مترير التعديل يف الربملان وسوف يمت الإعالن عنه يف اجلريدة الرمسية الوطنية خالل شهر أأو مايقرب من ذكل. وتساءل الوفد 
اثرة حول مدى اس تثناء املكتبات ودور احلفظ فامي يتعلق ابللتفاف، خبصوص ضامن انهتاك حقوق الاس تثناء . وقد متت اإ

هذه املسأأةل أأثناء دراسة التعديل السابق عىل قانون حقوق املؤلف من قبل ماليك احلقوق، زامعني بأأهنم سيتحملون عبء 
ضايف من جراء   ابلس تثناء. ابلأمر الصائب فامي يتعلق متابعة قيام املكتبات اإ

دلراسة عند مض ادلراس تني لبعضهام البعض ليصل وقال بروفيسور كينيث كروز، أأول، أأن اتيالند اكنت موجودة يف ا .127
ىل س تة ومثانني دوةل عضوا. وفامي يتعلق بتدابري امحلاية التكنولوجية، اكن من الصعب اخلروج بنوع مريض من طرق  اجملموع اإ

ية هيلكة الاس تثناءات لأن غالبية ادلول اكن يوجد هبا اس تثناءات. فقد اكن يوجد اس تثناءات خاصة بتدابري امحلا
واكن هناك نوعني من التدابري والعديد من ادلول حول العامل.  الأورويبالتكنولوجية يف الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد 

ىل احملتوى وأ خر يف صورة نظام  الأساس ية، أأحدها هو اس تثناء يسمح للمس تخدم ابلقيام ابللتفاف عىل التدابري للنفاذ اإ
ىل ت للمس تخدمني، اليت ميكن من خاللها تسهيل النفاذ. ومل يكن أأي مهنا مرضيا  الأساليبوفري قانوين يدعو صاحب احلق اإ

لأن الأول مسح للمس تخدمني بعملية الالتفاف ومن الطبيعي أأن ميثل ذكل ابلنس بة لصاحب احلق تطورا مقلقا أأما الثاين فقد 
يكون ذكل أأيضا مقلقا. ومن انحية أأخرى، اعتقد أأن  دعا أأحصاب احلقوق لتقدمي الوسائل اليت تسمح بفتح املوارد وميكن أأن

النوع الثاين يمتتع بقليل من املمزيات من حيث أأنه يسمح للطرفني بأأن يكوان عىل وعي مبا يقوم به الك مهنام لكن أأحياان ما 
ذا اكن الغرض من الالتفاف والنفاذ هو القيام ابلتنقيب و  ىل تقويض الغرض منه. فاإ دراك النشاط اإ البحث عن يؤدي اإ

ن الأشخاص  ما ل يريدون أأن يعرف ال خرين نوعية البحث اذلي يقومون به وتكون  أأحياانالبياانت يف قاعدة بياانت، فاإ
وذلكل فقد اكنت اكفة الأنظمة غري مرضية ومل يكن هناك حل جيد حىت ال ن. وأأحياان، بغض النظر عن هناك حاجة للرسية. 

عىل الأقل خيدمون غرض بدء مناقشات بني الأعضاء، حبيث ميكهنم العمل معا، لأن لك ، اكنوا ادلوةلالنظام اذلي تطبقه 
 منه دليه حقوق وممزيات حتفزها عىل اجللوس معا يف الوقت املناسب وتناقش خالفاهتا. 
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وعرب وفد لتفيا عن شكره لربوفيسور كينيث كروز عام تقريره احملدث حول موضوع اس تثناءات املكتبات ودور  .128
يعترب التقرير أأداة فعاةل للتطوير احلايل واملس تقبيل للأطر القانونية يف ادلول الأعضاء. وميكن أأن تكون  أأنظ. وميكن احلف

ادلراسة مفيدة للغاية يف تعديل اللواحئ القانونية الوطنية وفقا لحتياجات املكتبات ودور احلفظ يف العامل التناظري والعامل 
وعرب مناسب من امحلاية للمصاحل الاقتصادية واملعنوية للمؤلفني وأأحصاب احلقوق ال خرين. الرمقي، مع ضامن وجود مس توى 

عن رغبته يف اس تغالل الفرصة لتقدمي بعض الإيضاحات واملعلومات الإضافية حول الإطار القانوين ذي الصةل يف لتفيا. 
كن معلها ليس فقط لستبدال معل من مجموعة أأول، فامي يتعلق بعمل نسخ بديةل، لبد من توضيح أأن مثل هذه النسخ مي

دامئة يف دار حفظ مكتبة أأخرى أأو متحف، كام ظهر يف ادلراسة احملدثة، ولكن يف الغالب يمت ذكل لستبدال معل من 
كن وكام ظهر يف ادلراسة، مياملكتبة اليت تقوم بعمل النسخة. اثنيا، يف لتفيا، كام هو احلال يف العديد من ادلول الأخرى، 

للمكتبات ودور احلفظ الاس تفادة من الترشيعات ذات الصياغة العامة واس تثناءات حقوق املؤلف العامة يف معل صور 
ميانه بأأن  ضوئية خاصة ومعل النسخ. وعرب عن أأمهل يف أأن تساعد املعلومات عىل زايدة اتساق ادلراسة. وعرب أأيضا عن اإ

لامنذج واملفاهمي الشائعة يف اللواحئ ميكن أأن تساعد ادلول الأعضاء عىل وجود مزيد من التطورات يف ادلراسة، وحتديد ا
حداث تطوير يف لواحئها الوطنية.   اإ

ورصح بروفيسور كينيث كروز بأأنه سوف يتأأكد من أأن املعلومات املتعلقة بالتفيا سوف تظهر بصورة مناس بة يف  .129
 النسخة التالية. 

وعرب وفد زميبابوي عن رغبته يف احلديث حول طريقة تطوير القوانني يف ادلول النامية، وهو أأمر يتصل بصورة كبرية  .130
هنم س يجدون أأنه أأمر يتعلق  ىل غالبية ادلول النامية، وكيفية قياهما هبيلكة اس تثناءاهتا، فاإ ذا نظروا اإ ابلتأأكيدات الس ياس ية. فاإ

ثنائية أأو متعددة الأطراف. وقد يكون الأمر عبارة عن أأمر توجهييي كام هو احلال ابلس ياسة، سواء من خالل اتفاقيات 
. وهناك أأيضا قوانني تأأيت من خالل جامعات الضغط، وهو ماحيدث عىل سبيل املثال يف الولايت الأورويبابلنس بة لالحتاد 

يف القانون. وهناك بعد اثلث ميثل أأحد  املتحدة الأمريكية حيث ضغط أأمناء املكتبات من أأجل تضمني اس تثناءات املكتبات
وقد نبع هذا البعد من أأن غالبية ادلول النامية تقوم ابس تعارة قوانيهنا من ادلول اليت اكنت تس تعمرها يف السابق. ذلا اخملاوف. 

ن  دراجفاإ حماوةل وضع  الاس تثناءات والتقييدات ل يمت بصورة تلقائية لكنه أأمر عريض. ويه أأمور مت الاس تعانة هبا، عند اإ
ىل فاعليهتا، جند أأن  القوانني، ومتت اس تعارهتا من دول أأخرى. وميثل ذكل مصدر قلق كبري لأنه عند القيام ابحملاوةل والنظر اإ

معل هذه الاس تثناءات صعب للغاية. لقد رأأوا أأن حممكة العدل الأوروبية اكنت جيدة يف التأأكد من أأن النظام، النظام 
لكفاءة الشديدة. واكن هبا العديد من السوابق القضائية، واليت مل تكن موجودة يف ادلول النامية. ومن املؤسيس، اكن يمتزي اب

ىل وضع ادلول النامية يف موقف يكون دلهيا  لبدء البناء عىل القليل اذلي ميتلكونه. ومن هذا  أأساساملرحج أأهنا اكنت حتتاج اإ
تنجح يف املس تقبل. لقد اكنت زميبابوي  أأناس تثناءات وتقييدات ميكهنا القليل، ميكهنم البدء يف البناء وأأن يكون دلهيم 

مس تعمرة بريطانية كام هو احلال ابلنس بة جلنوب أأفريقيا. وقامتا بتبين نفس النوع من الاس تثناءات والتقييدات لكن التفسري 
ن نفس الترشيعات اليت تمت  نفسه اكن خمتلفا. قامت زميبابوي بتفسري اس تثناءاهتا وتقييداهتا بطريقهتا اخلاصة. وذلكل، فاإ

اس تعارهتا من بريطانيا مت تفسريها بصورة خمتلفة. وهناك حاجة لوجود أأساس ميكن جتريبه وامتالك نوع من الأنظمة اليت متت 
 علهيا.  اقوانيهنبناء مهنا البدء يف  ميكهنا، خط بداية، أأساساموامئهتا حيث ميكن اعتبارها 

بأأن ادلليل عىل قدوم قوانني من قوى اس تعامرية حول حقوق املؤلف، ابلنس بة للعديد روز ورصح بروفيسور كينيث ك .131
ليه. فقد نتج عنه بعض املواقف غري  من املسائل اكن واحضا واكن ذكل ميثل جزءا من الفهم اذلي يريدون التوصل اإ

قة وقامت ابس تعارة كثري من قوانيهنا من الاس تثنائية. فعىل سبيل املثال، اكنت الولايت املتحدة الأمريكية مس تعمرة ساب
خاص هبا. وهناك دولتني قامتا،  اجتاهبريطانيا العظمي فامي يتعلق بأأصل قوانيهنا، لكن ادلول غالبا ما تتحرك بعد ذكل يف 

الوقت، قامت ابلنس بة ملوضوع اس تثناءات املكتبات، ابس تعارة قانون الولايت املتحدة الأمريكية واعتربته منوذجا لها. ومبرور 
دخال بعض التعديالت لكن مل تقم بعض ادلول الأخرى بذكل. ومبرور الوقت، بدأأت ادلول يف  الولايت املتحدة الأمريكية ابإ
التباعد، وهو ما اكن ميثل تطورا مثريا لالهامتم، ولكنه ذكرمه أأيضا بأأمهية جعل القانون تعاوين ومتوامئ. ولهذا السبب اجمتعوا 
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ىل أأن تعكس احتياجات  هناك. وعند قيام ن ت ك القوانني حتتاج اإ أأاثر تساؤل ، الأمر اذلي دوةل لك ادلول بوضع قوانيهنا، فاإ
ومل تكن ت ك تساؤلت مثرية لالهامتم حفسب لكهنا اكنت تساؤلت ذات أأمهية معيقة لشعوب حول درجة املوامئة المنوذجية. 

لته ابملقارنة لن تقوم بتطوير السوابق القضائية هبا بنفس الطريقة اليت بفكرة الوفد لأن دو  أأجعبلك من ادلول الأعضاء. وقد 
ىل أأمر أ خر. وقد اكنت ت ك فكرة رائعة ويه الفكرة نفسها اليت مت اقرتااها. واكنت  تقوم هبا دوةل أأخرى بذكل ولكهنا حتتاج اإ

تتعلق ابملهنج وهو أأمر ميكهنم  هناك بعض الأمور اليت يقول هو وال خرون أأن علهيم مالحظهتا. اكنت هناك مشالكت
طار دويل وتعاوين للقضااي  ىل كيف ميكهنم وضع اإ احلديث عنه فامي بعد. ويف اجململ، قد تكون فكرة جيدة أأن يقوموا ابلنظر اإ

 لكن كيف س ميكهنم عندئذ السامح للك دوةل بتطبيقها بطريقة تناسب احتياجاهتا اخلاصة. 

ىل أأن اجلداول اليت .132  عرضت اليوم السابق تضمنت ادلول اليت مل يكن دلهيا اس تثناءات. ورصح وأأشار وفد توجو اإ
ىل أأنه ميكن القيام  الوفد أأن القانون يف توجو مل يتحدث بصورة رصحية عن املكتبات ودور احلفظ. وبدل من ذكل أأشار اإ

ب والباحثني. وتمت ابلنسخ لس تخدامات خاصة أأو لأغراض التدريس والبحث. ويف املكتبات، ميكن توفري نسخ للطال
نه يعمل  ذكل جزء من املس تقبل وأأن هل تأأثري  أأنمراجعة القانون وسوف يقوم بتوضيح النص. أأما ابلنس بة ملوضوع الرمقية، فاإ

 خضم عىل طريقة معل املكتبات ودور احلفظ. ويود الوفد سامع املزيد حول هذا املوضوع. 

د من الوفد عن طريقة رؤيته دلور الوسائل التكنولوجية يف ورصح بروفيسور كينيث كروز بأأنه يود معرفة املزي .133
دراج هذا الأمر  أأصبحأأمرااملكتبات يف توجو. فاس تخدام الوسائل التكنولوجية الرمقية قد  حمتيا. لكن التحدي يمتثل يف كيفية اإ

 التعامالت الفردية، لكن يف القانون؟ وسوف ختتلف أأمهية التكنولوجيا الرمقية بصورة كبرية، ليس فقط بني ادلول، لكن يف
وغالبا ما يصدق ذكل، ليس يف ادلول الكربى حفسب ليزال من الهام ابلنس بة للقانون ان يتضمن وسائل التكنولوجيا الرمقية. 

ولكن يف ادلول الصغرية أأيضا، وليس هناك فرق سواء اكنت ت ك ادلول دول متت ك اترخيا طويال، أأو دول متت ك اترخيا قصريا 
ة نسبية يف جمال حقوق املؤلف. لقد اكن اس تخدام التكنولوجيا الرمقية أأمرا خطريا لأنه يسمح سسهوةل التخزين واحلفظ بصور

ىل الطالب والباحثني واملواطنني ال خرين يف اكفة أأحناء ادلوةل،  والتبادل واماكنية البحث ونقل املواد للتأأكد من أأهنا تصل اإ
ىل اكفة ربوع ادلوةل، ح  ىل مكتبة ما. والوصول اإ وقد محلت يث قد ل يكون دلى املواطنني هناك القدرة عىل الوصول اإ

ن تطبيق التكنولوجيا الرمقية يعترب جزء هام من قوانني اكفة ادلول  التكنولوجيا الرمقية يف طياهتا هذا الأمل، ولهذا السبب، فاإ
 الأعضاء. 

سهام .134 اذلي قدمته هذه ادلراسة احملدثة يف تزويد املناقشات  وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لالإ
وقد دمع تأأكيد ادلراسة عىل حول املوضوع داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ابملعلومات الالزمة 

ابملكتبات ودور احلفظ.  عدد ادلول اليت يوجد هبا اس تثناءات للمكتبات هدفها املتعلق بتبين الاس تثناءات الوطنية اخلاصة
املكتبات ذات أأمهية أأساس ية ابلنس بة لقانون حقوق املؤلف يف  تاس تثناءاوكام أأشار بروفيسور كينيث كروز، من الواحض أأن 

غالبية ادلول. ومثل وفد تش ييل فقد عرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رسوره ملعرفته أأن البحث قد ساعده بصورة 
ىل قاعدة بياانت ليكس اخلاصة ابلويبو واليت  ىل قوانني ادلول مكنهتم من النفاذ كبريه اللجوء اإ ىل الأعضاء. اإ ويعترب النفاذ اإ

املعلومات احلكومية من الأمور الهامة ابلنس بة للقيام بعمليات حبث فعاةل ومشاركة تعمتد عىل معلومات اكفية وهناك ابلطبع 
ادلول الهام للمكتبات ودور احلفظ. وعرب الوفد عن رسوره سسبب زايدة عدد اس تثناءات املكتبات ودور احلفظ وأأشار بصفة 

كام عرب عن رسوره أأيضا سسبب قيام لزايدة يف الاس تثناءات، عىل الأقل يف صورة ما من أأجل احلفظ والبحث. خاصة ل
عدد من ادلول بعمل تعديالت لقوانيهنا يف ظل وجود البيئة الرمقية. وقد عمل أأن هذه قضية هامة وأأن الاس تثناءات ستساعد 

ماكنية اس مترار املكتبات ودور احلفظ يف الا ضطالع بدورها املتعلق خبدمة امجلاهري يف ضوء الوسائل التكنولوجية يف ضامن اإ
اجلديدة واملتطورة. ويقوم الكوجنرس حاليا مبراجعة عنارص يف قانون حقوق املؤلف الأمرييك مبا يف ذكل الاس تثناءات 

دة الأمريكية جممتع مكتبات ويوجد ابلولايت املتحوالتقييدات املتعلقة ابملكتبات ويشارك يف دراسات ومراجعات وطنية. 
يعمتد عىل نظام حقوق مؤلف قوي ومتوازن خيدم احتياجات امجلهور. وهناك الكثري اذلي جيب القيام به لضامن أأن 



SCCR/29/5 

53 
 

وقد اكنت املناقشات اليت يقومون هبا العامل.  أأحناءالاس تثناءات الوطنية لزالت تدمع املكتبة وخدمات دور احلفظ يف اكفة 
ذا مت الاهامتم هبذه القضااي. حول هذا املوضوع  مناقشات هامة للغاية وعمل الوفد أأن هناك الكثري اذلي ميكن اجنازه اإ

يران الإسالمية بأأن ادلراسة أأكدت عىل أأن التقييدات والاس تثناءات اكنت متثل احتياج و .135 رصح وفد مجهورية اإ
ن املادة  48حة معقول وأأسايس لاكفة دول العامل. وكام ذكر بروفيسور كينيث كروز يف صف من قانون حقوق  8من تقريره، فاإ

املؤلف الإيراين يقر هبذه الاس تثناءات لصاحل املكتبات العامة ومراكز التوثيق، واملؤسسات العلمية، واملنشأ ت التعلميية، اليت 
وير ضويئ أأو ماشابه ل تعمل ابلتجارة. ونص القانون عىل أأن هذه املؤسسات ميكهنا نسخ الأعامل احملمية من خالل معلية تص

بأأن صادر من جملس الوزراء. لكن مت تأأخري املرسوم. ورصح الوفد مبوجب مرسوم ابلأعداد الرضورية لتقدمي خدماهتا 
مادة واس تلهمت من اختبار الثالث  37التوجهيات اخلاصة مبسودة املرسوم اعمتدت عىل دراسة شامةل ومقارنة تامتىش مع 

ىل توازن عادل بني احتياجات املس تخدمني، وخاصة اجملمتع العلمي،  خطوات يف اتفاقية برن واذلي حاول أأن يتوصل اإ
عاقات برصية، وبني مصاحل املؤلفني وأأحصاب احلقوق. ويف هذا املرسوم، مت  ىل الأشخاص اذلين يعانون من اإ ابلإضافة اإ

 الاهامتم ابلفرص والسامت والتحدايت اخلاصة ابلتكنولوجيا الرمقية. 

يران وشكر بروف  .136 ىل معرفة املزيد منه عن التطورات وطريقة اختاذ  الإسالميةيسور كينيث كروز وفد مجهورية اإ وتطلع اإ
 القرارات يف النظام القانوين يف بالده. 

وشكر وفد رسيالناك بروفيسور كينيث كروز عىل حتديد أأنه مل يكن هناك اس تثناءات أأو تقييدات مبوجب القانون  .137
قوانني الولايت املتحدة الأمريكية املتعلقة ابلس تخدام العادل. وقد  لإتباعومة هممتة بتعديل القانون الرسيالنيك. واكنت احلك

 اكن تساؤل الوفد يسري عىل نفس خطا وفد اتيالند ومت عندئذ التعامل معه. 

ن قانون حقوق املؤلف لس نة  .138 س تثناءات اكن به أأحاكم عامة حول الا 1989وقال وفد مالوي أأنه ابلنس بة ملالوي فاإ
والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ ومراكز التوثيق، واملؤسسات التعلميية، لكهنا اكنت ختضع لختبار الثالث 

وعادة ما اكن يمت تغطيهتا من خالل مل تمت تغطية قضااي مثل تبادل املعلومات عرب احلدود. وابلرمغ من ذكل، خطوات. 
دارة جامعية دولية مثل واكةل ترخيص حقوق اتفاقيات ثنائية قامت بتوقيعها مج  عية حقوق املؤلف يف مالوي مع منظامت اإ

وابلرمغ من ذكل، اكن دلهيا املؤلف يف اململكة املتحدة، لوفري النفاذ القانوين للأعامل احملمية حبقوق املؤلف من دول أأخرى. 
وقد اكنت اس تثناءات وتقييدات عامة رث تفصيال. مرشوع قانون منقح حلقوق امللكية واذلي قدم اس تثناءات وتقييدات أأك

أأيضا من حيث أأنه اكن من املسموح للمكتبات ودور احلفظ واملؤسسات التعلميية بنسخ الأعامل التجارية لأغراض احلفظ كام 
رشادات تتعلق ابلأعامل احملمية حبقوق املؤلف واليت ليست لأغراض جتارية. كام مسح لها أأيضا بعمل  نسخ من اهنا متثل اإ

كام يوجد هبا أأحاكم أأيضا خاصة ابلرتاخيص امجلاعية املمتدة اخلاصة الأعامل واليت ل ميكن احلصول علهيا سسهوةل من النارشين. 
ىل  ذا اكنت يف حاجة اإ بأأغراض نسخ الأعامل احملمية حبقوق املؤلف. وقد قدم العرض التوضيحي رؤية متكهنا من تقيمي ما اإ

واكن الوفد مدراك للحاجة لتحقيق توازن بني حقوق أأحصاب احلقوق يف مسودة قانون حقوق املؤلف.  مراجعة الأحاكم الواردة
 وبني احتياجات املكتبات ودور احلفظ. 

ىل  .139 معرفة الأخبار والتطورات من الوفد حول الترشيع املنتظر يف مالوي. وقد أأاثر وتطلع بروفيسور كينيث كروز اإ
ىل النظر تتعلق ابس تخدام تراخيص الاحتادات يف الأنشطة عرب احلدود. نقطة مثرية لالهامتم كثريا ويه  لقد اكنوا يف حاجة اإ

ىل الأمر بوصفة وس يةل بديةل لتحقيق  ن الصعوبة اليت تتعلق ابس تخدام الرتاخيص يه أأهنا اكنت جيدة بنفس جودة أأهدافهااإ . اإ
ذا اكنت بني مالوي واململكة املتحدة فقد تكون رائعة ولكن اكنت هناك دول أأخرى يف العامل مل يغطهيا الرتخيص.  فاإ
للمفاوضات اخلاصة. ويوجد البنود ومن اخملاطر اليت اكنت تواجه معلية الرتخيص بوصفة أأحد احللول يه أأنه ترك الرتخيص. 

صة ابتفاقيات النارش واملؤلف حيث قامت الترشيعات بتحديد بعض ابلعديد من ادلول قوانني خاصة ابلرتاخيص وقوانني خا
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طار بعض البنود البنود الأساس ية أأو القدر الأدىن من البنود  ن معلية الرتخيص يف اإ وهو أأمر عىل ادلوةل أأن حتدده أأيضا. اإ
 الترشيعية قد تكون حال جيدا أأيضا. 

ىل و ورصح وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء بأأن التقرير  .140 املناقشة اكنت مفيدة وأأهنم جيب أأن يس تفيدوا هبام اإ
ذا اكن  أأقىص حد خاصة للتعمل املتبادل وتبادل أأفضل املامرسات. وقد اكن تساؤهل يعمتد عىل بعض النقاط العملية حول ما اإ

ادلول الأعضاء عقد من املمكن ترتيب املعلومات الغنية وأأيضا التفسري الفكري لدلراسة من قبل الأمانة بصورة تيسري عىل 
ذا اكنت أأداة قاعدة بياانت املقارانت أأو العثور عىل املعلومات سرسعة، وفقا للموضوع عىل سبيل املثال.  وسأأل الأمانة عام اإ

وفقا  قراءهتاليكس اخلاصة ابلويبو لها وظيفة تسمح لدلوةل العضو ابس تخراج أأجزاء سرسعة من الترشيعات الوطنية اليت تريد 
واكن السؤال الهنايئ حول التعديالت أأو التحديثات اليت قد حاةل املكتبات ودور احلفظ عىل سبيل املثال.  للموضوع يف

اثرهتا أأثناء املداخةل  رسالها. وقد قامت بعض ادلول الأعضاء ابإ ل عن اجلوانب العملية اءتسواكني ترغب ادلول الأعضاء يف اإ
 للقيام بذكل. 

يد أأن يقوم بلك ما اقرتحه الوفد ولكنه مل يكن متأأكدا من كيفية القيام بذكل. لقد رصح بروفيسور كينيث كروز بأأنه ير و .141
اكنت هناك قدرة عىل البحث يف قاعدة بياانت ليكس اخلاصة ابلويبو وسوف جيعل املسؤولني عن قاعدة بياانت ليكس 

ذا اكن دلى ادلول اخلاصة ابلويبو التحدث عن ذكل. لقد اكن سعيدا لأنه س يتبادل عنوان بريدي ميكن الت واصل من خالهل واإ
ليه.  رسالها اإ وفامي يتعلق جبانب صغري من جوانب اقرتاح الوفد الأعضاء تطورات تتعلق ابلتقرير، طلب مهنم أأن يتفضلوا ابإ

هو يرتبط بكيفية جعل احملتوى قابل للنفاذ، ميكنه القيام بتحديث أ خر لدلراسة، وادلمج والتنس يق لاكفة املواد وقد اكن هذا 
رسالها الوقت املناسب للقيام بذكل.  ذا اكنت هناك معلومات جديدة وترشيعات جديدة قام بتشجيع ادلول الأعضاء عىل اإ واإ

ليه. وهو يود أأن يتحقق اقرتاح الوفد ولكن هناك أ خرين يودون التحدث عن طريقة حتقيق ذكل.   اإ

مانة أأن تقوم مبساعدة وأأكدت الأمانة عىل أأن هناك وظيفة حبث يف قاعد بياانت ليكس اخل .142 اصة ابلويبو. وميكن للأ
الني يريدون القيام بعمليات حبث أأكرث تعقيدا ومساعدهتم يف اس تخدام النظام. وقد اس تخدمت الأمانة هذه الوظائف للقيام 

ىل لك ما يتعلق ابملكتبات واكفة الترشيعات.   تصنيفها هبذه ومل يكن الأمر أأن املعلومات مل يمتهبذا النوع من البحث للتوصل اإ
الطريقة ولكن اكن هناك عدد هائل من وظائف البحث. وفامي يتعلق بكيفية وضع املعلومات اخلاصة ابدلراسة يف شلك ميكن 

ىل بروفيسور كينيث كروز عن ذكل.  لقد اكن الأمر أأكرث تعقيدا مقارنته يف خمتلف ادلول، اخل.. بدأأت الأمانة يف احلديث اإ
ىل املزيد من بقليل واكنت هناك حاجة  مصادر تكنولوجيا املعلومات. واكنت الأمانة سعيدة ابلطبع لس تكشافها ولكنه مل يكن اإ

أأمر ميكن اجنازه يف احلال؛ س يكون مرشوعا تقوم فيه الأمانة ابلبحث عن متويل والتفكري يف كيفية اجنازه. مل يكن هناك غياب 
جنازه عىل الفو  ر ومل يكن مدرجا عىل مزيانيهتا لهذا العام. لقد فهمت الطلب ومدى لإرادة تنفيذ ذكل ومل يكن أأمر ميكن اإ

 فائدته وابلطبع س تقوم الأمانة بدراسة املوضوع بصورة أأكرث معقا. 

ىل التعليقات العديدة املتعلقة ابلتقرير واليت أأكدت عىل أأمهية التقرير والاس تثناءات املذكورة  .143 وأأشار وفد بلجياك اإ
عليقات اخلتامية للربوفيسور كينيث كروز لأنه من املهم موامئة الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة وقد دمع الت ابلتفصيل به. 

ابملكتبات وبدور احلفظ. لقد اكن الأمر يتعلق بوضع قواعد واحضة جيب تبنهيا وتطبيقها عىل التقاليد الوطنية يف لك دوةل. 
سيسمح هلم بتبين قوانني جيدة يف ضوء وجود التكنولوجيا.  وحتدث الربوفيسور كينيث كروز عن الإرشادات والتوجيه اذلي

وقد اكن ذكل أأمرا هاما. ويوجد يف بلجياك أ ليات خاصة ابملكتبات ودور احلفظ تسمح هلم بنسخ الأعامل لعرضها ومسح 
ىل بعض املصنفات يف صورهتا الرمقية عىل أأهجزة  لبلجياك بوجود تواصل سلمي، مبا مسح للمكتبات وروادها ابلرجوع اإ

واكن يوجد يف ويف نفس الوقت، ميكن اس تخدام هذا النوع من التواصل فقط عرب أأهجزة خاصة يف املكتبات. المكبيوتر. 
ىل أأنه ل ميكن أأن تكون هناك اس تثناءات لهذه القواعد. وتقوم بلجياك حاليا بلجياك أأيضا أ ليات عامة، أأشارت بصورة عامة،  اإ

واكنت تدرس مشلكة  الأورويبعىل العمل عىل تطبيق القضااي عىل املصنفات اليتمية مبا يامتىش مع الأمر التوجهييي لالحتاد 
ماكنية رمقنة املصنفات وليس املصنفات اليتمي الإدارة  أأساليبة حفسب ولكن أأيضا اس تخدام املكتبات الرمقية بصورة عامة واإ
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. وقد اكنت فرنسا ومجهورية خروجوسيسمح ذكل لها ابحلفاظ عىل احلقوق احلرصية للمؤلفني يف خالل أ لية . امجلاعية
طار الاس تثناءات.   التش يك مثالني مفيدين. وقد أأظهرت معلية الرتاخيص مسؤوليات املكتبات ولكهنا مل تكن دامئا يف اإ

ىل  وأأشار .144 ىل أأن دراسة الربوفيسور كينيث أأشارت بصورة خاطئة اإ "مجهورية مقدونيا" بدل من  امسوفد اليوانن اإ
 . الامسالسابقة" وطالبت الويبو بتصحيح اليوغسالفية "مجهورية مقدونيا 

تعلقة ابتفاقية عن رغبته يف تبادل بعض املعلومات الإضافية امل  (OAPI)وعرب ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  .145
دوةل عضوا يف  16لقد وفرت اتفاقية ابنغي نظام عام للحامية لدلول الأعضاء الس بعة عرش. وقد اكنت هناك ابنغي املذكورة. 

لكن انضمت مجهورية جزر القمر للمنظمة فامي بعد كذكل انسحبت مجهورية مدغشقر واليت اكنت أأحد ادلول  1999عام 
. وفامي يتعلق ابلس تثناءات املتعلقة بدور احلفظ واملكتبات ذكرت 1977قع أأهنا انسحبت عام املؤسسني للمنظمة. ويف الوا

ماكنية نسخ أأو معل صور ضوئية وفقا ملتطلبات الأفراد والأشخاص الطبيعيني أأو لعمليات الاستبدال. وكام  اتفاقية ابنغي اإ
عادة كتابة اتفاقية اكنت احلال ابلنس بة لاكفة الأدوات القانونية مل تكن اتفاقية اب بد. لقد متت اإ نغي شيئا اثبتا تبقى عىل حالها للأ

ضافة جديدة تأأخذ يف احلس بان موضوع الرمقنة. لقد اكنت التكنولوجيا الرمقية أأمرا مفيدا ول ميكن ابنغي.  عداد اإ واكن يمت اإ
ية احلديثة واليت س تظهر يف جمال جتنبه وحمتي وجيب وضعه يف احلس بان كام هو احلال ابلنس بة لاكفة الوسائل التكنولوج 

 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

ووافق الربوفيسور كينيث كروز عىل أأن النسخة احلالية من اتفاقية ابنغي مل تكن الأوىل ولن تكون الأخرية. وقج  .146
ىل البياانت اليت أألقاها وفد الس نغال،  اتفاق ميكن رصح بأأنه تكون ت ك بيئة مناس بة لس تكشاف بعض البدائل. وابلإشارة اإ

 تطبيقه وفقا لبنوده عىل ادلول الأعضاء وبذكل حيمل ثقل القانون وهو ما جعهل أأداة قوية للغاية. 

أأن املكتبات ودور احلفظ متثل أأولوية يف القوانني الوطنية.  (SCA)وقال مندوب اجمللس الاسكتلندي دلور احلفظ  .147
ول يزال بعيدا  2008كتبات لكنه مل يكن يصدق عىل دور احلفظ يف عام وقد أأوىح تقيميه للتقرير بأأن ذكل يصدق عىل امل 

من قوانني حقوق املؤلف حول العامل واليت مت . ورصح بروفيسور كينيث كروز بأأن هناك نوعني 2014عن دور احلفظ يف 
تفاقية ابنغي وقانون حقوق املؤلف ابمل وعىل . 1956ملكة املتحدة لعام وصفها من خالل الامنذج اليت مت اس تقاؤها منه وخباصة اإ

يدرك التبعات الكربى لهذين املهنجني والذلان يبدو أأهنام يعمتدان عىل املنظور اخلاص ابلتقاليد اخلاص مسؤول دور احلفظ أأن 
ذا اكن قد مت اصدار معل ل  لجمهور ابلقانون املدين والقانون العام. ومن املمزيات الأساس ية بني هذين التقليدين أأمر يتعلق مبا اإ

صدارهاوكيفية القيام بذكل. ويتعلق هذا الأمر بلب وظيفة دور احلفظ اليت تتعامل مع تصنيفات مل يمت  من قبل للجمهور من  اإ
 قبل ماكل احلق. فأأين يضع ذكل ماليك احلقوق حول العامل يف العامل الرمقي؟ 

ىل اخملطط اخلاص بلك د .148 وةل اكنوا ينشدون تضمني اللغة اليت ورصح بروفيسور كينيث كروز بأأهنم عندما نظروا اإ
قامت بتعريف نطاق الأحاكم يف اخملطط. ومن بني العنارص الأوىل يف لك خمطط املؤسسات اليت س تقوم ابس تخدام 

ىل املكتبات ودور احلفظ  ذا أأشار الترشيع اإ ىل املكتبات. واإ ن اخملطط يشري اإ ذا أأشار الاس تثناء للمكتبات، فاإ الاس تثناء. واإ
لهيا مجيعا. واملتاحف و  ن اخملطط يشري اإ وذلكل ميكهنم أأن يقرروا سرسعة بأأن دور احلفظ اكن يمت حذفها املؤسسات التعلميية، فاإ

ن املتاحف تتشارك يف العديد من الاهامتمات لأهنا غالبا ما تكون مس تودعا لبعض املواد احملفوظة  غالبا من القامئة. كذكل فاإ
يت أأاثرها ممثل السودان يف بداية اليوم. واكن هناك فراغ حقيقي عندما مل يقم الترشيع أأو املنشورة. واكنت هذه يه النقطة ال

ىل اللغة  بتناول القضااي املتعلقة بدور احلفظ ومع ذكل، غالبا مااكنت تأأيت، املواد غري املنشورة. واكن علهيم النظر عن كثب اإ
املواد املنشورة وغري املنشورة ومثلتا فئتني منفصلتني. ويف  املس تخدمة. ويف العديد من ادلول الأعضاء اكن هناك متيزي بني

العديد من ادلول الأخرى، اكنت اللغة املس تخدمة يف القانون تتضمن تعريفات خاصة للعمل يف املنتصف، وهو معل مل يمت 
ن هناك تعريف هل، وهو ما أأعادمه حدى املسائل  نرشه، وهو ليس غري منشور، لكنه معل مت توفريه للجمهور وذلكل فاإ ىل اإ اإ

ذا أأشار الترشيع فقط للمكتبات  السابقة يف النقاش ويه مسأأةل التعريفات. وميكن أأن تصبح التعريفات ذات أأمهية خضمة. واإ
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ن تعريف املكتبة ل ميكن أأن يتضمن دور احلفظ  ابلرمغ من أأنه حدث ذكل يف بعض احلالت. ويف القانون العام، عندئذ فاإ
ذا اكنت هناك لكمة يف الترشيع ومل يكن هناك تعريف يف  حيث ل يوجد تعريف سيمت اجلدل حول ما تعنيه لكمة مكتبة. واإ

ن تقاليد القانون العام املتعلقة مبناقشة وتفسري لك  الترشيع ومل تكن هناك حاةل مت ابلفعل تعريفها، ميكهنم النقاش سشأأن ذكل. اإ
شاكلية.  ن ذكل ميثل اإ لقد اكنت النظم القانونية خمتلفة لكمة اكنت جزء من معلية فهم الترشيع. ويف تقاليد القانون املدين فاإ

هنم أأيضا اكنو يناقشون تطور القانون  وأأظهرت اختالفات أأثناء هذه العملية. وعندما انقشوا هذه القضااي يف س ياق عاملي فاإ
ماكنية مناس بة للتطبيق يف نظامني خمتلفني عىل الأقل وقد اكنت هناك نظم كثرية يف العامل  ىل اإ من جمرد  أأكرثاذلي اكن حيتاج اإ

ىل مراعاة مصاحل دور احلفظ القانون املدين والقانون العام.  اثرة املمثل القضية يه احلاجة اإ واكنت النقطة الأساس ية من وراء اإ
ما تكون هناك مصاحل أأكرب متعلقة حبامل احلق، ولكن يف  أأحيااناحل املتعلقة ابلأعامل غري املنشورة لأنه بل والأمه مراعاة املص

لك احلالت تقريبا تكون هناك مصاحل اس تثنائية مرتبطة بوهجة نظر املكتبة ودور احلفظ والباحث والنارش اذلي يريد 
 واكنت هناك حاجة لتناول هذه املسائل. اس تخدام هذه املواد وحفظ هذه املواد للأجيال القادمة. 

يكولوجيا املعرفيةواكن دلى ممثل  .149 ذا اكن يتفق مع  املؤسسة ادلولية لالإ ثالثة أأس ئةل. اكن السؤال الأول يتعلق مبا اإ
بالغ ادلورة السابعة عرش للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق  2008بروفيسور سام ريكيتسون اذلي قام يف عام  ابإ

اجملاورة بأأن اختبار حقوق املؤلف ثاليث اخلطوات واملتضمن يف اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ل 
ينطبق عىل الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة بعالج انهتاك اجلزء الثالث من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق 

 1971املتعلق ابلتطبيق؟ أأما السؤال الثاين فقد اكن يتعلق بأأنه منذ القرن التاسع عرش حىت عام  امللكية الفكرية، وهو اجلزء
تمت مراجعة معايري اتفاقية برن بصورة دورية املتعلقة ابس تثناءات حقوق املؤلف مبا خيلق اس تثناءات جديدة ويغري املعايري 

ج  وبعد انهتاء الاس تعامر يف أأفريقيا بارية وبعضها ال خر اختياريه. اخلاصة ببعض الاس تثناءات ومبا جيعل بعض الاس تثناءات اإ
وأأس يا انهتت معلية املراجعة ادلورية لصياغة الاس تثناءات يف اتفاقية برن. فهل يعتقد أأن معلية املراجعة ادلورية للمعايري 

وهل احتوت اتفاقية برن عىل املزجي اخلاصة ابلس تثناءات أأكرث أأمهية من التعريف الثابت ملا جيب أأن تكون عليه املعايري 
املناسب من الاس تثناءات الإجبارية والاختيارية؟ويف الهناية، اكن السؤال الثالث والأخري هو انه هناك من الواحض نص 

اس باين حول الاقتباسات من املنظامت الإخبارية. وقد مت تطبيقه عىل من يعملون يف حمراكت حبث مثل جوجل. وقد قامت 
جباريني أأحدهام  يشءبدراسة أأملانيا  مماثل يوجه أأيضا حملراكت البحث لكن عىل نطاق أأوسع. ويوجد ابتفاقية برن اس تثناءين اإ

يتعلق بأأخبار اليوم والثاين يتعلق ابلقتباسات. فهل اكن يعتقد أأن النص الأس باين ينهتك هذين الاس تثناءين الإجباريني يف 
 اتفاقية برن؟ 

مل يعتقد بروفيسور كينيث كروز أأنه س يكون من املفيد أأن جنيب عىل التفاصيل ونقول أأن القاعدة الاس بانية املقرتحة و .150
ن بروفيسور سام ريكتسون مل يكن موجودا ليدافع  مناس بة أأو غري مناس بة. فليس من الصواب أأن يقوم هو بذكل. كذكل فاإ

ذا  عن نفسه. ولن جييب بصفة خاصة عىل ما قد يكون قد قاهل ابلفعل، لكنه س يجيب عىل هذه النقطة. واكنت تتعلق مبا اإ
حدى املصاعب اليت  اكن اختبار الثالث نقاط ينطبق عىل طرق العالج؟ وهل ينطبق عىل أأمور أأخرى؟ واكنت هذه يه اإ

جابة قصرية ويه أأنه ل ينطبق عىل طرق العالج. ومل يكن ينطب ق عىل أأي أأمور تواجه اختبار الثالث نقاط. واكنت هناك اإ
أأخرى. لقد اكن وفقا لرشوطه ينطبق عىل التقييدات والاس تثناءات. ومن خالل التفكري يف اللغة اليت كتبت هبا بنود خمتلف 

ننا جند أأن اختبار الثالث نقاط يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات وقد أأثري يف س ياق مناقشة  الأحاكم يف اتفاقية برن، فاإ
نه يتعلق بذكل وليس باكفة العنارص احملمتةل الأخرى يف النظام القانوين اليت تفهم عىل أأهنا حقوق. حقوق املالكني وذلكل ف اإ

جابة مقتضبة عىل السؤال. وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين، اذلي يتعلق ابملراجعات اليت متت عىل مدار القرن  وقد اكنت ت ك اإ
جابته القصرية عىل ه ىل أأنه من اجليد أأن تمت مراجعة الأول لوجود اتفاقية برن، اكنت اإ ذا اكن املمثل يشري اإ ذا السؤال يه اإ

جابته يه أأن ذكل قد يكون جيدا.  ن اإ وسوف يرتك الأمر عند هذا احلد لأنه موضوع كبري خيرج عن نطاق ما اتفاقية برن فاإ
ذا انتقلوا ملناقشة هذا املوضوع فرمبا يتوقفوا عن مناقشة املوضوعاتاجمتعوا ملناقش ته.  الأخرى اليت تدخل مضن نطاق  واإ

نه لن يقوم ابملزيد من النقاش يف هذا  ن الإجابة اكنت بنعم لكن من الناحية العملية فاإ مناقشاهتم. ومن الناحية املفاهميية، فاإ
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ذا اكنت هناك مسأأةل أأكرث معومية حول قصاصات الأخبار يف بعض املوضوع.  ن لن يمتكنوا من مناقشة مسأأةل ما اإ وابملثل، فاإ
لقد اكنت مسأأةل تتعلق ابلعالقة لقوانني الأوروبية وتنظميها، واليت متثل مسأأةل جديرة ابلهامتم،لأهنم لن يمتكنوا من حلها هناك. ا

املتبادةل بني حقوق املؤلف مع اجملالت الأخرى من القانون. أأما اجللسة اليت عقدت أأثناء الغذاء حول العالقة املتبادةل بني 
ىل أأهنم ميكهنم أأن حيلوا مسأأةل حقوق املؤلف ولكن س يكون أأماهمم مشلكة حقوق املؤلف مع قا نون التنافس قد أأشارت اإ

تتعلق ابلتنافس جيب علهيم حلها. لقد اكن هذا هو ما حيدث يف مثال الأخبار. فميكهنم حل مسأأةل قصاصات الأخبار يف 
مر خمتلف. وميثل ذكل نظاما قانونيا خمتلفا. وهناك س ياق حقوق املؤلف، لكن القانون املعين قد يكون قانون رضائب وهو أأ 

ذا اكنت أأخبار اليوم بدون  أأيضا العالقة بني الرتاخيص واليت متت مناقش هتا ابلفعل. ومن املمكن ابلنس بة دلوةل أأن تقول أأنه اإ
نه لن يكون هناك مهنج قانوين أ خر، سواء تراخيص أأ  و غريه، يقف عائقا يف حامية حقوق مؤلف، مبا يامتىش مع اتفاقية برن، فاإ

بقاء الأخبار بدون قيود قانونية.  وسوف تقوم لك دوةل بتحديد ذكل يف قوانيهنا سبيل الهدف اذلي حققته واذلي يتعلق ابإ
ىل حد ما أأن تكون الويبو هممتة بتناول هذه املسأأةل وخاصة فامي يتعلق ابلعالقة ابلرتاخيص ولكنه مل  الوطنية. وعرب عن أأمهل اإ

ذا اكنت مس تعدة لأن تأأخذ املسأأةل أأبعد من ذكل أأم ل. واكن عىل ال خرين التحدث حول هذا الأمر. يكن يدري   ما اإ

جيابية ونقاط سلبية من وهجة نظره.  .151 ورصح ممثل املعلومات الالكرتونية لأمناء املكتبات بأأن التقرير قد تضمن نقاط اإ
ىل احلاجة لتغيري القانون وقد قامت دول قليةل وتضمنت النقاط الإجيابية أأن مؤرشات القانون اكنت تس تجيب  بدرجة ما اإ

دخال اس تثناءات جديدة وخاصة فامي يتعلق ابخلدمات الرمقية. وجيب الثناء عىل هذه  عىل مدى الست س نوات املاضية ابإ
لأمناء  دوةل مبا فهيا مخسة دول رشيكة للمعلومات الالكرتونية 18اكن من احملبط أأن التعديالت. ومن انحية أأخرى، 

املكتبات ليوجد هبا اس تثناءات للمكتبات وحوايل ثلهثا يوجد بصورة اكمةل يف العامل النايم وليزال ل يوجد هبا اس تثناءات 
تسمح للمكتبات بعمل نسخ من مصنفاهتا للمس تخدمني. ومل يبدو الاجتاه املتعلق خبدمات املكتبات الرمقية جيدا. حىت 

دخال تعديالت عام  ابلنس بة لدلول الأعضاء اليت فقد مت منع الرمقنة يف مخسني ابملائة من احلالت لأغراض  2008قامت ابإ
نه يف حني قام البعض مهنا بتطبيق اس تثناءات خاصة  احلفظ. أأما يف ادلول الأعضاء اليت يوجد هبا حامية ضد الالتفاف، فاإ

ويف حني اكن هناك اس تثناءات خاصة ابملكتبات.  ابملكتبات كام ذكل بروفيسور كينيث كروز، مل يكن يف نصف عدد ادلول
صالح قوانني حقوق املؤلف، اكن يمت تكريس الفجوة الرمقية يف وقت  عدد قليل من ادلول الأعضاء اليت تسري قدما وتقوم ابإ

واكن سؤال تكنولوجية وتتحرك ادلول النامية سرسعة حنو اس تخدام احملمول.  أأساليبتقوم فهيا املكتبات يف لك ماكن بتبين 
املمثل عن كيفية التعامل مع هذا املوقف. وكيف ميكن للويبو بوصفها أأحد أأهجزة الأمم املتحدة اليت تلزتم ابلعمل مع ادلول 

النامية، أأن تعزز املشاركة يف اقتصاد الابتاكر العاملي، وان تقوم بفاعلية بدمع ادلول عىل أأن تصبح يف مقدمة التطورات 
حدى ذراعهيا وراء ظهرها؟  الرمقية، وأأن تضمن أأن املكتبات اليت تعمل جبد من أأجل دمع التعلمي والتمنية ل تعمل مع تقييد اإ

قام عدد قليل من ادلول فقط بتطبيق التغيريات اليت  2014و  2008واكن السؤال الثاين للمثل يتعلق بأأنه يف الفرتة بني 
احلايل للتغيري، مفا يه املدة اليت يتطلهبا تبين اكفة ادلول  فادت مس تخديم املكتبات، ومع تصور اس مترار مس توى ادلمعأأ 

واكن السؤال الأخري يتعلق بأأن مجموعات املكتبات نشطة املكتبات يف العرص الرمقي؟ أأ الأعضاء لس تثناءات جيدة دلمع 
ة املشرتكة وعدد من تتضمن مواد فريدة ذات أأمهية اترخيية وثقافية لشعوب هذه ادلول سسبب تغيري احلدود الوطنية واللغ

ن التعاون بني الباحثني يمت يف هذه الأايم عىل مس توى العامل. وذلكل، حتتاج املكتبات  الأس باب الأخرى. عالوة عىل ذكل، فاإ
ىل  رسالبصورة مزتايدة اإ واس تقبال معلومات عرب احلدود. فكيف تس توعب قوانني حقوق املؤلف أأو ل تس توعب ت ك  اإ

 الأنشطة؟ 

ر كينيث كروز عن شكه يف بعض ادلول اليت مل يكن دلهيا اس تثناءات خاصة ابملكتبات من احملمتل أأن وعرب بروفيسو  .152
تأأيت وتقول أأن دلهيا اس تثناءات، لأهنا أأعضاء يف اتفاقية واليت سيمت وضع اس تثناءات وهو أأمر جيد. مث ميكهنا الاس تجابة 

ما أأهنا ل متت ك . ولكن ما اذلي تقدمه التفاقية واذلي يتعلق بأأس ئةل املمثل ن هناك العديد من ادلول اليت اإ وكام أأشار فاإ
خمتلفة ولكهنا ل تطبق حىت  أأنشطةاس تثناءات أأو دلهيا اس تثناءات حمدودة للغاية من حيث التطبيق دلرجة أأهنا تطبق عىل 

بادل عرب احلدود. فكيف تكون الويبو واملتعلقة ابلت مث اكنت هناك املسأأةل املعقدة اليت انقشوها ال ن عىل التكنولوجيا الرمقية. 
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، ومساعدة ادلول عىل الإرشاداتمفيدة للغاية؟ واكن يعتقد أأن الويبو يف موقف ميكهنا من صياغة المنوذج التايل، وتقدمي 
تطوير ترشيعات تعرتف ابلتكنولوجيا وبمنو نطاق قضااي املكتبات والأنشطة واليت تدرك أأن تبادل املعلومات أأصبح يمت عرب 

ومن بني اكفة مناذج وضع القوانني اليت حتدثوا عهنا، ميكن لمنوذج من منظمة احلدود وبذكل فهيي متر عرب ترشيعات متعددة. 
ولكن متعددة الأطراف مثل الويبو أأن يكون مبرشا بأأن يكون أأكرث فاعلية من منوذج أأيت من مصدر أ خر ومنظمة أأخرى. 

ىل قرار أأول حول مدى قياهما ابملشاركة يف املسأأةل بصورة و ملاذا ل ميكن للويبو أأن تقدم املساعدة؟  من خالل التوصل اإ
رمسية وتقدمي بعض الإرشادات الرمسية حول هذا املوضوع وتقدمي هذه الإرشادات بصورة تعاجل هذه القضااي. اثنيا، ذكر 

ىل الالتبادل املمثل أأن موضوع الرمقية و  قامئة. لكن ما يه املدة اليت عرب احلدود وموضوعات أأخرى ميكن أأن تضاف اإ
يلوما سيس تغرقها هذا الأمر؟  ذا قامت الويبو ابلترصف  اإ تنوي اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة فعهل؟ واإ

ن الأمر سيس تغرق وقتا أأطول. أأو، كام قال يف عرضه سرسعة، ميكهنا التحرك سرسعة.  ذا قامت بتأأجيل القرار، فاإ أأما اإ
ن قرار عدم القيام التوض  . لكنه قرار برتك الفرصة مفتوحة لشخص أ خر. ومل يع سيشءليس قرارا جيزي عدم القيام  سيشءيحي، اإ

 للأمام.  املوضوعالقرار وقفا عىل الويبو. لقد أأصبح قرار خشص أ خر بتشكيل كيفية حترك هذا 

عضاء اليت ل يوجد هبا حاليا أأي اس تثناءات يف للنارشين بأأن الثالثة والثالثني دوةل الأ ورصح ممثل امجلعية ادلولية  .153
واكنت ادلول املائة والثالثة وامخلسني الأعضاء اليت ل يوجد هبا أأحاكما قانون منوذيج ميكهنا دراس هتا.  153 أأماهماهذا اجملال 

ىل بعضها البعض واس تلهام حلول من ادلول الأخرى. وعرب عن أأمهل يف  أأن يمت حتديث من نوع ما ميكهنا سسهوةل النظر اإ
ادلراسة بصورة دورية. وقد اكن ممتنا بصفة خاصة لأن الربوفيسور كينيث كروز اكن رصحيا حول نطاق وتقييدات ادلراسة. 

وطالبه املمثل تقدمي قليل من الإيضاحات سشأأن جانب خاص، لأنه اكن حىت ال ن وعىل مدى اليومني املاضيني واحضا 
وقد قدم بروفيسور كينيث كروز ثالثة أأس باب وةل موامئة وخلق نص موحد يف هذا اجملال. خبصوص أأنه ل يويص ابلقيام مبحا

واحضة وراء اعتقاده أأن ذكل ليس الطريق الصحيح اذلي جيب أأن يمت سلوكه. أأول، قال أأن احللول اليت مت رسدها اكنت 
ىل حلول اكفية ومعلية. حلول فضفاضة ومتنوعة. لقد اكنت هناك العديد من الطرق اخملتلفة اليت ميكن  من خاللها الوصول اإ

لهيا مراتن يف أأثناء اليوم وقال أأن املصطلحات الفنية الأساس ية مل يمت تعريفها بوضوح  اثنيا، ذكر مسأأةل التعريفات، واليت أأشار اإ
فهم مل يكونوا يعرفون ما اذلي يقصده الناس عندما يقولون مكتبة أأو عندما يس تخدمون مصطلح يف العديد من القوانني. 

مكتبة أأو خارج نطاق التجارة أأو احلفظ أأو دار حفظ أأو حبث اخل. ولك من اتبع املناقشات املتعلقة مبعاهدة البث احملمتةل يف 
لأساس ية ابلتفصيل. اثلثا، لك ما شاهدوه اكن النصوص الأايم املاضية اكن س يدرك مدى أأمهية مناقشة هذه التعريفات ا

القانونية وقد مت توضيح ذكل من قبل وفد زميبابوي اذلي وصف أأن نفس الصياغة املس تخدمة يف جنوب أأفريقيا وزميبابوي 
هنم يرون القليل عام ميكن تطبيقها بعدة طرق خمتلفة.  ذا اكن وقد أأوحض ذكل مرة أأخرى أأنه عند رؤيهتم لنص قانوين فاإ اإ

سينجح أأم ل. وقد طلب املمثل معرفة رأأي الربوفيسور كينيث كروز حول ما اذلي سينجح وما اذلي لن ينجح لأن ادلراسة 
ىل  ن ادلراسة مل ختربمه بذكل. ومل يبدو من الواحض أأنه من غري الاكيف أأن ننظر اإ قدمت هلم نصا وابلرمغ من أأمهية الأمر فاإ

ذا اكنوا جيب أأن يقوموا بتوس يع أ فاقهم ذا اكن قانوان جيدا أأم ل. قانون مث نتخذ حكام سشأأن ما اإ  واكن السؤال يتعلق مبا اإ
واكتشاف ليس فقط اجلهات ونوعية النصوص اليت دلهيا وأأي الأساليب اليت ينجح تطبيقها وأأي املامرسات اليت جنحت يف 

مت حل املشالكت بصورة متبادةل وخاصة  حل املشلكة وكيفية التعامل مع هذه املشالكت. ويف العديد من الأحيان
ىل الرتاخيص امجلاعية عدة  املشالكت اجلديدة وخاصة املشالكت اليت توجد يف اجملالت املتغرية بصورة كبرية. وقد أأشار اإ

ويل أأما القانون ادلالتعريفات بطيئا. مبوجب لقد اكن القانون مرات لكن اكنت هناك طرق أأخرى ميكن القيام هبا من خاللها. 
لقاء الضوء عىل أأنواع أأخرى . يقدم حبد ذاته حلولويف غالبية احلالت، مل فقد اكن بطيئا للغاية.  ورمبا ميكنه مساعدهتم يف اإ

احللول اليت مجعت بصفة من احلقوق. حلول قامت ابس تكامل أأو حبل حمل أأو ببساطة مل تعمتد عىل الترشيعات والقوانني. 
جراء املزيد من التغيريات خاصة أأحصاب املصلحة ووفرت مس تغري العامل من حولها. أأثناء احة ومرونة للتجريب والتكيف واإ

هنم س يكونون دامعني لها عىل الأقل. وقد أأكد املمثل بصفة خاصة عىل  ذا اكن اكفة أأحصاب املصلحة غري سعداء هبا فاإ واإ
. وليس من احلقيقي أأن املستندات ل تعترب ةخاليهذه مساحة ل متثل مسأأةل معينة ويه تسلمي املستندات عرب احلدود. و

نه سلوك شائع وهو يرتاجع القارات أأو احلدود.  ن تسلمي املستندات عىل املس توى ادلويل يعترب من الأمور الراخسة جيدا. اإ اإ
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حملتوى عرب بصورة رسيعة ودرامية ابلقدر اذلي يدمعه الرتاخيص امجلاعية ببساطة لأن هناك العديد من الطرق البديةل لتسمل ا
ملعلومات الالكرتونية لأمناء املكتبات لأهنا مل تكن فقط مبثابة رشيك للعديد من املكتبات وجتمعات وأأشاد اباحلدود. 

املكتبات، لكهنا اكنت رشيكة أأيضا للعديد من النارشين والتكتالت والتجمعات العامة اليت تعمل معا من أأجل ضامن أأن 
ىل احملتوى ميكن احلصول عليه سسهو من الكتيبات اليت تقوم  اثننيةل ومتوافر يف العديد من ادلول النامية. وأأشار اإ

ىل البحث يف العامل النايم وحتدث عن أأربعة موضوعات خاصة. امجلعيةادلوليةللنارشين  بتوزيعها، أأحدها اكن يطلق عليه النفاذ اإ
ن اجلامعات يف أأكرث من  ىل نفس العدد من املعلومات الطبية مثل جامعة ايل. دوةل ميكهنا النفاذ  110وعىل سبيل املثال فاإ اإ

ىل  20أأما الكتيب الثاين فاكن يسمى تنايم املعرفة وذكر قامئة ترتاوح بني  مرشوعا خمتلفا، تقوم مجيعها بزايدة وحتسني  24اإ
جنازات رائعة يف جما ىل حتقق اإ ل حتسني النفاذ بصفة املعرفة حيث أأدى التعاون بني املكتبات واملس تخدمني وأأحصاب احلقوق اإ

ىل املرشوعات الناحجة، واليت  أأنخاصة يف العامل النايم. ول جيب علهيم  ىل الترشيعات فقط لكن جيب علهيم النظر اإ ينظروا اإ
 حتل املشالكت يف حني يقومون بتأأمل القانون معتقدين أأنه احلل. 

من خالل فهم البدائل اليت تتسق مع القانون  ورحب بروفيسور كينيث كروز بفرصة القيام مبزيد من العمل واس تكامهل .154
والبدائل اليت حتيط ابلقانون واليت تعمل خارجه. وقد اكنت هناك دامئا عالقة متبادةل مع القانون. وقد اكن القانون خيدم بعض 

يعمل مبثابة  الأغراض اخملتلفة. ففي بعض املواقف اكن يعمل مكعيار من حيث أأنه اكن يضع القواعد. ويف بعض املواقف اكن
نقطة بدء، حيث جيمع الناس للتواصل مع بعضهم البعض والقضاء عىل اخلالفات بيهنم. ويف حالت أأخرى اكن ميثل احلد 

الأدىن أأو الإطار أأو الفرصة وحقوق اس تخدام ميكن التفاوض سشأأهنا فامي بعد فامي هو أأبعد من ذكل. لقد اكن داعام قواي 
ىل حد كبري. وقد اكنت هناك مشلكتان تتعلقان هبا واكن ون للبدائل اليت توجد خارج القان وشارك يف بعض هذه التطورات اإ

دراكهام ملوهجهتام. ول جيب الشعور ابلإحباط لكن جيب أأن يدركوا أأهنا ليست أأفضل احللول اليت قد يأأمل املرء  جيب علهيم اإ
لهيا. أأحدهام أأهنم غالبا ما يس تغرقون وقتا ليقل عن وقت  كتابة القوانني من أأجل المنو. لقد اكنوا ليزالون يتحدثون التوصل اإ

عن جلب أأحصاب املصلحة معا حىت يمتكنوا من مناقشة خالفاهتم ومن الأمور العملية يف كثري من املناقشات اليت شهدها 
عطاء نقاط تتعلق بقرارات واليت حيتاجون ن اجملموعات اليت أأتت اكنت غري خموةل لختاذ قرارات أأو اإ ىل  فاإ لهيا محللها اإ اإ

لهيا املمثل امجلاعات اليت ميثلوهنا.  واليت تتعلق خبلق  –وذلكل فقد اكنت العملية بطيئة للغاية. واكنت بعض الأمثةل اليت أأشار اإ
رشوط تراخيص جيدة جلعل احملتوى اذلي يقدمه بعض الرشاكء، متوافر سرشوط جيدة، والعمل بصورة جيدة مع املكتبات 

مام بقدر الإماكن.  –للتأأكد من أأهنا رشوط مقبوةل للمكتبات  ىل أأن جديرة ابلثناء وجيب دمعها ودفعها للأ واكنوا يف حاجة اإ
ا النوع من احللول متوافر فقط فامي يتعلق ببعض أأنواع املصنفات. وبصفة عامة فقد اكنوا يتحدثون يضعوا يف حس باهنم أأن هذ

ويف حني اكنت أأمام الترشيعات الفرصة عىل عن رشوط الرتاخيص املتعلقة بقواعد البياانت ومجموعات املصنفات املنشورة. 
مصلحة جتارية أأو دوافع اقتصادية لأشخاص خللق قواعد  أأن تطبق عىل اكفة أأنواع املصنفات، والأعامل اليت ليس لها أأي

ىل الترشيعات لأن  بياانت ومجعها وتوفريها. لقد اكنت تنطبق عىل اكفة أأنواع املصنفات. وذلكل فقد اكنوا ل يزالون يف حاجة اإ
لها. لقد اكن هناك الكثري اذلي الأنظمة اخلاصة والإضافية والقانونية لن حتل اكفة املسائل اليت تتوافر الفرصة للترشيعات لتناو 

 ميكن أأن يقال وتطلع هو للحصول عىل الكتيبات. 

أأن دور احلفظ قد ذكرت غالبا أأثناء اليومني السابقني لكنه اكن أأمني  مجعية أأمناء احملفوظات الأمريكينيورصح ممثل  .155
ؤلف واحلقوق اجملاورة. اكن أأمناء احملفوظات احملفوظات الثاين فقط اذلي يتناول املسأأةل يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق امل

بدا من املعقول أأن من قاموا يعلمون أأن امجلاهري مل تفهم طبيعة دور احلفظ وكيفية معلها وسبب ما تقوم به. وابلرمغ من ذكل، 
وعند برشية. بصياغة قوانني حقوق املؤلف لبد أأن يفهموا أأن دور احلفظ تتعامل بصفة أأساس ية مع الرتاث غري املنشور لل 

ىل س بعني دوةل أأو مايقارب ذكل يف دراسة عام  دخال 2014النظر اإ غفال دور احلفظ بصورة خطرية. وابلرمغ من اإ ، فقد مت اإ
% من 72% من الاس تثناءات اخلاصة ابحلفظ ومن 53حتسينات طفيفة عىل املكتبات فقد مت استبعاد دور احلفظ من 

واكن هناك سؤالني دلى ممثل امجلعية. هل اكن غياب الأحاكم يعكس حقيقة ث. البح لأغراضالاس تثناءات اخلاصة ابلنسخ 
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ىل التعريفات اخلاصة بدور احلفظ أأم أأن هذه النظرة ميكن قراءهتا عىل أأهنا تعين أأن دور احلفظ ليست  أأن القوانني تفتقر اإ
 ملؤلف دلور احلفظ؟ ذات أأمهية ابلنس بة لنظم حقوق املؤلف يف ادلوةل؟ وهل يعىن ذكل عدم أأمهية حقوق ا

وحتدث بروفيسور كينيث كروز بقوة عن الفوائد املمزية دلور احلفظ وأأكد عىل أأمهية الفوائد املمزية للمواطن من دور  .156
احلفظ ويف العمل اذلي تقوم به وقدرهتا عىل اس تخدام الأحاكم اخلاصة حبقوق املؤلف ملصلحة ادلوةل ومواطنهيا. ومل يس تطع 

ىل دور احلفظ، وهو املعىن اذلي تساءل عنه ممثل امجلعية، لكنه التأأكيد عىل ذكل بص ورة اكفية. ومل خيض يف غياب الإشارة اإ
طار الامنذج اليت تؤثر عىل القانون  ىل أأن دور احلفظ مل يذكرها صائغي العديد من الترشيعات. ويف اإ أأشار بدل من ذكل اإ

املعنيني بتطوير مثل هذه الامنذج. ولبد عىل  الأشخاصزي اهامتم احمليل، فقد يكون الوضع هو أأن دور احلفظ مل تدخل يف ح
ن معلية احلفظ  الترشيعات املس تقبلية يف لك دوةل وصياغة خمتلف أأنواع الأدوات أأو الامنذج من أأن تتضمن دور احلفظ. اإ

افة واترخي ادلول والبحث والنفاذ وأأي أأنواع اس تخدامات مفيدة ملواد دور احلفظ ختدم بصورة مبارشة معلية حفظ ثق
بقاء موضوع دور احلفظ عىل الطاوةل.   والشعوب. لقد اكن من املهم المتكن من القيام بذكل واإ

لأنه عن أأمهل أأن تقوم الأمانة بتسجيل املناقشة باكملها  لكرتونية وأأهجزة التصاللإ مجعية صناعة احلاس بات اوعرب ممثل  .157
نة ميكنه أأن يعد عىل أأصابع اليد الواحدة عدد املناقشات الطويةل اليت تضايه يف خالل الأربعة عرش عاما اليت انضم فهيا للج 

ىل مناقشات بليغة حول وجوب وتناول موضوع غاية يف التعقيد.  الأمهيةت ك املناقشة من حيث  كام أأدت مراجعة التقرير اإ
ن املكتبات ودور احل عدادها للجنة. اإ فظ رضورية لالقتصاد الرمقي. فال ميكن حتديث تقارير املكتبات ودور احلفظ اليت مت اإ

دلوةل عىل سبيل املثال أأن تكون تنافس ية يف الاقتصاد الش بيك دون وجود نظام ميثل مالذ وس يط وأ من وقوي وفعال. 
وميكن القول بأأن اجملمتع ل ميكن أأن يكون فعال بدون نظام مكتبات ودور حفظ يدمع معل املكتبات ودور احلفظ من بني 

وسأأل ممثل امجلعية بروفيسور كينيث كروز عن كيفية تناوهل ملسأأةل الاس تخدامات عرب احلدود لأن يبدو أأن . أأمور أأخرى
الهدف من حقوق املؤلف العاملية يه تسهيل اليقني القانوين ابلنس بة للأعامل احملمية حبقوق املؤلف اليت تعرب احلدود، يف 

ة الوطنية عىل احلقوق لكهنا مل تتحدث عن أأي تقييدات بصورة تلقائية. وتنطبق املعاجلحالت الاس تخدام التجاري العادي. 
قرار ذكل مكهنج خاص، فهل اكنت دليه أأفاكر سشأأن كيف ميكن للتناول الوطين ملثل  ويف حني أأهنم ليسوا هناك من أأجل اإ

ذا مت تطبيقه عىل الاس تثناءات مثل تطبيق أأسلوابهذا املفهوم بصورة جيدة أأن يصبح   ه عىل احلقوق؟مفيدا، اإ

وقال بروفيسور كينيث كروز أأن املستندات، يف الواقع، تعرب احلدود لكن حتت ظروف معينة، ل يمت تغطيهتا مجيعا  .158
وقد الزتم ابعتقاده القائل بأأنه حىت يف ظل وجود أأدوات أأخرى وفرص أأخرى من خالل ترخيص أأو اتفاقية أأو قانون. 

ىل قانون جيد. وتسائل ممثل امجلعية عن املعاجلة الوطنية. وتعترب املعاجلة الوطنية مفهوما أأساس يا  هنم يف حاجة اإ متوافرة هلم، فاإ
بتوفري امحلاية بنفس الرشوط كام تقدم امحلاية للأدوات ادلولية مثل اتفاقية برن حبيث ميكن للك دوةل من ادلول الأعضاء 

وقد أأاثروا تساؤل قانوين معقد فضويل حول دور الاس تثناءات يف ادلوةل اليت حيدث فهيا الاس تخدام. وقد أأشار لنفسها. 
ىل أأهنا ل ميكن تطبيقها عىل املصنفات الأجنبية بعيدة الأثر.  ة حول دور وهناك جحة تقوم عىل أأسس قويالعديد من اخلرباء اإ

الويبو يف القيام بذكل. ومل يقم ابللزتام هبذه احلجة واعتقد أأن هناك جحة لأمر ميكن أأن يأأخذمه جتاه مناقشة مفاهميية حول 
ذا اكن العمل اذلي مت تأأليفه يف دوةل هبا اس تثناءات يمتتع حبقوق ترتبط به فامي  دور القانون ودور التفاقيات فامي يتعلق مبا اإ

ذا اكنت احلقوق املرتبطة هبذا العمل اكنت ما هذه الاس تثناءات، أأو بعبارة أأخرى، وراء نطاق  لس تثناءات ختضع بطبيعهتا اإ
ورمبا مل يكن هذا هو الطريق لقد اكنت تفتح أأفاقا جديدة. . ومل تكن هذه نظرية مت اختبارها من الناحية القانونية. الأمادلوةل 

ذا أأرادوا ال  وبدل من ذكل لبد من التفكري يف كيفية خلق مساحة ميكن من خاللها قيام ابملهمة. اذلي يريدون أأن يسلكوه اإ
وتكون خاضعة محلاية لأحصاب احلقوق يف نفس وقت حدوث تبادل الأعامل احملمية من خالل حقوق املؤلف عرب احلدود 

خرى. ورمبا يكون س ياق الثقة حامية مصاحل امجلهور، من خالل املكتبة، للحصول عىل هذا العمل واس تالمه من دوةل أأ 
ىل دوةل يت الوس يطة هو اذلي ذكره فامي قبل، ولكنه  جسد مع اس تثناءات وتقييدات الالزتام هبذا العمل، حبيث ميكن نقهل اإ

أأخرى واجياد حياة مفيدة فامي يتعلق مبصاحل أأحصاب احلقوق والعملية نفسها. واكن هناك جمال لالإجابة عىل تساؤل ممثل 
 امجلعية. 
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رصح ممثل امجلعية الأملانية للمكتبات بأأنه أأول أأمني مكتبة يتحدث وذلكل س ينهتز الفرصة للتحدث ابمس عامل و .159
لكرتونية وأأهجزة لإ مجعية صناعة احلاس بات ااملكتبات واكفة املنظامت اليت متثل املكتبات. وقد اكن دليه سؤال قصري تبع ممثل 

هل تأأثري مبارش عىل الامثنية والعرشين دوةل  ر الاحتاد الأورويب دور قويدو . فقد رصحت ادلراسة احملدثة بأأن "التصال
ىل الاحتاد الأورويب بوصفه رشياك جتاراي  الأعضاء به لكن هناك دليل أأيضا عىل تأأثريه عىل قوانني ادلول الأخرى اليت تنظر اإ

قلميية كام متأأو جمرد مصدر للأفاكر".   ذكره يف اتفاقية برن وهو يعىن أأن القانون والسؤال لبد من أأن هل عالقة مببدأأ الإ
الوطين حلقوق املؤلف ينهتيي أأثره عند حدود ادلوةل يف اكفة دول العامل. ويف سويرسا يمت تطبيق قانون حقوق املؤلف 

السويرسي فقط عىل مسأأةل أأحقية قيام خشص بعمل نسخة لالس تخدام اخلاص أأم ل. أأما الأمر التوجهييي الأخري لالحتاد 
عالن الأ  جباري وأأكد عىل أأن اإ ورويب اذلي يتعلق ابس تخدام املصنفات من قبل املكتبات ودور احلفظ فقد خلق اس تثناء اإ

يف أأحد ادلول الأعضاء هل نفس التأأثري يف اكفة ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب. فهل أأن أأحد الأعامل هو مصنف يتمي 
 لقانون حقوق املؤلف عرب احلدود؟ يظهر هذا التطور لأول مرة يف التارخي تأأثري 

أأنه من الأمهية مباكن أأن يمت التأأكيد عىل أأن هناك مثال يف الواقع حيث ميكن وضع الأمر وقال بروفيسور كينيث كروز  .160
حدى ادلولتني  ذا تقرر أأن هناك مصنف يتمي يف اإ يف صورة ملموسة، وقد قام ابنتقاء دولتني يف الاحتاد الأورويب وأأنه اإ

نف يتمي يف ادلوةل الأخرى. واكنت الإجابة عىل السؤال يف أأجزاء. لقد اكن مفهوم يتعلق بعبور احلدود لكنه اكن س يعترب مص 
ن لك  قلميية، اكن مبدأأ حميل. وبفضل هيلك الاحتاد الأورويب، فاإ موجودا لأن املبدأأ الافتتايح اذلي يقوم بأأن حقوق املؤلف اإ

الأمر التوجهييي املتعلق ابملصنف اليتمي توافق من خالل القانون احمليل عىل أأن دوةل من ادلول الأعضاء اليت تقوم بتطبيق 
جتلب الوضع من دوةل أأخرى. وميكننا القول أأن الأمر ل يمتثل يف معلية نقل للقانون من دوةل لأخرى، ويه لفته اس تثنائية، 

ارة مفهوم من بعضها بعضا لكن القانون احمليل هو دوةل لتنظمي قوانيهنا حبيث ميكهنم اس تع 28لكنه عبارة عن تنس يق هجود بني 
ن هذه ليست  ذا اكنوا ينظرون للأمر هبذه الطريقة فاإ ذا اكنت هذه يه املرة الأوىل. فاإ اذلي يطبقه. وتساءل ممثل امجلعية عام اإ

ذا اكنت ادلول تقوم ابلفعل ابلس تعارة، ليس اس تاملرة الأوىل.  ذا اكنوا يقومون بدراسة مسأأةل ما اإ عارة مناذج فقط بل قوانني واإ
ن جعل قوانني دوةل يعمتد عىل قوانني دوةل أأخرى بطريقة ما يعترب خمالف  ن الإجابة س تكون ل. اإ من بعضها البعض، فاإ

ن قاعدة الفرتة الأقرص وفقا لفرتة  للمبادئ الأساس ية بل خمالف عىل أأي حال. والإجابة يه أأن ادلول اكنت تقوم بذكل. اإ
ذا اكن محميا يف دوةل املنشأأ.  حقوق املؤلف تعىن ذا اكن هذا العمل محمي يف دوةل أأخرى قبل أأن يقرروا ما اإ أأهنم يبحثون عام اإ

ن اس تعادة حقوق املؤلف حدثت يف دول قامت ابلنضامم لتفاقية برن واتفاقيات أأخرى متعددة الأطراف. واكنت تمت  اإ
ذا اكنت حام ذا اكن العمل محميا أأو اس تعادة حقوق املؤلف يف دوةل بناء عىل ما اإ ية العمل مس مترة يف دوةل املنشأأ أأم ل. واإ

ذا اكن سوف تمت حاميته يف دوةل أأخرى.  ن ذكل س يكون هل تبعات مبارشة عىل عام اإ ليزال يف النطاق العام يف دوةل املنشأأ فاإ
امتداد حقوق املؤلف السارية  ومل تكن هذه ابلضبط اس تثناءات وتقييدات كام أأهنا مل تكن اس تثناءات. لقد اكنت تقييدات

ىل نطاق امحلاية يف دوةل أأخرى. لقد اكن مفهوم معقد. واكنت النقطة الأساس ية يه أأن هناك سابقة  يه اليت يمت تصديرها اإ
دلراسة هيالك قانونية، حيث تعمتد ادلول عىل وضع املصنفات واحلقوق املرتبطة هبا يف دوةل أأخرى لختاذ قرار سشأأن وضع 

 نف وحقوقه يف الوطن. هذا املص 

أأن ادلراسة احملدثة قد أأظهرت ابلتفصيل من خالل خمططات  الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهاوقال ممثل  .161
البدلان أأحد الإصالحات اليت قامت هبا اململكة املتحدة يف قانون حقوق املؤلف أأثناء العام، واليت اعتربت أأهنا أأحد 

لغاء الاس تثناءات والتقييدات اليت  الإصالحات احملورية. وقد اكن ذكل يتضمن لأول مرة أأحاكم متنع العقود والرتاخيص من اإ
وكام فهمت الأمر، فقد اكن دافع حكومة اململكة املتحدة تعمتد علهيا املكتبات ودور احلفظ يف الاس تخدامات غري التجارية. 

للقيام بذكل هو احلفاظ عىل مساحة الس ياسة العامة اليت متثلها اس تثناءات حقوق املؤلف من ادلمار نتيجة لبنود عقد أأو 
ومل تقم ادلراسة احملدثة بتقدمي رشح مفصل لهذه النقطة ولكن تراخيص احملتوى الرمقي اكنت معلومات.  ترخيص سشأأن حمتوى

دولية لكن هناك دول قليةل حىت ال ن متت ك أأحاكما متنع جتاوز الاس تثناءات والتقييدات الترشيعية. لقد اكنت املسأأةل تتعلق 
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والعقود عىل كفاءة اس تثناءات حقوق امللكية الترشيعية واليت اعمتدت علهيا بكيفية تأأثري اس تخدام احملتوى الرمقي، والرتاخيص 
 املكتبات ودور احلفظ؟ 

وقال بروفيسور كينيث كروز أأن املفهوم العام يف الأنظمة القانونية اليت تعامل معها عن كثب هو أأن هناك حرية تعاقد.  .162
نك حر يف ذا اكنت دليك حقوق وأأردت أأن تتفاوض سشأأن أأمر، فاإ  القيام بذكل. وابلرمغ من ذكل، من املرحج أأن هناك يف فاإ

لك دوةل من ادلول الأعضاء قيود عىل ما ميكن التعاقد سشأأنه وأأن ت ك ليست حرية اكمةل. حىت عند قرص الأمر عىل حقوق 
ن هناك أأمثةل حول العامل حيث مل يقم قانون حقوق املؤلف بتحديد حلد ما بعض القيود املفروضة عىل حرية  املؤلف، فاإ

ن هناك يف بعض ادلول أأنظمة قوانني للرتاخيص، وأأنظمة حول املرياث ونقل املصنفات التعاقد عىل ما قد يريدون.  ذلا فاإ
ماكنية التعاقد للقيام بذكل. لقد حد القانون من  وأأنظمة سشأأن نقل اكمل حقوق املؤلف نفسها، حيث نص القانون عىل عدم اإ

بوضع اس تثناءات مث ل ميكنك مبوجب مبوجب الترشيعات  ا قامتوليك ميكن دلوةل أأن تقول أأهن نطاق احلرية الاكمةل للتعاقد.
ن هذا الترصحي يف الواقع ليس ابلأمر املبالغ فيه. فهو  القانون أأن تتنازل عن الاس تثناءات اليت تندرج حتهتا مبوجب عقد، فاإ

حرية التعاقد اليت من املرحج أأهنا توجد يف لك دوةل بدرجة أأو  يامتىش يف الواقع مع الأنواع العامة من القيود املفروضة عىل
بأأخرى. ومل يكن ذكل مفهوما مبالغ فيه. لقد عرب عن اعتقاده بأأن هذا املفهوم جيب وضعه عىل جدول الأعامل عند دراسة 

مل املضين يف عوامصها ويف هذه القضااي يف الويبو وعند دراس هتا بصورة حملية لأن ادلول الأعضاء اكنت تقوم ابلكثري من الع
جنيف من أأجل صياغة قانون جديد. واكن جيب علهيم أأن يطرحوا سؤالا بيامن يقومون هبذا العمل املضين، بيامن يلتقون 
مبختلف الأطراف املعنية وأأحصاب املصلحة، بيامن يقومون حبل اخلالفات فامي بيهنم، بيامن يقومون ابختاذ قرارا صعبة، بيامن 

نشاء بوضع برامج تعلميية وتثقيف اجملمتع ينقلون الص  ياغة بني الهيئات الترشيعية وخيرجوهنا يف صورة قانون، بيامن يقومون ابإ
ذا اكن ميكن للك اجملهود اذلي قاموا ابستامثره أأن يضيع  وتطبيق القانون بصورة سلمية ليعرفوا، وليتعاملوا مع سؤال يتعلق مبا اإ

ىل أأي مدى العالقة املتبادةل بني نطاق العقد سسبب بند تعاقدي. واكنت ت ك مشلك ة خطرية. واكن علهيم القيام بمتحيص اإ
 وبني نطاق اس تثناءات حقوق املؤلف بوصفها س ياسة معل جيدة وس ياسة معلومات جيدة وس ياسة عامة جيدة. 

مع الاعرتاف املتبادل وقالت ممثةل مؤسسة اكريزما أأن دلهيا سؤالا سس يطا ومبارش لأن اتفاقية برن قد مت وضعها لتد .163
ذا اكن ميكننا القول بأأن النظام ادلويل خيدم  ىل القوانني الوطنية، فقد أأرادت معرفة ما اإ حبقوق املؤلف بني ادلول. وابلنظر اإ

ىل أأي مدى حيدث ذكل، وما يه الطرق الفعاةل اليت ميكهنم من خاللها  بصورة اكفية احتياجات دور احلفظ واملكتبات واإ
د ادلولية، وخاصة عند احلديث عن املكتبات ودور احلفظ يف العامل الرمقي؟ لقد طرحت هذا التساؤل لأنه يف تطوير القواع

كولومبيا، حيث يوجد مقر مؤسس هتا اذلي تعمل به، بدأأت املكتبات يف القيام جبهود خضمة لنقل مجموعات أأعامل من الولايت 
مجموعات الأعامل هذه تمتتع بمتويل وتعترب ترااث ثقافيا لكهنا مل تكن موجودة املتحدة الأمريكية وفرنسا ودول أأخرى أأيضا. واكنت 

ىل حد ما. ومبقارنة ترشيعات كولومبيا بترشيعات  يف كولومبيا. واكنت يف دول أأخرى. واكن دلهيا ترشيعات وطنية مقيدة اإ
لنقل معلية معقدة للغاية، وحدت من حامية الولايت املتحدة الأمريكية أأو فرنسا، جندها خمتلفة متاما لأهنا جعلت معلية ا

 مصنفات املكتبات ودور احلفظ. 

بروفيسور كينيث كروز بأأنه سوف يقوم ابلس تجابة للمفهوم العام املتعلق بوجود مصنفات يف مجموعات أأعامل ورصح  .164
حدى ادلول واليت تعترب جزء هام من الرتاث الثقايف دلوةل ممثهل املؤسسة.  ذكل نطاق كبري من املواد  وميكن أأن يكونيف اإ

ن الكثري من املواد اليت ختضع  ىل حد كبري، فاإ وميكن أأن يكون كتب هامة حديثة. وميكن أأن تكون أأفالما أأو موس يقى ولكن اإ
للمواقف اليت وصفهتا ممثةل املؤسسة اكنت مواد مبكرة واليت مل يمت مجعها حبرص يف الس نوات املبكرة، أأي منذ مخسني عاما أأو 

فقد اكنت املواد مبعرثة أأو اكنت يف مجموعات أأعامل حمفوظة من قبل خشص، س بعني عاما أأو مائة عام يف بدل املنشأأ. مخسة و 
يف مجموعة أأعامل يف مؤسسة يف دوةل أأخرى.  أأوراقهولنقل أأنه من دوةل املنشأأ، أأو هل صهل بدوةل املنشأأ، لكن انهتيى مطاف 

واقف اليت اكن ميكهنم اس تكشافها ومناقش هتا أأو يوجد دلهيم اتفاقيات تراخيص واكن ذكل حيدث دامئا. وخبالف العديد من امل
ن هذه الأمثةل تتعلق مبواد اندرة، ومواد مبكرة، ومواد نفذت طبعاهتا، ومواد حمفوظة غري منشورة ومصنفات يتمية.  سشأأهنا، فاإ

اانت مقالت حصفية يف الس نوات العرش الأخرية اكن الأمر يتعلق هبذا النوع من احملتوى. اكن احملتوى خمتلفا عن قاعدة بي
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والعلوم الطبية والهندس ية حيث يوجد سوقا ونظام قامئ وحوافز للبناء وترخيص وحوافز لرشاء هذا احملتوى وسداد قمية 
تأأمني  ذكل. لكن هذا النوع الفريد من املواد مل يكن كذكل. ذلكل فقد اكنوا يف حاجة لترشيعات تمتكن من توضيح القدرة عىل
هذه املواد وحفظ الرتاث الثقايف. وميكن للترشيعات التعامل مع هذا النوع من املواد بصورة خمتلفة بصورة دقيقة بدون 

 التعارض مع أأنواع أأخرى من املواد غري املنشورة واليت يوجد لها قمية سوقية حالية. 

بأأن اجملموعة اكنت متثل صوت النارشين  يا والطباجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوج ورصح ممثل  .165
وعرب عن شكره لربوفيسور كينيث كروز عىل دراس ته املثرية لالهامتم واملتخصصني يف اكفة أأحناء العامل.  علامءاكدمييني والالأ 

ن  ىل مناقشات رائعة وممتعة اس تفاد امجليع مهنا. ويف الاحتاد الأورويب، فاإ واليت مت تقدميها بصورة جيدة، واليت أأدت اإ
ول يعمتد رش للمصنف حمل النظر. الاعرتاف ابملصنفات اليتمية يعمتد عىل البحث ادلؤوب يف ادلوةل اليت مت فهيا أأول معلية ن 

ن اجملموعة تضع ملحق  الأمر عىل الاعرتاف العشوايئ بصفة يف دوةل ودوةل أأخرى. وابلنس بة لأمثةل النقل عرب احلدود، فاإ
اتفاقية برن كمنوذج للسامح للمصنفات اليت يمت تأأليفها وفقا مللحق اتفاقية برن يف دول قد يكون هبا نقص يف املصنفات. وقد 

ام انرشوها دامئا ابلعرتاف بأأن حق املؤلف جيب أأن يكون عادل ومتوازان ابلنس بة لاكفة املعنيني ويصدق نفس الأمر عىل ق
ن الرتاخيص يه الطريق اذليك لتوفري النفاذ  البيئة الرمقية. ومن وهجة نظر اجملموعة ومن خالل خربهتا يف جمال الرتاخيص، فاإ

والتقييدات. لقد لعبت الاس تثناءات دورا هاما يف املايض واكن ذكل يف الغالب لأن للمعرفة وتفضل عىل الاس تثناءات 
وميكن القيام بغالبية هذه الأمور ال ن النارشين اكنوا غري قادرين عىل التواصل مع املس تخدمني والعمالء بصورة مبارشة. 

ن هناك بال شك دو  ر لالس تثناءات حىت عندما متثل الرتاخيص بفضل أأنظمة التواصل القوية املطبقة. وابلرمغ من ذكل فاإ
واكن دلى ممثل اجملموعة سؤالني واقرتاحني. ففي النظام القانوين يف ادلول طريقا مفضال ومبارشا بصورة أأكرب. 

الأجنلوساكسونية، تعترب السوابق القضائية ملزمة وميكن اعتبارها جزءا من الترشيع. أأما يف النظام القانوين الأورويب، فهيي 
وقد اكن هناك مصدر متنوع ومتطور للقوانني املتعلقة ابلعديد من الأحاكم واكنت الأحاكم اليت لفت قوم بتفسري الترشيعات. ت

ىل السوابق القضائية الغنية، وخاصة اليت تتعلق  لهيا اكنت غري فعاةل بدون النظر اإ بروفيسور كينيث كروز نظر اللجنة اإ
ادل لن نوع الأحاكم الأقل تشددا اكن من الصعب المتيزي بيهنا وبني السوابق القضائية ابلس تثناءات العامة والاس تخدام الع

فكيف ميكن للسوابق القضائية أأن تظهر بنفس الطريقة اليت ظهرت هبا الأحاكم؟ وقد يكون مما أأعطاها شالك وخصوصية. 
ذا أأراد املرء موامئهتا فكيف ميكن من املفيد أأن نوحض أأن الاس تثناءات اكنت ديناميكية وحية وليست نصوص قانوني ة ميتة. واإ

هل أأن مينع التوقف يف نقطة زمنية معينة لالس تثناءات اليت اس مترت يف التطور؟ واكن السؤال الثاين ملمثل اجملموعة هو سؤال 
. من خالل طرحة بطريقة أأكرث معومية. ختيل وجود عصا حسرية أأرادذو صةل وحلد ما مت طرحه من قبل وفد زميبابوي ولكنه 

ىل نفس  ن اكفة أأو بعض الاس تثناءات اليت متت صياغهتا يف لغة حملية وتقاليد قانونية سوف تتحول اإ حتريكها بصورة حسرية فاإ
اللكامت بلغة عاملية موحدة مثل "اللغة العاملية حلقوق املؤلف". فهل يعتقد بروفيسور كينيث كروز أأن القانون يف لك ادلول 

ولية س يكون متطابق نتيجة لوجود نفس صياغة اللكامت؟ ويف اخلتام، قام ممثل اجملموعة بتقدمي اليت تتحدث اللغة ادل
. وميكن تعمل الكثري من الأعضاءاقرتاحني. أأحدهام اكن يتعلق بقيام الويبو ابلربط بني ادلراسة بوضع تشعبات املعاهدة لدلول 

ة تعرتف هبا ت ك ادلول. واكن الاقرتاح الأخري يتعلق بفحص ادلول اليت عرفت سشأأن الاس تثناءات اليت تتعلق حبقوق معين
ضافات عام  . وميكن أأن ميثل ذكل 2014املؤرش العاملي لالبتاكر واملستندات الأخرى الهامة اليت قام بوضعها الويبو وخاصة اإ

ا للمؤرش العاملي لالبتاكر وفق أأحرزتهتقدما والتقدم اذلي  أأحرزتمصدر غين للتعرف عىل العالقة املتبادةل بني ادلول اليت 
ىل أأن تقوم مجيعا والاس تثناءات كام ظهرت يف ادلراسة.  وقد ظهر من خالل املؤرش العاملي لالبتاكر أأن ادلول ل حتتاج اإ

 يف نفس الوقت. وجيب أأن تمتتع ابحلرية يف القيام مبا هو مناسب لها يف نفس الوقت.  اليشءبنفس 

دوةل بتنظمي السوابق  187لعبارة السابقة املتعلقة ابلسوابق القضائية. فعملية قيام ووافق بروفيسور كينيث كروز عىل ا .166
القضائية، أأو حىت انتقاء دوةل أأو دولتني للقيام بذكل، تعترب معلية خضمة. ومن املفيد أأيضا أأن حيددوا ادلول اليت ل تعترب 

وجد الكثري لصياغة مثل هذا القانون. ويوجد يف الولايت السوابق القضائية فهيا أأمرا غاية يف الأمهية وتكون ضئيةل. ول ي
ويف الس تة والثالثني عاما اليت مرت منذ ذكل احلني مل يكن  1978املتحدة الأمريكية اس تثناءا ترشيعيا للمكتبات منذ عام 
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حيث يعمتدون عىل هناك سوابق قضائية هامة تفرس الصياغة وختربمه ما اذلي تعنيه. وحيدث ذكل يف دوةل ذات قانون عام 
ذا مت وضعها يف مرشوع،  هذه السوابق لتخربمه مبا يعنيه القانون. وتعترب السوابق القضائية هامة لكهنا من الأمور املضلةل اإ

 لكن طاملا أأهنا موجودة س يكون من الرائع أأن يمت وضعها يف ادلراسة التالية. 

ذا وجد، فامي يتعلق مبسأأةل الاس تثناءات سؤالني. السؤال ا مركز الإنرتنت واجملمتعواكن دلى ممثل  .167 لأول يتعلق مبا اإ
ين ذا اكنت الإجابة بال، فاإ  والتقييدات معاجلة عادةل أأو منصفة للموارد الرمقية ابملقارنة ابملوارد املتوافرة ابلأشاكل التقليدية؟ واإ

مد تأأثريها بصورة عادةل لتشمل البيئة  يوجد يف رأأيه دافع التغيري لضامن أأن الاس تخدام العادل لأحاكم التعامل العادل مت
ويف ضوء كون حقوق املؤلف أأمرا وطنيا س تثناءات والتقييدات.توافقية الاالرمقية كذكل؟ أأما السؤال الثاين فقد اكن حول 

م ويوجد دلى ادلول نطاق اكمل من املناجه واملامرسات املتنوعة املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ولكن أأيضا يف ضوء أأهن
ىل نظام توافقي فامي يتعلق حبركة املصنفات عرب احلدود، مع أأقل قدر من اخليال. اكن  هنم حيتاجون اإ يعيشون يف عامل العوملة، فاإ

ذا اكن ذكل يف البيئة املادية والرمقية. ما اذلي أأظهرته ادلراسة فامي يتعلق   ؟ متوافقا أأم ل نطاق الاس تثناءات والتقييداتمبا اإ

لهيا حول  أأشارردا عىل السؤال الثاين، بأأنه قد جيد نفسه يكرر بعض املفاهمي اليت بروفيسور كينيث كروز  وأأجاب .168 اإ
ن حدث، يف النقل عرب احلدود وغياب الاعرتاف الترشيعي ابلنقل عرب احلدود.  واندرا ما ظهر مبدأأ الانتقال عرب احلدود، اإ

وق املؤلف أأو أأي جزء أ خر من القوانني الوطنية. وقد يكون يف جمال اس تثناءات املكتبات دلرجة أأن جيدوه يف قانون حلق
التصدير/الاس ترياد من القانون لكن ذكل يندرج حتت التوافقية وغياب املوامئة التامة. ومل يكن همامت ابملوامئة ادلقيقة ورمبا اكن 

ن سؤال ممثل املركز حول املوارد قية. التواف يساعد ت ك من غري املمكن أأو من احملبب لكن وجود قدر من املوامئة سوف  اإ
لقد حتدثوا سشأأن التكنولوجيا الرمقية يف ممارسة حقوق الاس تخدام مبوجب الاس تثناءات. وابلرمغ الرمقية اكن مثريا لالهامتم. 

ومل تتعامل  ة".من أأن السؤال اكن يتعلق ابلقدرة عىل تطبيق الاس تثناء عىل الأعامل الرمقية يف املقام الأول واليت "ودلت رمقي
ىل أأنه ينطبق عىل اكفة الأنواع اخملتلفة من الأعامل غري برجميات الترشيعات مع هذا الأمر.  ويف بعض الأحيان أأشار الترشيع اإ

لقد تغريت المكبيوتر وهو ما يعىن أأن أأحدمه اكن يعتقد أأن الربجميات اكنت خمتلفة واكنت هناك مشالكت متعلقة بذكل. 
دما هجا يف العديد من املصنفات. وبصفة عامة، فقد رأأوا الترشيعات املتعلقة ابلكتب واملواد احملفوظة وبعض الربجميات ومت اإ

ىل الكتاب الوريق؟ لكن  املصنفات الأخرى بدون حتديد التكنولوجيا. فهل تنطبق عىل الكتاب الالكرتوين ابلإضافة اإ
علق هذا الأمر بعملية التفسري. أأما يف نظام القانون املدين، ميكهنم الترشيعات مل تتناول هذا الأمر. ويف س ياق القانون العام يت

ىل هذه املسأأةل.  تعنيهالبحث عن نطاق ما   لكمة كتاب. ومل تقم الترشيعات ابلتطرق اإ

أأن النظام البييئ حلقوق املؤلف يتضمن ثالثة مكوانت  النسخالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق وقال ممثل  .169
سواق الأولية، والأسواق الثانوية واس تثناءات حقوق املؤلف. واكن لك مكون من ت ك املكوانت الثالثة هاما رئيسة: الأ 

وتتكون السوق الأولية من املؤلفني والنارشين واذلين يعملون يف بيئة تعاونية الأمهية. عىل نفس القدر من لكهنا ليست مجيعا 
ت املس تخدمني. أأما السوق الثانوية فتتضمن الاس تخدامات اليت يقدهما الاحتاد أأعامل تس تجيب لحتياجا أأنتجوالقد وجتارية. 

ىل اكفة  ملصلحة أأحصاابادلويل للنارشين واليت تيرس احتياجات املس تخدمني وممارسات النسخ والقوانني احمللية وتسلمي املزااي اإ
ضافة لها. ورمبا تكون الاس تثناءات والتقييدات  وتس تمكل السوق الثانوية السوق الأولية لكهنا لتعتربيف سلسةل القمية.  اإ

اخلاصة ابحلقوق احلرصية اخلاصة بأأحصاب احلقوق، بناء عىل الرشوط املتفق علهيا دوليا، مناس بة يف ظل بعض الظروف. 
ن الاس تثناءات بدون تعويض ملاليك حقوق املؤلف جيب أأن تكون حمصورة عىل اجملالت اليت مل تع مل وابلرمغ من ذكل، فاإ

القانونية ادلولية  الأطرواتفقت مع العديد من ادلول الأعضاء اليت أأعلنت أأن الأولية والثانوية بصورة جيدة.  الأسواقهبا 
دخال اس تثناءات وتقييدات مناس بة يف الترشيعات ادلولية.  فعىل سبيل املثال، وكام ذكر يف ادلراسة احملدثة احلالية تسمح ابإ

ن املائة وس تة ومثانني دوةل تقريرا اليت جرت علهيا ادلراسة متت ك اس تثناءات وتقييدات،  اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز فاإ
ة املعنية حبقوق املؤلف ومعظمها متعددة. لكن التحدي اكن يتعلق بتطبيقها. وأأكد عىل أأن النتيجة املفضةل ابلنس بة للجنة ادلامئ

واحلقوق اجملاورة حول الاس تثناءات اكنت تتكون من مزجي ثالثة عنارص. الأول هو تبادل اخلربات. والثاين برانمج بناء 
الاحتاد ادلويل قدرات، يعمتد عىل الطلب، وتقوم بتنس يقه الويبو ومشاركة أأحصاب املصلحة من خالل منظامت مثل 
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اجملموعة ادلولية وامجلعية ادلولية للنارشين و  الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهاو النسخ للمنظامت املعنية حبقوق
أأما العنرص الثالث فقد اكن عندما يتطلب الأمر ذكل.  للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطبواملنتدى ادلويل للمؤلفني

قلميية مثل املنظمة ت، وأأي أأمالتعاون بني احلكومات، خالل وعرب القارا ماكنية مشاركة الويبو والهيئات الإ ر مناسب مع اإ
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  املركز الإقلميي للهنوض ابلكتاب يف أأمرياك و ظمة الأفريقية للملكية الفكرية، واملن(ARIPO)الإ

ت والتقييدات اليت ل حتصل عىل ولميكن أأن تس تجيب الاس تثناءا. (CERLALC)الالتينية ومنطقة البحر الاكريي 
اخلاصة بنص أأو صورة محمية حبقوق مؤلف السلسة تعويضات لحتياجات املس تخدم ادليناميكية املتعلقة ابلس تخدامات 

يف  الإسهاموهبدف لكتاب والنارشين واملنظامت املعنية حبقوق النرش.  املربمة مع االتفاقيات اليت تقوم هبا طريقة البنفس 
ملعلومات عن كيفية توفري نفاذ املس تخدمني من خالل أأحصاب حقوق املؤلف واملنظامت املعنية حبقوق النرش، فقد مت تبادل ا

واكنت العروض التوضيحية تنظمي فعالية جانبية حول النفاذ السهل للنصوص والصور احملمية حبقوق مؤلف يف جمال التعلمي. 
موقعها عىل الانرتنت. وهنأأ ممثل الاحتاد بروفيسور كينيث كروز عىل ادلراسة  واملواد املعدة من أأجل الفاعلية متوافرة عىل

ن ادلول يوجد دلهيا أأساسا  لهيا يه انه عىل املس توى ادلويل فاإ والعرض الرائع لها. واكنت النتيجة الهامة اليت تصل اإ
تعلق ابلتطبيق وادلمع الفين اذلي ميكن اس تثناءات وتقييدات لصاحل املكتبات ودور احلفظ يف ترشيعاهتا. ويبدو أأن التحدي ي 

ىل أأن ادلمع الفين سيساعد التعديالت وجيعل من الرتاث الثقايف أأن يكون مطلواب.  فهل يتفق مع هذه النتيجة اليت تشري اإ
والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية يف أأورواب، قامت مجعيات املكتبات ومجعيات النارشين ذات الصةل  ؟شائكة للغايةقضية 

لهيا ابملنظامت املعنية حبقوق النسخ، بتوقيع مذكرة تفامه حول  النسخحبقوق  ابلنيابة عن هجات الطباعة والنرش اليت يشار اإ
 توفري الأعامل غري التجارية من خالل مكتبات عامة متاحة للجمهور ومؤسسات ثقافية مماثةل من خالل الرتاخيص امجلاعية.
وهذه احللول قد مت تطويرها بصورة تعاونية من قبل اكفة الأطراف املعنية. وقد وافقت ال لية أأيضا عىل التعامل مع مسأأةل 

املصنفات اليتمية. فقد بدأأت العديد من ادلول الأوروبية ابلس تعداد للبدء يف رمقنة وتوفري برامج وأأمور أأخرى عىل أأساس 
جابة وفد ارسائيل عىل السؤال مذكرة التفامه املوقعة. ومن بني  ىل اإ هذه ادلول: الرنوجي وفرنسا وأأملانيا وسلوفاكيا. وأأشارت اإ

دراج هذه املبادرات الأوروبية واملبادرات  املتعلق ابلرتاخيص امجلاعية. وابلرمغ من ذكل، مفن أأجل اس تكامل ادلراسة ينبغي اإ
 املامثةل. 

ىل دراسة بروفيسور كينيث كروز  حالوأأ  .170 والتقرير اذلي س بق اخملططات اخلاصة مبختلف ادلول، حيث  2008الوفد اإ
حول هذا املوضوع يف أأي دراسة  ابلإسهابجرت مناقشات مكثفة حول الرتاخيص امجلاعية. وقد عرب عن سعادته بأأن يقوم 

جابته عىل وفد السويد، وأأدرك القمية احلقيقية وأأمهية وال فاعلية احلقيقية لأنظمة مس تقبلية يقوم هبا. وقد وافق، وكام رصح يف اإ
يف ت ك ادلول اليت قامت ببناء هذه الأنظمة ومتتعت سس نوات طويةل من اخلربة يف تطبيقها. لقد اكن ذكل الرتاخيص امجلاعية 

ىل مذكرة التفامه اخلاصة ابلأعامل غري التجارية جتربة رائعة. وس يكون  شارة ممثل الاحتاد اإ جزء من املعادةل الكبرية. لقد اكنت اإ
لهيا ويقوم بطرح  نقدية. اكن هذا الأمر يسريا. ومن املهم ابلنس بة خملتلف أأحصاب  أأس ئةلمن السهل ابلنس بة للمرء أأن ينظر اإ

ىل نوع من النظم القانونية الإضافية. لقد اكنوا حيتاجون  ىل طريق لتناول املسأأةل والتوصل اإ املصلحة أأن يمتكنوا من التوصل اإ
ضافية مبتكرة. القانون لكهنم ليزالون يف ح ول متت ك الولايت املتحدة الأمريكية هذا النوع من اجة للرتخيص وحللول قانونية اإ

ىل دوةل  الرتاخيص امجلاعية. فكيف ميكن اس تخدام مهنج مبتكر حلل مشلكة مثل مذكرة التفامه ومراجعهتا ومد تأأثريها اإ
واكنت أأول ومل يكن عىل ممثل الاحتاد الإجابة عىل ذكل. ورة؟ ليوجد هبا تراخيص جامعية مثلام توجد يف ادلول الأخرى املذك

نقطة تتعلق ابدلمع الفين تتناسب بصورة جيدة مع أ خر نقطة يف مجموعة الرشاحئ ويه تتعلق ابلتعلمي احملمي حبقوق املؤلف. 
ناقشات حول حقيقة امل  أأثناءالوفود  أأعضاءويتناسب ذكل أأيضا بصورة جيدة مع اخملاوف اليت اثريت من قبل اثنني من 

 تطبيق القانون من قبل متخصصني يف املكتبات. لقد اكن ادلمع الفين غاية يف الأمهية. 

بأأن القوانني المنوذجية قد ذكرت عىل أأهنا جرس حممتل للوصول للوصول  الرابطة ادلولية لتمنية امللكية الفكريةوقال ممثل  .171
ىل بيئة منسجمة، فامي يتعلق ابس تثناءات وتقييد وقد أأاثر ذكل تساؤل أأساس يا واذلي ات املكتبات والتعلمي ودور احلفظ. اإ

يوجد يف تفاصيل الأنظمة احمللية. أأول اكنت هناك اختالفات فامي يتعلق بأأنظمة حامية احلقوق والنظام الأجنلو ساكسوين ونظام 
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كام مت ذكرها. أأما اخلصوصية الثانية عىل  لقد عرفوا مجيعا الاختالفاتحقوق امللكية والفروق الطفيفة داخل هذه الأنظمة. 
وقد انعكس ذكل عىل املس توى احمليل فتتعلق بدور املكتبات. وخيتلف دور املكتبات وابلتايل احتياجاهتا من دوةل لأخرى. 

ليت النظام اخلاص ابملكتبات. وغالبا ما تكون مؤسسات عامة ويل خاصة. لقد اكن دورها اخلاص يف البالد حتدده اللواحئ ا
تثناء فعال يف جمال املكتبات أأو س  تأأيت أأو تنبع من القانون العام. وينطبق نفس الىشء عىل التعلمي. ومن أأجل ان يصبح أأي ا

واكن سؤال ممثل الرابطة حول  التعلمي فالبد من أأن يأأخذ يف احلس بان هذه اخلصوصية ولبد من أأن يتوامئ مع النظام اخلاص.
ىل بيئة أأكرث موامئة يف جمال الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات والتعلمي؟ كيفية اس تخدام هذا التحدي ل  لوصول اإ

فكيف اس تطاعوا قد عرض مفارقة.  الرابطة ادلولية لتمنية امللكية الفكريةورصح بروفيسور كينيث كروز بأأن ممثل  .172
ليس بني دوةل وأأخرى حفسب ولكن يف نفس ادلوةل حيث تقوم مجيعا أأن يدركوا أأن دور املكتبات خيتلف اختالفا كبريا؟ 

وكيف تتعامل مع تنوع املكتبات وتنس يق ذكل مع مسأأةل كيفية قياهمم ولوايت خمتلفة. أأ خمتلف املكتبات بوظائف خمتلفة ولها 
رشاد  ىل أأدوات توفر توجيه واإ طار بتعزيز املوامئة؟ وكام ذكران أ نفا، فقد اكنوا حيتاجون اإ للتعامل مع مجموعة من القضااي وحافز واإ

واكن تشكيل القوانني الأخرى اجملاورة ودور املكتبات يف هذا البدل. واقع الأمور الرضورية ل ومساحة للك دوةل للتعامل مع 
ىل حد ما عىل السؤال املتعلق بكيفية التعامل مع املوامئة. ورمبا يكون ادلور املالمئ هو التعامل معه جابة مبارشة اإ ا يقدم اإ

 بصورة جزئية من خالل مهنج أأكرب مع ترك التفاصيل تتطور عىل املس توى اجلغرايف وترك التفاصيل لتتطور مبرور الوقت. 

بأأن الإنرتنت والواقع الرمقي اكنت متثل أأمور عاملية. القوة  منتدى حوار املس هتلكني عرب الأطليسورصح ممثل  .173
اكن ذكل أأمر ذو صةل ابملناقشة واكن هناك عامل أ خر ذو صهل وهو أأن الاقتصادية أأمر عاملي. والس ياسة أأمر وطين. وقد 

قانون حقوق املؤلف وفكرة الاس تثناءات والتقييدات اكنت معقدة للغاية. وعادة ما اكن الأمر يقترص عىل دوائر صغرية من 
وذكر اللجنة ادلامئة ريا جذراي. املتخصصني وعندما اكنت هذه الأمور تثار يف العلن أأمام الرأأي العام اكنت الأمور تتغري تغ

ومناقشات قانون منع   (ACTA)املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلنقاش حول اتفاقية ماكحفة الزتوير التجاري 
وعندما خرجت يف الولايت املتحدة الأمريكية.  (PIPA)وقانون حامية امللكية الفكرية  (SOPA)القرصنة عرب الانرتنت 

ىل النور متت رؤية الأش ياء برؤية خمتلفة. واكن رأأي املتخصصني يف جمال حقوق املؤلف، وخاصة يف الاحتاد هذه املسائ ل اإ
الأورويب، خمتلف متاما عن الرأأي العام. لقد اكنت الغالبية العظمي من امجلاهري تشعر ابلإحباط سسبب قانون حقوق املؤلف 

ىل القرصنة. لأن الواقع الاجامتعي اكن يطبق بصورة فعلية ومل لقد اكن يتحدث عن أأوجه املرونة الفعلية  يكن يشري اإ
والاس تثناءات والتقييدات واليت اكنت بعيدة لك البعد عن الواقع القانوين حلقوق املؤلف. واكنت الغالبية العظمي من 

ىل املوامئة والاس تثناءات والتقييدات الإجبارية اليت حتدثت عهنا  اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق الأوربيني حيبون التوصل اإ
املؤلف واحلقوق اجملاورة، سواء تعلق الأمر ابلبحث عن النصوص والبياانت، سواء اكن يتعلق ابملكتبات، سواء اكن يمت عرب 

بعض اخلرباء وبعض أأفاكر الهيالك الس ياس ية وقد تبىن حفاظ عىل الرتاث الثقايف. معلية احلدود، وسواء ما اكن عبارة عن 
وميكن النظر ذلكل من وهجة وخاصة لأن الاحتاد الأورويب اكن يف مفرتق طرق. مبا تريد امجلاعات اخلاصة واليت اكنت هممتة 

نظر س ياس ية لأنه منذ عام مىض قام الاحتاد الأورويب بتدشني معلية تسمى "تراخيص لأورواب" حيث مت طرح بعض 
يف جمال الصناعة أأي مذكرات التفامه وأأن حل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملسائل ميكن الأفاكر اليت عرضها العاملون 

ليه من خالل وجود تدابري طوعية بني أأحصاب املصلحة.  وقد تلقوا واكن ذكل فشال، بل مثل فشال ذريعا. التوصل اإ
ناءات والتقييدات اخلاصة ابلبحث عن خطاابت من العديد من الفائزين جبوائز نوبل واذلين اكنوا يسأألون عن الاس تث 

خل. واكن ميكن لهذه  النصوص والبياانت لأحباث علمية أأخرى ورصح بأأن ترشيعات املصنفات اليتمية مل تغطي ما يكفي، اإ
جيابية من خالل اختاذ قرارات حقيقية. واكن عىل القرارات  املناقشة ادلميقراطية اليت حدثت عند مفرتق الطرق أأن تصبح اإ

دارة . ابملشاعاتية أأن تتعامل مع الرأأي العام والأمور املتعلقة احلقيق  ىل مناقشات دميقراطية واإ فقد اكنت هناك حاجة اإ
دميقراطية خبصوص مشاعات املعرف. ول ميكن حتقيق ذكل من خالل تأأخري الوساطة اليت تنهتيي يف أأيدي مجموعة من خرباء 

مناذج ابلية أأو قد ميكهنم فتح مناقشات دميقراطية حيث تكون حقوق املؤلف والقريبني من صناعة ضيقة تدافع عن 
الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ من أأجل احلفاظ عىل القيود العلمية عابرة للحدود. حىت داخل 
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ن الأموال وجود الاحتاد الأورويب، فقد اكن من الصعب تصور وجود موامئة يف سوق الانرتنت. وقد فضل الناس اذلين جينو
سوق جمزئة حىت لو أأراد املواطنني الأوروبيني سوقا متوامئة لهذه الأمور. وقد اكن سؤال ممثل املنتدى سؤالا مس تحيال 
ىل النور  خراج املسأأةل اإ وشعر ابلأسف لأنه مباغتة بروفيسور كينيث كروز سسؤاهل كيف ميكن فتح الباب، وكيف ميكن اإ

رشاك وكيف ميكن   خاص اذلين يريدون يف احلقيقة هذا التغيري؟ ماليني الأشاإ

جابة سشأأن الكيفية لكنه اكن يعتقد أأن املشاركة العامة يف القضااي اكن ذو  .174 وقال بروفيسور كينيث كروز أأنه ليس دليه اإ
 أأمهية كربى. وسوف يبدأأ يف ماكن خمتلف يف بداية حقوق املؤلف. ويطبق نظام حقوق املؤلف عىل نطاق كبري من املواد.

ىل تثبيهتا وما أأن تفي هبذه املؤهالت تمتتع بصورة فورية وأ لية حبقوق مؤلف اكمةل  الأعامل الأصلية يف غالبية ادلول. حتتاج اإ
ملن يتعرفون حديثا عىل حقوق املؤلف أأو لفرتة اكمةل. واكنت هذه بداية حقوق املؤلف. وعندما قدم العرض التوضيحي 

ذا اكنوا ماليك حقوق مؤلف اكن هناك عدد قليل يرفع  عندما اكن يدرس يف فصهل وعندما اكن يطلب مهنم أأن يرفعوا أأيدهيم اإ
يديه ليس لأهنم جخولون لكن لأن الأشخاص اذلين قاموا برفع أأيدهيم قالوا نعم أأهنم جسلوا مقطوعة موس يقية أأو أأهنم يعتقدون 

ا أأهنم مجيعا أأحصاب حقوق مؤلف. لكهم. اكنوا مجيعا أأهنم أألفوا مقال ذات مره واكنت هناك حقوق مؤلف تتعلق به. ومل يدركو 
أأحصاب حقوق مؤلف واكنوا مجيعا مس تخدمني بدرجة ما حلقوق مؤلف خاصة بأأشخاص أ خرين عندما اكنوا يلتقطون موادا 

ىل السيامن.  أأوويقرؤهنا  اكنوا  اكنوا مجيعا يس تخدمون أأعامل محمية حبقوق مؤلف عندماعندما يشاهدون التلفاز أأو يذهبون اإ
ىل املكتبة ويفحصون كتااب وعند اس تخدام معل خشص أ خر  ىل املتجر ورشاء كتاب أأو اذلهاب اإ يقومون ببساطة ابذلهاب اإ
محمي حبقوق مؤلف. لقد اكنوا يس تطيعون القيام بذكل سسبب القانون اذلي متت صياغته بطريقة حتمي حقوق هؤلء املالكني 

ناس القيام ابلأمور العادية. ولكام أأدرك لك فرد من امجلهور بأأن امجليع ماليك أأعامل ن لل ولكن مع احلد من احلقوق حبيث ميك
ىل املشاركة يف هذه العملية وأأهنم  وامجليع مس تخديم أأعامل محمية حبقوق مؤلف بصورة يومية، لكام عرفوا أأهنم حيتاجون اإ

هنم يصبحون مس هتلكني أأذكياء يف العملية كام يصبح ون مؤلفني أأكرث ذاكء يف العملية أأيضا. ولهذا السبب يتأأثرون ابلعملية.  اإ
رشاك امجلهور يف هذه العملية قد ل حيسن النظام حفسب ولكنه  ن البدء من املقدمة وتأأسيس حقوق مؤلف من خالل اإ فاإ

 جيعل لك خشص مشارك أأكرث ذاكء يف هذا النظام. 

هنا دامئا ما  الاحتاد الأيبريي الالتيين الأمرييك لفناين الأداءوقال ممثل  .175 أأنه ابلنس بة لبنود الاس تثناءات والتقييدات فاإ
ن الاس تثناءات والتقييدات  توضع يف صورة بند من بني بنود كثرية لكن فامي يتعلق بلغة الإحتاد ويه اللغة الأس بانية،  فاإ

يف ماكن عام يف ماكن ما ومل ومت عرض منوذج لمتثال وضع حنهتا جانبا. وبدا الأمر كام لو اكنوا يطبقون حقوق املؤلف علهيا. 
سشأأنه. وابلرمغ من  يشءيمتتع حبامية حقوق مؤلف. فلك خشص ميكنه رؤيته. وميكهنم تصويره. وميكهنم نسخه أأو القيام بأأي 

نه عند وجود تقييدات فقد حدت بعض  عىل تقييدات ال من الاس تفادة هبذه احلقوق وهنا شهدوا تطبيق  اليشءذكل فاإ
ة املنطقية اكن من املعقول أأن يمت المتيزي بني ما يعترب اس تثناء وما يعترب تقييد وأأل يمت وضع املصطلحني ومن الناحيالنظرية. 

معا طيةل الوقت. وفامي يتعلق ابملكتبات ودور احلفظ، جيب علهيم المتكن من المتيزي بني املكتبة ومجموعة الأعامل مثل مجموعات 
واء اكنت ت ك الأش ياء يه أأمور ميكنك اس تخداهما يف املكتبة أأم ل، أأو تقوم الفيديوهات ومجموعات التسجيالت اخل. وس

وقد ابلطالع علهيا، اخل، بيامن ل تقوم دور احلفظ بتصنيف اكفة الأعامل، مثل مجموعات الأعامل. وميكن أأن يكون ذكل توثيقا. 
ىل دور احلفظ تكون هذه خدمات، اخل. عندئذ لجيب علهيم تطبيق التقييدات عىل دور احلفظ . وجيب النفاذ بطريقة حرة اإ

من قبل امجلهور حبيث ميكهنم نسخ مصنفات بغرض البحث اخل. ما يه التقييدات املفروضة عىل دور احلفظ؟ لقد اكنت لكها 
 جمرد س ياسة حتد من بعض احملفوظات سسبب ادلفاع الوطين أأو أأي أأمر أ خر لعدد حمدد من الس نني. 

ىل دور احلفظ الوطنية، حيث جند أأن وقال بروفيسور كينيث كر  .176 وز، يف تعليقاته السابقة عىل دور احلفظ، أأنه أأشار اإ
غالبية البنود يف مجموعة الأعامل عبارة عن واثئق حكومية وواثئق س ياسات وهكذا. ومن الصحيح أأن العديد من دور احلفظ 

اكنوا يتحدثون عن دور احلفظ اخلاصة ابلرشاكت عىل هذا النحو، لكن خالل املناقشة اكن ذكل ميثل جزء ضئيل مهنا. لقد 
ودور حفظ امجلعيات والأوراق الشخصية والتنوع الغين للمواد احملفوظة واليت تأأيت من العديد من املصادر اخملتلفة واليت تمتتع 

ن الاس تثناءات والتقييدات اكنت ذات أأمهية كبرية ابلنس بة للمحتوى. لقد اكنحبامية حقوق مؤلف.  الأمر يتعدى  ذلكل فاإ
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حدود ادلراسة بكثري، لكن من خالل ما اطلع عليه وماقام بدراس ته، فاإن حامية املصنفات احلكومية ختتلف اختالفا كبريا. 
فبدل ممثل الاحتاد قد ل يكون هبا أأي حامية حلقوق املؤلف ابلنس بة للمصنفات احلكومية وذلكل فهيي ل ختضع حلقوق املؤلف 

ن اس تخداهما  ذا ذهبت هذه وبذكل فاإ لهيا حصيحة يف ذكل الس ياق. فاإ لخيضع لالس تثناءات. لقد اكنت النقطة اليت يشري اإ
ىل دوةل اثلثة يكون بعضها محميا. وهناك تنوع كبري يف  ذا ذهبوا اإ ن هذه املصنفات تكون محمية. واإ ىل دوةل أأخرى فاإ املصنفات اإ

ن دور احلفظ احلكومية تمتتع حبقوق مؤلف وذلكل تظل الاس تثناءات والتقييدات  القوانني. ويف الولايت املتحدة الأمريكية فاإ
 هممة هناك. ورمبا اكنوا يمتنوا لو أأن الأمر غري كذكل لكنه كذكل لسؤ احلظ. 

بأأنه اكن الاحتاد الرئييس املتخصص يف اململكة املتحدة لأمناء  املعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالمورصح ممثل  .177
املعلومات واملعرفة. وهناك طلب مزتايد عىل نقل املعلومات عرب احلدود والنفاذ من أأجل البحث يف  املكتبات ومدراء

البياانت املوجودة يف املكتبات والسجالت الرمقية يف دور احلفظ، ولكن كام أأظهرت التدخالت اخلاصة ابملكتبات ودور 
للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة اكنت احلفظ يف ادلورة السادسة والعرشية وادلورة السابعة والعرشين 

ىل الويبو. وأأظهرت اس تنتاجات بروفيسور كينيث كروز يف عام  هناك العديد من العقبات اليت تواجه ذكل، وذلكل أأىت اجملمتع اإ
كتبات ودور احلفظ وأأشارت بأأنه ليوجد حىت ال ن قوانني وطنية تقوم بتسهيل نقل املعلومات عرب احلدود من قبل امل  2014

جراء ادلراسة  ىل أأن هناك عدد قليل من ادلول اليت قامت بتحديث قوانيهنا اخلاصة حبقوق املؤلف بصورة كبرية منذ اإ اإ
ن مجموعة القوانني الوطنية اليت مل تعمل معا بصورة سلمية لتلبية احتياجات جممتع املعلومات العاملي املرتبط  الأصلية، وبذكل فاإ

ومت  SCCR/26/3ويبدو أأن املقرتحات اليت ظهرت يف وثيقة ، لزالت مطبقة. 2008نيا، واليت عرضها يف عام الكرتو
طار حقوق املؤلف يف الاحتاد  SCCR/29/4تعزيزها يف وثيقة  قد مت اس تنباطها بدرجة كبرية من الاس تثناءات املتضمنة يف اإ

ن الأورويب ومن "الاس تخدام العادل" يف الولايت املتحد ة الأمريكية وأأحاكم "التعامل العادل" يف اململكة املتحدة، وبذكل فاإ
واكن اجلديد يف الأمر هو رغبة عدد كبري من ادلول الأعضاء يف غالبية الاس تثناءات املقرتحة توجد ابلفعل يف أأماكن أأخرى. 

ىل طريقة لتوفري س ياق عاملي ملفاهمي أأفضل املامرسات، خللق معلية نفاذ ون قل معلومات أأفضل عرب احلدود من قبل التوصل اإ
ومن املقرر املكتبات ودور احلفظ لالس تخدامات اليت ل هتدف للرحب واليت تعترب ت ك املقرتحات أأمورا أأساس ية ابلنس بة لها. 

طار الأوامر التوجهيية اخلاصة حبقوق املؤلف ابل حتاد أأن يقوم الاحتاد الأورويب بوضع مقرتحات يف الربيع القادم لتحديث اإ
واكن من الواحض من خالل املشاورات مع امجلهور يف العام املايض والبياانت العامة اليت به. خاصة خللق سوقا رمقية موحدة 

ىل تيسري نقل املعلومات  2014أأطلقت منذ قيام املفوضية اجلديدة ابلبدء يف القيام مبهام منصهبا يف نومفرب  بأأن احلاجة اإ
صالح حقوق املؤلف، واليت س تؤثر عىل واخلدمات عرب احلدود اكنت  دوةل يف املنطقة الأوروبية  31يه احملرك وراء اإ

ىل مخسة دول مرحشة لالحتاد  دوةل وليس الامثنية والعرشين دوةل الأعضاء فقط.  36مبجموع  الأورويبالاقتصادية ابلإضافة اإ
ن تتبع مناذهجا ادلاخلية. وعرب عنه أأمهل ذلكل يف أأن نفسه قد رصح بأأن الويبو ل جيب أأ  الأورويبلكن من احملري أأن الاحتاد 

يقوم وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء بتوضيح كيف يساعد ذكل، يف غياب س ياق دويل وحتديثات تدرجيية لقوانني 
املعلومات  حقوق املؤلف الوطنية، املكتبات ودور احلفظ عىل املس توى العاملي يف الوفاء ابلطلب عىل خدماهتا اخلاصة بنقل

ورحب ممثل املعهد مبخطط الرئيس اخلاص مبوضوعات املكتبات ودور احلفظ )واملوضوع يف جدول  غري التجارية عرب احلدود.
وطالب يف العام املنرصم. توقفت ( بوصفه أأداة مفيدة سوف تساعد اللجنة عىل السري قدما من حيث 2014ديسمرب  12يف 
س تخدامه للمشاركة يف مناقشات مفتوحة بناء عىل املقرتحات املتضمنة يف وثيقة قيام اللجنة ابب  من الاحرتام ريبكث

SCCR/26/3  واليت عززهتا وثيقةSCCR/29/4  جياد حلول عاملية انحجة، وتقبل الشلك اذلي لس تكشاف املسائل واإ
 س تأأخذه ت ك احللول. 

بأأن دور احلفظ توجد يف لك دوةل من دول العامل ويف اكفة املؤسسات  اجمللس ادلويل للمحفوظاتورصح ممثل  .178
ن أأي ماكن يوجد به مستندات حمفوظة ويمت توفريها للجمهور لس تخداهما، تعترب دور حفظ. وقد احلكومية وغري احلكومية.  اإ

قامت اكفة احلكومات والرشاكت واملؤسسات والأرس بعمل جسالت وحفظها حبيث يعرفوا ما اذلي قاموا ابلتفاق سشأأنه يف 
سائةل ابلنس بة للجمهور أأو من خيلفوهنم. مث أأصبحت ومافعلوه يف املايض وبذكل فقد قاموا حبفظ ماضهيم وعززوا معلية امل 
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ن الهدف من وجود دور احلفظ هو  هذه املستندات مصادر رضورية للأحباث الثقافية والأاكدميية والاجامتعية والعلمية. اإ
الأعامل  ضامن أأن السجالت الإنسانية حتيا وتتوافر ليس تخدهما امجليع. لكن دور احلفظ تواجه مشلكة. فيوجد هبا مليارات

ىل أأغناها، تعيق دور احلفظ ش بكة من احملمية حبقوق مؤلف.  ومل يمت تأأليفها أأو قصد هبا أأغراض جتارية. لكن من أأفقر ادلول اإ
وقد ذكرهتم انئب حقوق املؤلف اليت قصد مهنا التجارة وفشل ذكل الأمر يف جماراة التطورات الاجامتعية والتكنولوجية. 

ن العامل أأبعد ما يكون عن املدير العام يف مالحظاهت ا الافتتاحية بأأهنم يعيشون يف عامل بال حدود. وابلنس بة دلور احلفظ، فاإ
ىل جانب ممثلني أ خرين دلور حفظ غري حكومية بتقدمي مناذج  كونه بال حدود. ويف اجامتعات متتالية للجنة، قام ممثل اجمللس اإ

ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق املؤلف حبيث تمتكن دور  عدة عىل احلاجة لالعرتاف املتبادل بني ادلول الأعضاء
ىل تأأكيدات من مجموعات احلفظ يف لك ماكن من خدمة الناس يف اكفة أأحناء العامل.  وابلرمغ من ذكل، اس مترت يف الاس امتع اإ

ىل حلول ية. متثل ادلول النامية بأأن احللول الوطنية اكفية. لكهنا اكنت بعيدة لك البعد عن كوهنا اكف  ن عامل بال حدود حيتاج اإ اإ
تطبق بطريقة ل تتضمن حدودا. لقد اكن يفهم أأن الولايت املتحدة الأمريكية وكندا واسرتاليا وعدد من ادلول الأخرى متت ك 

هنا لن تمتكن من توفري حلول قوانني حقوق مؤلف فيدرالية.  ذا تركت حقوق املؤلف للولايت املكونة لهذه ادلول فاإ للقضااي واإ
وق املؤلف بال حدود يف هذه ادلاخلية اخلاصة بنقل املعلومات عرب احلدود. وقد متكنت القوانني الفيدرالية من جعل حق

وابملثل، يوجد ابلحتاد الأورويب أأوامر توجهيية خاصة حبقوق املؤلف ويه تطبق عىل اكفة ادلول الأعضاء وقد مت . ادلول
بالغهم بأأن الاحتاد الأورويب خم  وقام الاحتاد الأورويب بتقدمي الأمر التوجهييي اخلاص تلف سسبب احتياجات سوقه ادلاخلية. اإ

ن  أأنابملصنفات اليتمية واذلي ينص عىل  ادلول الأعضاء لبد من أأن تقدم "اعرتاف متبادل" ابلقوانني الوطنية للك مهنا. اإ
واكنت هذه اس تجابة لحتياجات فرصة النفاذ لرتاهثم الثقايف. توافر املواد عىل الانرتنت سوف يتيح ملواطين الاحتاد الأورويب 

عطاء املبدعني مواد تلهمهم  نتاجثقافية وليس جتارية ولكهنا س تقوم يف نفس الوقت مبساعدة السوق ادلاخلية من خالل اإ  ابإ
ومل تكن ت ك ادلاخلية. ويعترب التوفر غري التجاري ملواد املكتبات ودور احلفظ مبثابة عامل ميرس للسوق مصنفات جديدة. 

لقد اكنت املكتبات ودور يف حد ذاهتا هممة من همام السوق ادلاخلية. فهيي تعمتد عىل "الاعرتاف املتبادل" عرب احلدود. 
ذا صلح هذا الأمر يف الاحتاد الأورويب فلامذا ل يصلح لبقية  احلفظ يف حاجة لهذا الاعرتاف املتبادل يف اكفة أأحناء العامل. واإ

ن العاملني يف دور احلفظ مجيعا يعرفون حقوق املؤلف. العامل لقد اكنوا يفكرون يف الأمر يف لك مرة تطلب مهنم نسخة، ؟ اإ
ويف لك مرة قرروا فهيا أأن هناك أأمر حيتاج لتوفريه عىل الانرتنت للعامل. وعندما فكروا يف حقوق املؤلف اكنوا يفكرون يف 

ن أأماهمم معل للقيام به. ويريد وزراء احلكومة وامجلهور كيفية حامية مصاحل جتارية وخشصية ملاليك  حقوق. وابلرمغ من ذكل فاإ
ىل السجالت اليت يمت الاحتفاظ هبا يف دور احلفظ وهممة أأمناء احلفظ توفري هذا النفاذ.  ن مقاومة التغيري واملبدعون النفاذ اإ اإ

سوف ينتج عنه يف هناية الأمر جتاهل حقوق املؤلف  من قبل ماليك احلقوق ومن قبل ادلول الأعضاء ذات النظرة الرجعية
وليس احرتاهما. وقد حدث ذكل ابلفعل يف اجملمتعات اليت يوجد هبا بصفة عامة نسخ واسع النطاق للموس يقى عىل الوسائط 

ىل اجلديدة لالس تعامل الشخيص. ويعتقد ممثل اجمللس بأأن التغيري أأمر رضوري لكن التغيري غري املتحمك فيه سوف يؤ  دي اإ
 أأرضار أأكرث مبصاحل ماليك احلقوق من التحراكت اليت مت حساهبا بعناية واليت طلبهتا املكتبات ودور احلفظ. 

ىل  بأأنهالاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهاورصح ممثل  .179 احلصول عىل مساعدة الويبو يف دمع اكن يسعى اإ
ن الالزتامات وجود بيئة تكون فهيا املكتبات ودور احلفظ من لك أأحناء العامل قادرة عىل القيام بواجباهتا املهنية واملؤسس ية.  اإ

جتاه الكياانت العامة غالبا ما يسمح هبا من خالل مستندات حكومية أأو مستندات ترشيعية أأو تنظميية لتسهيل حفظ 
يف التمنية الاقتصادية  والإسهامرتاث الوطين والثقايف، وتبين التعلمي والبحث، وتشجيع حمو الأمية والإدماج الاجامتعي ال

ن النفاذ للمعرفة أأمر رضوري للقضاء عىل الفجوة املعلوماتية  والتوظيف. حىت أأكرثها متزيا اكنت فقرية فامي يتعلق ابملعلومات. اإ
واذلي للمؤلفات غري املعلنة ، قام ممثل الاحتاد حبضور املؤمتر السادس عرش الأس بوع بداية هذا بني الأغنياء والفقراء. ويف

وقد اكن عبارة عن جتمع عاملي لأمناء املكتبات ودور احلفظ واملتخصصني والعلامء اذلين يعملون اس تضافته مكتبة الكوجنرس. 
ىل تقارير امجلعيات أأو التقا شاكل الأخرى من املصنفات رير العلمية والفنية، والرسائل العلمية والأ مع أأو يعمتدون عىل النفاذ اإ

ىل هجود لتبادل حمتوى متنوع عرب احلدود مبا يف ذكل  العابرة واملعروفة ابمس "املؤلفات غري املعلنة". وقد أأشار احلضور اإ
علومات العلوم والتكنولوجيا معلومات طبوغرافية وخرائط من مجهورية التش يك، ومؤلفات حبثية من املعهد الكوري مل
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دراك اجملمتع  يف نوفا سكوشا واجلهود اليت واهجهتا عقبات بدول ادلمع القانوين لعملية التبادل عرب لعملية التشقق بفعل املاء واإ
طار عام دويل حلقوق املؤلف للمكتبات ودور احلفظ قد مسح بتجميع ونرش احملتوى النقدي ليس جملمتع احلدود.  ن تأأمني اإ اإ

ورحب ممثل الاحتاد ابلس تنتاجات احملدثة واليت املؤلفات غري املعلنة حفسب ولكن للك من كرسوا هجودمه لنرش املعرفة. 
صالح  ىل اإ ىل الاحتاد الأورويب اليت تسعى اإ قدهما بروفيسور كينيث كروز واليت أأوحضت أأن هناك عدد من ادلول ابلإضافة اإ

طار ترشيعي مفيد لتقييدات واس تثناءات  قوانيهنا اخلاصة حبقوق املؤلف. وليزال هناك عدد قليل من ادلول اليت يوجد هبا اإ
وعرب عن اعتقاده بأأن ذكل جمال واحد، كام أأشار املكتبات ودور احلفظ وخاصة فامي يتعلق بتدفق احملتوى الرمقي عرب احلدود. 

ه احلقيقة املكتبات ودور احلفظ من القيام بروفيسور كينيث كروز، حيث تكون احللول الوطنية غري مرضية. وقد منعت هذ
طار لتقييدات واس تثناءات مبهاهما ووظائفها واليت غالبا ما ينص علهيا القانون أأو تلكيف حكويم كام ذكران أ نفا.  ن وجود اإ اإ

ىل تعظمي المنو الاقتصادي، واحلفظ والتعلمي يف اكفة صوره ويقوم يف نفس الوقت بتقليل  حقوق املؤلف سوف يؤدي اإ
ىل املعرفة. وقد عرب عن تقديره ملقرتحات ادلول الأعضاء حول  حالت عدم املساواة عىل مس توى العامل فامي يتعلق ابلنفاذ اإ

مام. واكنت وثيقة  ىل طريق يقودان للأ ىل اس مترار املناقشات للتوصل اإ  مبادئوأأهدافاملكتبات ودو احلفظ وكنا نتطلع اإ
قد قدمت بداية هذا الطريق ذو املغزى اذلي يقودان للأمام. وابلرمغ من ذكل  SCCR/26/8الولايت املتحدة الأمريكية 

فقد طالب بصفة خاصة بأأن تس متر اللجنة يف مناقشة قامئة اس تثناءات وتقييدات حقوق املؤلف للمكتبات ودور احلفظ واليت 
وم اللجنة بدراسة موضوعات . وأأخريا، طلب ممثل الاحتاد بأأن تقSCCR/29/4و SCCR/26/3مت رشاها يف الوثيقتني 

جديدة حىت يمت تضمني الاس تثناءات والتقييدات املوجودة عىل جدول أأعامل املؤمتر واس تثناءات وتقييدات املكتبات ودور 
عاقات أأخرى وحامية هيئات البث.  احلفظ، واس تثناءات وتقييدات التعلمي واملؤسسات العلمية والأشخاص اذلين يعانون من اإ

 مناقشات تدفع هذا املوضوع يف املس تقبل. وتطلع لإجراء 

بأأنه ابلنس بة للكتاب تعترب املكتبات عامل حيوي لمتكني مصنفاهتم من الوصول  املنتدى ادلويل للمؤلفنيورصح ممثل  .180
ىل أأكرب مجهور ممكن واحلفاظ عىل الرتاث الأديب والثقايف اذلي وجد من خالل تعبريمه الإبداعي. ويعقد الكتاب أأن أأنشطة  اإ

املكتبات اليت تتعلق حبفظ الكتب واستبدال التالف أأو املواد املفقودة لحيتاج ابلرضورة أأن يعمتد عىل تعويض عادل. وابلرمغ 
ن تسلمي الواثئق وخاصة تسلميها خارج املكتبة جيب أأن يكون مبقابل مادي عىل أأساس لك معامةل عىل حدا أأو  من ذكل، فاإ

دارة من خالل تراخيص شامةل. ويف الك احل التني، جيب أأن يمت السداد بصورة مبارشة للمؤلف من خالل وساطة منظمة اإ
جامعية. لكن عىل لك دوةل أأن تقرر اجلهة اليت جيب أأن تكون مسؤوةل عن سداد التعويض العادل. ففي اململكة املتحدة عىل 

وقد دمعت . ةالالكرتونيالإعارة واذلي جيب أأن ميتد ليغطي  ةالعامالإعارة سبيل املثال تقوم احلكومة بتوفري المتويل حلق 
ن سداد رسوم مقابل  عارة الكتب يف صورهتا الورقية والالكرتونية. اإ عارة عامة يف اكفة ادلول يتضمن اإ نشاء حق اإ اإ

بداع أأعامل جديدة يف ظل ال ظروف الاس تخدام الثانوي لأعامل الكتاب أأصبحت معلية حيوية أأكرث من ذي قبل من أأجل اإ
دامئة التغري ليس يف عامل النرش حفسب ولكن ابلنس بة لتجربة القراءة والنفاذ للأدب والفنون البرصية. وقد عرب الكتاب عن 

تقديرمه ودمعهم لرأأي الربوفيسور كينيث كروز بأأن تثقيف اجملمتع خبصوص حقوق املؤلف، واذلي هو حق الاكتب ابدىء ذي 
اذ تدابري مناس بة حبيث تمتكن املكتبات من الوفاء ابحتياجات القراء يف لك ماكن مع بدء، هو أأمر هام من أأجل ضامن اخت

 ضامن متكن الكتاب من كسب معيش هتم وهو ما يعىن قدرهتم عىل تزويد املكتبات مبحتوى خاص هبم. 

ود. وقد بذل وتعليقات من الوف أأس ئةلورصح الرئيس بأأهنم قاموا مبد الوقت للسامح للربوفيسور كينيث كروز بتلقي  .181
ن العمل الضخم  بروفيسور كينيث كروز هجدا خارقا واذلي دعي يف جلسة الظهرية ابلأمس وليزال يتلقى تعليقات وأأس ئةل. اإ

ىل اجلهد الضخم اذلي بذهل يف تلقى  والتعليقات ووهجات النظر. وطلب الرئيس من  الأس ئةلواخلارق اذلي قام به يضاف اإ
لربوفيسور كينيث كروز. وعرب الرئيس عن شكره لأعضاء الوفود عىل وجودمه بعد تبادل  الوفود أأن تتقدم ابلشكر اخلاص

جاابت غنية عىل التقرير الرائع وادلراسة والعرض التوضيحي اذلي قاموا سسامعه. ولقد حان الوقت لس تئناف معلهم  أأس ئةل واإ
ام مبجهود فهم تبعات هذا التقرير. لقد اكنت حول موضوع من موضوعات جدول الأعامل. وسوف يتطلب الأمر أأيضا وقتا للقي

هذه دراسة ومن الواحض أأن هناك بعض البياانت اليت مت تقدميها حىت قبل ادلراسة. وابلرمغ من ذكل س يكون من دواعي 
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لقاهئا من قبل مث التفكري سشأأن ت ك املواقف املتعلقة ابدلر  اسة اليت قاموا الاهامتم القيام مبقارنة البياانت العامة اليت قاموا ابإ
عدادها.   ابإ

وشكرت انئب املدير العام الرئيس ورصحت بأأهنا قد شعرت ابلتشجيع بصورة غري مبارشة سسبب ما شهدته من  .182
توافق واسع النطاق يف الرأأي يف القاعة حول دور املكتبات ودور احلفظ يف العامل الرمقي. ومل تكن دلهيم فرصة أأكرث روعة من 

ىل املعرفة العاملية. لقد اكنت دراسة هذه الفرصة سسبب الطري قة اليت قاموا هبا ابلعناية برتاهثم الثقايف وتسهيل النفاذ اإ
قمية بصورة كبرية ورصحت بأأن الويبو ميكن أأن تقوم ابلكثري يف هذا اجملال. وقد اقرتحت أأن  ةالربوفيسور كينيث كروز دراس

لقاء نظرة أأكرث واقعية عىل ماذا تقصده ابلنس بة للمكتبات ودور احلفظ تقوم الويبو يف هذا اجملال ابلرتكزي بصورة أأكرب عىل  اإ
وما تقصده ابلنس بة جلهات البث بل والأمه ما تقصده ابلنس بة ملاليك احلقوق واملس تخدمني. وعربت عن متنياهتا هلم حبظ 

ايها. لقد أأمضت مثانية أأايم يفسعيد ومتنت أأن جتلس  الويبو ولزالت تتعمل.  طول الوقت وتترشب لك ىشء يعلمونه اإ
وسوف تس متر يف الإنصات وتشجيع اكفة ادلول الأعضاء عىل التواصل معها والبقاء عىل اتصال. لقد اكنت مس تعدة للمساعدة 

ن اس تطاعت يف دفع جدول الأعامل واس تخدام موارد الأمانة خلدمهتم. ورصحت بأأن مشاركة املنظامت غري احلكومية اكنت  اإ
ة سشلك ل يصدق وجشعهم عىل الاس مترار يف التواصل مع الأمانة. وقد عربوا عن تقديرمه للك مهنا. لقد مسامهة قمية ومفيد

اكنت اكفة ال راء ومن ميثلون املامرسني يف القطاع العام واخلاص هامة ابلنس بة ملنحىن التعمل يف الأمانة. لقد اكن منحىن مس متر 
بري يف السوق الرمقية اجلديدة. فهيي تتغري سرسعة كبرية. واكن علهيم أأن يس متروا هلم مجيعا لأنه ل يس تطيع أأحد أأن يزمع أأنه خ 

يغيب عن ابهلم ما اكنوا حياولون القيام به. لقد وتوضيح املسائل وأأل يف التعمل والتحدث والرتكزي عىل مساعدة بعضهم البعض 
ىل امللكي ة الفكرية لصاحل البرشية. واكن ذكل دورمه. وسوف اكنوا حياولون حامية أأحصاب حقوق امللكية الفكرية والنفاذ اإ

 تس متر يف الالزتام بوهجة النظر هذه لكام اختلفوا سشأأن مسائل فنية. 

وعرب الرئيس عن شكره لنائب املدير العام عىل دعوهتا، واليت اكنت مفيدة للغاية يف تطوير معلهم اذلي ينطوي عىل  .183
قلميية عامة حول املوضوع. حتدايت. ودعا الرئيس املنسقني الإقلمييني  لقاء بياانت اإ ىل اإ  اإ

، متحداث ابمس اجملموعة الأس يوية، عن شكره لنائب املدير العام عىل عرضها املتعلق ابلس مترار بنغالديشوعرب وفد  .184
جزأأ يف العمل عىل التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. لقد اكنت التقييدات والاس تثناءات جزء ل يت

واكنت الأحاكم مطلوبة ابلنس بة لدلول النامية وادلول من معلية وضع املعايري والتفاهامت يف ش ىت املنتدايت الوطنية والعاملية. 
ن توازن  ىل اجملمتع كلك. اإ الأقل منوا لإجياد نظام حقوق مؤلف دويل أأكرث توازان وفاعلية وملصلحة أأحصاب احلقوق ابلإضافة اإ

عىل التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية اذلي نص من  7أأيضا يف املادة  املصاحل قد مت ضامنه
"جيب أأن تسهم حامية وتطبيق حقوق امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل ونرش التكنولوجيا من أأجل حتقيق 

ىل حتقيق الرخاء الاجامتعي والاقتصادي وحتقيق الفائدة املتبادةل ملنتجي ومس تخديم املعرفة  التكنولوجية وبصورة تؤدي اإ
وأأقر الوفد بأأمهية احرتام مزااي حاميل احلقوق بصورة متوازنة وأأن توازن املصاحل يتطلب  التوازن بني احلقوق والواجبات".

انمية أأو متقدمة اس تفادت من  لك دوةل سواء اكنتدراسة مصاحل حاميل احلقوق يف س ياق حقوق امجلهور بصفة عامة. 
ن الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ.  بقاء املزااي منعزةل يف لك دوةل، فاإ وابلرمغ من ذكل، بدل من اإ

برام اتفاقية حول الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احلفظ سوف متكهنم من تبادل املزااي من أأجل الصاحل العام  اإ
. ومن انفةل وتتطلب مثل هذه التفاقية اتساق وتوازن عىل املس توى الوطين مبا يف ذكل موامئة القوانني والس ياساتة. للبرشي

القول أأن هذا املهنج جيب أأن هيمت ابملصاحل املرشوعة لأحصاب املصلحة. وعرب الوفد عن شكره لاكفة ادلول الأعضاء وخمتلف 
ثراء  وثيقة العمل احلالية. وقد اقرتحت اجملموعة فامي س بق تعيني ميرس أأو "صديق" للرئيس املنظامت اليت شاركت يف تطوير واإ

مثل جلان الويبو الأخرى ليقوم بصياغة النص حىت جيعهل نص عامل متاكمل. وتعترب املكتبات ودور احلفظ مؤسسات حيوية 
سهاماهتا يف الرتاث الثقايف والتارخيي لها بأأي يف جممتعاهتا ويه تعمل يف غالب الأحيان عىل أأساس غري جتاري. ولميكن قياس  اإ

حال من الأحوال. ومل جيد سببا لأن ينكروا حق املؤسسات الرضورية يف احلياة. وسوف تعمتد اجملموعة الأس يوية عىل اكفة 
 ادلول الأعضاء يف هذا الصدد. 
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بروفيسور كينيث كروز عىل تركزيه  وأأثىن وفد مجهورية التش يك، متحداث ابمس بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عىل .185
الاكمل لعدة ساعات من العمل ولس تجابته لعدد كبري للغاية من الأس ئةل. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املكتبات ودور احلفظ 

ل تس متر يف كوهنا متثل الش بكة احليوية للمؤسسات اليت دمعت اجملمتعات، والطموحات التعلميية والثقافية والتاكملية من خال
ىل أأن مس تقبل املكتبات ودور احلفظ التقليدية  ىل عدد كبري من مصادر املعلومات. وأأشار اإ توفري نفاذ شامل ومنظم للغاية اإ

قد أأصبح مسأأةل مثرية للقلق. ومنذ ظهور الانرتنت، فقد اس تخدام الكتب والواثئق نضجه املادي حني أأصبح حمتواها خاضعا 
ن العامل الرمقي يقوم بتغيري وظائف املكتبات ودور احلفظ لأهنا أأصبحت تتعامل مع . للرمقنة والنفاذ من خالل الانرتنت اإ
جامتعية وثقافية جديدة.  وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد للموضوع نفسه ولاكفة الأطراف املعنية حتدايت اإ

احض لبعض الوقت يف اللجنة ويف مناقشات لقد اكن من الو وأأحصاب املصلحة البحث عن عامل مشرتك لصياغة مناقشاهتم. 
امجلعية العامة الرابعة وامخلسني أأنه مل يكن هناك توافق يف الرأأي حول البدء يف معل معياري حول هذا املوضوع. وقد رأأت أأنه 

طار مشرتك للمتكن من الابتعاد عن املناقشات اخلاصة ابلإجراءات واملناقشات املو  اضيعية من املفيد أأن يمت دراسة وضع اإ
املش تقة مهنا. وهناك مناذج خمتلفة للتقييدات والاس تثناءات يف خمتلف ادلول وهو ما يعكس تنوع تقاليدها اخملتلفة وس ياساهتا 

الثقافية. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من الرضوري احلفاظ عىل مرونة ادلول الأعضاء لصياغة س ياساهتا الثقافية والس ياسات 
ل أ ليات خمتلفة حلقوق املؤلف. ولزالت الأطر القانونية احلالية توفر جمال لتكييف ترشيعات حقوق املرتبطة بذكل من خال

املؤلف الوطنية ملصلحة املكتبات ودور احلفظ ليس فقط من خالل تقدمي اس تثناءات جديدة، ولكن أأيضا من خالل تقدمي 
ولأن هناك العديد من مناذج الاس تثناءات اعية. نظم جديدة وسس يطة للرتاخيص من خالل مد أأثر حقوق الإدارة امجل

والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ يف خمتلف ادلول، يعترب تطوير مس تقبيل دلراسات الويبو اليت تعرض وتس تمكل 
مشاركته يف تبادل وأأعلن الوفد هذه الامنذج والأنظمة من الأدوات الهامة واملفيدة للغاية ابلنس بة للمرشعني يف لك أأحناء العامل. 

وهجات النظر حول اخلربات الوطنية املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ يف العديد من 
 اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة السابقة واملس تقبلية. 

وأأقر ابملصاحل الأمع افه بأأمهية املكتبات ودور احلفظ يف اجملمتع. وأأكد وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، ابعرت  .186
ظهار املرونة لإجياد طريق يسمح ابلتقدم يف هذا املوضوع. وعرب الوفد  املتعلقة ببند جدول الأعامل وذلكل فقد اكن يرغب يف اإ

رضت مجموعة شامةل من عن شكره لربوفيسور كينيث كروز عىل دراس ته لس تثناءات املكتبات ودور احلفظ واليت ع
ادلراسات الوطنية ونظرة عامة عىل هذه الاس تثناءات واليت س متثل أأساسا معلوماتيا لصناعة الس ياسات حول هذا املوضوع. 

وقامت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة بعقد مناقشات جيدة وتبادل للخربات وال راء ابلعامتد عىل هذه 
ثراء املصادر املرجعية ادلراسة.  وميكن من خالل املزيد من تبادل اخلربات امللموسة لدلول الأعضاء بناء عىل هذه ادلراسة اإ

املتعلقة بأأنه من الواجب الاعرتاف واحرتام الاختالفات يف النظم  املبادئويامتىش ذكل مع اخلاص بصناعة الس ياسات. 
خالل جلسات الأس ئةل والإجاابت املتعلقة ابدلراسة أأعادوا التأأكيد عىل أأمهية  ومنالقانونية املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ. 

السامح مبرونة ادلول املعنية حول املوضوع. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل ميكن أأن ميثل جزء أأسايس من الأسس املتعلقة 
رة يف املس تقبل. ولبد للجنة من أأن تقوم ابملزيد من ابلتوافق يف الرأأي يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاو 

 ومبادئواليت حتمل عنوان أأهداف   SCCR/26/8ادلراسة ملسامهة وفد الولايت املتحدة الأمريكية اخلاص بوثيقة 
ن الواقع اذلي واهجوه يف امجلعية العامة، أأظهر بوضوح أأن تبادل التج ارب اس تثناءات وتقييدات املكتبات ودور احلفظ. اإ

الوطنية اكن مكون شائع، أأي أأساس توافقي ميكن لدلول الأعضاء من خالهل القيام مبزيد من العمل يف اللجنة، وميكن 
أأن تس تمكل هذا العمل. ويوجد توافق يف الرأأي حاليا يف اللجنة  واملبادئللمناقشات اليت جتري عىل مس توى الأهداف 

دما. وس يكون من احلمكة دراسة الواقع وحماوةل حتقيق تقدم منتظم سشأأن املكون ابلنس بة للعمل املعايريي أأو ابلنس بة للسري ق
الشائع. وسوف تس متر اجملموعة ابء يف املشاركة يف املناقشات حول اس تثناءات وتقييدات املكتبات ودور احلفظ بطريقة 

 بناءة. 



SCCR/29/5 

73 
 

، بأأنه يرمن اجلهد اذلي قامت به اللجنة ، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييابراغوايورصح وفد  .187
ويرى أأن الوقت مناسب حاليا لإجراء نقاش حول اكفة الاقرتاحات املقدمة، وخاصة مجموعة حول املوضوع حىت ال ن. 

جياز يف اجللسة السابقة من قبل وفود الهند والربازيل و   وراجواي واجملموعة الأفريقية. ومل متت مناقشةأأ النصوص اليت قدمت ابإ
هذا الاقرتاح ابلشلك املناسب، لأنه مت عرضه بصورة متأأخرة ومل تمتكن ادلول الأعضاء من تقدمي تعليقات حمددة حول 

 .369، وخاصة الفقرة SCCR/28/3الاقرتاح كام ظهر يف مسودة التقرير، مستند 

وعرب وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن شكره للرئيس ورصح بأأنه يعترب اس تثناءات وتقييدات املكتبات  .188
وقد قدمت اجملموعة الأفريقية اقرتاحا حول املوضوع يف السابق. وقد ركزت عىل مخسة ودور احلفظ من الأمور الهامة للغاية. 
 ،املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. أأولقضااي واليت تعترب هامة ابلنس بة دلفع 

ىل النقطة اليت تتضح  اكنت هممة اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يه دفع املناقشات حول املوضوع اإ
عية العامة حول الشلك املناسب واخلطوات عندها السامت الأساس ية للحل احملمتل مث صياغة توصيات لعرضها عىل امجل 

اثنيا، دعا تلكيف امجلعية الإجرائية للحل اذلي جيب تبنيه وتطبيقه، سواء من خالل معاهدة رمسية أأو أأي وسائل أأخرى. 
ىل أأداة أأو أأدو  2012العامة لعام  ىل العمل من أأجل التوصل اإ ات قانونية اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

دولية مناس بة، سواء يف صورة قانون منوذيج، أأو توصية مشرتكة، أأو معاهدة، أأو أأي شلك أ خر، هبدف تقدمي توصيات 
حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ للجمعية العامة يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة 

عندما حققت هدف عقد مؤمتر  2007اكنت هناك سابقة وضعهتا اللجنة يف اثلثا، اورة. املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجمل
بقاء موضوع هيئات البث عىل جدول الأعامل  دبلومايس لتبين معاهدة محلاية هيئات البث. ويف هذا الوقت قررت اللجنة اإ

ىل امجلعية العامة اللجنة بتقدمي ت 2012حىت يمت حهل. عالوة عىل ذكل، طالبت امجلعية العامة يف  وصية محلاية هيئات البث اإ
. ومل حيدث ذكل، لكن تقدمت املناقشات بيرس عىل مدى يومني ونصف مع تقدمي بياانت من قبل خمتلف الوفود 2014يف 

بوفيسور  رابعا، ادلراسة الرائعة وعرض نتاجئ ادلراسة اليت قام هباحول احلاجة للرتكزي عىل الأمور املواضيعية وليس الإجرائية. 
كينيث كروز واملناقشات اليت تبعهتا.  ويف هذا الصدد، عربت اجملموعة الأفريقية عن أأنه قد حان الوقت لتحقيق تقدم يف 

املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ واقرتحت أأن تعمتد املناقشات عىل أأساس النص 
. وأأخريا، طالب SCCR/29/4ة الأفريقية ووفود الربازيل والإكوادور والهند واذلي ظهر يف وثيقة املدمج اذلي قدمته اجملموع

الوفد بقيام الأمانة بتجميع النتاجئ أأو معل ملخص ابملناقشات اليت تلت ذكل منذ تقدمي العرض التوضيحي لدلراسة يف شلك 
مام.  يساعد عىل دفع مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف  واحلقوق اجملاورة يف هذا اجملال للأ

وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس والأمانة عىل اجملهود املبذول فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة  .189
ىل أأن خمتلف املؤسسات  تقدم خدمات عامة. يف طبيعهتا ابملكتبات ودور احلفظ. وذكر اللجنة بأأنه أأشار يف بيان سابق اإ

هم املناقشات حول هذا املوضوع يف حتقيق التوازن بني احلقوق املتعلقة مبطالبات أأحصاب احلقوق ومصاحل امجلهور. وسوف تس 
ويف تعديهل الثالث قام بدراسة اكمةل لالس تثناءات وقد نص قانوهنا احلايل اخلاص حبقوق املؤلف عىل اس تثناءات وتقييدات. 

املتعلقة ابملوضوع. ويف نفس الوقت، رحب أأيضا بتقدمي الوفود الأخرى ملزيد من  والتقييدات. ودمع الوفد اس مترار املناقشات
سهامات يف املناقشات.  ااملعلومات دلفع املناقشات للأمام. وسوف يظهر الوفد مرونة وانفتاح  وسيتقبل أأي اإ

ن مؤسسات احلفظ وعرب وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء عن اعتقاده بأأن املكتبات ودور احلفظ والعديد م .190
تلعب دورا هاما يف اجملمتع خبصوص نرش املعرفة، واملعلومات والثقافة وأأيد معلها يف جمالت متنوعة من جمالت الس ياسات. 

ومل يكن الوفد راغبا يف دراسة وضع أأداة قانونية ملزمة تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ واكن 
ىل توافق يف الرأأي يرى يف هذا ال ىل حتقيق هذا الغرض لن تساعد يف التوصل اإ صدد أأن أأي اقرتاحات تتضمن صياغة تريم اإ

وعرب عن رأأيه بأأن دور الويبو ودور اللجنة تعمتد عليه املناقشات التالية للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 
كون الهدف الأمسى تطبيق الاس تثناءات بصورة فعاةل بطريقة تساعد املؤسسات ادلامئة العمل عىل هذا املوضوع. وجيب أأن ي

عىل القيام مبهاهما املتعلقة ابلصاحل العام بصورة جيدة. كام اكن يؤيد للغاية وجود تبادل للخربات الوطنية اعامتدا عىل حتديث 
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مات البناءة وامللموسة يف العمل املتعلق اسهوقد ظل الوفد ملزتما ابلإ ادلراسة اليت قام هبا الربوفيسور كينيث كروز. 
ىل الوضوح. حت  يتابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وال اكن من املؤسف أأن ويف هذا الصدد، تاج اإ

خفاق ا للجنة ادلامئة امجلعية العامة مل تتخذ أأي قرارات سشأأن مبا مت توجيه اللجنة ابلقيام به حول املكتبات ودور احلفظ. وبعد اإ
املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف القيام مبهمهتا املتعلقة بتقدمي توصيات واليت امتدت فقط لدلورة الثامنة والعرشين، مل 

يكن من املمكن أأن تسري بنفس الطريقة وتقوم بتكرار نفس الأخطاء. وحىت حتقق اللجنة النجاح، اكن علهيا أأن تضع هدف 
ىل أأهداف مرمرة واذلي اكن ميثل مشرتك حبيث مي كن اس تخدام المك الهائل من اخلربة والطاقة املتوفرة يف اللجنة للوصول اإ

ليه، ومبا هو ممكن وما جيب  الهدف املشرتك للجميع. وأأوىص بقيام اللجنة مبساعدة الأمانة بعمل تقيمي موضوعي مبا توصلت اإ
هم أأن يتوفر دلهيم وضوحا سشأأن املعايري املتعلقة مبناقشات الاس تثناءات أأن يكون هدفها يف ضوء ت ك املعطيات. واكن من امل 

والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ يف س ياق جديد، حول هدفها، وحول طبيعة النتيجة النامجة لتصبح أأساسا 
تصبح املناقشات التالية وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مثل هذا الوضوح هو أأمر أأسايس ورشط مس بق حىت ملناقشة اجلوهر. 

حول املكتبات ودور احلفظ ذات مغزى وقابةل للتطبيق. وعرب عن أأمهل يف أأن تركز اجلهود أأثناء جلسة اللجنة ادلامئة حلقوق 
املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل حتقيق هذا الوضوح. ولن يمت تعريف نظام حقوق مؤلف عاملي فعال يف هذا اجملال من خالل 

علق ابملعايري؛ وبدل من ذكل ميكن حتقيق ذكل من خالل الاعرتاف ابلس تثناءات والتقييدات احلالية هجود جديدة تت
 وجيب أأن يكون الأساس يف اجللسة احلالية هو السعي وراء حتقيق الوضوح والتوصل لأرضية مشرتكة.  والتطبيق الفعال لها.

ىل  .191 واكن هدفهم لعبت دورا أأساس يا يف اجملمتع بصفة عامة. املكتبات  أأنوعرب وفد املكس يك عن شكره للرئيس وأأشار اإ
الأسايس هو تأأمني النفاذ ملواد القراءة وخملتلف املعلومات واملعارف والوسائط اليت تدمع التعلمي والثقافة يف اكفة ربوع ادلوةل، 

ن املكتبات هامة للبرش. فقد مسحت هلم ابلوفاء بأأي  ىل حتسني حياهتم اليومية. اإ احتياجات دلهيم للمعلومات ابلإضافة اإ
 أأصبحتواملعرفة وذلكل قال بعض املؤلفني بأأن املكتبات يه ذاكرة البرشية. ويف جممتع املعلومات اذلي يعيشون فيه حاليا، 

املعرفة واملعلومات القوة احملركة وراء التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف لك ادلول. مفن خالل القراءة ميكهنم حتسني جودة 
ن املكتبات ودور احلفظ تلعب دورا حيواي وشامال.  احلياة وينطبق هذا الأمر عىل اكفة البرش واكفة اجملمتعات. وذلكل فاإ

ىل توفري الك  تب املطبوعة والكتب الرمقية وتقدمي اخلدمات اجملانية الأخرى مبا يسمح لروادها مجيعا وهتدف املكتبات اإ
ابحلصول عىل املعرفة ونقلها حىت تمنو وحتافظ عىل اكفة فروع املعرفة. ويتضمن ذكل مجموعات الكتب ابملكتبات، ومجموعات 

خرى. ولهذا السبب أأكد الوفد عىل اس تعداده الصور، ومجموعات التسجيالت الصوتية، واجملموعات الرمقية ومجموعات أأ 
سهام  به اللجنة. تضطلع بصورة بناءة يف املناقشات والعمل اذلي  لالإ

أأهنم اكن أأماهمم يوما به الكثري من الأنشطة واكن به عرض توضيحي ممتاز للربوفيسور كينيث كروز وأأشار الرئيس  .192
لبة الأمانة ببذل اجلهد من أأجل متكني هذه الأداة القوية من أأن واذلي تطلب وقت من أأجل فهمه والتفكري سشأأنه. ومتت مطا

تصبح شيئا متاحا ليس تخدموه يف هجودمه. وقد أأكدت انئب املدير العام مشاركة الأاكدمييني واخلرباء الفنيني عىل هذا 
داي ابلنس بة ملن يأأتون بعد املس توى العايل كأحد اخليارات املمكنة. لقد مت هذا اليوم وضع معايري مرتفعة وهو أأمر س ميثل حت

ذكل. لقد اكنت املناقشات حول احلقائق ولهذا السبب مت طرح ادلراسات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق 
اجملاورة. ولقد مكهنم ذكل من التفكر  فامي جيري. وميكن تركزي معل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

جيابية. وسوف يس مترون يف اليوم التايل يف معلهم ويف عرض املستندات اليت مت تقدميها. ولأن دلهيم فقرة أأخرى عىل بص ورة اإ
 جدول الأعامل فقد عرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يتناولوا فقرة جدول الأعامل أأيضا. 

أأ من نظام امللكية الفكرية. فهيي ورصح وفد تش ييل بأأنه رصح من قبل بأأن الاس تثناءات والتقييدات جزء ل يتجز  .193
أأداة ممتازة من أأدوات حقوق املؤلف واليت تعمل مع حامية حقوق أأحصاب احلقوق عىل حامية الثقافة. ويف ادلول النامية مثل 

تش ييل واجه مثل هذا النجاح أأحياان صعوابت من الصعب حلها. فلقد لعبت املتاحف واملكتبات ودور احلفظ دورا هاما يف 
ن ترشيعات حقوق املؤلف لبد من أأن تتضمن حامية  التعلمي وحرية التعبري والرتاث التارخيي للبرشية. ولهذه الأس باب فاإ

وكام شاهدوا يف التحليل املثري لالهامتم اذلي قدمه بروفيسور املعايري الرضورية اليت تضمن القيام هبذه الوظائف الهامة. 
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ىل الأمر من وهجة نظر عاملية لتحديد كينيث كروز، يوجد يف بعض ادلول فقط ترشيع ات من هذا النوع لكن علهيم النظر اإ
سهامات اليت قامت هبا ادلول الأعضاء  املعايري واحلقوق ادلنيا احملمتةل مثل الإعارة عرب احلدود. ودمع الوفد وعرب عن تقديره لالإ

ثراء النقاشات واليت جيب أأن تس متر يف اللجنة وفقا للتفويض اذل وقد مكنهتم ال راء واملستندات ي حيمك معلهم. من أأجل اإ
 املتنوعة اليت قاموا بتبادلها من احلفاظ عىل حوار بناء مثل اكفة ادلول الأعضاء. 

يران الإسالمية بيان وفد و  .194 اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأس يوية. وقد وفرت البيئة الرمقية  بنغالديشأأيد وفد مجهورية اإ
الت مبا يف ذكل النفاذ للمعرفة وتبادل املعلومات يف اجملمتع. ويف الوقت نفسه، فرض نظام فرصا جديدة يف العديد من اجمل

حقوق املؤلف حتدايت جديدة عىل املكتبات ودور احلفظ يف سبيل القيام ابلس تغالل الاكمل لهذه الفرص. ومل تكن 
ت التكنولوجية الناش ئة يف ظل حاجهتا يف التوسع فهيا الاس تثناءات والتقييدات املتوخاة يف املعاهدة اكفية للتعامل مع التحداي

من أأجل التعامل مع قضااي جديدة واليت مل تواهجها يف عرص الكتب الورقية. عالوة عىل ذكل، ومن وهجة نظر جدول أأعامل 
التقييدات قدمت ، جيب مالحظة أأن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول الاس تثناءات و التمنية

وعرب عن أأمهل يف أأن تصل نتاجئ الأداة أأو مثال خاص وهام لأنشطة وضع املعايري اخلاصة بتطبيق جدول أأعامل التمنية. 
ىل العقول املبدعة يف العرص الرمقي، أ خذين يف احلس بان رضورة تطوير أ لية دولية من أأجل التغلب عىل  الأدوات ادلولية اإ

س ياق، عرب عن دمعه الشديد لوجود أ لية أأو أ ليات ملزمة قانونيا ابلنس بة لالس تثناءات هذه التحدايت. ويف هذا ال 
ىل والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وكذكل املؤسسات البحثية والتعلميية.  ومن أأجل متهيد الطريق لوصول الناس اإ

نه يعتقد أأن مثل هذه الأداة أأو الأدوات امللزمة قانونيا سوف تساعد عىل التعامل مع احتياجات اكفة  املعلومات واملعرفة فاإ
ىل تطوير أ لية دولية تتعامل مع هذه التحدايت اجلديدة. ومن أأجل القيام   مبهمتهادلول فامي يتعلق بأأعامل الرمقنة وسوف يؤدي اإ

نشاء أأداة أأو أأدوات دولية للمكتبات ودور احلفظ  من الوفود يف  كام أأكدت العديدواخلروج مبقرتحات ملموسة خاصة ابإ
اجللسات السابقة وعىل اللجنة الإرساع يف العملية وبدء مفاوضات سشأأن النص. ويف الهناية، اكن من املهم أأن يمت الفصل بني 

ودمع الوفد دمج النص املقرتح واملدرج يف وثيقة . لوثيقة العملاكفة التعليقات عن النص املقرتح مع وضع ملحق 
SCCR/26/3 العمل املتضمنة تعليقات حول الاقرتاحات النصية من أأجل وضع أ لية قانونية دولية  حتت عنوان "وثيقة

مناس بة )بأأي صورة اكنت( فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ"، واليت أأعدهتا اجملموعة 
سوف ميثل أأساسا جيدا ملفاوضات اللجنة. كام  واكن يرى أأن النص املدمجوراجواي. أأ الأفريقية ووفود الربازيل والإكوادور و 

، اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأس يوية، سشأأن وجوب قيام اللجنة بدراسة بنغالديشدمع أأيضا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد 
ويف . بني أأيدهيممعلية تعيني ميرسين أأو "أأصدقاء الرئيس" لتطوير نص معل لالس تثناءات والتقييدات من الواثئق املتوافرة 

ىل بيان وفد كينيا اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية حول معل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق  الهناية أأشار اإ
واكنت هناك ثالثة قضااي هامة تمت دراس هتا يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف اجملاورة حول الاس تثناءات والتقييدات. 

ىل اتفاق حول برانمج معل اللجنة اذلي يتعلق ابلثالثة  واحلقوق اجملاورة ويف امجلعية العامة السابقة، ومل يمتكنوا من التوصل اإ
وقد مت التفاق يف املشاورات ذات الصةل عىل أأن بنود برانمج معل اللجنة سوف هيئات البث. موضوع قضااي مبا يف ذكل 

 وبناء عليه يكون عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2012يقوم عىل أأساس تفويض امجلعية العامة لعام 
دولية مناس بة، سواء يف صورة معاهدة أأو أأي صورة، مع تقدمي الاس مترار يف املناقشات املتعلقة بوضع أأداة أأو أأدوات 

للجنة مة يف ادلورة الثامنة والعرشين توصيات تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ للجمعية العا
ساراي عىل اكفة املوضوعات  2012ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وذلكل، ظل تفويض امجلعية العامة لعام 

ىل تفويض جديد من امجلعية العامة. وذلكل، مفن الناحية القانونية لت وجد املوجودة عىل جدول الأعامل حىت يمت التوصل اإ
 طريقة أأخرى سوى مناقشة اكفة القضااي عىل قدم املساواة دون أأي متيزي بيهنا. 

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رسوره لس مترار املناقشات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق  .195
ناجملاورة سشأأن الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ.  والتقييدات اخلاصة بدمع معل هذه  تالاس تثناءا اإ

ىل املصنفات تعترب العنارص الأساس ية يف نظام حقوق مؤلف متوازن وفعال. وكام مسعوا املؤسسات يف احلفظ  وتوفري النفاذ اإ
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ن هناك العديد من ادلول اليت تشارك يف حتديث اس تثناءات املكتبات ويعترب هذا اجملال من اجملالت الناش ئة وخاصة يف  فاإ
ظل الوسائل التكنولوجية اجلديدة. ومن بني هذه ادلول الولايت املتحدة الأمريكية واليت خضعت فهيا هذه الاس تثناءات 

ىل  ذا اكنت هناك حاجة اإ دخالجللسات اس امتع ترشيعية واجامتعات مائدة مس تديرة عامة دلراسة ما اإ تعديالت. ومن وهجة  اإ
هيا املرونة لتكييف الاس تثناءات والتقييدات بصورة متكهنا من التعامل مع احتياجاهتا من نظره لبد للك دوةل أأن يكون دل

واكنت هذه املرونة رضورية خالل قيود الالزتامات ادلولية، مع أأخذ بيئة لك مهنا القانونية والثقافية والاقتصادية يف الاعتبار. 
ولهذا السبب مل تدمع وضع معايري ابلنس بة لدلول الأخرى أأيضا. ابلنس بة للولايت املتحدة الأمريكية واعتقدت أأهنا هامة 

ملزمة عىل املس توى ادلويل أأو قيام اللجنة أأو امليرس ابملزيد من العمل خبصوص وضع نص ملعاهدة. واكن من الواحض أأن 
ناسب. وهناك الكثري اذلي بعض ادلول لها أ راء خمتلفة ولكن اكنت املناقشات ابلتأأكيد ابلنس بة هلم مجيعا هامة ويف وقهتا امل 

ميكن حتقيقه يف اللجنة لتشجيع وتعزيز تطوير اس تثناءات وتقييدات مناس بة وحديثة للمكتبات ودور احلفظ. واس مترت 
وأأهداف عىل مس توى عايل  مبادئالولايت املتحدة الأمريكية يف قناعهتا بأأن أأفضل طريق للسري للأمام هو الرتكزي عىل 

وقد يكون ذكل متسقا مع فكرة بروفيسور كينيث كروز داف اليت تتفق علهيا اكفة ادلول الأعضاء. والأه املبادئوحتديد 
وقام الوفد بتقدمي وثيقة سشأأن موامئة املفاهمي أأو موضوع الاس تثناءات والتقييدات بدل من موامئة صياغة الترشيعات نفسها. 

. ويود الوفد أأثناء التقدم يف العمل يف أأن SCCR/26/8تبات والأهداف املنقحة واخلاصة ابس تثناءات املك  املبادئتتضمن 
والأهداف يف صياغة ميكهنم مجيعا قبولها من أأجل  املبادئيشارك يف مناقشات موضوعية داخل اللجنة لتطوير مجموعة من 

طار لدلول الأ  عضاء ميكهنا من تيسري الاعرتاف بأأدوار اخلدمات العامة املتنوعة اليت تقدهما املكتبات ودور احلفظ ولتوفري اإ
جناز أأدوارها.  ىل تفامه مشرتك حول هذه قدرة هذه املؤسسات عىل اإ والأهداف س تقوم ابقرتاح  املبادئومبجرد توصلها اإ

قلميية ومؤمترات  تطبيقها من خالل املزيد من العمل عىل تطوير وحتديث القوانني الوطنية. وسوف يتضمن ذكل ورش معل اإ
ىل ادلراسات وادلمع الفين. لقد اكن عىل ثقة من أأن هذا املهنج سوف ينتج عنه تقدم حقيقي وتبادل خربات ابلإضافة  اإ

ىل اخلطوة الهامة التالية املمتثةل يف وحتسينات يف خدمات املكتبات ودور احلفظ حول العامل.  جراءوتطلع اإ مناقشات هادفة  اإ
 والأهداف.  املبادئحول 

ىل أأمهية الاس تثناءات والتقييدات يف قانون حقوق املؤلف، عرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للر و  .196 ئيس وأأشار اإ
ن الأحاكم املتعلقة ابلس تثناءات  ىل املعرفة والرتاث الثقايف. ويف هذه اللحظة، فاإ واذلي يفي ابحتياجات امجلهور يف النفاذ اإ

وقد ظهر ذكل من خالل ادلول الأعضاء.  والتقييدات قد انعكست يف التفاقيات ادلولية والترشيعات الوطنية يف العديد من
البحث. عالوة عىل ذكل، مسحت الترشيعات الوطنية لدلول بأأن تأأخذ يف احلس بان خصوصية الشعوب اليت تعيش يف ادلول 

ىل الرتاث الثقايف، واملعلومات واملعرفة.  ومن أأجل احلفاظ عىل النفاذ وتوزيع مثل هذه املعرفة، تضمنت ومتطلباهتا ونفاذها اإ
الترشيعات الوطنية تقييدات وخاصة للمكتبات ودور احلفظ ومؤسسات البحث. ويعمل الوفد بصورة متصةل عىل حتديد 

ىل املعرفة وقد انعكست نتيجة هذا العمل يف ترشيعاهتا الوط  ىل نية. الاحتياجات اخلاصة لشعبه فامي يتعلق ابلنفاذ اإ وأأشارت اإ
لقاء هجود الويبو املتعلقة بدراسة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة بقانون حقوق املؤلف.  وقد قام بصفة خاصة ابإ

عداده الربوفيسور كينيث كروز فامي يتعلق ابملكتبات ودور احلفظ. وقد مت مجع هذا البحث بناء  الضوء عىل البحث اذلي قام ابإ
لعمل اللجنة  مفيدةائق حول الأحاكم يف عدد من ادلول فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات واكنت عىل معلومات وحق

ىل هذا البحث يف الاحتاد الرويس من خالل موقع  خبصوص هذه املسأأةل. وعرب عن أأمهل يف أأن ميكن يف املس تقبل النفاذ اإ
د نطاق اخلربات وال راء املتعلقة ابملسأأةل، وخاصة من خالل مالويبو عىل الانرتنت. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من املهم 

 اخلربات املتقدمة واملشاركة يف الاجامتعات ومن خالل تقدمي معلومات حول الترشيعات الوطنية. 

ىل ترمجة للروس ية ورصحت بأأنه عىل وفد الاحتاد الرويس طلب ذكل من الأمانة من و  .197 ىل الإشارة اإ أأشارت الأمانة اإ
 الالكرتوين وبذكل يكون دلهيا جسل مكتوب وتس تطيع جتهزي الرتمجة.  خالل الربيد

ىل السري قدما. واكن من املهم و  .198 عرب وفد كينيا عن رغبته يف تقدمي بعض التوضيحات فامي يتعلق بكيفية حاجهتا اإ
اكن يتعلق مبناقشة مسأأةل، ابلنس بة للجنة أأن حترتم التفويض اذلي بني أأيدهيم. وقد قام الوفد ابلتوضيح يف بيانه أأن التفويض 
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ىل جسل ميكن من خالهل التعامل مع احلل. وشعرت بعض ادلول الأعضاء أأن اللجنة  والتوصل حلل ويف الهناية الوصول اإ
ىل أأداة قانونية ملزمة وشعر البعض ال خر بعدم رضورة ذكل. ومل مينعها ذكل من التعامل مع املسائل الواحضة، واليت  حتتاج اإ

ىل قشات وادلراسة اليت قام هبا بروفيسور كينيث كروز. تنبع من املنا واكن من الواحض أأن هناك مسائل حقيقية وحتتاج اإ
حلول. وبغض النظر عن الشلك الهنايئ وبغض النظر عن الشلك اذلي ظنت ادلول الأعضاء أأن احلل س يكون عليه، اكن 

احلقيقية. وابس تخدام التناظر اكن الأمر يبدو وكأن  واكن علهيم التوصل حللول لهذه املسائلجيب عقد مناقشات حقيقية. 
جاابت متعددة ميكن الاختيار من بيهنا.  اكنت توصية  (ج)اكنت قانون منوذيج،  (ب)اكنت املعاهدة،  (أأ )دلهيم اختبار به اإ

ىل الفصل وقال هناك خيار وجود معاهدة ولكنه ل حيبذ هذا اخليار. ووثالثة أأشاكل أأخرى.  مه ل وقد ذهب طالب اإ
يس تطيعون تغيري سؤال الاختبار وبذكل فمل يكن هناك خيار للمعاهدة أأو لأن الطالب ال خرين اكنوا س يقومون هبذا اخليار. 

لقد اكنوا يتحدثون عن، أأول، أأهنم اكنوا يف ظل تفويض من اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة واثنيا أأهنم 
شارة خارج نطاق اللجنة أأو خارج نطاق موضوع س تثناءات والتقييدات. اكنوا يف ظل تفويض لال ومل يكن هناك اختيار أأو اإ

ويقع عىل عاتقهم مجيعا ما اذلي س تقوم اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة لكجنة الاس تثناءات والتقييدات. 
بتناول املسأأةل بطريقة، متكهنم بوضوح  يشءم اختاذها أأن يقوموا قبل لك ابختياره يف الهناية. واكنت أأكرب وأأمه خطوة جيب علهي

يتقدموا من ت ك النقطة. وقد مسع الوفد ادلول الأعضاء ويه تقول ان بعضها  أأنمن الفصل بني املشالكت واحللول وميكهنم 
ن املناقشات اكنت جيدة لكهنا فهيي ليست فعاةل أأو معلية يف ال  سري قدما. وحث الوفد ادلول تفضل املعاهدة وذلكل فاإ

 الأس بوعالأعضاء مجيعا عىل الرتكزي عىل الروح الطيبة واليت سادت أأثناء هذا الأس بوع واملناقشات املرمرة اليت متت أأثناء 
ىل أأين أأ اذلي تال العرض التوضيحي الرائع للربوفيسور كينيث كروز. وحث ادلول عىل  ن تكون معلية للغاية وينظرون اإ

ىل السري يف طريق غري بناء. وجيب علهيم  س تقودمه ت ك هنم س يكونوا مضطرين اإ ذا اس متروا بنفس الطريقة فاإ املناقشات. واإ
 حماوةل ممارسة ضبط النفس حبيث ميكهنم الاس مترار يف العمل عىل سري الويبو للأمام. 

وفدي الياابن، اذلي حتدث ابمس  وعرب الوفد عن دمعه لبياىنوعرب وفد اليوانن عن أأمهل اخمللص يف حتقيق نتاجئ مرمرة.  .199
ىل  اجملموعة ابء، ووفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. وشارك وهجة النظر القائةل بأأن حبر حقوق املؤلف اجلديد حيتاج اإ

ماكنية قيام اللجنة ابلسري قدما وفقا بوصةل وخاصة عندما يكون هناك هجود جامعية وواحضة.  ىل أأن يرى اإ لقد اكن يتطلع اإ
ليه هذه البوصةل. لبن واكن علهيم أأن يأأخذوا يف احلس بان أأنه ود جدول الأعامل بناء عىل فهم متبادل سشأأن املاكن اذلي تقودمه اإ

ل يوجد توافق يف الرأأي يف جمال الاس تثناءات والتقييدات وأأن الإطار احلايل حلقوق املؤلف يوفر مرونة لدلول الأعضاء يف 
ن العمل عىل معاهدة البث اكن يسري عىل ما يرام حىت ال ن. ورمبا قد حان الوقت تبين ترشيعات خاصة هبا. كذكل ف اإ

 للمشاركة يف املزيد من املناقشات املوضوعية لس تكاملها بصورة انحجة. 

يل ابراغوايوعرب وفد الإكوادور عن تأأييده لبيان وفد  .200 ودمع حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي.  اإ
تعليقات العديد من ادلول الأعضاء اليت اعرتفت بأأن املكتبات ودور احلفظ قد وفرت احلصول عىل املعرفة وأأسهمت يف 

ىل أأمهية دراسة بروفيسور كينيث كروز. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن  أأيضاالتمنية الاجامتعية والاقتصادية للبدلان. وأأشار  اإ
ىل  حرازهناك حاجة اإ وجود أأداة قانونية دولية. وعرب عن أأمهل يف أأن يمتكنوا حتت قيادة الرئيس احلكمية  تقدم من خالل اإ

ابلعثور عىل عامل مشرتك يك حيققوا تقدما حول املوضوع. ويف هذا الصدد وبروح بناءة للغاية، اكنت هناك وفود مثل 
ثيقة معل وهو ما ميكن أأن يبني اجملالت اليت وراجواي والهند واجملموعة الأفريقية اليت قامت بتقدمي نصا ميثل و أأ الربازيل و 

ىل عامل مشرتك من أأجل حتقيق تقدم يف معل اللجنة وحتقيق ميكهنم حتقيق تقدم فهيا يف اللجنة.  وعرب عن أأمهل يف أأن يصلوا اإ
 تقدم سشأأن الأداة القانونية. 

ىل وثيقة  .201 شارة اإ ىل أأن هناك اإ . وقد مت تقدمي الوثيقة SCCR/29/4وعرب الرئيس عن شكره لوفد الإكوادور ورصح اإ
وسوف يقوم الرئيس بدعوة الوفد لطراها ولكن يف أ خر جلسة للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة قام وفد 

. وقد قام ابلعرض التوضيحي يف البداية لكن من أأجل التأأكد بصورة SCCR/26/8الولايت املتحدة الأمريكية بتقدمي وثيقة 
ذا اكن س يقوم اكمةل خبار اللجنة مبا اإ  من اس تكامهل قام الوفد بدعوة وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلإجابة بصورة موجزة واإ



SCCR/29/5 

78 
 

ن الرئيس يدعو وفد الولايت املتحدة الأمريكية  ذا اكن س يقوم ابختتامه، فاإ ابختتام العرض التوضيحي أأم أأنه قد أأهناه. واإ
ابلس تعداد لتقدمي  SCCR/29/4م مبطالبة أأعضاء الوفود اذلين س يقومون بعرض وثيقة لس تكامل العرض التوضيحي مث يقو 

 عرض توضيحي. 

وعرب وفد الولايت املتحدة عن شكره للرئيس عىل فرصة اس تكامل العرض التوضيحي. ومل يكن يريد تكرار التعليقات  .202
قوق املؤلف واحلقوق اجملاورة لكنه مثن فرصة أأخذ اللكمة الافتتاحية اليت قدهما يف اجللسات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب

سهام بروفيسور كينيث  عادة الرتكزي علهيا يف ضوء املناقشات اليت قامت اللجنة هبا يف ضوء اإ مرة اثنية لس تكامل الوثيقة واإ
ىل تعليقات أأعضاء وفود من العديد من ادلول الأعضا كروز ىل ء املمتزي يف فهمهم. وقد اس متع بعناية اإ واس متر يف الاس امتع اإ

الأهداف العامة للعمل املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات. وقد ساعد يف ذكل تقدمي تعريف موجز للأهداف، وما اذلي 
ىل تفامه. وبيامن يوجد دلهيم أأنظمة قانونية خمتلفة واس تفادوا من املرونة الوطنية، عرب  يسعون لتحقيقه، واملبادئ، يف الوصول اإ

ن اعتقاده بأأهنم ميكهنم معا تطوير بعض الأهداف واملبادئ للمساعدة عىل تيسري اس تثناءات املكتبات ودور احلفظ الوفد ع
ن  غالبية ادلول الأعضاء دلهيا بعض الترشيعات املطبقة يف اكفة أأحناء العامل. وكام عرفوا من دراسة بروفيسور كينيث كروز فاإ

ات يف قوانيهنم الوطنية مبا يامتىش مع الزتاماهتم ادلولية مبا يف ذكل اختبار الثالث لتشجيعهم عىل تبين التقييدات والاس تثناء
ومل يرد ادلخول يف تفاصيل كثرية حول الهدف الثاين، لمتكني املكتبات ودور احلفظ من أأداء دور تقدمي خدماهتا خطوات. 

 واذلي انعكس يف دراسة بروفيسور كينيث كروز. وقد العامة حلفظ املصنفات، غري القول بأأنه جمال مسعوا فيه الكثري من ادلمع
دوةل بتطوير اس تثناءات لهذا الغرض. ويعترب دمع البحث والتمنية البرشية من املهام الأساس ية للمكتبات  100قامت أأكرث من 

نفات اليت تكون ودور احلفظ يف اكفة أأحناء العامل. وقد عكس هذا الهدف دور املكتبات ودور احلفظ يف توفري النفاذ للمص 
املعرفة الرتامكية وتراث شعوب العامل. ومن أأجل متكن املكتبات ودور احلفظ من الاضطالع بدورها كبوابة للمعرفة لبد من 

ويف هذا الصدد، قامت اس تثناءات وتقييدات حمدثة ومت أأن تمتكن من توفري النفاذ للمواد املوجودة دلهيا بطرق مناس بة. 
طار ميكن املكتبات ودور احلفظ من تقدمي نسخ تتضمن مواد للباحثني واملس تخدمني تكييفها وفقا لالحتيا جات بعمل اإ

وقد ال خرين سواء بصورة مبارشة من خالل املكتبات الوس يطة مبا يف ذكل العملية التعاونية اليت تسمى الإعارة بني املكتبات. 
تلف ادلول الأعضاء يوجد هبا قواعد خمتلفة سشأأن واعرتف أأن خم عكس هذا الأمر موضوع حقوق النسخ وتأأمني النسخ. 

الإيداع القانوين واكنت مرنة ابلنس بة لهذا الهدف، لكنه أأراد أأن يؤكد عىل نقطة هامة انعكست يف التقرير. أأن املكتبات 
فروضة عىل ودور احلفظ ختدم امجلهور من خالل احلفاظ عىل املعلومات احلكومية الرضورية. ولجيب لقيود حقوق املؤلف امل

املواد احلكومية ان حتد من قدرة املكتبات ودور احلفظ عىل اس تقبال واحلفاظ عىل ونرش املصنفات احلكومية. وقد مسعوا 
كثريا عن العديد من التحدايت اليت تواجه معلية احلفظ والنفاذ يف البيئة الرمقية ولهذا السبب مت تضمني هدف خامس مفاده 

وتلعب ات جيب أأن متكن املكتبات ودور احلفظ من القيام مبهمة خدمة امجلهور يف البيئة الرمقية. أأن الاس تثناءات والتقييد
املكتبات ودور احلفظ دورا هاما بصفة خاصة يف تمنية النظام البييئ للمعرفة يف القرن الواحد والعرشين. وبناء عليه، جيب أأن 

ملؤسسات من الاس مترار يف تنفيذ هممهتا يف خدمة امجلهور يف تساعد الاس تثناءات والتقييدات يف ضامن متكن مثل هذه ا
البيئة الرمقية، مبا يف ذكل احلفظ وتوفري النفاذ للمعلومات اليت مت وضعها يف صورة رمقية واس تخدام الأساليب التكنولوجية 

عات غنية هامة للبحث ويف الوقت نفسه، أأكد الوفد عىل أأن املكتبات ودور احلفظ متت ك مجمو الش بكية بصورة مناس بة. 
وادلراسة يف خمتلف التخصصات اليت يزتايد تعقيدها وميكن أأن تكون الاس تثناءات والتقييدات اليت تصاغ وفقا للحاجة 

الأخرى اليت  املبادئكام عكست أأيضا واكنت هذه يه الأهداف. وس يةل هامة للمساعدة عىل البناء عىل املعرفة احلالية. 
لتقدمي خدمات املكتبات ودور احلفظ. فعىل سبيل املثال، نصت عىل اس تخدام ادلول الأعضاء اكنت هامة للغاية ابلنس بة 

ىل أأنه عىل ادلول الأعضاء يف الاس تثناءات اخلاصة والعامة مثل الاس تخدام العادل والتعامل خلدمة امجلهور.  وأأشارت أأيضا اإ
ابلس تثناءات املتعلقة ابملسؤولية عن بعض أأنواع الأرضار املالية واليت تطبق عىل املكتبات ودور الظروف املناس بة أأن تقر 

احلفظ عندما تعمل بنية حس نة وعندما تعتقد أأهنا ترصفت مبوجب قانون حقوق املؤلف. وأأقرت بأأن أأحصاب احلقوق يلعبون 
ىل املصنفات احملمية مبوجب حقوق املؤلف يف ادلول النامية واملتقدمة. وتتطلب الأساليب  دورا هاما يف اس تدامة النفاذ اإ

التكنولوجية رسيعة التغري وجود حلول مرنة وجيب عىل ادلول الأعضاء أأن تشجع احللول التعاونية واملبتكرة بني اكفة أأحصاب 
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ضافية. وأأدرك أأن هناك العديد من النظم واملناجه القانونية اخملتلفة وأأن هناك نظم أأخرى قامت ب املصلحة.  تحديد موضوعات اإ
وبيامن جند أأن هناك العديد من املوضوعات احملمتةل قامت الوثيقة بوصف اجملالت اليت ميكن أأن يوجد حولها توافق يف الرأأي 

ىل اتفاقواليت س يكون من   ومبادئوعرب عن تقديره لهامتم ادلول الأعضاء ودراس هتا لأهداف سشأأهنا.  املرمر أأن يمت التوصل اإ
ة. وما أأن حيني الوقت املناسب عىل جدول أأعامل اللجنة، يود الوفد سامع وهجات نظر معينة حول الأمور اليت ميكن الوثيق

 لدلول الأعضاء قبولها والأمور اليت تريد تغيريها. 

نه يرغب يف أأن يقول بضعة لكامت  SCCR/29/4ورصح وفد الربازيل بأأنه قبل التحدث ابمس مؤيدي الوثيقة  .203 فاإ
ازيل من أأجل مشاركة بعض املعلومات اليت تتعلق ابلتطورات الأخرية يف الربازيل مع ادلول الأعضاء واليت تتعلق ابمس الرب 

قرار معاهدة مراكش. لقد اكنت ملزتمة الزتاما ل حتيد عنه ابلسبب اذلي  ىل التفاوض والنجاح يف  حدااإ برامهبا اإ معاهدة  اإ
ومن  جراءات القانونية ادلاخلية لإقرار املعاهدة ابلطريقة الرسيعة اليت توقعهتا.مراكش لكن للأسف مل تمتكن من امليض يف الإ 

. وقد 2014الطبيعي فقط، أأن العملية الانتخابية قد س يطرت بصورة مزتايدة عىل الساحة الس ياس ية يف الربازيل أأثناء عام 
ىل الإبطاء من الإجراءات ادلاخلية للعديد من املبادرات مبا يف ذكل  معاهدة مراكش. واكن اخلرب اجليد هو أأن املعاهدة أأدت اإ

فيه عندما يقوم  الإرساعقد مت تقدميها لفحص وموافقة الكوجنرس. واكنت احلكومة عىل ثقة من أأن الإقرار سوف يمت 
من الكوجنرس بدراسة هذه الوثيقة الهامة. والأمه من ذكل، أأنه أأكد عىل أأن معاهدة مراكش قد مت تقدميها من أأجل حفصها 

دراج املعاهدات والتفاقيات ادلولية املتعلقة حبقوق  45قبل الكوجنرس بناء عىل التعديل ادلس توري رمق  واذلي مسح ابإ
ميكن القيام بعملية  45الإنسان يف القانون الربازييل وتكون مساوية لتعديالت دس تورية. ومبوجب التعديل ادلس توري رمق 

مما هو احلال ابلنس بة للتعديالت ادلس تورية. لقد اكنت املرة الثانية يف التارخي اليت يمت املوافقة الترشيعية بصورة أأكرث رسعة 
، قام الكوجنرس الربازييل 2008كأساس لعرض املعاهدة عىل الكوجنرس. ويف عام  45فهيا اس تخدام التعديل ادلس توري رمق 

 45واليت وضعت مبوجب التعديل ادلس توري رمق  بدراسة نص معاهدة الأمم املتحدة اخلاصة حبقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
دراج معاهدة مراكش  وأأقر املعاهدة بوصفها مساوية لتعديل دس توري مبوجب القانون الربازييل. وجيب أأن يمت النظر للقرار ابإ

احلكومة  عىل أأنه مؤرش واحض عىل الأمهية الكبرية اليت تولهيا 45يف القانون الربازييل من خالل التعديل ادلس توري رمق 
ىل وثيقة الربازيلية لهذه الوثيقة والزتاهما املس متر بتطبيقها الرسيع.  وحدت واليت تعترب وثيقة  SCCR/29/4وأأشار الوفد اإ

عدادها ابلتعاون مع اجملموعة الأفريقية ووفود الربازيل والهند  SCCR/26/3النص املوجود يف الوثيقة  ووثيقة مت اإ
بتوحيد النص املقرتح من قبل اجملموعة الأفريقية ووفود الربازيل والهند  SCCR/29/4وأأوراجواي. وقد قامت الوثيقة 

وأأوراجواي. وقد حافظوا عىل شلك النص مع احلفاظ عىل عدد املوضوعات وعنوان لك موضوع كام اكن يف الوثيقة السابقة 
لوثيقة اجلديدة بعرضها مع نفس الأفاكر ولأن النص املقرتح هل نفس الأهداف الأساس ية وتالىق يف عدة نقاط، فقد قامت ا

ن النص اجلديد املوحد  ىل حتسني. وهبذا املعىن، فاإ العامة بصورة أأوحض مع معل تعديالت يف الأجزاء اليت رأأت أأهنا حتتاج اإ
مصاحل وأأهداف  SCCR/29/4وقد عكست وثيقة قد قدم نصا أأوحض بعد ان مزج بني املقرتحات السابقة يف وثيقة واحدة. 

ىل أأن وثيقة الوف مفتوحة  SCCR/29/4ود الأخرى اليت مل تشارك يف معلية التوحيد اليت قام هبا املؤيدون. وأأشار املؤيدون اإ
للمساهامت من الوفود الأخرى املعنية وظلت حتت أأمرها الاكمل لتقدمي مزيد من الإيضاحات حول نقاط حمددة والأفاكر 

لهيا الوثيقة. وقد أأوحض املؤيدون أأيضا بأأهنم اعرتفوا بأأن هناك العديد من الوفود اليت عربت عن رأأهيا يف أأهنا  العامة اليت تستند اإ
لتشرتك يف ال راء مع املؤيدين وأأهنم يفضلون مناقشة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات وخاصة مع وجود أأهداف خمتلفة. 

ابلنس بة ملن مل يتوافقوا معهم يف الرأأي  س تكون مفيدة، حىت SCCR/29/4اعترب املؤيدون أأن وثيقة وابلرمغ من ذكل،  
ىل جانب الوسائل املمكنة للتعامل  لإهنا تساعد أأيضا عىل الرتكزي عىل نقاط اخملاوف اليت متت ااثرهتا من منظور املؤيدين اإ

ىل املستند أأيضا عىل أأنه مسامهة يف املناقشات املفاهميية املتعلقة ابلس تثناءات والت  قييدات اخلاصة معها. ذلكل جيب النظر اإ
ن الفقرة الأوىل والثانية مس متدتني من  ابملكتبات ودور احلفظ اليت ستمت يف اللجنة. وفامي يتعلق ابملوضوع الأول وهو احلفظ، فاإ

ونصت الفقرة الأوىل عىل اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومسامهة وفد الإكوادور، ومت مزج النصني مع معل تعديالت يف الصياغة. 
ناء الأسايس املتعلق حبق النسخ، بيامن اكنت الفقرة التالية متثل تقييدا للمصنفات أأو املواد اليت مت حفظها أأو أأن الاس تث 

استبدالها ولأغراض حمددة مثل التعلمي والبحث واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف أأو لس تخدامات أأخرى تسمح هبا الوثيقة أأو 
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ىل أأن الاس تثناء اكن يتعلق فقط الاس تخدامات وفقا لالس تخدام العادل. وأأشارت  الفقرة الأخرية يف هذا املوضوع اإ
ابلس تخدامات اليت ل هتدف للرحب كام أأجد عىل اختبار الثالث خطوات. وفامي يتعلق ابملوضوع الثاين، وهو احلق يف النسخ 

يف الصياغة. وقد مضن هذا وضامن النسخ، قام النص اجلديد مبزج الاقرتاحات السابقة يف صورة فقرتني مع بعض التعديل 
ىل املكتبات الأخرى لأغراض معينة، وللتعلمي  ىل مس تخدمهيا أأو اإ املوضوع قيام املكتبات بتوفري نسخ من املصنفات اإ

وطبقا لالس تخدام العادل اكنت الفقرة الثانية أأيضا وادلراسات اخلاصة والبحث أأو توفري املستندات للمكتبات الأخرى. 
تضمن أأن املكتبات ودور احلفظ ستس تفيد من التقييدات الأخرى املتوفرة يف الترشيعات الوطنية اليت ستسمح 

للمس تخدمني بعمل نسخة من املصنف. وفامي يتعلق ابملوضوع الثالث، مت اس تخدام نص اجملموعة الأفريقية بصورة عامة مع 
دخ . وقد أأعطى النص قدرة كبرية النصال تعديالت سس يطة لتوضيح أأن املصنفات يف أأي صورة سوف تكون متضمنة يف اإ

ذا اكنت س تقوم بتطبيق وكيفية تطبيق س ياسات الإيداع القانوين وفقا لالقرتاح الأصيل لوفد  لدلول عىل اختاذ قرار سشأأن ما اإ
الإيداع القانوين هو ضامن احلفاظ عىل الثقافة مع ضامن أأن الثقافة  وعالوة عىل ذكل، أأوحض أأن الغرض من قواعدالهند. 

وفامي يتعلق ابملوضوع الرابع وهو الرمقية اليت مت توفريها أأو توصيلها للجمهور سوف تكون خاضعة لقواعد الإيداع القانوين. 
لربازيل والإكوادور وأأوراجواي وحافظ عىل الإعارة املكتبية فقد مزج النص بني اقرتاح اجملموعة الأفريقية مع مساهامت وفود ا

ىل  ىل تفويض لإعارة املصنفات املوجودة يف مجموعاهتا اإ روح اقرتاح وفد الهند مبعىن أأن املكتبات ل جيب أأن حتتاج اإ
ىل املكتبات الأخرى.  ىل أأن الإقراض ميكن أأن حيدث بأأي وس يةل املس تخدمني أأو اإ مبا يف ذكل البث الرمقي وأأشار النص اإ

ط أأن يامتىش مع املامرسة العادةل كام هو منصوص عليه يف القانون الوطين. ومت وضع الفقرة الثانية لضامن أأن ادلول سرش 
الأعضاء اليت تبنت يف ترشيعاهتا حق الإقراض العام ميكهنا الاحتفاظ هبذا احلق. وفامي يتعلق ابملوضوع اخلامس املوازي، وهو 

مج املقرتحات السابقة يف لغة سس يطة ونص عىل أأن املكتبات ودور احلفظ جيب أأن الاس ترياد، فقد قام النص اجلديد بد
حتصل عىل وتس تورد الأعامل اليت مت نرشها بصورة قانونية، عندما مل تقم دوةل من ادلول الأعضاء ابلنص عىل الاستنفاذ 

يتعلق ابملوضوع السادس وهو النص  وفاميادلويل حلق التوزيع بعد أأول معلية بيع أأو نقل ملكية املصنف بطريقة أأخرى. 
( من معاهدة مراكش، اليت تعاملت أأيضا مع 1) 5اخلاص ابلعبور العام، واكن يتضمن الصياغة اليت مت التفاق علهيا يف املادة 

واكن النص ذو أأمهية كبرية ابلنس بة للوثيقة لأنه اكن يضمن أأن املكتبات ودور احلفظ يف لك الاس تخدامات عرب احلدود. 
قراض، وتوفري وتوزيع نسخ مت أأ  عدادها وفقا لتقييد اس تثناء من أأجل مكتبة أأخرى أأو دور حفظ أأخرى يف اإ حناء العامل ميكهنا اإ

ىل فرض انتشار املعرفة عرب احلدود مع ضامن أأن الاس تخدامات املسموح دوةل أأخرى من ادلول الأعضاء.  وقد اكن هيدف اإ
اس تثناء أأو وفقا للقانون الوطين. وفامي يتعلق ابملوضوع السابع وهو املصنفات هبا تضمنت نسخ فقط صنعت مبوجب تقييد أأو 

دخال صنفات املسحوبة وغري املتداوةل جتاراي، يتمية، وامل ال  فقد مت دمج مقرتح اجملموعة الأفريقية مع اقرتاح وفد الإكوادور، مع اإ
املصنفات املوهوبة، مع تعريف مثل هذه املصنفات  بعض التعديالت البس يطة عىل النص. وقد تناولت الفقرة الأوىل مسأأةل

بأأهنا مصنفات مل ميكن حتديد مؤلفها أأو صاحب احلق فهيا أأو مل يمت حتديد ماكنه بعد القيام بعملية حبث معقوةل. وقد جعلت 
ذا اكنت الاس تخدامات التجارية للمصن اختيارايالفقرة الثانية أأمرا  فات املعروفة املؤلف ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن تقرر ما اإ

من قبل املكتبات س تخضع لتعويضات أأم ل. وقدمت الفقرة الثالثة ضامن للمؤلفني وأأحصاب احلقوق، مبا يضمن أأنه عندما 
هنم س يحق هلم املطالبة بتعويضات ابلنس بة لالس تخدامات املس تقبلية أأو  يقومون بتعريف أأنفسهم للمكتبات أأو دور احلفظ فاإ

هناء مث وتناولت الفقرة الرابعة مسأأةل املصنفات املسحوبة والسامح للمكتبات بعمل نسخ ل هذه الاس تخدامات. ميكهنم طلب اإ
وتوفريها عندما يكون ذكل مناس با لعملية احلفظ والبحث والاس تخدامات القانونية الأخرى. ويف الهناية، وفرت الفقرة 

 يتعلق بتطبيق نص املصنفات اليتمية والسامح بتحفظات عىل اخلامسة مرونة كبرية ابلنس بة للك دوةل من ادلول الأعضاء فامي
دخال حتسينات عىل مقرتحات هذا النص.  وفامي يتعلق ابملوضوع الثامن اخلاص مبسؤولية املكتبات ودور احلفظ قام النص ابإ

كوادور وأأوراجواي مبا يامتىش مع اقرتاح وفد الهند من أأجل ض امن أأن أأمناء املكتبات ودور اجملموعة الأفريقية ووفود الربازيل واإ
ذا اكنوا يترصفون بنية سلمية معتقدين  احلفظ اذلين يعملون داخل نطاق همام وظيفهتم لن يكونوا عرضة لنهتاك حقوق املؤلف اإ

أأن هناك أأس باب معقوةل لالعتقاد بأأن الاس تخدام مسموح به وفقا لتقييد أأو اس تثناء، أأو اكن مضن النطاق العام، أأو مل يمت 
عفاء املكتبات ودور احلفظ من حظر  ه بأأي صورة اكنت من خالل حق من حقوق املؤلف. وقد مضنت الفقرة الثانية اإ

مسؤولية أأفعال مس تخدمهيا. وفامي يتعلق ابملوضوع التاسع وهو تدابري امحلاية التكنولوجية، فبدل من مزج النصوص املقرتحة 
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يف معاهدة مراكش، واليت توفر نصا أأوحض أأكد عىل أأنه عىل  7ا يف املادة فقد أأرادوا اس تخدام الصياغة اليت مت التفاق علهي
ادلول الأعضاء أأن تتخذ خطوات حبيث ل متنع التدابري التكنولوجية املكتبات أأو دور احلفظ من المتتع ابلتقييدات 

كوادور واجملموعة وفامي يتعلق ابملوضوع العارش وهو العقود، مت مزج اقرت والاس تثناءات الواردة يف الوثيقة.  احات وفود الهند واإ
الأفريقية يف نص موحد اكن الغرض منه ضامن أأن النصوص التعاقدية ل متنع أأو حتد من ممارسة الاس تثناءات والتقييدات 
ماكنية اس تخدام العقود، وخاصة املتعلقة ابملصنفات الرمقية، للحد  من الواردة يف الوثيقة. ولقد اس تويح النص من القلق من اإ

لغاء الاس تثناءات والتقييدات الواردة يف القانون الوطين أأو يف الواثئق ادلولية.  ويتبع هذا النص بعض التعديالت يف أأو لإ
القوانني الوطنية، مثل قوانني اململكة املتحدة، واليت تضمن أأن العقود ل ميكن أأن تلغي بعض الاس تثناءات والتقييدات 

عادة املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ . ويف اخلتام، وفامي يتعلق ابملوضوع احلادي عرش، وهو احلق يف ترمجة املصنفات، متت اإ
دراجصياغة اقرتاح اجملموعة الأفريقية، مع  ىل املصنفات يف أأي شلك، مأأخوذ من اقرتاح وفد الهند الأصيل اذلي  اإ شارة اإ اإ

ل هيا بصورة قانونية واليت ل تتوافر يف لغة معينة، ميكن ينص عىل أأن املصنفات اليت مت رشاؤها بصورة قانونية أأو النفاذ اإ
ترمجهتا من قبل املكتبات ودور احلفظ ملثل هذه اللغة بغرض التعلمي واملنح ادلراس ية والأحباث. واكن مؤيدي الوثيقة 

SCCR/29/4  وأأفاكرمه والنص  مبأ راهئعىل اكمل اس تعداد لأن يقوموا بتقدمي مزيد من الإيضاحات للوفود املهمتة فامي يتعلق
 اذلي طرحوه. 

قرار ودمع النص املوحد واذلي قام وفد الربازيل بتفسريه. وأأكد عىل أأنه فامي يتعلق ابحملتوى اخلاص  .204 وقام وفد الهند ابإ
ابلتقييدات والاس تثناءات ليس هناك أأي اعرتاضات من أأي دوةل من ادلول الأعضاء. وقد اكن الأمر يتعلق بكيفية وضعهم 

ىل أأن توحيد النقاط اخلاصة مبختلف الوفود وهو للمحتوى يف طار ونوع هذا الإطار. واكنت هذه يه نقطة اخلالف. وأأشار اإ  اإ
جمهود مت يف جلس يت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة الأخريتني وسارت قدما، حيتاج للمناقشة وحيتاج 

ىل القيام بدراسة أأي طريقة لتحسيهنا. وفامي ليه، اكن ها الأمر موضع تبادل اإ  يتعلق ابلشلك أأو الإطار اليت جيب نقلها اإ
ولبد من أأن يقوموا بتناول املصنفات الرمقية وأأنواع نرش املعرفة من خالل املكتبات والتقييدات لوهجات النظر. 

قائعي من القوانني ومت طرح وقدم بروفيسور كينيث كروز عرضا توضيحيا حول اجلزء الو والاس تثناءات من منظور عاملي.  
ومن الأمور اليت مت التأأكيد علهيا أأس ئةل موضوعية من قبل أأعضاء الوفود ومجموعات اجملمتع املدين واليت قدمت تنوع غين للغاية. 

سهام اللجنة ادلامئة املع  نية أأن هناك ابلطبع حاجة ملحة لالإنصاف بني الأجيال فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لضامن اإ
حراز تقدم هادف.   حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وادلول الأعضاء مبناظري خمتلفة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت اإ

مسه. وقام الوفد  .205 وعرب وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن شكره لوفد الربازيل عىل تقدمي النص املوحد ابإ
د أأن يرى اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ويه حترز تقدما يف ابلتأأييد الاكمل للنص ورصح بأأنه يري

ويوجد دلى ادلول املناقشات. لقد اكن من الواحض للغاية أأن التحدايت اليت يفرضها العرص الرمقي يه حتدايت لن تزول. 
هنا أأ الأعضاء تفويض ابلضطالع هبذا العمل. واكن من الواحض بغض النظر عن القوانني اليت دلهيم يف ترشيعاهتم الوطنية، 

خرى. ومن اجليد أأ اكنت تعمتد عىل قوانني ومناذج أأخرى. لقد اكنت تعمتد عىل الاقتباس من قوانني أأخرى من ولايت قضائية 
مشرتك يتعلق بقيام اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة بلعب دور كبري يف خلق  أأن يكون هناك تفامه

منصة، ميكن من خاللها لدلول الأعضاء بداية دراسة املسأأةل بصورة، مفيدة فامي يتعلق بطريقة صياغهتم لالس تثناءات 
القوانني املؤسس ية والأنظمة املؤسس ية لالهامتم ابلوسائل  ومل يمت تصمميوالتقييدات لمتكيهنا من التعامل مع التحدايت. 

صبحت متثل واقعا جديدا. أأ التكنولوجية اجلديدة بيد أأن هذه الوسائل التكنولوجية قد أأصبحت حاليا جزءا هاما من حياهتم و 
ن الوسائل التكنولوجية مل يمت ابتاكرها لتجعل حياهتم  تجعلها أأكرث احامتل وأأكرث كرث صعوبة لكن ل أأ لقد جعلت حياهتم أأفضل. اإ

فائدة. لقد اكنت أأماهمم فرصة حقيقية. لقد حاولوا أأن يبلوا قصارى هجدمه فامي يتعلق بصياغة الأفاكر كام يروهنا واكنوا 
مس تعدين للنقاش. واكنوا مس تعدين للحوار مع الوفود الأخرى بناء عىل طريقة رؤيهتم لهذه املسائل. ويف هناي اليوم أأرادوا 

ىل هدف مشرتك. واكنت الأمور الهامة يه عرض املسائل، وأأن يكونوا حمايدين بقدر الإماكن فامي عقد م  ناقشات والتوصل اإ
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يتعلق بنظر املشالكت املطروحة من خالل املسائل. ويف اخلتام، كيف ميكن حل املسائل من خالل تبادل ال راء. وحث 
  سري املناقشات للأمام. الوفد ادلول الأعضاء عىل السري قدما حىت يساعدوا عىل

عرب الرئيس عن شكره لوفد كينيا، اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية، واقرتح أأن يركزوا عىل تفامه مشرتك حول و  .206
ومل تكن درجوها يف املناقشات فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. أأ خمتلف املوضوعات اليت 

ىل توافق يف الرأأي، حيث  ىل الرتكزي عىل الاختالفات ولكن الرتكزي عىل املناطق اليت توصلوا فهيا اإ مهنجية البحث هتدف اإ
ىل وجود اس تثناءات وتقييدات  يمت تطويرها عىل املس توى الوطين من أأجل مساعدة املكتبات ودور يتفهموا أأن هناك حاجة اإ

واكن ميكهنم القيام بذكل كام فعلوا يف خمتلف الأمور  مزااي دور اخلدمة العامة هذا. احلفظ واجملمتع عىل أأن حيصل عىل
ىل هدف تفامه مشرتك أأو ضامن التفامه سشأأن موضوعات . عىل حدا نقطةومناقشة لك املعروضة،  وميكهنم حماوةل الوصول اإ

قاط اخلالفية، ميكهنم الرتكزي عىل مناقشة مثرية معينة. ونظرا للعرض التوضيحي املمتاز اذلي مسعوه وادلعوة لعدم تناول الن
ىل تفامه مشرتك سشأأن قضااي معينة، ميكهنم فهم ادلور العام اذلي تلعبه الويبو يف تقدمي لالهامتم.  رشادات اإ وما أأن يتوصلوا اإ

ىل النتيجة، وفقا لقرتاح بروفيسور كينيث كروز. لقد اكنت مناقشة مفيدة حول ا ىل تفامه مشرتك للعامل دون الإشارة اإ لتوصل اإ
ىل تفامه مشرتك.  فضل طريقة أأ واقرتح الرئيس أأن سشأأن لك موضوع من املوضوعات اليت اكنوا حياولون تناولها والتوصل اإ

للتقدم للأمام يه الاس امتع لبعضهم البعض، وضامن احرتام خمتلف ال راء والتأأكيد عىل أأن الوقت غري مناسب لفرض أ راء 
ذا ىل تفامه مشرتك سشأأن اكفة املوضوعات، من املرحج أأن  معينة وخمتلفة. واإ ىل طريقة جتعلهم يتوصلون اإ حاولوا التوصل اإ

يكونوا يف موقف أأفضل فامي بعد ميكهنم من النقاش حول كيفية التقدم فامي وراء ذكل. وكام رصح بروفيسور كينيث كروز يف 
أأن تعمتد اقرتاحاهتم بعد ذكل عىل حقائق وليس افرتاضات. اليوم السابق، من الأفضل ان يكون هناك تفهم معيق للقضااي و 

وجيب أأن تعمتد الاقرتاحات عىل الاحتياجات وليس عىل أأفاكر تتعلق ما ميكن احتياجه أأو ما ميكن ان يكون مطلواب وقد 
هنم لن يكون دلاس تحق هذا الأمر مناقشات خضمة.  ذا اكنوا  قد أأضاعوا وقتا يف املناقشات الإجرائية فاإ هيم وضوح للسري واإ

ىل تفامه  قدما سشأأن املوضوع. ودعا الرئيس ادلول الأعضاء للقيام مبناقشات مطوةل للك موضوع عىل حدا يف حماوةل للتوصل اإ
ذا مشرتك حول هذه املوضوعات.  حرزوا تقدما بدمع من الأمانة وبروفيسور أأ وميكن أأن ميثل ذكل ابلنس بة هلم خارطة طريق اإ

وسوف تساعدمه خارطة الطريق يف تنظمي املواد اليت يقومون بتقدميها، لكن ليس يف املساعدة. كينيث كروز اذلي عرض 
ن فهم  ىل تفامه مشرتك. ومن الناحية املهنجية، اكنت هذه خطوة جيدة. اإ ن الهدف هو التوصل اإ السحاب وليس دون هناية. اإ

ىل أأفضل طريقة للقيام بذكل والبدء بعضهم البعض بناء عىل لك موضوع عىل حدا اكنت خطوة جيدة واكنت حماو ةل التوصل اإ
واطلع الرئيس عىل ماقامت به اللجنة ابلنس بة للمسائل الأخرى يف نقاشاهتم حول هذا املهنج، يه أأفضل طريقة للقيام بذكل. 

عداد أأداة.  مبناقشات منظمة  ومل تكن الأداة وثيقة رمسية لكهنا اكنت أأداة تساعدمه عىل تكوين رأأي حول كيفية القياموقامت ابإ
ىل مناقشة منظمة ومناقشة  حول املوضوع. ويف اليوم السابق، قاموا بعقد مناقشة غنية مثرية لالهامتم لكهنم اكنوا يف حاجة اإ

ىل تفامه مشرتك. واكنت الأداة عىل شلك خمطط وقام الرئيس بدعوهتم لس تخدام اخملطط  لك موضوع عىل حدا للتوصل اإ
بعقد مناقشات خضمة حول اكفة املوضوعات. وقد قام اخملطط بوضع بعض املوضوعات اليت متت  كخارطة طريق حىت يلزتموا

ضافة حمتوى أأو مرجع. واكنت اللجنة يه املصدر. واكنت أأول اس تنتاجات حول  مناقش هتا وربطها مع موضوعات أأخرى مع اإ
عرشين واملتضمنة يف وثيقة أأول أأربعة موضوعات يه اليت متكنت اللجنة من تبنهيا يف اجللسة السادسة وال 

SCCR/26/rev/conclusions   ضافة مراجع . 21و 20و 19و 18يف الفقرات وفامي يتعلق ابملوضوعات الأخرى قاموا ابإ
ىل اس تنتاجات الرئيس يف جلسات  أأيضا ولكن لأهنم مل يتوصلوا لس تنتاجات تتعلق هبذه املوضوعات قام اخملطط ابلإشارة اإ

ذا اكنوا قاموا بعقد مناقشات موضوعية واسعة اللجنة السابقة.  وقد عكست تصور الرئيس سشأأن كيفية فهم املوضوع. واإ
ىل تفامه مشرتك حول لك من ت ك  مدروسة تعمتد عىل أأدةل حول هذه املراجع امللحقة ابملوضوعات، اكن ميكهنم التوصل اإ

ىل موقف منا سب لالس مترار يف مناقشاهتم حول الإجراءات أأو املوضوعات. وسوف يوفر ذكل مفاتيح متكهنم من الوصول اإ
وعرض الرئيس عىل الوفود عرض بياين للأداة. حول أأي أأمور أأخرى. وقد قامت الأمانة بطبع اخملططات واكن سيمت توزيعها. 

لهيا اللجنة وقد توصلوا اإ  ىل النتاجئ اليت توصلت اإ شارة اإ ىل تفامه واكن يوجد عىل املوضوعات املوجودة يف اجلانب الأيرس اإ
مشرتك حول ثالثة موضوعات مهنا وعندما اكن دلهيم أ راء خمتلفة مت التعبري عن ذكل كام حدث يف النتاجئ املتعلقة ببعض 
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النس بة للحفظ عىل سبيل املثال قيل "فامي يتعلق مبوضوع احلفظ، أأعترب أأنه من أأجل ضامن متكن املكتبات باملوضوعات. ف 
ة القيام خبدماهتا العامة اخلاصة ابحلفظ، مبا يف ذكل احلفاظ عىل الصورة الرمقية، للمعرفة ودور احلفظ من الاضطالع مبسؤولي

الرتامكية والرتاث الإنساين، ميكن السامح ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة بعمل نسخ للحفاظ عىل الأعامل أأو استبدالها 
نية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي يتعلق ببعض حتت ظروف معينة". واكن ذكل هو اس تنتاج اللجنة ادلامئة املع 

وميكن للجنة تعميق ذكل من خالل حماوةل فهم الأمور املفقودة من أأجل عكس تفامههم العام أأو املشرتك واذلي املوضوعات. 
ىل حق الاأأصبح غنيا بعد العرض التوضيحي اذلي قدمه بروفيسور كينيث كروز.  س تنساخ وقد أأشارت املسأأةل الثانية اإ

وضامن النسخ وقال "أأما ابلنس بة ملوضوع الاس تنساخ وضامن النسخ مت التعبري عن القلق سشأأن نطاق املفاهمي اليت تمت 
ماكنية وجود تداخل مع موضوعات أأخرى. ومت تقدمي اقرتاحات لتعديد عنوان املوضوع. وقد اعتربت اللجنة أأن  دراس هتا واإ

اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ من بني ترتيبات أأخرى تلعب دورا هاما يف السامح ترتيبات مثل الاس تثناءات والتقييدات 
ومت عقد مزيد من املناقشات اليت تتعلق بتوفري وتوزيع ابس تنساخ املصنفات لأغراض معينة، مبا يف ذكل أأغراض البحث. 

عربت الوفود عن مبوضوع الإيداع القانوين،  ت ك الأعامل املس تنسخة". وفامي يتعلق مبوضوع الإيداع القانوين، قال "فامي يتعلق
ىل اخلروج  طار الاس تثناءات والتقييدات". ويف حني مل يؤدي هذا الأمر اإ أ راهئا اخملتلفة حول احلاجة لتناول هذا املوضوع يف اإ

عبكثري من النتاجئ  ارة املكتبات قال "فامي فقد قام عىل الأقل بعكس ال راء اخملتلفة اليت مت التعبري عهنا. وفامي يتعلق مبوضوع اإ
عارة املكتبات، أأكدت اللجنة عىل أأمهية تناول هذه القضية واقرتحت الوفود اخملتلفة بدائل خمتلفة لتقدمي هذه  يتعلق مبوضوع اإ

اخلدمة، مبا يف ذكل اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات واستنفاذ احلقوق و/أأو خطط الرتاخيص. وعربت اللجنة عن خمتلف 
عارة املكتبات". وفامي يتعلق ابجلزء الثاين من اخملطط، اكنت هناك موضوعات مذكورة  ال راء حول التوزيع الرمقي يف نطاق اإ

وفامي يتعلق مبوضوع الاس ترياد املوازي قيل "فامي يتعلق ابملوضوع عىل اجلانب الأيرس واكنت هناك اس تنتاجات للرئيس. 
وفود عىل أأهنا قضية حساسة ودقيقة. وأأكدت بعض الوفود عىل أأن اخلامس اخلاص ابلس ترياد املوازي، أأكدت بعض ال

وقد متت اختيار الاستنفاذ ادلويل والإقلميي والوطين مرتوكة للقانون الوطين يف املعاهدات ادلولية اخلاصة حبقوق املؤلف. 
س تخدام عرب احلدود أأشار دراسة عدد من جوانب املوضوع من قبل الوفود واملراقبني." وفامي يتعلق ابملسائل اخلاصة ابل

ىل "فامي يتعلق ابملوضوع السادس، واذلي يتعلق ابلس تخدام عرب احلدود، عرب عدد من الوفود عن أ راء خمتلفة حول  اخملطط اإ
اخلاصة ابخلدمة العامة، هممهتا كيفية متكني املكتبات ودور احلفظ من تبادل املصنفات ونسخ املصنفات عرب احلدود كجزء من 

ومتت دراسة عدد من نوايح املوضوع من قبل الوفود واملراقبني" وفامي يتعلق ابملصنفات غراض التعلمي والبحث. وخاصة لأ 
اليتمية رصحت قائةل"فامي يتعلق ابملوضوع السابع اخلاص ابملصنفات اليتمية، أأو املصنفات املسحوبة أأو اليت نفذت من التداول 

واكنت قضية، لأن هذا املوضوع اكن حتت التطوير وادلراسة يف العديد من ادلول. التجاري، متت مناقشة أأمهية تناول هذه ال 
وقام املراقبون بعض الوفود ترى أأنه جيب التعامل مع مثل هذه املصنفات بصورة منفصةل، مع أأخذ خصوصياهتا يف احلس بان.

ظ، رصح قائال "فامي يتعلق ابملوضوع مبناقشة عدد من اجلوانب." وفامي يتعلق ابس تثناءات وتقييدات املكتبات ودور احلف
الثامن املتعلق مبسؤولية املكتبات ودور احلفظ، رصح عدد من الوفود بأأن هذا موضوع معقد وحيتاج مزيد من ادلراسة. واكن 

بعضها يرى أأن اس تثناء يتعلق ابملسؤولية سوف ميكن املكتبات ودور احلفظ من أأداء هممتها. وقد قامت الوفود واملراقبني 
زاء التدابري ادلقيقة املتعلقة ابلقانون املدين والالزتامات دراسة عدد من جوانب  املوضوع. ب وعربت بعض الوفود عن قلقها اإ

ىل "فامي يتعلق ابملوضوع التاسع اذلي يتعلق تدابري امحلاية التكنولوجية، ادلولية هبذا الشأأن". وفامي يتعلق ب  أأشار اخملطط اإ
ية، قام عدد من الوفود ابلتأأكيد عىل أأن تدابري امحلاية التكنولوجية لبد أأل متثل عقبة أأمام املكتبات بتدابري امحلاية التكنولوج 

طار مرن ميكن من ودور احلفظ يف قياهما مبهاهما.  واكنت هناك وفود أأخرى ترى أأن املعاهدات ادلولية احلالية قدمت ابلفعل اإ
ىل حلول مناس بة عىل املس توى الوطين.  ت مناقشة خمتلف املناجه املتعلقة بكيفية التعامل مع العالقة بني تدابري ومتالوصول اإ

امحلاية التكنولوجية والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. ومت اس تكشاف عدد من جوانب املوضوع من 
ىل "فامي يتعلق ابملوضوع العارش قبل الوفود واملراقبني".  املتعلق ابلعقود، عرب عدد من الوفود عن رأأهيا وأأشار املوضوع الأخري اإ

ذا اكن جيب أأن تلغي املامرسات التعاقدية الاس تثناءات والتقييدات عىل املس توى الوطين. ومت التعبري عن  فامي يتعلق مبا اإ
كام متت مناقشة التبعات القانونية والعملية للعالقة بني خمتلف ال راء املتعلقة ابحلاجة لوجود معايري دولية تنظم هذه املسأأةل. 

مل يكن هناك نتاجئ رئيس حول  لأنه"ومل تكن هناك مراجع ذلكل خطط الرتخيص والأساليب التكنولوجية اجلديدة واخلدمات.
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، واكن علهيم هذه املسأأةل سسبب ضيق الوقت. لقد اكن اخملطط عبارة عن نقطة الانطالق لكن حدث الكثري منذ ذكل احلني
مراجعة التقرير، لأن الكثري من احملتوى سوف يعطهيم مؤرشا عىل كيفية حماوةل الرتكزي عىل التفامه املشرتك للموضوعات. وقد 

ىل تفامه مشرتك.   يمت تطوير التقرير يك يعكس خمتلف ال راء وحماوةل التوصل اإ

ىل عرب وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن شكره للرئ و  .207 أأساس للتوافق يف الرأأي حول القيام يس للتوصل اإ
ويف املواقف اليت مل يتوصلوا فهيا لتوافق يف الرأأي حول كيفية السري قدما اكنت هناك بعض الطرق املتشعبة مبزيد من العمل. 

كروا الرئيس عىل ، شواملبادئوالعمل عىل النص املوحد اليت اتبعهتا ادلول الأعضاء مبا يف ذكل تبادل ال راء واخلربات 
ىل حل.  ورصح الوفد بأأنه س يكون من الرضوري القيام مبزيد من ادلراسات لفحص معىن مهنج جمهوداته من أأجل التوصل اإ

الرئيس يف هذا املوقف املعقد. وعرب الوفد عن أأمهل يف احلفاظ عىل حقوقه يف تقدمي تعليق يف اجللسة التالية حول مهنج 
ىل مزيد من الإيضاحات حول املهنج  الرئيس ويف نفس الوقت اقرتح بوصفة مادة تس تخدهما أأنه س يكون من اجليد الاس امتع اإ

سهااباجملموع يف دراسة املوضوع بصورة أأكرث  ىل حقيقة ز وميكن أأن يتبع ذكل امل. اإ يد من التعليقات من الوفود. وأأشار الوفد اإ
هناك اتفاق علهيا. وتساءل عن سبب قيام الرئيس حيث مل يكن  SCCR/26/3بند أأتت من الوثيقة  11أأن اخملطط يتضمن 

عرش موضوعا ت ك وكيف متزيت يف مهنجه. وبعد رد الرئيس، س يقوم الوفد ابلرد عىل الفكرة يف اجللسة التالية.  الأحدابختيار 
عامل اذلي جيب قام الوفد بتقدمي تذكري لطيف وثقيل يتعلق حبقيقة مفادها أأن دلهيم بند أ خر من بنود جدول الأ ويف اخلتام، 

ىل ملخص الرئيس.  ىل املوضوع التايل واإ أأن يمت تناوهل يف اجللسة ومع أأخذ الوقت احلايل يف احلس بان فاإن علهيم الانتقال اإ
وطالب الوفد من الرئيس والأمانة توزيع ملخص الرئيس بأأرسع ما ميكن وخاصة فامي يتعلق ابملسائل اخلاصة ابلبث، واليت مت 

 لسابق يف بداية الأس بوع. التعامل معها يف ا

وكام وعرب الرئيس عن شكره لوفد الياابن، اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء، عىل عرضه املتعلق ابلتفكري يف مهنجه.  .208
وفامي يتعلق رصح يف السابق، فقد اكن ميثل أأداة وأأن هذه الأداة ميكن أأن تأأخذ أأي شلك تريده اللجنة أأو تعتقد أأنه مفيد. 

ت املوضوعات مل تكن لكها هناك لأنه كام مت التوضيح، اكن هناك موقف ميكن أأن ينشأأ، كام حدث يف بقامئة او خيارا
نه قد يكون من غري الرضوري وضع أأحد املوضوعات عىل اخملطط.  اخملططات الأخرى، وهو أأنه بعد عقد مناقشات مطوةل فاإ

ها. وهناك مهنج جيد يمتثل يف التأأكيد عىل هذه املوضوع يف ومل يمت وضع املوضوعات يف القامئة لإجبار ادلول الأعضاء عىل قبول 
حني يمت التعبري عن خمتلف ال راء. فعىل سبيل املثال مت ذكر أأول موضوع عىل القامئة  مرارا وتكرارا من قبل الوفود اخملتلفة. 

 التفاق سشأأهنا ابلفعل، وسوف يدعو الوفود لتضمني تعريف املوضوعات يف هذه املامرسة، لكن يف حاةل وجود موضوعات مت
هنا سيمت قبولها. وفامي يتعلق ابملصدر، قام الرئيس ابختيار املصادر املتعلقة بنتاجئ اللجنة ونتاجئ الرئيس. وعكست اخملططات  فاإ
املراجع ومل تكن جترب عقد مناقشات حول موضوعات حمددة. واكن ميكنه تلقى أ راء خمتلفة ومدخالت خمتلفة لكنه دعا اللجنة 

 للرتكزي يف البداية عىل املوضوعات غري اخلالفية. 

، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي، عن شكره للرئيس عىل العرض اذلي تقدم ابراغوايعرب وفد  .209
ومن وهجة نظر أأولية، بدا الأمر ممتعا ابلنس بة للمجموعة. وقامت اجملموعة بتأأييد بيان وفد الياابن، اذلي حتدث ابمس به. 

بأأن يمت احلصول عىل ملخص الرئيس للبدء بأأن هناك بنود أأخرى عىل جدول الأعامل وسوف تكون فكرة جيدة اجملموعة ابء، 
الصباحية. وهناك مستندات أأخرى يف حاجة للمناقشة مبا يف ذكل دراسة بروفيسور يف تقيميها، بيامن يقومون ابختتام اجللسة 

كينيث كروز. وقد اكنت هناك العديد من املالحظات اليت أأبداها أأعضاء الوفود واملنظامت غري احلكومية واليت اكنت تتطلب 
ويف نفس الوقت، تلقت اجملموعة خمطط  بعض الوقت لستيعاهبا ومعرفة اخلطوة التالية اليت جيب اختاذها سشأأن املوضوع.

الرئيس، واذلي اكن وفقا لقوةل مبثابة أأداة وميكن أأن يصبح أأداة مثرية لالهامتم يف العمل املس تقبيل املتعلقة ابلس تثناءات 
لقاء بياانت وطنية يف اجللسة  والتقييدات. واكنت هذه تعليقات أأولية وسوف تقوم مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي ابإ

التالية ورمبا يف منتدى أأصغر بصورة موضوعية وأأكرث معقا حول مسأأةل املوضوعات ذات الاهامتم املشرتك ابلنس بة للوفود. 
قلميية من أأجل فهم التحدايت اليت تواهجها املكتبات ودور  ول جيب أأن ينسوا اهنم اقرتحوا يف اجللسة السابقة تنظمي ندوات اإ

ثري ذكل عىل ترشيعات حقوق املؤلف فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات. واكنت لك ت ك العنارص احلفظ حول العامل وتأأ 
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ىل أأخذها يف احلس بان يف هذه املناقشات.  واليت ميكن  SCCR/26/3واكن من املهم تذكر أأن وثيقة واملكوانت يف حاجة اإ
نة الاس مترار يف العمل ابس تخدام اكفة الأدوات اليت ذكرها تعديلها يف املس تقبل اكنت الوثيقة اليت تبنهتا اللجنة وميكن للج 

 الرئيس واملطروحة عىل الطاوةل يف هذا الوقت. 

وأأشار الرئيس فامي يتعلق بطلب توزيع امللخص املقرتح يف وقت مناسب، فامي يتعلق ابملوضوعات اليت متت مناقش هتا  .210
اية اجللسة الصباحية، حىت يتس ىن لدلول الأعضاء دراس هتا. حىت ال ن، أأنه سوف حياول أأن يضمن توزيع املسودة حبلول هن

وفامي يتعلق مبسأأةل مالحظة الوقت املتبقي، فقد تضمن اجلدول تقدمي مستند حتت البند احلايل، وبذكل فقد اكنوا مدركني 
ة أأداة سوف تساعدمه عىل فهم للغاية للخطوة التالية اليت سيمت اختاذها. اثلثا، فامي يتعلق ابخملطط، وكام قال، فقد اكن مبثاب

درجة التفامه املشرتك خبصوص خمتلف املوضوعات. ويف الهناية، وفامي يتعلق دامئا ابلتعاون بني أأعضاء الوفود، فقد عرب عن 
 أأمهل يف وضع خط معل واحض ميكن اللجنة من السري قدما بصورة ممهنجة يف هذا املوضوع الهام. 

ىل تفامه فامي يتعلق مبختلف واعترب وفد كينيا، متحداث ابمس  .211 اجملموعة الأفريقية، أأن الأداة سوف تيرس الوصول اإ
ذا أأرادوا  11وقد وافقوا مجيعا عىل أأن دلهيم وثيقة معل مكونة من املوضوعات اليت اكنت موضوع نقاش.  موضوع، ذلكل اإ

 هبذه الصورة. وقد قام الرئيس ابس تخدام . ووافقت اجملموعة عىل أأنه من اجليد السريحوزهتمالسري قدما علهيم البدء مبا يف 
ىل حهل. وقد عمل الوفد أأيضا أأنه بعد التعامل مع  هذا الشلك من قبل وقد حقق قدرا من الوضوح سشأأن ما حياولون التوصل اإ

ىل ما دلهيم عىل الطاوةل، أأي واثئق العمل واكفة املقرتحات، اليت تقدمت هبا ادلول الأع ضاء. لقد الأداة اكن علهيم الرجوع اإ
حدى الوسائل للتوصل ذلكل. ومل ينسوا املناقشات املمتازة اليت جرت  ىل تفامه مشرتك وتعترب الأداة اإ اكن من املهم التوصل اإ

حول ادلراسة اليت طراها بروفيسور كينيث كروز. وقد اكنت الأداة مبثابة طريقة مفيدة للغاية لس تخدام الوقائع ومناقشة 
ىل أأن اإ و  اخملاوف اليت مت طراها، رشادمه فامي يتعلق بكيفية فهمهم وحتديدمه للموضوعات أأثناء سريمه للأمام. وأأشار الوفد اإ

 ت ك طريقة معلية للسري قدما وقام بتأأييد الاقرتاح. 

ىل مداخةل وفد الياابن، اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء. ورصح الوفد و  .212 أأشار وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء اإ
ذا اكن ميكن بأأن الرئي لهيا ابس تخدام الأداة. وتساءل عام اإ س قد رشح هيلك اخملطط والأهداف اليت اكن حياول الوصول اإ

ذا اكنت املناقشات للرئيس القيام مبزيد من التطوير لطريقة العمل اليت اكنت تقف وراء املستند.  وسأأل الوفد من الأمانة عام اإ
 كروز سوف تظهر يف تقرير اجللسة مثل اكفة املناقشات الأخرى أأم ل. اليت قاموا هبا حول دراسة بروفيسور كينيث 

ورصحت الأمانة بأأهنا تعزتم أأن تعكس اكفة املناقشات يف تقرير الاجامتع. كام رصحت أأيضا بأأهنا تعتقد أأهنا قد ترسع  .213
عداد هذا اجلزء من التقرير بل من املمكن أأن جتعهل متوافرا من خالل املنسقني الإقلميي ني أأو عىل موقع الإنرتنت حىت قبل يف اإ

عداد  للقيام بذكل.  ةالتقرير الاكمل، لأهنا تلقت طلبات كثري  اإ

مانة ورحب جبهودها.  .214 وفامي يتعلق بأأس ئةل وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء رصح بأأنه وعرب الرئيس عن شكره للأ
ىل توافق يف الرأأ  ذا رأأت ادلول الأعضاء موضوعا قاموا ابلتوصل اإ ي سشأأنه فسوف يركزون عليه. وهبذه الطريقة سوف اإ

ضافة قامئة ل تنهتيي خبيارات خمتلفة، جيب أأن يتفهمون دور الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة مبوضوعات معينة.  وبدل من اإ
م املصادر اليت يقوموا جبهد يتعلق بتناول مضمون خمتلف ال راء اليت مت التعبري عهنا حول هذا املوضوع، مبا يف ذكل اس تخدا

ذا قامت الوفود الأخرى بتقدمي اقرتاحات للنص، وهو ظهرت من خالل العمل املمتزي اذلي قام به بروفيسور كينيث كروز.  واإ
هذه املقرتحات من أأجل التوصل لتفامه  ومبادئأأمر مل تمت مناقش ته يف هذه املرحةل، اكن هناك عرض بتبادل مضمون 

قديرمه لأن حىت الاقرتاحات الأخرى ميكن أأن تكون مفيدة للوفود الأخرى اليت دلهيا مشرتك. لقد مسعوا وعربوا عن ت
ذا وافقوا عىل أأن  ىل نتيجة يف هذا املوضوع. وفامي يتعلق ابحلفظ عىل سبيل املثال اإ وهجات نظر خمتلفة حول كيفية الوصول اإ

ود اليت س يقومون ابلنظر فهيا عندما فكروا يف الاس تثناءات والتقييدات ميكن أأن تلعب دورا، فيجب حتديد الطريقة والقي
مثل هذه الاس تثناءات أأو مجموعة الاس تثناءات املتعلقة ابحلفظ. واكنت الفكرة يه أأن هناك صةل بني املوضوع 
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ذا أأدركوا هذه الصةل بني املوضوع والاس تثناءات  والاس تثناءات والتقييدات وهو أأمر ليس تلقايئ. وجيب حتليلها واإ
ىل تفامه مشرتك حول املوضوع. وقبل املناقشة املمهنجة، س يقوم لك  والتقييدات فس يكون دلهيم فكرة اكمةل أأو س يصلون اإ

ثراء املناقشات مبختلف ال راء أأو املعلومات الفنية وادلراسات. وقد ميثل ذكل خارطة طريق ميكهنم  مهنم ابلتفكري يف كيفية اإ
 التعبري عهنا وتبادلها. 

كوادور واوراجواي والربازيل وعرب وفد تش ييل، دون  .215 املساس بأأي حتليل أ خر، عن تقديره للوثيقة اليت قدمهتا وفود اإ
واجملموعة الأفريقية. لقد اكن هذا النص واحضا ومنظم بصورة جعلته يعرض املقرتحات اخلاصة بلك موضوع عىل جدول 

عطاء أأداة جديدة لل  جنة متكهنا من العمل حنو حتقيق تفامه مشرتك. وسوف الأعامل. كام أأقر الوفد أأيضا بعمل الرئيس املتعلق ابإ
متكن هذه املدخالت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة من الاس مترار يف التحليل واملناقشات حول 

 املوضوع اذلي يعتربه الوفد موضوعا هاما للغاية. 

كوادور عن مساندته لبيان وفد  .216 ، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي ابراغوايوعرب وفد اإ
حراز تقدم يف اللجنة. وعرب عن رغبته يف مراجعة الوثيقة اليت قدهما الرئيس يف صورة جدول. لقد  وملؤيدي الوثيقة هبدف اإ

يالئه مزيد من الاهامتم.  ىل اإ  اكن موضوعا هاما بصورة جعلهتم يتطلعون اإ

كوادوركره لوفود الربازيل واوراجواي وعرب وفد املكس يك عن ش .217 والهند واجملموعة الأفريقية عىل اقرتااها اجلهود اليت  واإ
بذلهتا يف جتميع الوثيقة، واليت قاموا مبناقش هتا يف اجللسة السابقة. وعرب عن ترحيبه مببادرة الرئيس املتعلقة بتنفيذ معلية حتديد 

وا خبصوصه يف اجللسات السابقة. كام عرب عن اعتقاده بأأن هذه يه اخلطوات املفاهمي يف املناقشات وهو الأمر اذلي تناقش
الصحيحة لتحقيق تقدم حول املوضوع وهو موضع اهامتم العديد من الوفود. ويريد الوفد التعبري عن موقفه جتاه املسأأةل ويبدأأ 

 املناقشات حول املوضوع. 

ىل بقية الوفود يف التعبري عن ت .218 قديره لعمل وهجود الرئيس خالل اجللسة وخاصة فامي يتعلق وانضم وفد الربازيل اإ
ىل مراجعهتا بمتعن ولكنه تفهم أأن ادلوافع والغرض من املهنج  عداده وتوزيعه. واكن الوفد حيتاج اإ ابلوثيقة واخملطط اذلي قام ابإ

جيابية للسري قدما يف جيايب وطريقة اإ ناملناقشات. والأمه من ذكل،  املقرتح من قبل الرئيس. وقد مال لالعتقاد بأأنه مهنج اإ  فاإ
صدار  صدارأأحاكم. ومل يقم يشءمس بقة عىل أأي  أأحاكمفهمه اذلي اكن يتعلق ابلقرتاح اكن يتعلق بأأنه ل جيب أأن يقوم ابإ  ابإ

ىل تباد ل مس بقة عىل الأهداف اليت قد تسعى الوفود لتحقيقها أأو دوافعها. وبدا أأهنا طريقة فعاةل لتنظمي املناقشات وتقودها اإ
 أ راء خضم. وهبذا املعىن قد تثبت ابلفعل أأهنا أأداة مفيدة. 

وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن مساندته لبيان وفد كينيا اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية. واكنت الروح السائدة يف  .219
س تثناءات اللجنة يه أأن دراسة بروفيسور كينيث كروز قد قدمت غذاء للعقل وأألقت الضوء عىل مسائل متعلقة ابل

ىل توافق يف الرأأي سشأأن السري  والتقييدات مبا ميكن املكتبات من تنفيذ اخلدمة العامة اليت تقدهما. ويف حني أأهنم مل يصلوا اإ
هنم اكنوا مدركني لأوجه القصور يف نظمهم الوطنية يف التعامل مع مسائل مثل التبادل عرب احلدود. ويف  يف طريق معني، فاإ

ىل  الأحدد ابقرتاح الرئيس ابس تخدام أأداة لتحفزي عقد مناقشات خضمة حول هذا الصدد، رحب الوف عرش موضوعا وتطلع اإ
 سامع املزيد حول طرق العمل. 

وعرب الرئيس عن شكره لوفد جنوب أأفريقيا عىل اس تجابته الإجيابية للأداة اليت قدهما. وجيب اس تخدام الأداة بطريقة  .220
ىل ل جتعلها تس توعب املناجه الفردية لأ  ن ذكل س يكون من املس تحيل، لكهنا سوف تس توعب ت ك املناجه عند التوصل اإ

واقرتح الرئيس ابلبدء ابملوضوع اذلي حققوا توافق يف الرأأي سشأأنه ويقوموا بتحليل العالقة بني احلاجة توافق يف الرأأي. 
جيب تناولها. ومن املرحج أأن هناك هدف لالس تثناءات والتقييدات فامي يتعلق هبذا املوضوع. وسوف يرون نوع اخملاوف اليت 

دوةل ببذل اجلهود سشأأنه. وجيب تقدمي بعض  180مشرتك، دمعته دراسة بروفيسور كينيث كروز، حيث يوجد موضوع تقوم 
مي. الإرشاد للقيام ابجلهود املتعلقة بدراسة كيفية تفهمهم لتفامه مشرتك يتعلق هبذه املوضوعات اخلاصة، بعد القيام بعملية التقي



SCCR/29/5 

87 
 

وحث الوفود عىل الاس مترار يف التفكري وأأل يبدأأو اجللسة التالية مبحاوةل تغيري اخملطط بصورة اكمةل بصورة جتعهل قادرا عىل 
ىل  استيعاب وهجات النظر الفردية. لأن ذكل سوف يرفضه ال خرون ولن يكون مهنجا جيدا. لقد اكن الرتكزي عىل التوصل اإ

ىل ، اقرتح الرئيس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي ، اذلي حتدث ابمس ابراغواي بيان وفد توافق يف الرأأي. وابلإشارة اإ
 بدء املناقشات بصورة مكثفة حول موضوعات حمددة. 

 : التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى7بند ال 

 قدمي املستندات اليت تمت دراس هتا يف هذا املوضوع. طالب الرئيس الأمانة بت .221

وثيقة معل مؤقتة من أأجل التوصل  SCCR/26/4/provورصحت الأمانة بأأن دلهيا وثيقتني حول املوضوع: وثيقة  .222
ىل صك قانوين دويل )يف أأي صورة( سشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث  اإ

أأهداف ومبادئ "  SCCR/27/8خرى، حتتوي عىل تعليقات واقرتاحات نصية. ووثيقة الأ عاقات الإ والأشخاص ذوي 
 التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية.

مانة وفتح الباب لبياانت منسقي اجملموعة حول بند .223 جدول الأعامل. وفامي يتعلق ببند جدول  وعرب الرئيس عن شكره للأ
ىل الانتظار لعمل مداخالت سشأأن نقاط معينة فامي بعد يف  الأعامل السابق، رصح الرئيس بأأن املراقبني س يحتاجون اإ

ىل الأمانة حول موضوعات حمددة لتضميهنا يف السجل. رسال بياانت مكتوبة اإ  املناقشات وميكهنم أأيضا اإ

حول التقييدات والاس تثناءات  ال راء ابلنيابة عن اجملموعة ابء، بأأنه يدرك أأمهية تبادل ورصح وفد الياابن، متحداث .224
املتعلقة مبؤسسات التعلمي والبحث. ومل يمت ختصيص وقت اكف للمناقشات املتعلقة مبشاركة وفد الولايت املتحدة الأمريكية 

. SCCR/27/8مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث",التقييدات والاس تثناءات سشأأن  ومبادئاليت اكنت بعنوان "أأهداف 
ومن أأجل هذه الغاية اقرتح الوفد بأأنه س يكون من املفيد ابلنس بة لوفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن يقوم بتقدمي املزيد من 

وجيب أأن تقوم الإيضاحات حول الوثيقة ويس متتع للتعليقات ووهجات النظر. وقد مت تصممي الاقرتاح دلمع تبادل اخلربات. 
جيابية.   اللجنة مبزيد من ادلراسة لهذه املشاركة وسوف تس متر اجملموعة يف املشاركة يف هذه القضية بروح اإ

ورصح وفد مجهورية التش يك متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأن أأنشطة مؤسسات  .225
حديثة من خالل توفري متخصصني متنوعني لسوق العمل. وأأكدت  التعلمي والتدريس قد صنعت أأرضية مناس بة لقتصادايت

ىل أأنظمة التعمل عن  اجملموعة عىل أأنه يمت تقدمي مناجه التعلمي حاليا بطرق متنوعة مبا يف ذكل ادلراسة اليومية املنتظمة ابلإضافة اإ
ىل تطوير أأدوات ومناجه الت  الأساليببعد. وقد أأدت رمقنة املواد التعلميية والعديد من الفرص اليت وفرهتا  كنولوجية اجلديدة اإ

وأأقر الوفد بأأنه جيب دمع مؤسسات البحث والتعلمي والتدريس من خالل س ياسات حقوق مؤلف متوازنة. تدريس جديدة. 
وتوفر أأنظمة حقوق املؤلف املوجودة يف العديد من ادلول الأعضاء نطاق واسع من التقييدات والاس تثناءات اليت صيغت  

قطاع التعلمي والبحث العلمي. ورأأي الوفد أأنه جيب أأن تقوم لك دوةل من ادلول الأعضاء بتحديد نوع ال لية اليت من أأجل 
وعربت اجملموعة عن اقتناعها تناسب تقاليد وواقع جممتعاهتا واليت تعكس أأهداف س ياس هتا التعلميية والبحثية بصورة أأفضل. 

أأيضا مجموعة من مناجه الرتخيص اليت اكنت مفيدة ومرنة ودامعة للأنشطة  بأأن أأنظمة حقوق املؤلف احلديثة جيب أأن توفر
اءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور س تثنية ملؤسسات التعلمي والبحث والتدريس. وكام ذكر أ نفا فامي يتعلق ابلم اليو 

اء يف تشكيل خدماهتا من خالل أ ليات احلفظ فقد اكن من املهم أأيضا يف هذا اجملال ان يمت احلفاظ عىل مرونة ادلول الأعض
حقوق مؤلف خمتلفة. وسوف تس متر اجملموعة يف املشاركة يف تبادل وهجات النظر واخلربات الوطنية اليت تتعلق 

سهامات ادلول الأعضاء  ىل الاطالع عىل اإ ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة مبؤسسات التعلمي والبحث والتدريس وتتطلع اإ
 الأخرى. 
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حرازفد كينيا، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن قلقه البالغ سشأأن عدم متكن اللجنة من وعرب و  .226 تقدم يف  اإ
املناقشات املتعلقة مبوضوع تقييدات واس تثناءات مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقة الأخرى. تركزت 

استيعاب املوضوع وهبدف وضعه يف التقرير. أأما امجلعية  أأجل املناقشات يف اجللسات السابقة عىل الأمور الإجرائية من
ىل صك  2012العامة لعام  فقد طالبت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلعمل من أأجل التوصل اإ

والتعلمي مناسب سواء يف صورة معاهدة أأو أأي صورة هبدف تقدمي التقييدات والاس تثناءات اخلاصة مبؤسسات البحث 
ىل امجلعية العامة يف اجللسة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ويف ظل  والأشخاص ذوي الإعاقة اإ

وجود تلكيف وهدف واحضني اكن جيب ختصيص وقت اكف للموضوع لضامن قيام اللجنة بتلكيفها. واكن من الصعب رؤية 
الصدد، س يكون من املهم مراجعة معلية تقس مي الوقت احلالية لضامن حصول اكفة املوضوعات  كيفية تنفيذ التلكيف. ويف هذا

فرص متساوية لدلراسة وضامن قيام اللجنة بتنفيذ التلكيف والأهداف املوضوعة من قبل امجلعية العامة. ولقد أأدى تقسم عىل 
عطاء مزية لبعض املوضوعات وخلق جمال لرتباك  ىل اإ لداعي هل وتوقف يف سري العمل فامي يتعلق مبوضوعي الوقت احلايل اإ

وذلا فقد حثت اللجنة عىل ختصيص وقتا للموضوعني أأثناء اجللسة التالية مع الرتكزي عىل اجلوهر التقييدات والاس تثناءات. 
جراء دراسة مماثةل لت ك اليت جرت سشأأن املكتبات و  وجيب دور احلفظ. وليس عىل الأمور الإجرائية. وطالبت اجملموعة أأيضا اإ

أأن تركز ادلراسة عىل التحدايت اليت واهجهتا مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقة الأخرى يف البيئة الرمقية 
 واحللول املمكنة للتعامل مع ت ك التحدايت. 

مت أأخذها يف وعرب الرئيس عن شكره لوفد كينيا، اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية، عىل أ رائه واليت سوف ي .227
ورصح بأأن اللجنة تقوم ابس تغالل الوقت ملناقشة املوضوعات بطريقة مثرية لالهامتم، وحتاول التغلب عىل الصعاب احلس بان. 

الاكمنة يف خمتلفة بنود جدول الأعامل. وقد أأكد للمجموعة أأنه ليس هناك نية لتحديد الوقت من أأجل استبعاد أأي موضوعات 
ىل توزيع الوقت بني املوضوعات اخملتلفة ورمبا يبدو من الإنصاف أأن يمت معينة. ومن انحية أأخرى،  اكنت اللجنة يف حاجة اإ

ن مل تكن بصورة أأكرث كفاءة ابلرضورة. نسبية تقس ميه بيهنا بصورة  ودعا الرئيس اجملموعة واملؤيدين اخملتلفني للموضوعات واإ
ىل أأخذ ذكل يف احلس بان. واكن  تقدم كبري  لإحرازالبديل هو التعامل مع موضوع لك مرة، الواردة عىل جدول الأعامل اإ

ابلنس بة للك قضية عىل جدول الأعامل. وبعد الانهتاء مهنا أأو استبعادها ميكن أأن يكون دلهيم وقت أأطول للموضوعات الباقية 
لهيا عىل أأهنا تؤثر عىل التوزيع النس يأأمهيةالأكرث  للوقت بني خمتلف املوضوعات.  . لقد اكنت احللول خمتلفة للغاية ومل ينظر اإ

ن ذكل ل يعىن أأن املوضوع ليس موضوعا هاما.  وعرب الرئيس عن فهمه واحرتامه لرأأي اجملموعة لكن من منظوره اخلاص فاإ
ن املوضوع التايل سوف يمتتع بنفس املزااي. لقد اكن هناك ورمبا لو متكنوا من  التوصل لبعض الوضوح سشأأن املوضوع الأول، فاإ

تبادةل بني املوضوعات. وقد اعترب الرئيس دعوة اجملموعة بعدم التوقف عند املناقشات الإجرائية والقيام مبناقشة عالقة م 
 املسائل الهامة دعوة بناءة. 

مانة عىل معلها سشأأن التقييدات والاس تثناءات اخلاصة مبؤسسات التعلمي والبحث  .228 وعرب وفد الصني عن شكره للأ
ىل املواد التعلميية وتوزيعها عىل خرى. والأشخاص ذوي الإعاقات الأ  وقد أأوىل عناية ابلغة ابلتعلمي مبا يف ذكل النفاذ اإ

عاقات أأخرى.  ووفقا لقانون حقوق املؤلف احلايل وللقواعد واللواحئ الأخرى ابلصني، حترتم الأشخاص اذلين يعانون من اإ
عاقات أأخرى مبا يف ذكل الأشخاص اذلين يعانون من صعوابت يف  الصني النفاذ العادل للأشخاص اذلين يعانون من اإ

ق املؤلف واحلقوق اجملاورة ويود الإبصار. ودمع الوفد عقد مزيد من املناقشات حول املوضوع يف اللجنة ادلامئة املعنية حبقو 
توافر توجه منفتح ومرن عند املشاركة يف املناقشات. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن جيتذب املوضوع اهامتما كبريا داخل اللجنة 

 وحيقق تطورا خضام. 

ذا قال أأن التقييدرصح وفد الهند، متحداث ابمس اجملموعة الأس يوية، بأأنه س يكون و .229 ات من البخس للحقوق اإ
وبدل من ذكل، جيب أأن تعترب ذوي الإعاقات الأخرى هامة.  والأشخاصوالاس تثناءات اخلاصة مبؤسسات التعلمي والبحث 

هذه التقييدات والاس تثناءات رضورية واكن يرى أأنه من واجبه أأن يضمن تناول هذه املسائل. وسسبب نقص املوارد الالزمة 
ن مؤسسات التعلمي والبحث تعد وس يةل هامة من للوفاء ابلحتياجات الفردية وسسبب اتساع  الفجوة الرمقية سشلك مس متر فاإ
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ابلرمغ من أأن التقدم العلمي والتكنولويج قد وسائل املعلومات ابلنس بة للشعوب اليت تعيش يف ادلول الأعضاء يف اجملموعة. 
لقد اء بصورة متساوية من هذه التطورات. قام بتحويل طريقة ووس يةل نرش املعلومات واملعرفة ل تس تفيد اكفة ادلول الأعض

اكنت هناك أأس باب اترخيية ومادية أأخرى تعيق بعض ادلول الأعضاء يف اجملموعة، واليت اكنت متثل أأكرب عدد من الأشخاص 
ىل املواد التعلميية واملعلومات ولضامن اس تدامة النفاذ، جيب عىل اللجنة تطو  طار ذوي الإعاقة يف العامل. ولضامن النفاذ اإ ير اإ

شخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وقد دمعت اجملموعة بيان وفد الاحتاد الأورويب ودوهل  شامل ملؤسسات البحث وللأ
ىل توجه. ويف نفس الاجتاه، رصحت اجملموعة بأأن املناقشات تتطلب هدفا أأو توهجا. ويه  الأعضاء بأأن املشالكت حتتاج اإ

ملية والهامة لكن تبادل اخلربات فقط لن يؤدي ابللجنة ادلامئة املعنية حبقوق تود السري قدما من خالل تبادل املعلومات الع 
ىل حتقيق أأي  ذا قامت بتطوير نص تعمل مبوجبه.  يشءاملؤلف واحلقوق اجملاورة اإ ل اإ وأأكدت اجملموعة عىل اقرتااها السابق اإ

مبؤسسات التعلمي والبحث والبدء  املتعلق بتعيني ميرس لتطوير نص معل خبصوص التقييدات والاس تثناءات املتعلقة
ابملستندات املطروحة حاليا عىل الطاوةل. وس يكون ذكل دون مساس سشلك الصك ادلويل اجلديد اذلي سيمت تطويره يف 

ىل الوقت املناسب.   اكفة ادلول الأعضاء يف هذا الصدد. الرحمي لتفهم ال وتتطلع اجملموعة اإ

طار حق ن ميك  لأعضاء أأنه من املهم أأن ا دوهلوفود ذكر وفد الاحتاد الأورويب و و  .230 التدريس مؤسسات التعلمي و املؤلف اإ
طار حق املؤلف متكني ناقشات حول كيفية الوفد ابمل  تناظري والرمقي. ورحبني ال امليف الك الع البحث من أأداء دورهاو  اإ
لالخنراط سشلك بناء يف  هاس تعدادأأعرب الوفد عن ملصلحة العامة، و اليت تتعلق ابت ك املؤسسات من أأداء رسالهتا ل 

طار ته أأعرب الوفد عن قناع كام املناقشات.  اكن للمؤلف ق ادلويل القامئ احلبأأن الفضاء القانوين واملرونة املنصوص علهيا يف اإ
غزى يف هذا اجملال. املصياغة واعامتد وتنفيذ التقييدات والاس تثناءات ذات فامي يتعلق ب مجليع ادلول الأعضاء ابلنس بة اكفيا 

صك ملزم قانوان يف هذا اجملال. واكن تبادل أأفضل املامرسات بني حنو لعمل اأأنه من املناسب ، ل يرى الوفد لهذا السببو 
لعمل اذلي قامت وميكن أأن يكون لمساعدة الويبو مفيدة يف هذا الصدد. أأمرا مطلواب كام أأن ادلول الأعضاء وعند الرضورة 

ذا به اللجنة حول ه امرسة هداف املالأ نقطة الانطالق و ل نفس الفهم قامت اللجنة بتقامس ذا املوضوع هل نتاجئ ذات مغزىإ
لغريها من هو احلال ابلنس بة بنفس الطريقة كام جيب حتقيقه يف ذكل الوقت و هاما لوضوح سشأأن هذه النقطة ااحلالية. واكن 

اللجنة أأن تعمل عىل تسهيل اعامتد وتنفيذ ه يتعينعىل أأنبن اعتقاده عالوفد وأأعرب  .ادلامئةاللجة ا هتاليت انقش ضوعات املو 
الوفد مع الإطار ادلويل احلايل، وهو الهدف اذلي يأأمل ا يتفق ذات الصةل عىل املس توى الوطين مبتقييدات الاس تثناءات وال 

ج اليت الزتمامجليع. واكن هذا الهنج بأأن يتفق عليه  بيامن القانوين،  هالإطار به ابلنس بة دية دلول الأعضاء الفر ا تمن بني الهنه
 .هتبادل أأفضل املامرسات وجتميع املوارد أأن تقدمميكن ل عىل ادلمع املتبادل اذلي اعمتدت 

وأأعرب الرئيس عن شكره لوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء به سشأأن هنجه يف هذا املوضوع. وبعد تبادل  .231
سيبدأأ جلسة بعد الظهر بدعوة وفد الولايت املتحدة الأمريكية للتحدث سشأأن تقدمي  وهجات النظر العامة، أأفاد الرئيس بأأنه

 عرض حول الوثيقة اخلاصة به.

يف أأقرب وقت ممكن نسخا من اس تنتاجات الرئيس حىت هذه النقطة من الاجامتع هبدف س توفر وأأفادت الأمانة بأأهنا  .232
لزال قيد املناقشة، ولكهنا ستشمل بنود جدول  جدول الأعامل اذليتشمل بند مراجعهتا من قبل الوفود. وأأفادت بأأهنا لن 

ذا اكنت هناك رضورة للقاء املنسقني الإقلمييني  الأعامل الأخرى اليت قاموا مبناقش هتا حىت ت ك النقطة. وس يقرر الرئيس ما اإ
جراء مزيد من ل س يقومون فقط مبناقش ته يف اجللسة العامة بعد اإ من جدول  7املناقشة للبند  سشأأن امللخص املقرتح واإ

ذا اكن دلهيم أأي  ،الأعامل. واكنت القامئة اجلديدة للمشاركني متاحة بالغ الأمانة مبا اإ وحثت الأمانة الوفود عىل مراجعهتا واإ
 .تعليقات

 وقام الرئيس برفع اجللسة .233
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شار  .234 ىل الواثئق اليت ورحب الرئيس ابلوفود املشاركة يف جلسة بعد الظهر وطلب من الأمانة العامة تقدمي اإ ة مقتضبة اإ
ىل بياانت عامة من خمتلف املنسقني الإقلمييني، وبعد ذكل  س يعملون علهيا. واكنت اللجنة قد حصلت عىل فرصة لالس امتع اإ

ىل الأمانة هبدف النظر فهيا كجزء من  طلب الرئيس من املنظامت غري احلكومية تقدمي بياانهتا العامة سشأأن بند جدول الأعامل اإ
ىل أأنه أأحيط علام ابلبياانت العامة اليت س بق ان مت تقدميها يف ادلورات السابقة للجنة. ومت ذكل دون التقر  ير. وأأشار الرئيس اإ

ىل الوفود سشأأن تقدمي مساهامت حمددة حول املوضوعات.  الإخالل ابلرجوع اإ

معل اللجنة ادلامئة. أأول، ادلراسة وأأفادت الأمانة بأأهنا تلقت عددا من الأس ئةل حول ادلراسات اليت مت ختطيطها سشأأن  .235
سشأأن املتاحف ويه دراسة قامئة بذاهتا مت التلكيف هبا. واكنت هناك دراسة قيد التنفيذ واكن هناك اثنان من الأاكدمييني 

اتحة ادلراسة ونرشها قبل وقت و يعملون علهيا.  ن اجامتع يونيو / يوليو. ومن حيث ادلراسات اكف ممن املتوقع أأن يمت اإ
قلميية الأربعة اليت بدأأت معلها عىل موضوع التقييدات والاس تثناءات اخلاصة وا لتعلمي، من املتوقع أأن يمت حتديث ادلراسات الإ

دراج ذكل يف املزيانية عندما مت تقدمي الاقرتاح ابللجنة  ابلتعلمي. ومل حيدث ذكل نتيجة أأس باب تتعلق ابملزيانية، لأنه مل يمت اإ
. وقد تكون ت ك 2015نة عن توقعها بأأن تكون قادرة عىل حتديد الأموال الالزمة للقيام بذكل يف عام ادلامئة. وأأعربت الأما

. كام حتدثت الأمانة عن التلكيف بدراسة شامةل حول تقاطع 2015ادلراسات جاهزة لالجامتع يف الأس بوع الثاين من ديسمرب 
نبغي أأن يمت التفكري فهيا من حيث النظر يف أ اثر حق املؤلف الإعاقة وحق املؤلف، وذكل لتحديد اجملالت الأخرى اليت ي 

ماكنية القيام ببعض الأعامل سشأأن التقييدات والاس تثناءات يف ت ك اجملالت. واكنت الأمانة تنوي التلكيف بت ك ادلراسة  واإ
الأمانة قد طلبت أأيضا  . واكنت2015، عىل أأن تكون متاحة يف واحد من اجامتعات اللجنة ادلامئة يف عام 2015يف أأوائل 

مجليع البدلان. واكن خيطط  اأأن يقوم الربوفيسور/ كينيث كروز بدمج ادلراس تني اللتني قام هبام حىت يكون هلام مرجعا واحد
اتحته يف أأقرب وقت ممكن 2015للقيام بذكل يف وقت مبكر من عام   .واإ

ىل الوثيقة  .236 لقد اكن نظام حق املؤلف كلك حمراك للبحوث  .SCCR/27/8وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
العلمية والنرش ووفر اس تثناءات سشأأن حق املؤلف لبعض الاس تخدامات التعلميية اليت أأدامت همام وأأنشطة مؤسسات 

ن الاس تثناءات املناس بة واملتوازنة اليت تفي ابختبار اخلطوات الثالث تتطلب دراسة  التعلمي والبحث. وحسب جتربته، فاإ
ىل أ خر. كام جيب متأأن  ية والنظر يف مجيع الظروف. وأأفاد الوفد بأأن علهيم أأن يدركوا أأن مثل هذه الظروف قد ختتلف من بدل اإ

أأن يدركوا بأأن املواد التعلميية متثل نس بة كبرية من سوق النرش التجاري يف مجيع أأحناء العامل. ويف وثيقة الأهداف واملبادئ 
ى املقرونة ابملبادئ الطبيعية اليت تدمعها. لقد اكن النظام همامت بتجارب البدلان الأخرى يف اقرتح بعض الأهداف رفيعة املس تو 

ىل أأي  صياغة وتنفيذ والتعايش مع القوانني اليت تعفي أأنواع معينة من الأنشطة يف جمال التعلمي. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
لحق سشأأن أأي من الأهداف اليت أأوحضها. ويود الوفد أأن مسامهة أأو جتربة ميكن أأن يتقامسها يف ذكل اليوم أأو يف وقت 

ن مل يكن الأمر كذكل، مفا يه التغيريات  ىل أ راء الوفود سشأأن ما اذا اكنوا قد يتفقوا مع ت ك الأهداف أأو أأي مهنا، واإ يس متع اإ

جياد أأرضية مشرتكة.  اليت يرغبون يف رؤيهتا. وقد جشعته تعليقات ال خرين خالل الأس بوع عىل أأنه س يكون هناك قمية يف اإ
ومع ذكل، أأكد الوفد أأنه يف ذكل اجملال أأيضا مل يؤيد وضع معايري ملزمة عىل الصعيد ادلويل أأو قيام اللجنة أأو امليرس ابلعمل 
ىل الوثيقة نفسها، جند أأن هدفها الأول اكن تنفيذ الاس تثناءات لتشجيع ادلول  عىل تطوير نص املعاهدة. وابلنظر ابختصار اإ

ء عىل اعامتد التقييدات والاس تثناءات املناس بة يف هذا اجملال. وأأظهرت ادلراسة املمتزية للربوفيسور كينيث كروز أأنه ل الأعضا
يزال هناك العديد من البدلان اليت مل يكن دلهيا اس تثناءات حمددة لس تخدامات معينة فامي يتعلق ابملكتبات ودور 

س ياق التعلمي والبحث. وتضمنت قوانني حق املؤلف يف الولايت املتحدة  احملفوظات، وقد يكون نفس اليشء حصيحا يف
الأمريكية العديد من الاس تثناءات القانونية احملددة املتعلقة ابلتعلمي، لس امي ابلنس بة للتدريس والتعلمي ابملواهجة عن بعد. 

نه يتوجب أأن تكون مصم مة بعناية أأو قد تقلل من احلوافز حىت توفر وحيث متثل املواد التعلميية عنرصا رئيس يا يف السوق فاإ
مواد ذات جودة عالية ملصلحة العامة. وأأعرب الوفد عن تطلعه لتعليقات الوفود الأخرى سشأأن الهدف الأول. وتناول الهدف 

ئد التايل تعزيز سوق جتاري انبض ابحلياة من خالل الرتخيص. وقد أأبرز عدد من أأحصاب املصلحة، من بني أأمور أأخرى، فوا
تسهيل خمططات الرتخيص. واكن دلور النرش واجلامعات، عىل سبيل املثال، يف كثري من الأحيان ترتيبات ترخيص مبارشة 
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دارة عدد من القضااي املعقدة اليت نشأأت نتيجة  عن طريق جتنب عدم اليقني القانوين. وميكن للرتخيص أأن يساعد أأيضا عىل اإ
زاةل الشك فامي يتعلق بنطاق تطبيق للطبيعة املتعددة للولية القضائية اخل اصة ابلإنرتنت، الأمر اذلي مسح للأطراف ابإ

ترتيباهتم. ومل تكن مناذج الرتخيص ابلتأأكيد ذات جحم واحد يناسب امجليع. واكن الوفد همامت مبعرفة املزيد حول التطورات 
ية والرتخيص املصغر. وابختصار، أأقر الهدف بأأن اجلديدة يف هذا اجملال، لس امي ابلنس بة للقضااي الناش ئة مثل النسخ الرمق 

السوق التجارية النشطة اكنت عنرصا أأساس يا يف نظام تعلمي يعمل باكمل طاقته واكن هيدف اىل اس تدامة هذا السوق. 
 وتناول الهدف التايل بيئات التعمل املتطورة تكنولوجيا مبا يف ذكل التعمل عن بعد. واكنت النقطة الرئيس ية للهدف يه

الاعرتاف بأأنه مت تسلمي املواد التعلميية واستيعاهبا بطريقة خمتلفة عام اكنت عليه قبل عقدين من الزمن. ويف أأواخر تسعينيات 
القرن العرشين شاركتالولايت املتحدة الأمريكية يف معلية واسعة النطاق لتعزيز التعلمي عن بعد واملساعدة عىل ضامن وجود 

لف تعكس واقع العرص الرمقي. واكن ينطوي عىل نقاش عام ومناقشة بلغت ذروهتا يف تقرير رمسي اس تثناءات خاصة حبق املؤ 
ىل املؤمتر سشأأن التغيريات الترشيعية. ونتيجة ذلكل، قامت الولايت املتحدة الأمريكية يف عام  بوضع  2002قدم توصيات اإ

من قانون حق  110مس قانون التدريس، وسنت القسم قانون موامئة التكنولوجيا والتعلمي وحق املؤلف واملعروف أأيضا اب
املؤلف لإاتحة الفرصة لإدراج الأداء وعرض أأجزاء من مصنفات حق املؤلف والتعلمي عن بعد يف ظل الظروف املناس بة مبا 

عادة التوزيع غري املرصح به للمصنفات. واكن قانون التدريس متاحا  فقط يف ذكل الضامانت التكنولوجية للحامية ضد اإ
ل للطالب املسجلني رمسيا يف دورة مؤهةل. وأأخريا،  رسال اإ متام الإ ملؤسسات التعلمي املعمتدة أأو الهيئات احلكومية ول ميكن اإ

ىل اس تخدام املصنفات احملمية مبوجب  نشاء مواد التعلمي عن بعد، مل ميتد الاس تثناء اإ للحفاظ عىل سوق احلوافز يف جمال اإ
ا لالس تخدامات التعلميية عرب الإنرتنت أأو مواد الكتاب املدريس أأو غريها من املواد اليت حق املؤلف اليت طورت خصيص

ىل أأي حتديثات واكن  عادة ما حيوزها الطالب لس تخداهمم املس تقل. وس تواصل النظر يف قوانيهنا للتحقق من احلاجة اإ
. واكن الكونغرس قد عقد جلسة اس امتع حول الكونغرس قد اش متل اس تثناءا تعلمييا يف اس تعراضه لقانون حق املؤلف كلك

املوضوع خالل الشهر املايض. وأأعرب الوفد عن رغبته يف سامع املزيد عن جتارب البدلان الأخرى سشأأن لك من التدريس 
غي وهجا لوجه والتعلمي عن بعد. واش متل الهدف الأخري بعنوان مبادئ أأخرى، املبادئ والأهداف الأساس ية اليت يهعتقد أأنه ينب

ىل ردود فعل ادلول  أأن توجه القوانني الوطنية يف هذا اجملال. ودلفع معل اللجنة حنو الأمام، س يكون من املفيد الاس امتع اإ
ذا اكن يتوجب قبول ت ك املبادئ والأهداف أأو تعديلها بأأي شلك من  الأعضاء الأخرى سشأأن الوثيقة، مبا يف ذكل ما اإ

الاس تثناءات العامة واخلاصة قد تكون مفيدة يف متكني بعض مؤسسات التعلمي  الأشاكل. ومن اجلدير ابذلكر أأن لك من
ىل الاس تثناءات احملددة يف الولايت املتحدة الأمريكية،  يسمح مبدأأ  والبحث للقيام مبهام اخلدمة العامة. وابلإضافة اإ

مية مبوجب حق املؤلف مبا يف ذكل الاس تخدام العادل يف ظروف معينة لأطراف أأخرى ابلس تخدام احملدود للمصنفات احمل 
لأغراض منح التعلمي أأو البحث. ومبوجب هذا املبدأأ حس امب تطبقه احملامك، جيب مضاهاة عدد من العوامل معا مع 

الاس تخدامات املفيدة اجامتعيا، مبا يف ذكل الاس تخدامات التعلميية، واليت اكن من املرحج اعتبارها عادةل يف ظروف حيث 
املتعهد به رضوراي لتحقيق الاغراض التعلميية أأو البحثية ومل يسبب الاس تخدام رضرا سوقيا لأحصاب  اكن جحم العمل

احلقوق. ويعمتد النظر يف املطالبة العادةل لالس تخدام عىل وقائع وظروف لك حاةل عىل حدة، ول يوفر ابلرضورة مبادئ 
ىل سامع ميكن أأن يمت تطبيق  اليت توجهيية واحضة أأو قابةل التنبؤ هبا ها سشلك روتيين يف مجيع اجملالت. وأأفاد الوفد بأأنه يتطلع اإ

جتارب وأأفاكر ادلول الأعضاء الأخرى حول كيف مكنت أأنظمهتا القانونية مؤسسات التعلمي من أأداء أأدوارها ابلشلك 
 .الأفضل

. وعىل الرمغ من  SCCR/27/8وشكر الرئيس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الرشح اذلي قدمه سشأأن الوثيقة .237
نه اكنت هناك الكثري من القضااي  ل اإ واردة يف العرض ويف املوضوعات املذكورة. وأأشار الرئيس الأأن العرض اكن مفصال جدا اإ

ىل أأهنم حياولون اجياد وس يةل ملواصةل مناقشاهتم بطريقة جوهرية تتعلق بت ك القضااي. وشكر الرئيس الوفد عىل مسامهته،  اإ
عطاء اللكمة للمنظامت غري احلكومية بغرض تقدمي وحيث أأهنم  لن يدخلوا يف نقاش حول ت ك الوثيقة ابذلات، قام الرئيس ابإ

رسال التعليقات العامة للمنظامت غري احلكومية سشلك كتايب  .تعليقات حمددة. وأأكد الرئيس جمددا عىل انه يتعني اإ
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اتحة الفرصة خملاطبة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف الرئيس عىل  (CCI)وشكر ممثل املعهد الكندي حلق املؤلف  .238 اإ
رب الكندية النامجة اواحلقوق اجملاورة. وأأفاد بأأهنا متثل املبدعني والنارشين واملوزعني وأأعرب عن أأمهل يف تقامس بعض من التج

دخال تعديالت عىل2012عن التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابلتعلمي. ويف خريف عام   القوانني الكندية حلق ، مت اإ
املساواة أأو و  والتعلمي اخلاصة التعامل العادل لأغراض البحث وادلراسةأأن لت يف تعديل واحد بعينه "متش  ااملؤلف، واليت 

الهجاء ل ينهتك حق املؤلف". واكنت الاس تثناءات الثالثة للتعلمي أأو احملااكة الساخرة أأو الهجاء جديدة. وليس دلى املبدعني 
رشين أأي مشلكة مع اش امتل احملااكة الساخرة والهجاء يف الاس تثناءات طاملا أأهنا نزهية. واكن التعلمي ابعتباره فئة واسعة والنا

جراء مسح رمقي ملئات املاليني من  غري حمددة من التعامل العادل مبثابة مسأأةل أأخرى. وقام املعلمون الكنديون بتصوير أأو اإ
املؤلف يف لك عام. واس تخدم الباحثون هذه النسخ لتجميع احلزم اخلاصة ابدلورات،  صفحات احملتوى احملمي مبوجب حق

نشاهئا لهذا الغرض من القراءة املطلوبة، كجزء من مناجههم ادلراس ية. وبطبيعة احلال، تعد  واليت يه يف الأساس خمتارات مت اإ
جزء من منصة القراءات عىل الانرتنت، مبثابة خمتارات حزم ادلورات املرخصة سشلك جامعي، سواء مت تقدميها كنسخ أأو ك

سوق اثبتة وقمية وحيوية للمبدعني والنارشين الكنديني. واكنت الإيرادات من قطاعات التعلمي واملدارس واللكيات واجلامعات 
من الرتخيص  تاب الكنديني، اكن ادلخلمتثل نس بة كبرية من املبيعات ابلنس بة لكثري من النارشين الكنديني. وابلنس بة للك  

امجلاعي جزءا ل غىن عنه من احلياة املتواضعة اليت يكتس بوها من معلهم املهين. وقدم القطاع التعلميي ضامانت للحكومة 
ىل اس تثناء التعامل العادل لن يؤثر عىل تدفق الرسوم والإيرادات لقطاع النرش والكتابة يف  ضافة "التعلمي" اإ الكندية بأأن اإ

عادة تعريف التعامل العادل من قبل اجلامعات واللكيات واملدارس يف كندا. ومع ذكل، منذ  دخال الاس تثناء، جيري ال ن اإ اإ
ملبادئ التوجهيية اليت ا  (CMEC)وجملس وزراء التعلمي (AUCC)كندا. ونرش لك من احتاد اجلامعات واللكيات يف كندا

دارات العديد من اللكيات واجلامعات كس ياس ن النسخ جيب أأن تكون "عادةل" مت اعامتدها من جانب اإ ة جديدة. وقالوا اإ
ىل لك طالب مسجل يف فصل  لكهنم بعد ذكل يقولون للمعلمني واملدربني بأأهنم قد يوفرون أأو يرسلون مبقتطفات قصرية اإ

وجملس وزراء  (AUCC)درايس أأو دورة. مفا يه املقتطفات القصرية من وهجة نظر احتاد اجلامعات واللكيات
يف املائة اكمةل من املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف، فصل واحد اكمل من  10؟ أأيه ما يصل اىل (CMEC)التعلمي

صدار دوري وقصيدة اكمةل من مصنف محمي مبوجب حق املؤلف حيتوي عىل قصائد أأخرى؟  كتاب، مادة واحدة اكمةل من اإ
هنا تعكس ما يرغب اجملمتع اإ السوابق القضائية، فوحيث أأنه مل يمت وضع هذه املبادئ التوجهيية يف قانون حق املؤلف أأو 

التعلميي أأن يكون القانون عليه وليس ما اكن عليه. ويف الواقع، عكست ت ك املبادئ التوجهيية بعض قيود النسخ اليت 
مي يف كندا فوضت هبا الرخص اليت متنحها اجملمتعات امجلاعية يف كندا، واليت مبوجهبا مت الرتخيص تقريبا مجليعمؤسسات التعل

ىل املواد، بل اكنت سشأأن خفض  لأكرث من عقدين من الزمن. وبلك وضوح، مل تكن هذه املبادئ التوجهيية سشأأن الوصول اإ
التاكليف. وقدم املمثل بعض الأمثةل البس يطة عن الكيفية اليت ميكن هبا اس تخدام س ياسات التعامل العادل اجلديدة. ويف 

طار املبادئ التوجهيية لحتاد ، ميكن للمعمل تصممي خطط  (CMEC)وجملس وزراء التعلمي (AUCC)اجلامعات واللكيات اإ
ادلروس اليت تشمل توزيع نسخ من قصة قصرية عىل فصهل لك أأس بوع عىل مدار الفصل ادلرايس، منسوخة من عدة 

ىل حد كبري عىل عدم نسخ عن أأ  ي خمتارات منشورة. لقد خمتارات خمتلفة لقصة قصرية عىل الرمغ من انه قد يكون حريصا اإ
طار املبادئ  قامت أأليس مونرو، الاكتبة احلائزة عىل جائزة نويل، بنرش أأربعة عرش مجموعة من القصص القصرية. ويف اإ

، ميكن لربوفيسور أأو مدرب أأن ينسخ قصة (CMEC)وجملس وزراء التعلمي(AUCC)التوجهيية لحتاد اجلامعات واللكيات
ىل الطالب دون حصول الس يدة  واحدة من لك مجموعة ونرشها يف شلك خمتارات وتوزيعها كقارئ لأليس مونرو وتقدميها اإ

طار  مونرو أأو انرشها عىل تعويض. وعىل الرمغ من ذكل، اكن البناء عىل معل ملؤلف واحد ممكنا من الناحية النظرية يف اإ
ئ التوجهيية ولن يعرفوا لفرتة طويةل جدا ما اذلي لن تسمح به احملامك يف الهناية عىل أأنه "غري عادل" مثل أأي تقايض املباد

ن التقدم فهيا س يكون ببطء  ذا مل يكن ملكفا للغاية ابلنس بة لأحصاب احلقوق للقيام به عىل الإطالق، فاإ هبذه القضااي، اإ
يف كندا بأأن املبادئ التوجهيية قد تسمح ابلنسخ املفرط واكنت غري عادةل. وعالوة شديد. وادعى لك من املبدعني والنارشين 

ىل أأهنم ل  عىل ذكل، اكن العديد من املعلمني والأساتذة قد أأعربوا عن شكوكهم وقلقهم حول املبادئ التوجهيية مشريين اإ
رسوا من احملتوى اخملالف. وللأسف، أأدى نرش املبادئ التوجهيي ىل تشجيع اجلامعات واللكيات واملدارس يريدون أأن يد  ة اإ

ىل حق املؤلف والتنظمي امجلاعي حلقوق الاس تنساخ ابلنس بة لكندا خارج كيبيك.  عىل الرتاجع عن رخصهم سشأأن الوصول اإ
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، اكن هناك اخنفاض يف العائدات املتدفقة عىل املبدعني والنارشين يف كندا من الاس تخدامات الثانوية. 2013ومنذ يناير 
، اخنفضت املدفوعات للمؤلفني والنارشين مقابل نسخ مادة حق املؤلف من خالل حق املؤلف اخلاص 2013منذ يناير و 

مليون دولر س نواي. واكنت اخلسائر  13.5مدرسة بنس بة  12ابلوصول ابلنس بة للصفوف من رايض الأطفال وحىت الصف 
ىل املتوقعة من مدفوعات اللكيات واجلامعات من خالل حق املؤ  مليون دولر امرييك س نواي حبلول عام 171لف للوصول اإ

. واكن من املتوقع أأن يصل مجموع اخلسائر املتوقعة من حق املؤلف للوصول اخلاص بدخل الرتخيص الإلكرتوين 2016
. وفامي 2016ام س نواي ابتداء من ع 3.6امجلاعي وحده نتيجة لتفرس قطاع التعلمي لالس تثناء اجلديد املمتثل يف التعامل العادل 

(، اخنفضت 12يتعلق ابخلسارة النامجة عن البيع املبارش للمصنفات الأصلية يف قطاع التعلمي )رايض الأطفال حىت الصف 
يف املئة. واخنفضت مبيعات املواد الأصلية للجامعات أأيضا، حيث اختارت املدارس  11مبيعات النارشين التعلمييني بنس بة 

ىل حد كبري، اكن  اس تخدام حزم دورات مجمعة بدل من اخملتارات اليت ينتجها النارش أأو الكتب املدرس ية. ويف السابق، اإ
ىل  يرادات حمصةل من حق املؤلف للوصول اخلاص برتاخيص حزمة ادلورات. وقد أأدى الرتاجع احلايل اإ يقابل هذا الاخنفاض اإ

ت. لقد شهدت برودفيو للنرش، عىل سبيل املثال، ويه الإرضار بصغار النارشين التعلمييني وكذكل الرشاكت متعددة اجلنس يا
ابملئة يف مبيعاهتا من خمتاراهتا  70واحدة من أأوائل النارشين يف كندا ابلنس بة لسوق ادلورات اجلامعية، اخنفاضا بنس بة 

ملؤلف الكندي، الشعرية الرئيس ية. ولضامن امتثالها مبا يفرس عىل أأنه توس يع لس تثناءات التعامل العادل يف قانون حق ا
نشاء ماكتب حلق املؤلف داخل احلرم اجلامعي للغرض املمتثل يف احلصول عىل  قامت العديد من اجلامعات واللكيات ابإ

ترخيص معامالت لالس تخدام الثانوي ملادة حق املؤلف اليت تقع خارج املبادئ التوجهيية للتعامل العادل. ومع ذكل، عندما 
ة للنارشين حتديد عائداهتم من هذه الرتاخيص أأو التصارحي اخلاصة ابملعامالت، أأفادوا بأأن طلب من أأعضاء الرابطة الكندي

يرادات املعامالت املبارشة قد اخنفضت يف املتوسط من  ىل  2010دولر س نواي يف عام  33.000اإ دولر حىت ال ن  8.000اإ
ول عىل ترخيص معامالت من اجملمتع التعلميي الكندي . ومل تتلقى املطابع الااكدميية الصغرية طلبا واحدا للحص2014يف عام 

ىل قانون. ولزال يمت تلقي العديد من Bill-C-11خالل العامني املاضيني منذ ) (، اليت تعدل قانون حق املؤلف يف كندا، اإ
يه التلكفة الطلبات من اجلامعات الأمريكية للحصول عىل تراخيص ولكن مل يمت تلقي أأي مهنا من اجلامعات الكندية. ما 

يرادات املبدعني والنارشين ابلنس بة لكندا؟ أأفاد  يف املئة من النارشين يف الاس تطالع اهنم قد  77النامجة عن خسارة اإ
يف  61يف املئة بأأهنم قد يقللون من عدد املوظفني بيامن أأفاد  46يقللون من عدد الكتب اليت تنرش للسوق التعلميي، وأأفاد 

هيم استامثرات أأقل يف تطوير املواد الرمقية. وأأبلغ الكتاب مؤخرا وعىل نطاق واسع يف كندا عن املئة مهنم بأأنه س يكون دل
ختفيضات شديدة يف مدفوعات الرتخيص. وتكهن العديد مهنم بأأن التأأثري عىل املدى الطويل س يكون أأكرث رضرا. وقام أأحد 

غالق  أأعاملها املدرس ية يف كندا، وأأفادت بأأن الاخنفاض يف النارشين التعلميني الرئيس يني ويه مطبعة جامعة أأكسفورد ابإ
عائدات حق املؤلف اخلاص ابلوصول من مضن الأس باب. لقد قدمت مطبعة جامعة أأكسفورد والنارشين متعددي اجلنس يات 

ا ال خرين ولوقت طويل خدمة أأساس ية للمجمتع التعلميي الكندي عن طريق نرش املواد مع تركزي كندي قوي. لقد اكن دلهي
شك يف أأن هذا النرش املتخصص سيس متر لفرتة طويةل نظرا لتأ لك الإيرادات النامج يف جزء منه عن متديد التعامل العادل. 

ىل حوايل ووفقا لحتاد الكتاب الكندي، اخنفض متوسط  دولر يف الس نة.  10.000دخل مؤلف الاكتب الكندي اخنفض اإ
خدام الثانوي للمواد يف املدارس. ويف الواقع، اكن العديد من الكتاب الكنديني واكن قدر كبري من هذا ادلخل يأأيت من الاس ت

القداىم يعولون عىل ذكل ادلخل اذلي يأأيت من الاس تخدام التعلميي املس متر كجزء من معاشاهتم التقاعدية لفائدة التقاعد. اىل 
ذا مل يمتكنوا من كسب العيش مىت سوف يس متر الكت اب يف تطوير قصص كندية للأطفال الكنديني يف املدا رس الكندية اإ

ن النتيجة غري  املناسب من ذكل؟ لقد اكن اجنذاب احلكومات حنو احملتوى احلر واحضا. لقد اكن حرا ابلفعل، بعد لك يشء. اإ
الكتابة املقصودة للكثري من الاس تخدام احلر للمحتوى اذلي أأنشأأه املبدعون والنارشون بتلكفة مرتفعة تمتثل يف تفريغ قطاع 

والنرش يف كندا. وقد يس تغرق التأأثري الاكمل لهذا عدة س نوات ليصبح حمسوسا ولكن اكن هناك ابلفعل أأثر. ويف الوقت 
طار املبادئ التوجهيية للتعامل العادل متوفرة ال ن جماان. واكن  احلارض اكن هناك الكثري من املواد الرائعة اليت أأصبحت يف اإ

ىل تسهيل الرتخيص  2012يص تدمعه العديد من التعديالت اجلديدة يف عام هناك التباس يف ماكن الرتخ  اليت اكنت هتدف اإ
امجلاعي، ويف الوقت نفسه، لتوفري اس تثناءات حمددة ملؤسسات التعلمي يف البيئة الرمقية أأيضا، ويه تغيريات عىل القانون 

طار املبادئ  الكندي حلق املؤلف جيري حاليا التعامل معها عىل أأهنا غري ذات صةل من قبل مؤسسات التعلمي العامةل يف اإ
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ىل اتباع نفس املسار  التوجهيية اذلاتية للنسخ. وقدم املمثل التحليل والتكهنات يف شلك قصة حتذيرية للبدلان اليت قد متيل اإ
 .يف متديد الإعفاءات التعلميية عىل المنط الكندي

ددا علددمعه لعمل اللجنة املس متر عىل هذا املوضوع، لس امي فامي وأأكد ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة جم .239
اليت قدمهتا اجملموعة الأفريقية. وأأفاد بأأنه اكن اقرتاح نص لالس تخدام داخل  22والفقرة SCCR /26/4 يتعلق ابلوثيقة

ىل احلصول عىل املواد التعلميية والقيود املفروضة عىل املعا جلات اخلاصة ابلنهتاك، وذكر الفصول ادلراس ية. وأأشار النص اإ
ىل التقييدات والاس تثناءات الأخرى اخلاصة حبق املؤلف مثل ت ك الواردة يف املادة  مكرر من ملحق  10حتديدا "ابلإضافة اإ

(، TRIPSمن التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ) 44.2اتفاقية برن واليت تتفق مع املادة 
نشاء التقييدات والاس تثناءات املناس بة سشأأن معاجلات انهتاك املصنفات يف احلالت التالية". وانتقل ي وافق الأعضاء عىل اإ

ىل تعداد هذه الظروف. كام أأكد ممثل املؤسسة عىل دمعه للفقرة  اليت اكنت عبارة عن اقرتاح من وفد الولايت  21بعد ذكل اإ
 .من قانون حق املؤلف 110 املتحدة الأمريكية حيث وصف املادة

ىل أأنه مل يكن هناك أأي  .240 وشكر الرئيس مجيع املنظامت غري احلكومية اليت ارسلت املساهامت سشلك خطي وأأشار اإ
هجة غريها ترغب يف التحدث. واقرتح الرئيس أأنه بعد عرض الوثيقة، قد ترغب يف النظر يف أأي موضوع من املوضوعات 

. ول جدال يف أأهنم سيمتكنوا من اس تخداهما مكرجع للعمل اذلي تعهدوا به سشأأن بند جدول اليت جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار
الأعامل السابق لالس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. ولتعزيز فهمهم، ينبغي أأن حياولوا اس تخدام بعض الأساليب 

جيابية فامي يتعلق ابملوضوعات السابقة. عىل سبيل ا جراء دراسة سشأأن بنود حمددة اليت اهعتربت اإ ملثال، جرى اقرتاح قياهمم ابإ
نه اكن يشء قد يشجعون الأمانة عىل  ىل جناح العرض اذلي قدمه الربوفيسور كينيث كروز، فاإ من جدول الأعامل. وابلنظر اإ

ىل توجهيهم يف مناقش هتم والسامح هلم اب ىل بند جدول الأعامل السابق اإ لتفكري يف املوضوعات للقيام به. وقد تؤدي الإشارة اإ
اليت ينبغي النظر فهيا. ويف ت ك املرحةل اكن دلهيم قامئة كبرية جدا من املوضوعات اخملتلفة. ومل يكونوا يف وضع يسمح هلم 

ىل توافق يف ال راء سشأأن فرصة احلصول عىل خمطط يف ت ك  ابحلصول عىل وضوح ت ك املوضوعات أأو حىت التوصل اإ
ىل ت ك النقطة. وجشع الرئيس املندوبني للتفكري يف ادلعوة اليت أأدىل هبا املرحةل. ولكن جيب أأن نف كر كيف ميكن أأن نصل اإ

ذا اكن ميكن أأخذ هذه املسامهة واملوضوعات املذكورة يف  وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف عرضه، سشأأن معرفة ما اإ
دراهجا يف نقاشهم املسقبيل ح ول ت ك البنود. ويف الوقت نفسه، س يكون من املثري الاعتبار واعتبارها موضوعات ميكن اإ

عادة النظر يف الواثئق السابقة اليت اكنت جزءا من معل اللجنة حول هذا املوضوع ومعرفة ما  لالهامتم أأن يمت الاخنراط يف اإ
ولحظ وجود طلبات  اذا اكن ميكن حتديد ت ك املوضوعات اليت قد يكون هناك توافق يف ال راء سشأأهنا يف املناقشة املبدئية.

ىل رأأي  قلميية سشأأن الرتكزي عىل املوضوع. وأأعرب الرئيس عن توافقه مع هذا الرأأي ولكنه حباجة اإ قوية من بعض اجملموعات الإ
ىل القيام بدور نشط يف املناقشات وأأن تشارك يف جعل العمل الإضايف حمددا لس امي  جامعي، وهذا يعين أأن الوفود حباجة اإ

موس للمواقف يف هذا الشأأن. وجشعهم عىل مساعدته يف حتقيق هذا الهدف من خالل التعليق عىل من خالل عرض مل
ىل املنظامت غري احلكومية وبعد العرض املفيد اذلي قدمع وفد  أأمهية املوضوع هبدف توفري وضوح ملهمهتم. وبعد الاس امتع اإ

ىل بعض الوقت ىل أأن اخلطوة التالية يه حتديد ت ك  الولايت املتحدة الأمريكية، اكنت املنظامت حباجة اإ للتفكري. وأأشار اإ
ذا  املوضوعات اليت اكن هناك توافق يف ال راء حولها. واكنت هناك بعض املقرتحات الواردة يف الواثئق اخملتلفة. وأأفاد بأأهنم اإ

ةل. وجشعهم عىل عدم قاموا بت ك املامرسة، س يكون دلهيم مزيد من الوضوح سشأأن اخلطوات املقبةل يف مناقشة هذه املسأأ 
ىل حد التوافق سشأأهنا جرائية ومل تصل اإ  .الرتكزي عىل اخلالفات ولكن عىل القضااي اجلوهرية اليت مل تكن اإ

وأأفاد وفد الهند أأنه سشأأن بند جدول الأعامل هذا، اقرتح الرئيس امليض قدما يف موضوع التقييدات والاس تثناءات  .241
هنم حباجة فعلية اىل بعض التوجهيات من الأ عاقات الإ ث والأشخاص ذوي لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبح خرى. اإ

وحول  SCCR/26/4الرئيس سشأأن ما جيب القيام به سشأأن الواثئق املطروحة ابلفعل عىل الطاوةل مبا يف ذكل الوثيقة
ذا حاول الرئيس ، مبساعدة الأمانة أأو املوارد الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وس يكون من املفيد اإ

الأخرى صياغة جدول ما كام قاموا بذكل سشأأن املوضوعات الإحدى عرش املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات 
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عينه الرئيس هبدف احلصول عىل بعض الرتكيب ي جيب أأن تكون هناك حماوةل من قبل خبري أأو ميرس و ودور احملفوظات. 
جراء املناقشات بطريقة منظمة للموضوعات حبيث  .ميكن اإ

وشكر الرئيس وفد الهند وأأفاد بأأهنم اكنوا حريصني عىل القيام بذكل وفقا للبند السابق من جدول الأعامل، ومع ذكل،  .242
نشاء خمطط. ودعامه  اكن هناك اختالف يف مس توى النضج أأو الفهم. وبعد املناقشة وتبادل وهجات النظر، قد يس تطيعون اإ

ىل النظر يف وهجات نظرمه وطراها عىل اللجنة ادلامئة املقبةل ملزيد من الوضوح هبدف متكيهنم من تقدمي أأداة ملناقشة الرئيس  اإ
جياد توافق يف ال راء  ىل الرتكزي عىل اجلوهر وحماوةل اإ منظمة. وأأحيط الرئيس علام بتعليقات وفد الهند عن طريق دعوته اإ

ىل التفكري يف ذكل بعمق وطرح نتاجئ تفكريمه يف ادلورة التالية. ومل يكن الرئيس يفرض  سشأأن ت ك املوضوعات. ودعا الوفود اإ
ىل مناقشة منظمة  .وهجة نظره الشخصية أأو وهجات نظر الأمانة. بل اكن ذكل اس تكامل لقرتاح وفد من الهند لأنه س يؤدي اإ

رر دعوته مجليع ادلول الأعضاء، ورحب وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره الرئيس عىل تعليقاته وك .243
ىل ال خرين للمساعدة يف توضيحها وحتسيهنا وأأفاد بأأنه يرحب  بتعليقاهتم وأأس ئلهتم سشأأن الوثيقة. لقد اكن يتطلع ابلفعل اإ

 .بأأفاكرمه سواء يف اللجنة ادلامئة احلالية أأو يف ادلورات الالحقة

( بتعليق موجز عىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات EIFLات )وأأدىل ممثل املعلومات الالكرتونية لفائدة املكتب .244
عاقات أأخرى ل الأ عاقات الإ لفائدة الأشخاص ذوي  خرى. واكنت معاهدة مراكش لفائدة الأشخاص معايق البرص وذوي اإ

من  12.2لأشخاص ذوي الإعاقة املنصوص علهيا يف القوانني الوطنية. وأأكدت املادة فائدة اختل ابلس تثناءات الأخرى ل
ىل  املعاهدة عىل النقطة املهمة املمتثةل يف أأن املعاهدة مل تقيد منح احلقوق للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى اذلين حيتاجون اإ

أأشاكل أأخرى من أأجل احلصول عىل املعلومات. ويف دليلها اجلديد، مسحت معاهدة مراكش سشأأن املكتبات لدلوةل العضو يف 
ضافة التفاقية ابلإبقاء عىل وت وس يع الاس تثناءات اليت حتمي الأشخاص ذوي الإعاقة غري ت ك املفروضة مبوجب املعاهدة واإ

اس تثناءات جديدة حسب الاقتضاء. ومن شأأن ذكل أأن يؤكد عىل منح املساواة يف املعامةل مجليع الأشخاص بغض النظر 
عاقهتم. وتضمنت التوصيات الأخرى الواردة يف ادلليل ت ك الاس تثناءا ت املتعلقة ابملكتبات ككياانت مرصح هبا عن اإ

اتحة  لهيا. ومت اإ وظروف تطبيق الاس تثناءات يف القانون الوطين ورشوط التبادل عرب احلدود للأشاكل اليت ميكن الوصول اإ
يكون متاحا ابللغتني الفرنس ية والروس ية وأأيضا س   www.eifl.netادلليل جماان عىل موقعها عىل ش بكة الإنرتنت عىل الرابط 

 .يف العام التايل

( عىل املصدر اجلديد للمعلومات. وأأفاد الرئيس EIFLوشكر الرئيس ممثل املعلومات الالكرتونية لفائدة املكتبات ) .245
ن الأمر مل يكن سهال لأن دلهيم موضوع كبري جدا مع الكثري من ا لطلبات للأخذ بأأن هناك حاجة ملزيد من التفكري. وقال اإ

بعني الاعتبار. وسيمت بذل اجلهد حملاوةل جتس يد أأكرث املوضوعات ذات الصةل أأو ت ك اليت ميكن أأن يمت مناقش هتا مبدئيا لأنه 
ىل ادلعوة املوهجة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية للنظر يف املوضوعات اليت  جامع عىل مناقش هتا. وأأشار اإ اكن هناك اإ

ماكنية بأأن تكون جزءا من املوضوعات وردت يف الوثيقه  ذا اكن هناك اإ اليت قدهما الوفد واحلصول عىل مدخالت سشأأن ما اإ
 .اليت سيمت مناقش هتا

 : مسائل أأخرى8البند 

غالق بند جدول الأعامل .246 اثرة أأية قضااي حول هذه النقطة، مت اإ  .منح الرئيس اللكمة للوفود ونظرا لأهنم مل يرغبوا يف اإ

 ادلورة : اختتام9البند 

ىل البند  .247 ىل أأن ذكل ل يعين أأهنم اكنوا بصدد  9انتقل الرئيس اإ من جدول الأعامل وهو اختتام ادلورة، لكنه أأشار اإ
سشلك عاجل. وأأفاد بأأنه أأعد ملخصا خاصا ابلرئيس يتسم ابلواقعية ويصف سشلك حمايد ما حدث خالل ادلورة.  اختتامه

ىل أأنه س يفتح عليقات سشأأن هذا امللخص فامي يتعلق ببنود جدول الأعامل الس تة الأوىل اليت تلقي الت الباب أأمام  وأأشار اإ

http://www.eifl.net/
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ذا مل  اس تطاعوا مراجعهتا. وبعد ذكل يمت توزيع ملخص ما تبقى من بنود جدول الأعامل ومنح الوقت للنظر يف ت ك البنود. واإ
لرئيس. ونظرا لأن لهنا س تصبح مبثابة ملخص يكن هناك توافق يف ال راء نظرا لأهنا مل تكن وثيقة خاصة ابللجنة ادلامئة، فاإ 

الأمر اكن واقعيا،  مل يتصور الرئيس أأهنم اكنوا يف طريقهم لدلخول يف مناقشات ل هناية لها سشأأن النقاط اخلالفية. وفتح 
 الباب أأمام تلقي التعليقات سشأأن اجلزء الأول من ملخص الرئيس اذلي مت توزيعه.

موعة الأفريقية، عن شكره للرئيس عىل الطريقة اليت اكن يقود هبا ادلورة. وطلب بأأنه وأأعرب وفد كينيا، ابمس عن اجمل .248
رسال امللخص كلك عرب الربيد الالكرتوين أأو  ىل الإدلء بتعليقات حول ملخص الرئيس، رمبا ميكن اإ بدل من الانتقال مبارشة اإ

مثريا للجدل، لكنه يسمح هلم ابلتعامل مع لك ذكل  يف ورقة، وبعد ذكل ميكن التشاور سشأأنه سشلك خمترص. ومل يكن الأمر
ىل اس تغراق الكثري من الوقت سشأأن ملخص الرئيس ولكن هناك حاجة للتأأكد من أأهنم  هنم ليسوا حباجة اإ يف نفس الوقت. اإ

وةل. وتعتقد اكنوا يناقشون نفس املوضوع وعىل دراية اكمةل ابمللخص. وبعد مراجعة الوثيقة، ميكهنم أأن يتخذوا موقفا أأكرث سه
 .اجملموعة أأن ذكل الأمر من شأأنه أأن يكون وس يةل مفيدة وأأكرث كفاءة ابلنس بة لعملهم

ىل الرئيس سشأأن ما  .249 وأأفاد وفد الياابن، نيابة عن اجملموعة ابء أأن هناك بعض التصحيحات الواقعية، ولكن الأمر يعود اإ
بقاء ت ك التصحيحات  ذا اكن ينبغي رشح ذكل يف هذا الوقت أأو اإ ملرحةل لحقة عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اجملموعة اإ

ىل الرئيس  .الأفريقية. وميكنه أأيضا تقدمي التصحيحات الواقعية مبارشة اإ

شكر الرئيس وفد الياابن، نيابة عن اجملموعة ابء عىل هنجه اذلي اكن حمرتما جدا. واكن الرئيس مران سشأأن هذه و  .250
ىل أأنه من العدل أأن يمت  النظر يف اللك يف نفس الوقت، ومع ذكل ذك ر اللجنة بأأهنا مل تكن صياغة جامعية املسأأةل وأأشار اإ

ذا أأصبح مبثابة  ولكهنا عبارة عن ملخص الرئيس. واكن سيسعد الرئيس أأن يشارك يف صياغة جامعية مللخص الرئيس، اإ
لهيا فقط عىل أأهنا وصف واقعي ملا حدث. واكن الرئيس عىل  الاس تنتاجات املتفق علهيا للجنة ادلامئة. واكن جيب أأن يهنظر اإ

عادهتا يف الوقت املناسب عىل أأهنا اس تنتاجات الرئيس اليت يتعني  اس تعداد لتصحيح أأي أأخطاء واقعية أأو عنارص مفقودة واإ
 .اعامتدها

أأنه عىل اس تعداد للتعامل مع  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوذكر وفد من مجهورية التش يك، متحداث ابمس  .251
ىل الاقرتاح املقدم من وفد مجموعة البدلان الأفريقية ذ عداد بقية الأجزاء. وأأشار الوفد اإ كل اجلزء من ملخص الرئيس، بيامن يمت اإ

نه يتعني عىل الرئيس  ذا اكن سيمت معاجلهتا كلك، فاإ بأأنه ميكن أأيضا التعامل مع هذه القضية كلك. واقرتح وفد اجملموعة بأأنه اإ
متام املامرسة يف الوقت احملددتقدمي بعض الأطر الزمن   .ية احملددة لضامن المتكن من اإ

 .ووافق الرئيس عىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية سشأأن الاطالع عىل ملخص الرئيس كلك .252

ن دلهيم خيارين يف ذكل الوقت  .253 وأأفاد وفد اململكة املتحدة بأأنه اكن دامئا يفضل اس تخدام الوقت بطريقة فعاةل. وقال اإ
ما أأن يبدأأوا يف تناول الوثيقة اليت اكنت مطروحة أأماهمم وأأطلعوا علهيا ابلفعل خالل اسرتاحة الغداء ومناقش هتا أأو أأن خيرجوا  اإ

وينتظروا يف اخلارج. وأأعرب الوفد عن عدم فهه للطلب املقدم اجملموعة الأفريقية، لأنه عادة ما اكن هناك قاعدة تقول ببأأن ل 
ذا ما قاموا  يشء يمت التفاق عليه قبل التفاق عىل لك يشء. وبأأي حال، ل تسعى الوفود اىل اتفاق سشأأن ملخص الرئيس. واإ

ذا بدأأوا مناقشة  ن ذكل ليس مضن الاس تخدام الفعال للوقت. بل الأكرث فائدة هو اإ ابلتوقف يف ذكل وانتظروا فقط، فاإ
ال خر هو أأنه أأثناء انتظارمه جيب السامح للوفود اليت دلهيا  . واكن اخليار7الورقة أأثناء انتظارمه الاس تنتاج اخلاص ابلبند 

تغيريات واقعية عىل الورقة أأن تقرتب من الرئيس وتناقش معه التغيريات الواقعية احملمتةل . ومل يكن مرمرا أأن يمت فض اللجنة 
 .وانتظار عنرص واحد

يف نقاش حول القضية. ويف نفس الوقت، مت وشكر الرئيس وفد اململكة املتحدة عىل أأفاكره وأأفاد بأأنه لن يدخل  .254
 الرتحيب بقيام الوفود اليت اكن دلهيا تصويبات واقعية أأو أأفاكر حمددة بطراها.
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ىل التعليقات. وأأفاد بأأنه س يقوم  .255 وذك ر الرئيس الوفود بأأهنم مل يبدأأوا معلية صياغة جامعية ولكهنم فقط يس متعون اإ
 .توضيحات اخلاصة ابحلقائق يف ملخص الرئيسبتضمني التصحيحات الواقعية والأخطاء وال 

ىل الرئيس عىل الطريقة املمتازة اليت قاد هبا ادلورة  .256 وتقدم وفد كينيا، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ابلشكر اإ
الروح اليت خالل ذكل الأس بوع. وأأفاد بأأن ذكل اكن فعال جدا من حيث الكيفية اليت اس تخدموا هبا وقهتم. ومن املفهوم أأن 

اتفقوا عىل أأن يقوموا ابلعمل من خاللها يف هذه ادلورة يه أأن يكون هناك ملخصا للرئيس لتجنب التعقيدات اليت مروا هبا 
ىل اس تنتاجات ولكن انهتيى  يف ادلورتني السابقتني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، حيث حاولوا التوصل اإ

يف ادلورتني السابقتني، مل يس تطع الأعضاء القيام بأأي معل جوهري يف املوضوع الأخري حىت لو اكن الأمر بفشل ذريع. و
جراء أأي  ىل تقدمي أأي توصيات أأو اإ ىل ذكل الهدف يف ادلورة الثالثني دون احلاجة اإ دلهيم ولية أأو هدف. واكنوا يصلون اإ

ذا اكنوا نقاش، وهو الأمر اذلي قد يمت تفسريه عىل أأنه بناء أأو يؤدي اإ  ىل أأي اجتاه. ومن هذا املنطلق، أأصبح موضوع ما اإ
يريدون الاس مترار يف هذا الوضع مبثابة مشلكة. لقد اكنوا مرنني للغاية يف ادلورات السابقة مع مدة قدرها يومني ونصف للبث 

ذا أأصبح ملخص الرئيس هو الأساس للكيفية اليت  سيمنضون هبا قدما ويومني ونصف ملوضوعي التقييدات والاس تثناءات. فاإ
ن دلى الوفد بعض القلق سشأأن ما ميكن أأن يكون عليه ختصيص الوقت. وعىل  من حيث تنظمي العمل يف ادلورة املقبةل، فاإ

طار البند ) جراء حتديث لدلراس تني، الوثيقة 5سبيل املثال، يف اإ ( من جدول الأعامل، اقرتح الوفد أأن يمت أأول اإ
SCCR/27/8  ح تنظمي حلقة دراس ية ملدة نصف يوم حول سشأأن ا 2010ووثيقة جتاهات السوق والبث احلالية. واقرته

رباء الفنيني. ومع أأخذ ما حدث خالل ادلورة احلالية بعني الاعتبار، اكن قلق الوفد يمتثل يف أأنه يف املقدمة من اخلاملعلومات 
ءات وعرض ادلراسة اليت أأعدها الربوفيسور غضون فرتة يومني ونصف اكن من املس تحيل التعامل مع التقييدات والاس تثنا

جدا وأأراد املسامهة سشلك بناء حنو التقدم وابس تخدام هنج قامئ عىل الأدةل سشأأن كيفية  كينيث كروز. لقد أأرادأأن يكون فعال
رة الثالثني، التعامل مع ما اكن مطروحا علهيم. ورأأى الوفد أأنه لإيالء الاهامتم الواجب مبا اكن من املقرر عرضه خالل ادلو 

يالء مسأأةل ختصيص الوقت الاهامتم الواجب.واقرتح أأن يقوموا مبسأأةل واحدة يف وقت واحد. وميكهنم أأول  ينبغي أأن يمت اإ
مع اخلرباء،  فينالتالية ميكن أأن يكون هناك نصف يوم عرض  لسةوقبل لك يشء أأن يبدأأوا بعرض لدلراسات وخالل اجل 

اخلرباء املدعوين وأأنه يتعني علهيم وقف النقاش سسبب ختصيص غين وقت وجود  وجود نقاشحبيث ل يكون هناك خطر 
الوقت. واكن اقرتاح الوفد هو القيام سيشء واحد يف وقت واحد. ومل يكن دليه مشلكة مع لك ما قد يمت مناقش ته أأو ما مت 

حها الاهامتم الواجب. وعندما طلبت اقرتاحه، ولكن هبدف التأأكد من أأن دلهيم الوقت الاكيف للتعامل مع لك القضااي ومن 
ادلورات، طلبهتا هبدف مساعدهتم عىل توضيح بعض الشكوك أأو بعض التحدايت اليت و ادلول الأعضاء ت ك ادلراسات 

لب مهنم  اكنت تقف أأماهمم يف فهم املفاهمي أأو بعض القضااي الفنية اليت اكنت مرتبطة ابلبث. وليك يتحركوا معا، اكن قد طه
عروض منتظمة، مما أأاتح جمال للمناقشات سشأأن الاس تثناءات والتقييدات. ومل يقدم وفد اجملموعة أأي  احلصول عىل

  .اقرتاحات صياغة

اجملموعة الأفريقية، عىل املشورة سشأأن كيفية الاس تفادة القصوى من اذلي حتدث ابمس وشكر الرئيس وفد كينيا،  .257
نه ل  املوارد، سواء اكنت ادلراسات أأو العروض الفنية. ذا اكنت تسبب تبادل همم بني الأس ئةل والأجوبة يف املناقشة فاإ واإ

يقافها. ولن يكون ذكل مضيعة للوقت كام لحظوا خالل هذا الأس بوع يف املناقشة الغنية بعد العرض املقدم من  يويص ابإ
عامل من شأأهنا أأن الربوفيسور كينيث كروز. وينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار أأن هناك موضوعات أأخرى عىل جدول الأ 

تس تحق الاهامتم. والأمر حيتاج كفاءة من جانبه يف تنظمي جدول الأعامل لأخذها بعني الاعتبار. وتفهم الرئيس الاقرتاح 
حراز تقدم جبميع البنود  .اخلاص ابلعرض التسلسيل للموارد وأأكد للمجموعة أأن جدول أأعامل اللجنة س يظل يعكس رضورة اإ

عداد الوثيقة املطروحة. وأأفاد وشكر وفد الياابن، متحد .258 اث ابمس اجملموعة ابء، الرئيس والأمانة عىل معلهم الشاق يف اإ
نه يتفق مع رأأي الرئيس بأأن خمصصات الوقت والبنود املدرجة عىل جدول  بأأنه قبل ادلخول يف التصحيح الواقعي للتقرير، فاإ

مغزاه أأن يمت التعامل مع الأش ياء الأكرث نضجا يف بداية  الأعامل جيب أأن تبقى لدلورة املقبةل. لقد اكندلى الويبو تقليد
ىل الفهم  نه استنادا اإ الاجامتع، وجيب أأيضا أأن يبقى هذا التقليد كام هو لدلورة املقبةل. وفامي يتعلق التصحيحات الواقعية، فاإ
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الوفد عن رغبته يف طرح  بأأنه اكن جيب عىل اللجنة الأخذ يف الاعتبار أأنه ملخص الرئيس بدل من كونه اس تنتاج، أأعرب
من جدول الأعامل. فالوثيقة الثالثة  5التصحيحات الواقعية للنظر فهيا. واكن التعليق الأول يتعلق ابجلزء الأول من البند 

عبارة عن وثيقة سشأأن التقييدات والاس تثناءات وذلكل  SCCR/27/8املدرجة يف الفقرة ليس لها عالقة ابلبث. واكنتالوثيقة 
ىل التوقيت أأو جيب حذفه ىل الوثيقة والإشارة اإ ا. واكن هبذه الفقرة عدم تناسق بني الوثيقة وتوقيت التقدمي لأن الإشارة اإ

التقدمي واقعة مضن عبارة واحدة. واكن من الأفضل أأن ترتبط مبارشة بتوقيت تقدمي الوثيقة. وذهبت املناقشة اخلاصة ابجللسة 
ىل ما وراء الورقة الفنية غ ىل غري رمسية اإ جيازا أأن نقول بأأن املناقشات استندت اإ ري الرمسية، وذلكل س يكون من الأكرث اإ

جراهئا سشأأن الورقة الفنية غري الرمسية. ومع ت ك التصحيحات الواقعية، اكن اقرتاحه  الورقة الفنية غري الرمسية الفنية بدل من اإ
ىل اللجنة SCCR/27/2 Revجدول الأعامل، والوثيقة  سشأأن الفقرة كام ييل: مت تقدمي "الوثيقة املتعلقة هبذا البند من املقدمة اإ

ىل ذكل، والوثيقة  املقدمة يف اللجنة ادلامئة وخالفه، والورقة الفنية غري الرمسية اليت أأعدها لرئيس SCCR/27/6ادلامئة وما اإ
ثامنة والعرشين والتاسعة سشأأن املفهوم" ومت النص عىل اجلزء الأوسط  كام اكن مع حذف اجلزء يف ادلورة العرشين وال 

ىل الأوراق الفنية غري الرمسية. وانتقل التعليق  ىل أأن املناقشات اكنت تستند اإ والعرشين للجنة ادلامئة. وتشري العبارة الأخرية اإ
ىل الفقرة الثالثة من نفس البند من جدول الأعامل. وأأفاد النص احلايل بأأن اللجنة وافقت عىل عروض اخلرباء الف  نيني التايل اإ

مع الرتكزي عىل اخلرباء من البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. وذكر بأأهنا وافقت عىل أأنه يتعني أأن يكون من بني اخلرباء الفنيني 
ن الوفد يعتقد  احلارضين للجلسة الإعالمية خرباء من البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. وليك تكون العبارة أأكرث موضوعية فاإ

ن الأفضل الاس تعاضة عن لكمة "مع الرتكزي عىل" بلكمة "مبا يف ذكل". لقد اكن ذكل تصحيحا واقعيا. وفامي أأنه س يكون م
طار البند  ىل أأمرين. الأمر الأول سشأأن مزجي من ادلراس تني  6يتعلق ابلفقرة الثانية يف اإ من جدول الأعامل، أأشار امللخص اإ

نية اخلاىص ابدلول الأعضاء. واكن العنرص الثاين سشأأن الإعداد الرسيع وانعاكس املزيد من املعلومات سشأأن القوانني الوط 
للتقرير من قبل الأمانة مبا يف ذكل مناقشة ادلراسة مبا يشمل الأس ئةل والأجوبة من جانب ادلول الأعضاء ومراقبهيا. وقام هذا 

ين يعكس املعلومات الإضافية حول املكتبات اجلزء خبلط عنرصين لأن العبارة الأوىل أأفادت بأأن اجلزء الأخري من السطر الثا
ودور احملفوظات الوطنية سشأأن الاس تثناءات والتقييدات اليت قدهما الوفود واملراقبني بعد املناقشة. ورمبا اكن ذكل انعاكسا 

ل من خالل ا لوفود لأهنا يف التقرير ول ميكن تقدمي املعلومات الإضافية اليت ينبغي أأن تنعكس يف دمج ادلراسة كحقيقة اإ
ىل قوانني وطنية. وجيب أأن اجلزء الأخري من العبارة الأوىل: يعكس السطر الثاين حتت لكمة "و" املعلومات الإضافية  تشري اإ

ىل الأمانة بواسطة الوفود أأثناء وبعد  عن املكتبات ودور احملفوظات الوطنية سشأأن الاس تثناءات والتقييدات اليت انتقلت اإ
ىل الفقرة الثانية العرض واملناقشة. وي ىل التوضيح بأأن الفقرة اش متلت العنرصين. وأأشار التعليق الأخري اإ ؤدي هذا التصحيح اإ

ىل الأخرية حتت نفس البند من جدول الأعامل، أأي البند  من جدول الأعامل. وأأفادت ت ك الفقرة بأأن الرئيس قدم الورقة  6اإ
ظات، ويف الوقت نفسه تبدي املزيد من التعليقات يف ادلورة املقبةل غري الرمسية اليت أأعدت لفائدة املكتبات ودور احملفو 

ضافة العبارة التالية: "سقوم الوفود ابلنظر يف الاقرتاح يف ادلورة  سشأأن ت ك الورقة. وليك نعكس هذه احلقيقة، ميكن اإ
عداد الن  جراهئا عند اإ سخة املنقحة من ملخص الرئيس املقبةل". لقد اكنت مجيعها تصحيحات واقعية، واليت يرغب الوفد يف اإ

حاطة اللجنة علام هبا  .حسب ما يراه الرئيس ويتعني اإ

، بأأنه حيرتم مسأأةل أأنه اكن ملخص مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوأأفاد وفد مجهورية التش يك، متحداث ابمس  .259
طار الب  ( من جدول الأعامل، اذلي اكن مبثابة 9ند )الرئيس، واكن مبعىن أأنه يهعترب من وهجة نظر الاقرتاحات الواقعية. ويف اإ

عادة املناقشات املوضوعية أأو الإجرائية اليت أأجريت  اختتام ادلورة، أأفاد بأأنه مل يشعر أأنه من الرضوري أأو املفيد بأأي وس يةل اإ
قرتاح الأول خالل الأس بوع. واكن دليه اقرتاحات سشأأن ثالث فقرات، اثنان مهنا تعليقات والثالث تغيري واقعي. واكن الا

كرت الرسوم البيانية أأو الأوراق الفنية ابلمس يف ملخص الرئيس اذلي اكن صائبا. كام أأفاد بأأنه 5مبثابة تعليق عىل الفقرة ) (. وذه
عرف أأن الرئيس أأبلغ اجللسة العامة ابلرسوم البيانية يف جلسة رمسية. وس يكون من الصعب جدا الرشح أأو القراءة من 

من الرسوم البيانية يف اجللسات العامة أأو مضن السجل، ذلكل يود أأن يتأأكد من أأن الرسوم البيانية خالل ت ك الأنواع 
ىل الفقرة ) (. وتفهم الوفد 6الثالثة أأو الأوراق الفنية غري الرمسية اكنت جزءا من تقرير الاجامتع. واكن التعليق الثاين ابلإشارة اإ

ا وفد الهند بيامن أأشار بوجود بعض اخملاوف من أأن ت ك التحديثات ومناقش هتا بأأن التحديثات اخلاصة ابدلراس تني قد اقرتاه
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قد يؤجل املفاوضات اجلوهرية، ولكنه مس تعد لقبول امليض قدما مع ت ك التحديثات. واكن يس تخدم الفعل املايض معدا. 
ايض. واكن عىل اس تعداد للميض قدما واكن قادرا ول يزال قادرا عىل قبول ذكل، لأهنم اكنوا يناقشون وقائع ما حدث يف امل

مع لغة طلبت اللجنة من الأمانة اس تخداهما. واكنت هناك مالحظة صغرية واليت قد تكون مبثابة خطأأ مطبعيا يف العبارة 
ىل: "من خالل البث الكبيل التقليدي والبث الكبيل واملنظامت مبا يف ذكل يف البدلان النامية وأأقل  الأخرية اليت أأشارت اإ

ضافية تعكس سشلك حصيح 7دلان منوا. اكن احلرف "يف" غري موجود. ويف الفقرة )الب (، اكن ينبغي أأن يكون هناك عبارة اإ
جراء اجللسة اليت تس تغرق نصف يوم احملددة بأأكرب قدر من الكفاءة والإجامع عىل ذكل. ومت تقدمي اقرتاح  التفاق حول اإ

عداد أأس ئةل حمددة مس بقا ومل يمت الاعرتاض ع ضافة عبارة يف هناية الفقرة: "واتفقت اللجنة عىل أأن ابإ ىل ذكل. وذلكل، اقرتح اإ
ىل الأمانة  ."يتناول  اخلرباء التقنيني الأس ئةل احملددة اليت تقدهما ادلول الأعضاء عن طريق املنسقني الإقلمييني اإ

الرئيس وذكل لتجنب معلية  وذكر وفد ابراغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، أأنه يفضل ملخص .260
ىل بيان وفد  الصياغة، واليت غالبا ما ختلق املزيد من الارتباك حول املوضوعات اخملتلفة. لقد بدا امللخص ذاته واقعيا. وأأشار اإ

جراهئا سشأأن البث ويف غضون يومني  كينيا، نيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأفاد بأأن هناك العديد من ادلراسات اليت سيمت اإ
ىل أأن الأمانة رمبا جتري مشاورات  ونصف. واعترب أأن ذكل قد يكون أأكرث من الالزم. أأما ابلنس بة للبث نفسه، أأشار الوفد اإ

ىل  ارغري رمسية وتلقي نظرة عىل بعض ادلراسات اليت ميكن النظر فهيا عىل مد اجللسات التالية، وذكل هبدف النظر اإ
 .بهخص هو أأن مجيع البنود املدرجة جبدول الأعامل اكنت موجودة املوضوعات اجلديدة. واكن أأمه يشء يف املل

واي، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي، ورصح بأأنه من غوعرب الرئيس عن شكره لوفد ابرا  .261
دارة الوقت بصورة حكمية.  قلميية. واكن الأمه يف الأمر هو اإ عطاء املهمة للمجموعات الإ  املهم اإ

ىل التعليقات اخلتامية لأن هناك وطا .262 دقيقة فقط متبقية يف  25لب وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء ابلنتقال اإ
ىل ملخص الرئيس.  ىل العودة اإ ذا اكنوا يف حاجة اإ بقاء مداخلته حىت وقت لحق اإ  وقت الاجامتع. واكن سعيدا لإ

اليت اقرتحهتا بعض اجملموعات. ويف الفقرة السابعة من بند  ورصح وفد الهند بأأن تعليقاته املتعلقة تتعلق ابلتعديالت .263
من بنود جدول الأعامل ، اقرتح وفد مجهورية التش يك، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  5رمق 

ضافية.  ضاء من خالل املنسقني لقد فهم أأن الاقرتاح يتعلق مبوافقة اللجنة عىل تقدمي أأس ئةل معينة من قبل ادلول الأعمجةل اإ
ذا مت تضميهنا هذه امجلةل سيمت تعديلها لتقول أأنه يشجع ادلول الأعضاء عىل تقدمي أأس ئلهتم. ويف الفقرة  الإقلمييني. واقرتح اإ

ضافة من قبل وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء،  6الثالثة عرش من بند  من بنود جدول الأعامل مت اقرتاح اإ
أأن الوفد س يقوم بدراسة الاقرتاح يف اجللسة التالية. لقد اكن دليه فهام خمتلفا قليال بأأن الورقة غري الرمسية للرئيس قد مت وهو 

التعليق علهيا أأثناء اجللسة أأيضا، حىت لو مت ذكل من قبل قليل من الوفود وذلكل ل ميكهنم القول بأأهنا ستمت دراس هتا يف 
 مل يمت دراس هتا يف اجللسة احلالية. اجللسة التالية كام لو اكن 

ىل ملخص،  .264 وشكر وفد الصني الرئيس عىل العمل اذلي قام به يف خالل فرتة زمنية قصرية. وقد متكنوا من التوصل اإ
دخال تعديالت. وابلنس بة  وهو ملخص الرئيس، واذلي ترك انطباعا جيدا دلى الوفد. ومل يكن دلى الوفد أأي اقرتاحات ابإ

لهيا بصورة تمتزي ابملرونة.  للمقرتحات اليت  قدمهتا الوفود الأخرى س يقوم الوفد ابلنظر اإ

وطلب وفد كينيا، اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية، توضيحا من الرئيس فامي يتعلق ابخملاوف اليت أأاثرها. وقام  .265
ون مسأأةل ادلراسات قال أأنه يريد خمتلف الوفود، لكنه رصح بأأهنم عندما اكنوا يناقش أأبدهتاتسجيل اكفة التعليقات اليت ب 

 الأمروقت اكيف للتدبر والتفكري سشأأن املقرتحات. ورصح بأأنه مل يكن يعارض وليزال ل يعارض ت ك التحديثات. واكن 
الوحيد اذلي طالب به هو تناول اخملاوف اليت عرب عهنا. وقال أأن الإيضاحات احلالية املس تخدمة مل تكن مفيد يف تقدم 

الثالثة بصورة متساوية. ومل يكن ذكل لميثل مشلكة لول أأنه تسبب يف مشالكت تتعلق ما تعتربه ادلول املوضوعات 
ذا اكنوا يف حاجة ملناقشة هذه املوضوعات من الأصل. ويف هذا  أأس ئةلالأعضاء نطاق للتلكيف وذلكل مت طرح  تتعلق مبا اإ
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ىل الهدف وقد أأخفقوا  أأخفقواسسبب حقيقة أأهنم فامي يتعلق مبا جيب مناقش ته  أأس ئةلأأساس يةالصدد، اكنت ت ك  يف الوصول اإ
سسبب ختصيص الوقت يف اللجنة. لقد اكن دليه خماوف تتعلق بكيفية قيام اللجنة بتنظمي الوقت. ويف اخلتام، مل يكن خطأأ 

ذا حدث وأأن مل تس تطع حتقيق هدف سسبب واقع املناقشات.  لقد اكن دلهيم ثالث موضوعات واكن هناك الكثري اللجنة اإ
اذلي جيب علهيم القيام به يف فرتة زمنية. لقد قامت اللجنة بتحديد وقت وهذا الوقت احملدد مل يكن مناس با للتقدم يف الثالث 

در موضوعات بصورة متاكفئة. ومع ذكل فقد اكن دلهيم أأهداف جيب حتقيقها وقد أأصبحت هذه الأهداف مصدر من مصا
ن مسأأةل ختصيص الوقت اكنت متثل مصدر قلق واكن التقدم يف مناقشة املوضوعات أأمرا أأساس يا اخلالف.  وهبذا املعىن، فاإ

ذا اكن مفهوما للجميع بوضوح أأن دلهيم الزتام ابلسري قدما بصورة متاكفئة وانه جيب أأن  فامي يتعلق بكيفية حتريكها للأمام. واإ
ن ذكل اكن أأمرا خمتلفا. ويف هذا الصدد، حتتاج ادلول الأعضاء بنائني ابلنس بة للك موضيكونوا  . لأن تتبع مبدأأ النفعيةوع فاإ

اكن هذا هو الأمر الأول. أأما الأمر الثاين فاكن أأهنم ل يريدون أأن واكن مبعث القلق الرئيس هو أأنه ل يريد أأن يكون مرسفا. 
ىل  الأمورة يف وسط النقاشات. واكنت ت ك يه يكونوا يف موقف يس توجب علهيم البدء يف اختاذ قرارات صعب اليت حتتاج اإ

ىل  يضاح يف اللجنة. واكنت ادلول الأعضاء يف حاجة اإ تباعاإ مبدأأ النفعية وأأن تقوم ما ميكن أأن يكون مرمرا فامي يتعلق بتقدم  اإ
ن الأ  مر يتعلق بوضع جدول أأعامل سري معل اللجنة ابس تخدام املوارد. ومل يكن الأمر يتعلق مبلء جدول الأعامل ابلبنود. اإ

مفيدا فامي يتعلق بدفع املناقشات للأمام. وقد اقرتح أأنه مبجرد التفاق سشأأن الرشوع يف ادلراسات، جيب علهيم الاس تفادة 
القصوى مهنا. واكن جيب أأن يكون دلهيم برانمج ل يضع أأي من ادلول الأعضاء يف موقف حيمت علهيا اختاذ قرارات صعبة أأو 

وطالبت اجملموعة  واكن التسلسل اذلي اقرتحه س ميثل أأفضل طريقة نفعية للسري للأمام.الشجار حول الإجراءات.  البدء يف
يضاحا  من الرئيس حول كيفيه تعامهل مع هذه اخملاوف بصفة خاصة.  اإ

عدادهوعرب وفد الربازيل عن شكره للرئيس وهنأأه وهنأأ الأمانة عىل امللخص املمتاز اذلي مت  .266 نظره،  . ومن وجهاإ
ىل تعديالت أأو تعليقات أأو أأي تلحي  ويف ائق اليت قد توجد به. قسوى تعديل الأخطاء املتعلقة ابحل يشءاج ملخص الرئيس اإ

هذا الصدد فقد اكن يسعى لتحقيق الوضوح لأنه مت تقدمي الكثري من التعليقات والاقرتاحات. وطالب الرئيس ابلتأأكيد عىل ما 
ذا اكن فهمه حصيحا  من الفقرة اخلامسة. ويبدو أأن ذكل خطأأ  SCCR/27/8وانه اكن هناك اقرتاح حبذف وثيقة ل،  أأماإ

جيب حذف ه يتعلق ابحلقائق ولن ميثل مشلكة. وفامي يتعلق ابلفقرة العارشة، مت تقدمي العديد من الاقرتاحات واكن انطباعه أأن
ن الوفد ل يعتقد أأن ذكل من الأم ذا حدث ذكل، فاإ اكنت اكفة املعلومات والتعليقات ور اليت ينصح هبا. لكمة "مراقبني". واإ

 ابلقول بأأن الوفد متاليت مت تقدميها أأثناء النقاش مع بروفيسور كينيث كروزهامة للغاية ومفيدة وجيب أأخذها يف احلس بان. واخت
علت امللخص املمتاز ل وأأكد عىل أأن أأحد الأس باب اليت ج. ابراغواييدمع بصورة اكمةل ماقيل من قبل منسقه الإقلميي، وفد 

ىل تعديالت هو  هنم اكن دلهيم القنوات وال ليات الصحيحة للتعامل مع الاس تعدادات اخلاصة ابلجامتعات القادمة أأ حيتاج اإ
 وسوف يكون ذكل من خالل املشاورات مع املنسقني الإقلمييني. مت طراها واملسائل الأخرى اليت 

يران  .267 عداد ملخص الرئيس. أأول، أأراد توضيحا للبند عن  الإسالميةوعرب وفد مجهورية اإ . فقد 18شكره للرئيس عىل اإ
اكن فهم الوفد هو أأن املصطلح يعين أأنه مل يمت اعامتده من قبل اللجنة وأأنه اكن ملخص الرئيس وعىل مسؤوليته. اثنيا، رصح 

يدات والاس تثناءات وخاصة البند ختصيص وقت مناسب واكيف حول املسائل الهامة املتعلقة ابلتقي الوفد بأأن قلقه سشأأن 
مبؤسسات التعلمي والبحث يف الاجامتع ويف اجللسات السابقة أأيضا. ولبد لفائدة السابع املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات 

من ختصيص الوقت بصورة متساوية. ورمبا جيب تغيري ترتيب البنود عىل جدول الأعامل يف اجللسات التالية لعالج أأوجه 
  القصور.

وقد ، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي. ابراغوايوعرب وفد املكس يك عن تأأييده لبيان وفد  .268
ويف هذا شارك يف اجللسات غري الرمسية مع املنسقني الإقلمييني وقال أأنه يرغب يف أأل خيضع ملخص الرئيس للمفاوضات. 

نه يود التأأكيد عىل أأن ذكل  الصدد قام مبخاطبة اجملموعات الإقلميية الأخرى والوفود مرصحا بأأنه عىل الرمغ من تفهمه خملاوفهم فاإ
قلميية ومه ملزتمون هبذا املهنج.  ويف هذا الصدد أأكد عىل أأن ملخص الرئيس قد تضمن اكن التفاق بني اكفة اجملموعات الإ
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ىل عقد مشاورات غري معلومات وحقائق وه و ملزتم بدمع امللخص. ودعا الوفود الأخرى اليت دلهيا مزيد من التعليقات اإ
 رمسية عىل سبيل املثال كام مت الاقرتاح من قبل املنسقني الإقلمييني. 

عداد امللخص. ومل يقصد الوفد أأن يأأخذ اللكمة لكن اكنت هن .269 اك وعرب وفد اجلزائر عن شكره للرئيس والأمانة عىل اإ
ىل بعض التوضيح للنقاش. وعرب الوفد عن دمعه الاكمل والاس تثنايئ ملا عرب عنه منسقه الإقلميي وخاصة مبوجب البند  حاجة اإ

من جدول الأعامل اخلاص ابلبث. ولأن اكفة الاقرتاحات اخلاصة ابدلراسة واملراجعات اخلاصة جبلسات املعلومات اكنت  5
ن ملخص الرئيس أأصبح يف موقف، جيعهل غري خاضع لأي اعرتاض من أأفاكرا مت تقدميها للجلسة العامة،  يف هذا الوقت، فاإ

انحية حمتوى هذه الأفاكر لكن مل يكن هناك اتفاق. واكن هذا هو امللخص اذلي قام الرئيس بتقدميه للجلسة العامة. لكن 
مراجعة ادلراسة وعىل عقد  عىل أأساس يةللأسف فقد ذهب امللخص أأبعد من ذكل لأنه قال أأن اللجنة وافقت بصورة 

ىل توضيح أأنه ليس يف موقف حىت ال ن جيعهل يوافق عىل الك العنرصين من عنارص  جلسة معلومات. وشعر الوفد ابحلاجة اإ
برانمج العمل بدون التساؤل سشأأن رضورة مثل هذه الأنشطة. وكام قال املنسق الإقلميي، أأنه يوافق مع فائدة عقد جلسة 

اسة لكنه ل يوافق عىل أأن تمت يف نفس اجللسة ويف نفس الوقت لأن ذكل سوف يقوض التوازن اذلي معلومات وعىل ادلر 
 تسعى لتحقيقه يف بند البث. ولهذا السبب اكن يطلب من الرئيس توضيح كيفية قيامه ابلتعامل مع هذه املسأأةل. 

ىل ال عرب الرئيس عن شكره لاكفة الوفود عىل مشاراكهتا. و  .270 بياانت الهنائية للمجموعات الإقلميية حذرمه وقبل الانتقال اإ
الرئيس من أأنه لن يمت النظر يف اكفة تعليقات الوفود لأن ذكل ليس من املامرسات الشائعة. وسوف يبلغهم ابلتصحيحات 

ىل املتعلقة ابحلقائق اليت سيمت تضميهنا. وليس من هممته الوفاء مبتطلبات امجليع ولكنه املتعلقة ابحلقائق واملواقف  يسعى اإ
ىل توافق يف ال راء وهو أأمر لن يريض امجليع يف نفس الوقت.  واكن الاقرتاح الأول لتحسني الصياغة يرتبط بتسلمي التوصل اإ

نه  ىل جلسات معينة من جلسات اللجنة واليت مت تقدمي هذه املستندات هبا. وحىت لو اعترب هذا حتسني للصياغة فاإ الواثئق اإ
ثاين فقد اكن يتعلق حبذف ما مت تقدميه يف اجللسة السابعة والعرشين، واجللسة الثامنة والعرشين مل يقبل. أأما الاقرتاح ال 

واجللسة التاسعة والعرشين من جلسات اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ولأهنا حقائق ولأن دلهيم 
تقدميه وذلكل فهو لن يقبل هذا احلذف. وفامي يتعلق ابلقرتاح جسالت لهذه الاجامتعات فقد اكنوا يعرفون ابلتحديد ما مت 

نه ابلرمغ من أأنه قد اعرتف بأأنه قد يعترب ذكل  الثالث اذلي يتعلق ابستبدال مصطلح "عقدت" ابملصطلح "مبىن عىل"، فاإ
وميكهنم ري الرمسية. بديال أأو حتسينا للنص، مل يقبهل يف هذا الوقت، لأن املناقشات عقدت عىل أأساس املستندات الفنية غ

ذا ما اكن قد مت الربط بيهنا وبني موضوعات أأخرى متضمنة يف املستندات أأم  ذا اكنت مبنية عىل أأو ما اإ عندئذ مناقشة ما اإ
ن اخلطأأ يف تضمني ادلول النامية وادلول الأقل منوا اكن خطأأ سوف يمت تصحيحه. وفامي يتعلق ابلقرتاح اخلاص مبحاوةل  ل. اإ

لرتكزي عىل " مبصطلح "مبا يتضمن"، لأن الفقرة اليت قام بعرضها عىل الوفود قالت أأن اللجنة وافقت وطاملا أأن استبدال "اب
ن التغيري س يكون اكلتايل :" خرباء فنيني مع الرتكزي عىل خرباء من ادلول النامية، وهكذا." وفامي يتعلق ببند  هناك اعرتاض، فاإ

خماوف عربت عهنا اجملموعة الأفريقية. وقد أأوحض الرئيس أأن الفقرة املتعلقة ابخلرباء  من بنود جدول الأعامل، اكن هناك 6رمق 
الفنيني رصحت بوضوح بأأن اخلرباء الفنيني سوف تمت دعوهتم جللسة معلومات يف اجللسة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبقوق 

ن الفقرة السابقة اليت تتعلق بتحديث ادلراسات  املؤلف واحلقوق اجملاورة. وهذا هو ما رصح به بوضوح. وابلرمغ من ذكل، فاإ
الفنية رصحت بأأمر خمتلف وهو أأن اللجنة طلبت من الأمانة ان حتدث املعلومات وأأن هذه املهمة جيب القيام هبا هبدف 

التالية، بأأهنم  ومل يقل ذكل، كام فعل يف الفقرةتقدمي نتاجئ ادلراسة وتوفري فرص املناقشات الفنية يف اجللسة الثالثني. 
عداد ادلراسة  ىل حقيقة مفادها أأن الأمانة س تقوم ابإ س يخصصون جزء من جدول الأعامل لعرض اخلرباء الفنيني. وأأشار اإ

ذا أأرادوا اس تخدام هذه املعلومات. ومل يكن يف موقف ميكنه من تضمني معلية عرض نتاجئ  احملدثة من أأجل توفري الفرصة هلم اإ
اجليدة، واذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان  ابراغواي س يأأخذ الرئيس يف احلس بان نصيحة وفد ويف هذه احلاةلادلراسة. 

أأمرياك الالتينية والاكريي ونصيحة اجملموعة الأفريقية املعقوةل بأأن جيد الرئيس واملنسقون الإقلمييون طريقة لتجنب ضيق 
اكن مرتبطا ابخملاوف اخلاصة مبشاركة املراقبني. وأأوحض جدل الأعامل  واكن الاقرتاح التايل املتعلق ابلبند السادس عىلالوقت. 

يف  ابلإرساعويف هذا الصدد، س تقوم الأمانة الرئيس بأأن مشاركة املراقبني هامة وخطرية ومتثل جتربة غنية كام أأدركوا مجيعا. 
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عداد جزء تقرير الاجامتع اذلي يتضمن تسجيل العرض التوضيحي واملناقشة مبا يتضم ن مساهامت الأعضاء واملراقبني، واليت اإ
عادة  نتاجاكنت غنية وقامت ابإ وسوف يمت تعديل الفقرة السابعة أأيضا كام ييل املساهامت اليت مت تقدميها خالل املناقشات.  اإ

:"وافقت اللجنة عىل تشجيع ادلول الأعضاء عىل تقدمي أأس ئةل معينة لتناولها من قبل خرباء فنيني من خالل املنسقني 
ىل الأمانة". ومع الاس مترار يف البند رمق  ىل أأن الرئيس قام بتقدمي ورقة  13عىل جدول الأعامل، أأشارت الفقرة  6الإقلمييني اإ اإ

عدادها حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وذلكل فهو س يقبل حقيقة قيام الوفود بدراسة  قام ابإ
 الاقرتاح يف اجللسة التالية. 

عىل الطريقة اليت قام هبا بتنظمي ، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي ، الرئيس ابراغوايوهنأأ وفد  .271
هناء اجللسات ذات الصةل. ولقد عقدوا مناقشات بناءة حول اكفة بنود معل اللجنة. ومثن  انضباطه اذلي أأظهره يف بداية واإ

حراز تقدم خبصوص البث والاس تثناءات والتقييدات. وفامي جدول الأعامل ورأأى اهنم اكن دلهيم م ادة اكفية لالس مترار يف اإ
يتعلق جبوهر املناقشات عرب عن أأمهل يف أأن ختصص اجللسة التالية مزيد من الوقت للنص الأسايس فامي يتعلق بلك موضوع. 

واعتقد ل حىت لو اكن ذكل بصورة مؤقتة. وأأوىص ابلس مترار يف املشاورات اليت تنظمها الأمانة من أأجل تبين جدول أأعام
 أأيضا أأن علهيم حتديد ترتيب نظر خمتلف املوضوعات ورغبوا يف الاس مترار يف تبين ملخص الرئيس يف هناية لك جلسة. 

مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأنه يرمن أأهنم اس تطاعوا التفاق ورصح وفد مجهورية التش يك، متحداث ابمس  .272
قبل اجللسة ومت الالزتام هبا أأثناء اجللسة. وشعرت اجملموعة أأثناء معلها أأثناء هذا سشأأن العنارص الإجرائية واللوجستية 

ىل مزيد من التفامه وابلرمغ من ذكل ظلت تفض ل تسجيل هذا العمل يف مستندات الأس بوع يف جمال البث أأهنم وصلوا اإ
ويود جتنب حدوث تراجع يف العمل من خالل تكرار نفس الأس ئةل أأو طرح أأس ئةل معاهدة. مرشوع رمسية أأي يف صورة 

مماثةل ومن خالل تكرار التفسريات وتبادل الأمثةل. وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ميكنه ان يكرر تقديره للمناقشات 
متت وشكر خاص لدلراسة احملدثة والعرض التقدميي اخلاص هبا واملناقشة املفصةل اليت تلت ذكل واليت عرضت الهامة اليت 

نطاق كبري من ال راء ووهجات النظر. وقد ذكر عدد من الوفود أأن املناقشات اكنت من أأكرث املناقشات الغنية يف اللجنة 
 ات اخلاصة لالس تفادة هبا يف اجللسات املس تقبلية. نفسها. وميكهنم كام جيب علهيم التعمل من ت ك املالحظ

رشاداته خالل اجللسة.  .273 ومن الأمور اجليدة اليت وعرب وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن شكره للرئيس عىل اإ
ىل املناقشة املوضوعية وليس للأمور الإجرائية. و  فامي يتعلق تتعلق ابلجامتع يه أأهنم اس تطاعوا ختصيص كثري من الوقت اإ

ليه يف  حراز تقدم جيد حول اجلوهر يف املناقشات الرمسية وذكل من أأجل حتقيق الهدف املشار اإ مبسأأةل البث، اس تطاعوا اإ
التفويض. ويف نفس الوقت، قاموا بعقد مناقشات جيدة للغاية بناء عىل دراسة بروفيسور كينيث كروز حول الاس تثناءات 

حدىر احلفظ. واكنت املناقشات اليت تتعلق هبذه ادلراسة والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودو  أأكرث املناقشات املوضوعية  اإ
ذا اس تطاعوا احلفاظ عىل مناخ  اجلديرة ابلهامتم يف اجللسات احلديثة للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق ادلامئة. واإ

ىل أأساس لعمل  هم املتعلق هبذه املسائل. لقد اكنت روح التعاون قوية وقد جيد يتعلق ابملناقشات املوضوعية ميكهنم التوصل اإ
شعر ابلتأأثر سسبب روح التعاون والإجيابية والابتاكر اليت سادت معلية البحث عن حلول واليت متكنت من استيعاب 

 مصاحل اكفة الأفراد وخماوفهم.  

الطريقة املمتازة اليت قادمه هبا خالل الأس بوع. وعرب وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن شكره للرئيس عىل  .274
وعرب عن شكره لزمالئه لروح التعاون اليت سادت بيهنم. وقد اكن من املمكن التغلب عىل خالفاهتم ووضع معل اللجنة قبل 

ىل هذا املاكن لتحقيقه. وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن ت  متكن أأثناء مصاحلهم الشخصية وذلكل متكنوا من اجناز ما أأتوا اإ
حراز تقدم فامي يتعلق ابجلوهر.   اجللسة التالية للجنة من الاس مترار هبذه الروح حبيث ميكهنم اإ

وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس والأمانة عىل المك الكبري من العمل املفصل اذلي قاموا به. ويف ظل قيادة  .275
تحسني العمل، مت حتقيق ذكل بصورة متوازنة وخاصة يف جمال حامية الرئيس، اكن الاجامتع فعال ويمتزي ابلكفاءة. وفامي يتعلق ب 
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يالهئام اهامتما كبريا. وعرب الوفد عن  هيئات البث والاس تثناءات. وقد اكن املوضوعات هامان وعرب عن أأمهل يف الاس مترار يف اإ
شات. كام قدموا معلومات هامة شكره للوفود الأخرى ملا أأظهرته من نشاط ومرونة يف الطريقة اليت شاركت هبا يف املناق 

يف اختاذ موقف ويرست مناقشات اللجنة والتحسينات اليت قامت هبا. وعرب الوفد عن اس تعداده دلمع هذا العمل واس متراره 
 يف هذه املناقشات.  مرن وفعال

م حيققون نتاجئ عن شكره للرئيس عىل قيادته أأثناء الأس بوع اليت جعلهت الأعضاءوعرب وفد الاحتاد الأورويب ودوهل  .276
مانة عىل معلها ادلؤوب وللمرتمجني عىل مساهامهتم متعددة اللغات يف املناقشات. كام عرب عن  جيابية. كام عرب عن شكره للأ اإ

شكره لنائب املدير العام عىل بث روح جديدة من امحلاس يف املناقشات. كام أأكد عىل املناخ الإجيايب والروح البناءة اليت 
 . 2015وعرب عن أأمهل يف أأن يكون ذكل ابدرة خري للعام القادم  الأس بوعم خالل هذا متت فهيا أأنشطهت

ىل أأن مناقشات جيدة قد متت واعتقدت  .277 قد أأحرزوا تقدما كبريا. واكن هناك  أأهنموأأشارت انئب املدير العام اإ
حساس ىل امللكية الفكرية وأأحصاب  وعلموا أأهنم يريدون حامية امللكية الفكرية والنفاذحقيقي بوجود أأهداف مشرتكة.  اإ اإ

ن ملخص الرئيس الرائع وامجليل  ن العامل الرمقي يتغري وهناك خطر حقيقي يف فقدان الأمهية. اإ احلقوق يف العامل الرمقي اجلديد. اإ
ىل عامل التطبيق. وحهثم وفد كينيا، اذلي حتدث ابمس  اجملموعة والبليغ لن يغري العامل. واكن علهيم الانتقال من ملخص الرئيس اإ

مام وقامت يه بتأأييد ذكل. واكن أأخر  تريد رؤيته هو عدم حتقق  يشءالأفريقية، عىل العثور عىل طريقة نفعية للسري للأ
ىشء بني هناية اجللسة وبداية اجللسة التالية يف يونية والبدء من البداية مرة أأخرى خبصوص نفس القضااي ونفس اجلولت. 

ىل قرارات ن العامل التقين سوف يتحرك وهيرب وسوف يبقون مه يف اخللف يف  لقد اكنوا يف حاجة اإ ل فاإ ملموسة حقيقية. واإ
ظل أأطر قانونية متعددة الأطراف صارت ابلية ول تس توعب العامل اجلديد. وعربت عن شكرها هلم عىل معلهم اجلاد وقالت 

 أأهنا تتطلع للتعرف علهيم مجيعا يف الوقت املناسب. 

ىل العمل بصورة بناءة بيامن لزال وعرب الرئيس عن شكر  .278 ه لنائب املدير العام عىل لكامهتا وعىل التأأكيد عىل احلاجة اإ
مانة ولفريقها املمتزي عىل هجودمه الضخمة يف حماوةل الاس تجابة وحماوةل  جدول الأعامل معقدا. وعرب الرئيس عن شكره للأ

دمعهم ومساهامهتم. كام عرب عن شكره للك وفد لأنه تعمل الكثري  العمل سرسعة وبكفاءة. وعرب الرئيس عن شكره للمرتمجني عىل
 مهنم وقال انه ترشف ابلعمل معهم. 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 الرئيس ملخص

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )اللجنة(، والس يدة أ ن لري،  افتتح الس يد مارتن موسكوسو، رئيس اللجنة .1
با ابملشاركني. انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع الثقافة والصناعات والإبداعية، ادلورة التاسعة والعرشين للجنة، ورح 

 وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة.

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين 2البند 

 (..SCCR/29/1 PROVاعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .2

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

لهيام يف مرفقات الوثيقة وافقت ال  .3 ، وهام SCCR/29/2لجنة عىل اعامتد املنظمتني غري احلكوميتني املشار اإ
برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية للكية احلقوق التابعة للجامعة الأمريكية  و (CCIالكندي حلق املؤلف ) املعهد

 .(PIJIPبواش نطن )

 مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والعرشينمن جدول الأعامل: اعامتد  4البند 

عيت الوفود SCCR/28/3اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثامنة والعرشين )الوثيقة  .4 ( ابلصيغة املقرتحة. وده
ىل الأمانة. رسال أأية تعليقات سشأأن بياانهتا اإ ىل اإ  واجلهات املراقبة اإ

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 5البند 

والورقات التقنية  SCCR/27/6و .SCCR/27/2 REVتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه الواثئق امل  .5
واليت تناولت هذه القضااي  "احلقوق املزمع منحها"،و "موضوع امحلاية"و املفاهمي"الرمسية اليت أأعدها الرئيس سشأأن " غري

لعرشين للجنة. وأأجريت مناقشات حول الورقات وقهدمت يف ادلورات السابعة والعرشين والثامنة والعرشين والتاسعة وا
 التقنية غري الرمسية.

( ودراسة SCCR 7/8وطلبت اللجنة من الأمانة حتديث املعلومات الواردة يف ورقة املعلومات الأساس ية )الوثيقة  .6
واملتعلقة ابلتطورات  (، SCCR/19/12الاجتاهات احلالية للسوق والتكنولوجيا يف قطاع البث" )الوثيقة سشأأن " 2010عام 

ىل طرق  هيئات  قبلمن اجلديدة  الرمقية تاس تخدام التكنولوجياالتكنولوجية الراهنة يف جمال البث، مع الإشارة خصوصا اإ
، بغرض تقدمي والبدلان الأقل منوا البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي، مبا يف ذكل اس تخداهما يف البدلان النامية

 للجنة. الثالثنية وفسح اجملال لإجراء مناقشات تقنية يف ادلورة نتاجئ ادلراس

عالمية تدوم نصف يوم  وس يهدعى خرباء تقنيون، ول .7 ىل جلسة اإ س امي خرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، اإ
ع ادلول  يف ادلورة الثالثني للجنة من أأجل معاجلة بعض القضااي التقنية موضع املناقشات. واتفقت اللجنة عىل أأن تهشجَّ

ىل الأمانة من خالل املنسقني الإقلمييني يك يتناولها اخلرباء التقنيون.  الأعضاء عىل توجيه أأس ئةل حمّددة اإ

درجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثني للجنة. .8  وس يظل هذا البند مه
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 تمن جدول الأعامل: تقييدات واس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظا 6البند 

ىل العرض اذلي قدمه .9 ادلراسة سشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق ز عن كرو تكينيلأس تاذ ا اس متعت اللجنة اإ
، واليت حّدثت دراسة سابقة قهدت يف SCCR/29/3، الواردة يف الوثيقة املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

. ورحبت اللجنة ابلعرض وشاركت الوفود واجلهات املراقبة SCCR/17/2حتمل العنوان نفسه وترد يف الوثيقة  2008 عام
 ز.كرويف جلسة موسعة للأس ئةل والأجوبة مع الأس تاذ 

والمتست اللجنة من الأمانة أأن تتخذ، قبل ادلورة القادمة، ما يلزم من ترتيبات لإعداد وثيقة جتمع بني وثيقيت  .10
ضافية س  شأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ادلراس تني وتبلور ما قدمته الوفود من معلومات اإ

عداد جزء تقرير الاجامتع اذلي يتضمن حمرض العرض واملناقشة، مبا يف  ىل ترسيع اإ عىل الصعيد الوطين. وستسعى اللجنة اإ
سهامات الأعضاء واملراقبني. وستنظر الأمانة أأيضا يف طرق بديةل لتقدمي املواد للمتكني من  البحث واملقارنة، مع مراعاة ذكل اإ

 الاعتبارات اخلاصة ابملوارد.

 SCCR/29/3و SCCR/26/8و SCCR/26/3والواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .11
 .SCCR/29/4و

ىل العرض الإضايف للوثيقة  .12 ىل عرض  SCCR/26/8واس متعت اللجنة اإ هقدمة من الولايت املتحدة الأمريكية، مّث اإ امل
كوادور والهند وأأوروغواي. SCCR/29/4ة الوثيق هقدمة من اجملموعة الأفريقية والربازيل واإ  امل

. وستنظر "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات"وقدم الرئيس وثيقة غري رمسية أأعدها حول  .13
 الوفود يف هذا الاقرتاح يف ادلورة القادمة.

درجا يف جدول أأ  .14  عامل ادلورة الثالثني للجنة.وس يظل هذا البند مه

عاقات أأخرى 7البند   من جدول الأعامل: تقييدات واس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي اإ

 .SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVالوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام  .15

ىل العرض الإضايف للوثيقة  .16 هقدمة من الولايت املتحدة الأمريكية. SCCR/27/8واس متعت اللجنة اإ  امل

درجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثني للجنة. .17  وس يظل هذا البند مه

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  8البند 

 ملخص الرئيس

 أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. .18

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9البند 

ىل  29س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .19 .2015يوليو  3يونيو اإ
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Dirección Nacional de Comercio Interior, Ministerio de Comercio e Industrias, Panama 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Juan Esteban AGUIRRE ORU, Director de Relaciones, Relaciones Internacionales, Asunción 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Cyril VAN DER NET, Legislative Department, Security and Justice, The Hague 
 
Richard ROEMERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PHILIPPINES 
 
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND  
 
Maciej DYDO, Deputy Director, Copyright Division, Department of Intellectual Property and 
Media, Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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PORTUGAL 
 
Nuno Manuel DA SILVA GONÇALVES, Delegate, Secretary of State for Culture, Lisbon 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE/CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
Romaric VOMITIADE, ministre, Département des arts et culture, Ministère du tourisme des arts, 
de la culture et de l’artisanat, Bangui 
 
Dieu-Béni PABOUKAMADE, expert, Département des arts et culture, Ministère du tourisme des 
arts de la culture et de l’artisanat, Bangui 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
ROH Sunkyun, Public Prosecutor, Ministry of Justice, Seoul 
 
RYU Miri (Ms.), Deputy Director, Ministry of Justice, Seoul 
 
OH Ahrum (Ms.), Assistant Director, Culture and Trade Team, Copyright Bureau, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism, Seoul 
 
JU Jaram (Mrs.), Researcher, Seoul 
 
LEE Eunbin (Ms.), Associate Judge, Criminal Division, Seoul 
 
KIM Chahyung (Ms.), Legal Specialist, Seoul 
 
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
KIM Su-Eun (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Lilia BOLOCAN (Ms.), Director General, Administration, State Agency on Intellectual Property, 
Chisinau 
 
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Martin TOČÍK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Doreen ANTHONY RWABUTAZA (Mrs.), Chief Executive Officer and Copyright Administrator, 
Copyright Society of Tanzania (COSOTA), Dar es Salaam 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Leonard Artur HORVATH, Director General, Copyright Office, Bucharest 
 
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Adviser, Copyright Office, Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, United Kingdom Intellectual Property Office 
(UKIPO), Newport 
 
Robin STOUT, Deputy Director, Copyright Policy, United Kingdom Intellectual Property Office 
(UKIPO), Newport 
 
Grega KUMER, Senior Policy IP Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Claudette JENKINS (Mrs.), Registrar, Intellectual Property Office, Ministry of Justice and Legal 
Affairs, Bassetere 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministère de la culture et du patrimoine, Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
EL-Bashier SAHAL, Secretary-General, Protection of Copyright and Related Rights and Literary 
and Artistic Works Council, Ministry of Culture,  Khartoum 
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SRI LANKA 
 
Niel UNAMBOOWE, Deputy Solicitor General, Attorney General's Department, Presidential 
Secretariat, Colombo 
 
DIlini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Henry OLSSON, Special Government Adviser, Division for Intellectual Property and Transport 
Law, Ministry of Justice, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND  
 
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne  
 
Sabrina KONRAD (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Benno FISCHER, stagiaire, division du droit et affaires internationales, Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Vipatboon KLAOSOONTORN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, 
Copyright Office,  Ministry of Commerce, Bangkok 
 
Kajit SUKHUM, Director, Copyright Office, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
 
 
TOGO 
 
Nakpa POLO (Mme.), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Traoré Aziz IDRISSOU, directeur général, Bureau togolais du droit d’auteur (BUTODRA), 
Ministère de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique, Lomé 
 
Longniwa LEMOU, chargé de Mission, Ministère de la communication, de la culture, des arts et 
de la formation civique, Lome 
 
Essohanam PETCHEZI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
  



SCCR/29/5 

Annex 
15 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Youssef BEN BRAHIM, directeur général, Organisme tunisien des droits d'auteur et des droits 
voisins (OTPDA), Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Fatos ALTUNC (Mrs.), Copyright Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture 
and Tourism, Ankara 
 
Yasemin ONEN (Mrs.), Assistant Expert, General Directorate, Copyright Office, Ministry of 
Culture and Tourism, Ankara 
 
 
VIET NAM 
VU Ngoc Hoan, Acting Director General, Copyright Office, Ministry of Culture, Sports and 
Tourism, Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Hesham ALI ALI MOHAMMED, Deputy Minister, Intellectual Property Office Works and 
Intellectual Property, Ministry of Culture, Sana'a 
 
Abdullah Mohammed BADDAH, Director General, Works and Intellectual Property Department, 
Ministry of Culture, Sana’a 
 
Mohamed ALQASEMY, Third Secretary, Permanent Mission  
 
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Catherine LISHOMWA (Ms.), Chief Planner, Planning and Information, Ministry of Information 
and Broadcasting Services, Lusaka 
 
Grace KASUNGAMI (Ms.), Acting Registrar of Copyright, Copyright Section, Ministry of 
Information and Broadcasting Services, Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
Morncliff MUDZVATANGI, Senior Examiner, Copyright Office, Ministry of Justice, Legal and 
Parliamentary Affairs, Intellectual Property Office, Harare 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
III. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*  
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Delegation of the European Union to the United Nations 
Office, Geneva 
 
Agata Anna GERBA (Ms.), Policy Officer, Copyright Unit, Directorate General Connect, 
European Commission, Brussels 
 
Giorgio MONGIAT, Policy Officer, Copyright Unit, Directorate General Connect, European 
Commission, Brussels 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Mrs.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Carlos CORREA, Special Adviser, Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Daniela GUARAS (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Germán VELÁSQUEZ, Special Adviser, Health and Development, Geneva 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Solange DAO SANON (Mrs.), cadre juriste, chargée du droit d'auteur et du suivi des questions 
émergentes, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  

                                                
*
 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.  
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Abdelaziz Seif EL NASR, conseiller auprès du secrétaire général, Djeddah 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION (ILO)  
 
Oliver LIANG, Sectoral Specialist, Education, Culture, Media, Sectoral Policies Department, 
Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Rémi NAMEKONG, Senior Economist, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
V. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris 
 
Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs de musique (PACSA)/Pan-African 
Composers and Songwriters Alliance (PACSA)  
Sam MBENDE, President, Bruxelles 
 
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)  
José Manuel BRAVO, Miembro, Madrid 
Gerardo MUÑOZ DE COTE AMESCUA, Delegado, Mexico 
Andrea F. OCEGUERA (Sra.), Delegada, Zug 
 
Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles 
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of  
Audiovisual Works (AGICOA)  
Vera CASTANHEIRA (Ms.), Head of Legal, Geneva 
 
Association de l'industrie de l'informatique et de la communication (CCIA)/Computer & 
Communications Industry Association (CCIA)  
Nick ASHTON-HART, Consultant-Advisor, Geneva 
 
Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO-ARTIS)/Association of 
European Perfomers' Organizations (AEPO-ARTIS)  
Xavier BLANC, Secretary General, Bruxelles 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Karolina KLEINA (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
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Laura BRODAHL (Ms.), Delegate, Brussels 
Persephone IOANNOU (Ms.), Delegate, Brussels 
Adamantia KARAMANOU (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Asociación internacional de radiodifusión (AIR)/International Association of Broadcasting (IAB) 
Carla BRITTO (Sra.), Coordinador, Montevideo 
Alexandre JOBIM, Presidente, Montevideo 
Nicolás NOVOA, Member, Working Group on Copyright, Montevideo 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Matthias GOTTSCHALK, Observer, Zurich  
Sanna WOLK (Mrs.), Co-Chair of Special Committee, Zurich 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle 
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)  
Kurt KEMPER, Founder Member, Geneva 
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva 
  
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic  
Association (ALAI)  
Victor NABHAN, President, Paris 
 
Association mondiale des journaux (AMJ)/World Association of Newspapers (WAN)  
Holger ROSENDAL, Head of Legal Department, Copenhagen 
 
Canadian Copyright Institute (CCI) 
Bill HARNUM 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)  
Mihály FICSOR, Chairman, Budapest 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
Oleksandr BULAYENKO, chef adjoint, Strasbourg 
 
Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC)/Copyright Research and 
Information Center (CRIC)  
Shinichi UEHARA, Member, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
 
Centre for Internet and Society (CIS)  
Nehaa CHAUDHARI (Ms.), Lawyer/ Programme Officer, New Delhi 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
NIthya ANAND (Ms.), Programme Assistant, Innovation and IP, Bern 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property, Geneva 
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Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)  
Elena KOLOKOLOVA (Mrs.), Representative, Geneva 
 
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) 
Barbara STRATTON, Vice-Chair and International Spokesperson, Libraries and Archives 
Copyright Alliance, London 
 
Club for People with Special Needs Region of Preveza (CPSNRP)  
Vasileios ANTONIADIS, Legal Advisor, Athens 
 
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of 
Music Publishers (ICMP)  
Ger HATTON (Ms.), Director General, Brussels 
 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Leonardo DE TERLIZZI, Legal Advisor, Neuilly sur Seine 
Gadi ORON, Director, Legal and Public Affairs, Paris 
Werner STAUFFACHER, Permanent Delegate, Zurich 
 
Conseil britannique du droit d'auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC)  
Andrew YEATES, Director, London 
 
Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA)  
Tim PADFIELD, Representative, Wiltshire 
 
 
DAISY Consortium (DAISY)  
Olaf MITTELSTAEDT, Implementer, Chêne-Bourg 
 
Electronic Frontier Foundation (EFF)  
Jeremy MALCOLM, Senior Global Policy Analyst, San Francisco 
 
Electronic Information for Libraries (EIFL) 
Hasmik GALSTYAN, Yerevan 
Teresa HACKETT (Ms.), Programme Manager, Rome 
Barbara SZCZEPANSKA (Ms.), Warsaw 
 
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA)  
Nicole LA BOUVERIE (Mme), Paris 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-Latin-
American Federation of Performers (FILAIE)  
Luis COBOS, Presidente, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor Jurídico de la Presidencia, Madrid 
Paloma LÓPEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Departamento Jurídico, Madrid 
José Luis SEVILLANO, Presidente del Comité Técnico, Madrid 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
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Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI)  
Eva LEHNERT-MORO (Mrs.), Senior Legal Adviser, Legal Policy, London 
Lauri RECHARDT, Director, Licensing and Legal Policy, London 
 
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)  
Dominick LUQUER, General Secretary, Brussels 
ANNA-KATRINE OLSEN (Mrs.), Adviser, Copenhagen 
Bjørn HØBERG-PETERSEN, Senior Legal Adviser, Copenhagen 
 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Stuart HAMILTON, Director, Policy and Advocacy, The Hague 
Victoria OWEN (Ms.), Chair, Copyright and other Legal Matters Committee, The Hague 
Winston TABB, Sheridan Dean of University Libraries and Museums, Johns Hopkins University, 
Baltimore, M.D. 
Harald MÜLLER, Dr. jur., Lorsch 
Enrico NATALE, M.A., Geneva 
Dick KAWOOYA, Columbia, S.C. 
Tomas LIPINSKI, Milwaukee, W.I. 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Tripat Paul AGGARWAL, First Vice President, Paris 
Bertrand MOULLIER, Senior Adviser, International Policy, Paris 
Alex Orit SEGBEYIWA EYENGHO, Vice President, Paris 
Benoît GINISTY, Director General, Paris 
Denis MASLIKOV, Adviser, Paris 
Reynolds MASTIN, Member of Executive Committee, Paris 
Supran SEN, Member of FIAPF Executive Committee, Paris 
Alexsiy SIERKOV, Adviser, Paris 
Jay THOMSON, Adviser, Paris 
Andrew PATERSON, Adviser, PARIS 
Sanjeev SINGH, Adviser, PARIS 
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)  
Benoît M MACHUEL, General Secretary, Paris 
Ravi KOTTARAKARA, Expert, Paris 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)   
Rainer JUST, President, Brussels 
Veraliah BUENO (Mrs.), Communications and Information Officer, Brussels 
Pierre-Olivier LESBURGUERES, Legal Assistant, Brussels 
Juris BALODIS-BOLUZS, LATREPRO Lawyer, Brussels 
Chantal FORGO (Mrs.), Director, Legal Affairs and International Cooperation, Ouagadougou 
Anita HUSS (Mrs.), General Counsel, Brussels 
Magdalena IRAIZOZ (Mrs.), General Manager, Brussels 
Romain JEBLICK, LUXORR Chief Executive, Brussels 
Roy KAUFMAN, Managing Director, New Ventures, Brussels 
Dora MAKWINJA (Mrs.), Acting Executive Director, Copyright Administrator, Copyright Society 
of Malawi (COSOMA), Lilongwe 
Mat PFLEGER, Managing Director, Brussels 
Madeleine POW (Ms.), Manager, London 
Adama SAGNON, BBDA Director General, Brussels 
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Antje SÖRENSEN (Mrs.), International Department, Brussels 
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels 
Magdalena IRAIZOZ (Mrs.), General Manager, Brussels 
 
German Library Association 
Harald MÜLLER, Dr. Legal Adviser, Berlin 
 
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux 
(STM)/International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)  
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Attorney, Basel 
André MYBURGH, Attorney, Basel 
 
International Council of Museums (ICOM)  
Rina PANTALONY (Ms.), Director, Copyright Advisory Office, Columbia University, New York 
 
International Authors Forum (IAF)  
Mats LINDBERG, Board member, Stockholm 
Maureen DUFFY (Ms.), Author, London 
Katie WEBB (Ms.), London 
 
Karisma Foundation  
Amalia TOLEDO HERNÁNDEZ (Ms.), Project Coordinator, Bogota 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
James LOVE, Director, Washington, D.C. 
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
Manon RESS (Ms.), Director of Information Society Projects, Washington, D.C. 
 
Latin Artis 
Jose Maria MONTES, Expert, Madrid 
 
Max-Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (MPI)  
Kaya KÖKLÜ, Senior Research Fellow, Munich 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Christopher MARCICH, President and Managing Director, Brussels 
Katharina HEIRSEMENZEL (Ms.), Copyright Policy Counsel, Brussels 
 
North American Broadcasters Association (NABA)  
Erica REDLER (Ms.), Legal Consultant, Ottawa 
Benjamin KING, Director, Government Relations, New York  
 
Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP) 
Sean FLYNN, Associate Director  
 
Scottish Council on Archives (SCA)  
 
Society of American Archivists (SAA)  
William MAHER, Professor, Urbana, Illinois  
 
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)  
Mitsushi KIKUCHI, Patent Attorney, Head of Intellectual Property, Contract and Copyright 
Department, TV Asahi Corporation, Tokyo 
Kaori KIMURA (Ms.), Manager, Copyright Department, Programming Division, Asahi 
Broadcasting Corporation, Osaka 



SCCR/29/5 

Annex 
22 
 
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)  
David HAMMERSTEIN, Advocate, Valencia 
Ioannis NATSIS, Advocacy Officer, Brussels 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Premila MANVI (Ms.), Legal Officer, Kuala Lumpur 
Bo YAN, Deputy Director of Copyright Management Department, Beijing 
Nahoko HAYASHIDA (Ms.), Senior Manager, Copyright and Contracts Division, NHK, Tokyo 
Jayalath SURANGA, Group Director, Colombo 
Ichinohashi HARUYUKI, Copyright and Contracts Division, NHK, Tokyo 
Bulent Husnu ORHUN, Lawyer, Ankara 
Joong Ho CHO, Member, Korean Broadcasting System (KBS), Seoul  
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)    
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property Department, Geneva 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)  
Youngsuk Chi, President, Geneva 
Richard CHARKIN, Vice-President, Geneva 
Karine PANSA (Ms.), Executive Committee 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
José BORGHINO, Policy Director, Geneva 
Dougal THOMSON, Director, Communications and Programmes, Geneva 
Daniela MANOLE (Ms.), Member, Geneva 
Brian WAFAWAROWA, Director, Pretoria 
 
Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU) 
Christopher FRIEND, Special Projects Consultant, Sightsavers International, WBU Strategic  
Judith FRIEND (Mrs.), Special Projects Consultant, Sightsavers International WBU Global Right 
to Read Campaign Team Support Member, Sussex  
 
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)  
Hanna HARVIMA (Mrs.), Policy Officer, Nyon 
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VI. BUREAU/OFFICERS 
 
 

Président/Chair:    Martín MOSCOSO (Pérou/Peru) 

 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
 
 
VII. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Anne LEER (Mme/Ms.), Vice-directrice général, Secteur de la culture et des industries de la 
création/Deputy Director General, Culture and Creative Industries Sector 
 
Michele WOODS (Mme/Ms.), directrice, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des 
industries de la création /Director, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
 
Carole CROELLA (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la 
culture et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and 
Creative Industries Sector  
 
Geidy LUNG (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture 
et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative 
Industries Sector  
 
Paolo LANTERI, juriste adjoint, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries 
de la création/Assistant Legal Officer, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
 
Rafael FERRAZ VAZQUEZ, consultant, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des 
industries de la création/Consultant, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
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