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لهيا احلادية والثالثني ة ورانعقدت ادل .1 "اللجنة لحقا بـ للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )املشار اإ
ىل  7 نيف  ي التةرة منب  ("للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةأأو "ا ادلامئة"  .2015ديسمرب  11اإ

لأعامل ملنظمة العاملية للملكية التكرية )الويبو( و/ أأو الأعضاء  ي احتاد برن محلاية االأعضاء ابالتالية ثلت ادلول م  و  .2
، بيالروسالأدبية والتنية  ي الاجامتع: أأفغانس تان، اجلزائر، الأرجنتني، أأرمينيا، أأسةراليا، المنسا، أأذربيجان ، جزر الهباما، 

، يةروهورية اليش يك اجل كوس تارياك، كوت ديتوار، الكونغو، ون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، بلجياك، الربازيل، الاكمي 
كوادور، السلتادور، فنلندا، فرنسا، الغابون، جورجيا ، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، ارمر مجروهورية الكونغو ادلميقراطية، ادل ، اإ

ندونيس يا يران )الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، الروهند، اإ (، أأيرلندا، الياابن، الأردن، كينيا، الإسالمية -مجروهورية ، اإ
امن، ابكس تان، بامن، بيو، لتتيا، ليبيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، املكس يك، موانكو، املغرب، نيبال، هولندا ، النيجر، نيجياي، ع  

حتاد الرويس، الس نغال، س نغافورة، سلوفاكيا، جزر التلبني، بولندا، الربتغال، مجروهورية كوراي، مجروهورية مودلوفا، رومانيا، الا
، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، سودان ، السويد، سويرسا، اتيلندس بانيا، رسي لناك، ال اإ سلامين، جنوب أأفريقيا، 

 (.84ابوي )زميب، انم، المين أأوغندا، أأوكرانيا، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فيت

  ي الاجامتع بصتة عضو. وشار  الاحتاد الأورويب .3

قلميية الأفريقية للملكية امل التالية  ي الاجامتع بصتة مراقب:  املنظامت احلكومية ادلوليةوشاركت  .4 التكرية نظمة الإ
ِ(ARIPO) ،الاحتاد الأفريقي (AU)، ( املرصد السمعي البرصي الأورويب، مركز اجلنوبSC) ، التجارة منظمة

 .WTO) ) (5)العاملية

 الأداء فناينمثلني و ، جلنة امل التاعةلاجلروهات ملنظامت غي احلكومية التالية  ي الاجامتع بصتة مراقب: وشاركت ا .5
(CSAI ،)الترنس ية محلواكةل ال(  اية الربامAPP ،)ريةاحتاد هيئات البث الأيبيية الأمريكية من أأجل امللكية التك 
(ARIPI،) الاحتاد الأمرييك ملوس يقيي ( الولايت املتحدة وكنداAFMاحتاد أ س يا واحمليط الروهادئ ،) ذاعة  (،ABU) لالإ
ذالية دولالجمعية وا (، AADIنية لتناين الأداء )الأرجنتي  اجلعية، (IAB) الرابطة ادلولية للبث الإذاعي، (AIR)عة لالإ

(، CCI) املؤلف قالكندي حلعروهد امل (، BCC) املؤلف قلربيطاين حلالس اجمل(، ACTالتلتزة التجارية  ي أأورواب )مجعية 
(، مركز ادلراسات ادلولية CEECA) ؤلفق املحلالوسطى والرشقية رابطة أأورواب  (CLA) اتمكتبلل اجلعية الكندية 
 عالمالاو اتملكتباروهنيي مل  القانوينعروهد امل (، CCIRFلحتاد الرويس )اب(، غرفة التجارة والصناعة CEIPIللملكية التكرية )

(CILIP اجمللس الوطين لةروجي ،)اب التقليديةوس يقى امل( لكونغوCNPMTC مركز ،) البحث والإعالم  ي جمال حق
ذاعة )ل(، الاحتاد الأورويب eIFL.netاملعلومات الإلكةرونية للمكتبات )ش بكة (، CRIC) املؤلف  (، املكتبEBUالإ

 (، جملس النارشينELSA)ية لطالب القانون وروب الرابطة الأ ، (EBLIDAوالتوثيق ) والاعالم املكتبات جلعيات الأورويب
 (، الاحتادFAC) نيلتنانل املمزي التحالف (، EWC)ني الكتاب الأوروبيمؤمتر (، EVA) نيالتنانني اليشكيليني الأوروبيو 

 ةمجعية املكتبات الأملاني(، EUROCOPYAالشخيص ) البرصي السمعي للنسخ ةكاملشةر  الادارة جلعيات الأورويب
(DBV ،)لتناين الايبيي الالتيين الأمرييك الاحتاد ( الأداءFILAIE جملس ،) عالمتكنولوجيا الإ قطاع (ITI،) وسهمند 

 والتكنولوجيا العلوم جمال  ي للنارشين ادلولية اجملموعة(، AIPPIاجلعية ادلولية محلاية امللكية التكرية ) (،IDM)العامل 
لتناين (، اجمللس ادلويل ICMPيل لنارشي املوس يقى )(، الاحتاد ادلوIAFاملؤلف ادلويل )منتدى (، STM) والطب

 محتوظات، اجمللس ادلويل لل(ICOMاجمللس ادلويل للمتاحف )(، CIAGP)اجلرافيك والتنون اليشكيلية والتصوير
(ICA( الاحتاد ادلويل للممثلني ،)FIA) ، الأفالم ييات منتججلع الاحتاد ادلويل (FIAPFالاحتاد ادلويل للصحتيني ،) 
(IFJ) ،ومعاهدها الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات (IFLA( الاحتاد ادلويل للموس يقيني ،)FIM الاحتاد ادلويل ،)
الأدبية  وليةادلعية اجل  ،(IFPIالتونوغرامات )(، الاحتاد ادلويل لصناعة IFRROقوق الاس تنسا  )املعنية حبمنظامت لل 
 (، الاحتاد ادلويلADALPI(، اجلعية ادلولية لتمنية امللكية التكرية )IPA) لنارشينل  ادلولية عيةاجل (، ALAIالتنية )و 

يكولوجيا املعرفية )، ا(IVF) للتيديو (، MPA) املتحركةالصور مجعية  التنانني الالتينيني،مجعية ، (KEIملؤسسة ادلولية لالإ
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برانم  العداةل (، CISAC(، الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني )NABAالاذاعة ) لروهيئات الشاملية أأمرياك مجعية
 محتوظات، اجمللس الاسكتلندي لل(PIJIP) التابعة للجامعة الأمريكية بواش نطن احلقوقلكية ل  الإعالمية وامللكية التكرية

(SCA ،) مجعية أأمناء احملتوظات الأمريكيني(SAA ،) ة يالتجار  روهيئات البثل  يةالياابن عية اجل(JBA ،) حوار املس هتلكني
نةرانش يوانل (،DCATعرب الأطليس ) لعاملية للصحف عية ااجل ، (UNI-MEIوسائل الإعالم والةرفيه ) - يونيون نتور  اإ

WAN) ) (60). 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ىل تقدمي ودعا املدير العام ادلامئة والثالثني للجنة  ادلورة احلاديةابلوفود املشاركة  ي رحب الرئيس  .6  لكمته الافتتاحية.اإ

مبثابة  تاكناليت ، ادلامئة لوفود املشاركة  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنةاباملدير العام الرئيس  ي الةرحيب وشار   .7
ىل أأنه  ي ادلورات السابقة 2015الاجامتع التين الأخي اذلي س يعقد  ي عام  اإىل توصل ادلول الأعضاء ال مل تس تطع . وأأشار اإ

حرازه توافق  ي ال راء بشأأن التوصيات، عىل الرمغ من التقدم اجليد للغاية اذلي  بشأأن القضااي اجلوهرية املطروحة عىل مت اإ
 سأأةل البثمل ثالث نقاط. أأول، اكنت الأمهية الاقتصادية والثقافية عىل بث، أأكد املدير العام اللجنة. وفامي يتعلق مبسأأةل ال 

جراء مراجعة وحتديث ل  ييس ىنمل بشلك غي عادي. اثنيا، مرتتعة   ي ضوء  لعنرص الأخي من الإطار ادلويل حلق املؤلفاإ
هذه العوامل وأأفاد بأأن ويبو. للعياري الأعامل امل عىل جدول  مطروح دامئأأطول بند  يه سأأةل البثت م البيئة الرمقية. اثلثا، اكن

أأن باملدير العام كام أأفاد ملس تقبل. فامي يتعلق اباللجنة ادلامئة من قبل ذها اختيمت اتوصية واحضة من أأجل توفي  تمعلقد 
للجنة ادلامئة ورة احلالية هنا  الكثي من العمل، مبا  ي ذكل نص الرئيس، الأمر اذلي يتطلب مناقشات موضوعية خالل ادل

أأشار ، ملكتبات ودور احملتوظاتاالتقييدات والاس تثناءات لتائدة . وفامي يتعلق مبسأأةل املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ىل أأن وظات. احملتدور لمكتبات و ل لأمهية الثقافية الأساس ية اباللجنة ادلامئة واسع النطاق من هنا  اعةراف  ه اكناملدير العام اإ

حول التقييدات  تقدمي دراسةيتضمن س  لجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةن ادلورة احلالية ل أأفاد بأأ و 
التقييدات لمتاحف. وفامي يتعلق مبسأأةل املروهم ل ور لدلتسروهيل فروهم مجيع الوفود  امن شأأهنيت ملتاحف، والتائدة اوالاس تثناءات ل

عاقات أأخر  التعلمي والتدريس والاس تثناءات لتائدة مؤسسات من اكن املدير العام أأنه أأفاد ، ىوالبحث والأشخاص ذوي اإ
شارة وس يةل للميض قدما. يتوفر للجنة ادلامئة املروهم أأن  دمت  ي ادلورات قةرحات أأو الاقةراحات الأخرى اليت ق  املاإىل و ي اإ
عادة المسأأةل  مثل، للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةالسابقة  مت طرهحا من قبل عدد من الوفود، يت حق اإ

ىل أأن واحدة من الصعوابت اليت  وكيتية التعامل  الاكمل اجدول أأعاملروهت ممتثةل  ي ادلامئة اكنواهجهتا اللجنة أأشار املدير العام اإ
امل قادرا عىل اسييعاب بعض جدول الأعيكون أأن عن أأمهل  ي املدير العام وأأعرب . يهعل مطروحة مع لك البنود اليت اكنت 

ىل الأمام ةاحلرك وفود . وأأبلغ توقعهدراسة املواضيع اجلديدة امل امي يتعلق بفبل  راهنة حفسب،ال، ليس فامي يتعلق ابملواضيع اإ
ضافر الويبو  ي جنيف، وسلط الضوء عىل التدلى لمحتوى الرمقي، املقرر عقده العاملي ل سوق بشأأن ال  2016ؤمتر أأبريل م

ىل أأن املؤمتر GRULACرحت من قبل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )بني املؤمتر والورقة اليت ط  املروهم  (. وأأشار اإ
طرق الأعامل الإبداعية و هبا نتجت قدم معلومات عن التطورات الرسيعة اليت اكنت حتدث فامي يتعلق ابلطرق اليت أ  يس  

ىل أأن املؤمتر مل يكن دليه ب  توزيعروها واس هتالكروها  ي مجيع أأحناء العامل.  تكل املسأأةل مسؤولية حيث أأن عد معياري، وأأشار أأيضا اإ
 الويبو منذ ادلورة املاضيةاليت طرأأت عىل موظتي غييات وفود ابلت تقع عىل عاتق اللجنة ادلامئة. و ي اخلتام، أأبلغ املدير العام ال

  ي مداولهتا.موفقا حظا للجنة ادلامئة ، ومتىن للجنة

املواضيع الواردة مجيع روها بشأأن ادلول الأعضاء معل تواصل عىل أأن  واوافققد أأن املنسقني الإقلمييني بغ الرئيس اللجنة وأأبل .8
املناقشات أأفاد بأأن . و للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةمرشوع جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني  ي 

ىل  للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق خالل ادلورة الثالثني يت جرى النظر فهيا المجيع واثئق العمل سيسيند اإ
حامية هيئات البث مسأأةل لتقس مي وقت الاجامتع ابليساوي بني توافقيا اقةراحا وا املنسقني الإقلمييني قبلكام أأفاد بأأن . اجملاورة

ىل د وفو الرئيس انيباه اللتت التقييدات والاس تثناءات. و مسأأةل و  ىل اللجنة ادلامئة، مبا  ادمتق   تنيجديدوثيقتني اإ وثيقة يشمل الاإ
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SCCR0/31/4 ، أأمرياك الالتينية مجموعة بدلان ا هتطرحو املتعلق ابلبيئة الرمقية، املؤلف  اقةراح لتحليل حقويه عبارة عن
ىل أأن  عادة املتعلقة حبق  SCCR/31/5وثيقة الوالاكرييب. وأأشار اإ  الكونغو.الس نغال و وفدي  اقدهمقد البيع اإ

 والثالثني من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية 2البند 

ىل البند  .9 للجنة ادلامئة اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني هو من جدول الأعامل، و  الثاينانتقل الرئيس اإ
 تعليقاتأأية مل يكن هنا  وحيث . SCCR/31/1provلوارد  ي الوثيقة عىل النحو ا املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 دول.اجل ذكل الرئيساعمتد عىل جدول الأعامل املقةرح، 

 اجلديدةمن جدول الأعامل: اعامتد املنظامت غي احلكومية  3البند 

تلقت  قد واكنت اللجنة ادلامئة. اعامتد املنظامت غي احلكوميةوهو من جدول الأعامل الثالث لبند اإىل اانتقل الرئيس  .10
وافقت و (. APBF) الإفريقيةمؤسسة الإذاعة اكن مقدما من و  SCCR/31/2الوثيقة ورد  ي واذلي طلبا جديدا لالعامتد 

 .الإفريقيةمؤسسة الإذاعة  اللجنة عىل اعامتد

 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة 4البند 

للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف اعامتد تقرير ادلورة الثالثني هو من جدول الأعامل، و الرابع  أأن البند انتقل الرئيس .11
ىل ، دعا الرئيس الوفود تعليقاتمل يكن هنا  أأي وحيث . واحلقوق اجملاورة رسال اإ ىل الأمانة، ودعا ال أأو  التعليقاتاإ تصويبات اإ

ىل   .SCCR/30/6 وثيقةعىل اعامتد الاللجنة ووافقت . وثيقةالعىل  داعامتاللجنة اإ

ىل ا دعو  .12  الخصقدمت مأأكدت الأمانة اجلدول الزمين املقةرح و و تلتة. امل انبية اجلحداث عن الأ  عالنالإ الرئيس الأمانة اإ
 لأحداث اجلانبية املقررة.اب

 البياانت الافتتاحية

ىل دعا الرئيس املنسقني الإقلمييني  .13  تقدمي بياانهتم الافتتاحية.اإ

ىل وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وتقدم  .14 ابء اجملموعة أأكد وفد لروها. و عامأأ الرئيس وشكر الأمانة عىل ابلهتنئة اإ
الويبو كواكةل متخصصة وأأفاد بأأنه يقع عىل عاتق امية هيئات البث. حبية عىل املتاوضات بشأأن معاهدة علق أأمهية ك عىل أأنه ي

عىل  تقنياتال تطوير  بيئةك  ي العامل احلقيقي، هممة داخل البيئة املتطورة مواصةل كوهنا منظمة ية مسؤول   ي جمال امللكية التكرية
ع أأصوات العامل احلقيقي للويبو أأن تواصل ساملبد ، اكن الأمهيةمن أأجل احلتاظ عىل هذه أأفاد أأنه . و سبيل املثال

تطوير  ي خمتلف اجملالت، مبا  ي ذكل من خالل أأنشطة وضع القواعد واملعايي  ي الوقت املناسب. ال والاس تجابة ملطالب 
 أأساس اجلدارة اخلاصة هبا ي تالءم مع البيئة احلالية من خالل النظر  ي حالأأن جتد لدلول الأعضاء لبد و ي هذا الصدد، اكن 

أأن حيافظوا عىل و جمدية عىل حلول معلية و يتتقوا أأن  ي الهناية ء دلول الأعضاواكن عىل ا. اقدميهذا الأساس صبح ي دون أأن 
ىل الوفد تقدم . و للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةأأمهية ا نص البث، املقدم بشأأن قةراح الاالرئيس ابلشكر اإ
حماوةل لتوضيح النص بل ديدة، الاقةراح وثيقة جمل يكن ". وروهامنح املزمع  قوقاحلاية و وموضوع امحليف، ر اتعال "حول 

عدد من التعليقات ابء باجملموعة ا تقدم وفد اكن نصوأأفاد بأأنه . بثيئات ال امليض قدما ابلأعامل املتعلقة هب و  والتعاريف
جياد أأنه من املتوقع أأن بذكر و ، تقييداتاإىل الاس تثناءات وال  الوفد . وتطرقبشأأنه والتوضيحات التقنية  اتوافقي اأأساسيمت اإ

ىل جانب . واكن العرض اذلي قدمه الربوفيسور كينيث ادلامئة للعمل املس تقبيل للجنة املناقشات املكثتة اليت تلت ذكل كروز اإ
قد أأثبت أأن ادلول الأعضاء وأأفاد بأأن العرض . للميض قدمادليل بادلول الأعضاء للجنة قد زودت  ي ادلورة املاضية العرض 

ىل   ي الثابتة واحةرام الاختالفات تقييدات اعامتد الاس تثناءات وال هبدف  صنع الس ياسات مرجع تنويري لتائدة ي حاجة اإ
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الس ياسات عىل املس توى صانعي لجتعلروها مبثابة مرجعا تنويراي نتاجئ ادلراسة بطريقة تناول وأأفاد بأأنه ميكن نظمروها القانونية. 
تناول اللجنة ادلامئة، مبا  ي ذكل داخل ات الوطنية لخرب لضا ي الإ تبادل أأن يكون ال وميكن بطريقة أأكرث سروهوةل. و الوطين 

اس تكامل مبثابة التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات بشأأن وراء الكواليس فامي الأحاكم اخلتامية اجملمعة 
ىل نتاجئ ملموسة. و ابل للجنة يسمح دلراسة و ل ىل تقدمي دراسةبالوفد أأفاد توصل اإ التقييدات املؤلف و  حول حق أأنه اكن يتطلع اإ

يالء الاعتبار الواجب للأهداف اللجنة ادلامئة ه ينبغي عىل أأنأأفاد بملتاحف. ابلإضافة اإىل ذكل، تائدة اوالاس تثناءات ل اإ
اإىل  جاهدا لتقييدات والاس تثناءات عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، واذلي سعىابواملبادئ املتعلقة 

جياد أأرضية مشةركة  ي  جامع داخل اللجنة ادلامئة يواقع حيث ل الاإ عىل ابء اجملموعة وفد  لعمل املعياري. وأأكدلتائدة اوجد اإ
 الزتامه ابملشاركة البناءة  ي معل اللجنة ادلامئة.

القضااي اليت أأفاد بأأن مانة. و ، الرئيس وشكر الأ والاكرييب وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةهنأأ و  .15
مؤسسات التعلمي و ملكتبات تائدة احامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات ليه قضااي اجملموعة حتوز جل اهامتم 

عاقات أأخر  والتدريس طار خطة الوفد أأعرب و . ىوالبحث والأشخاص ذوي اإ عن أأمهل  ي أأن يواصل مناقشة القضااي  ي اإ
لتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ابمصاحل وأأولوايت مجيع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق وتيناول  يسحيددها الرئ  متوازنة

حق بشأأن عرض ادلراسة بورحب تنتيذه أأمرياك الالتينية والاكرييب العمل اذلي مت ، ث من وفد مجموعة بدلان ودور احملتوظات
جراء وفد الوأأيد  ملتاحف.تائدة اوالتقييدات والاس تثناءات لاملؤلف  التقييدات متتوحة بشأأن و مناقشة رصحية اإ

التوصل اإىل حلول فعاةل هبدف ، روهامس بقا عىل طبيعة نتائ  حكامل تصدر ملكتبات ودور احملتوظات اوالاس تثناءات لتائدة 
طار ناقشة اهامتمه ابمل احملتوظات  ي مجيع أأحناء العامل. وأأعرب الوفد عن دور اليت تواجه املكتبات و  تللمشالك اليت تمت  ي اإ

من أأجل وأأفاد الوفد بأأنه هذا املوضوع. جلة الاقةراح املقدم من وفود الربازيل واكوادور والروهند واجملموعة الأفريقية فامي يتعلق مبعا
اليت اقةرهحا املطروحة تؤيد الوثيقة والاكرييب  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةفاإن ، تقييداتالاس تثناءات وال بشأأن تعزيز العمل 

لنص الوفد اب. ورحب اتحديث حاميهتبث فامي يتعلق ب اس تعداده ملواصةل املناقشات بشأأن هيئات ال عىل الرئيس، وأأكد 
مجموعة بدلان كام أأبلغ وفد امحلاية". وموضوع  حول "التعاريفناقشة الأمانة مكسامهة  ي امل املقدمة من ساعدة مل ابو املقةرح

طار نه س يقدم اقةراحا جديدا الوفود ابيب أأمرياك الالتينية والاكري  SCCR/31/4وثيقة المن جدول الأعامل،  8البند  ي اإ
حامية امللكية التكرية  ي البيئة الرمقية. تناولت وثيقة أأفاد بأأن الو  ة".اقةراح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقي بعنوان "

يداع صك مصادقة والاعامتد، وطنية للالعملية أأجنزت ال قد  دهبالأأن بعاهدة مراك،، أأعلن الوفد مبوفامي يتعلق  ومن خالل اإ
عىل معاهدة مراك، صادقت الأرجنتني والسلتادور واملكس يك وغيها من اجلروهات اليت املاعامتد واملصادقة سينضم اإىل 

ىل املصنتات املنشورة من قبل الأشخاص املكتوفني ومعايق البرص والعاجزين   .عن قراءة املطبوعاتليسروهيل النتاذ اإ

 ي هامة جلنة مبثابة أأن اللجنة ادلامئة اكنت ، بأ س يا واحمليط الروهادئبدلان ورصح وفد الروهند، متحداث ابمس مجموعة  .16
تقييدات وال  ،حامية هيئات البثقضااي لدلول الأعضاء ويه ابلنس بة تعامل مع ثالث قضااي ذات أأمهية حامسة ت الويبو، و 

والبحث  مؤسسات التعلمي والتدريستائدة احملتوظات والتقييدات والاس تثناءات لدوركتبات و مل تائدة اوالاس تثناءات ل
عاقات أأخر  . وبناء عىل ادلورات ابلنس بة للوفدأأمهية كبية اكنت متثل هذه القضااي الثالث أأفاد بأأن . و ىوالأشخاص ذوي اإ

نه لن يكون من اخلطأأ أأن  ىل أأن اللج ن السابقة للجنة ادلامئة، فاإ ىل اتتاق حول كيتية اكنت نة شي اإ تواجه صعوبة  ي التوصل اإ
ييناسب اذلي  تروهمت نتس املس توى من الالزتام وال ظى ب حتمل أأن القضااي الوفد بنود جدول الأعامل. ورأأى بشأأن مواصةل معلروها 
ولوايت لأ ة والتتامه املتبادل الشموليوأأفاد بأأن عىل التارق  ي التمنية الاقتصادية والاجامتعية لدلول الأعضاء. بناء مع أأمهيهتا، 
اجملموعة ملزتمة ابملشاركة اكنت . ومن هذا املنطلق، ميض قدمارضوري للالأعضاء بعضروها البعض هو أأمر  ولادلواهامتمات 

اللجنة. وأأيد ة املطروحة أأمام ميع القضااي الثالثابلنس بة جليع الأطراف فامي يتعلق ب نتاجئ مقبوةل بشأأن البناءة  ي التتاوض 
وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث، يمت أأن أأعرب عن أأمهل  ي وفد برانم  العمل املقةرح و ال

ىل ولية اجلعية العامة لعام  عىل أأساس  ابملعىن التقليديالبث الكبيل بث و روهيئات ال ل توفي امحلاية هبدف ، 2007اسينادا اإ
تطوير ل ل ابلنس بة س تثناءات ذات أأمهية حامسة ابلنس بة للأفراد، وكذكل تقييدات والا. واكنت ال شارةالإ الهن  القامئ عىل 
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ناكر حل . ومع ذكل، مل يكن هنا  املس تنيةاجلاعي للمجمتعات  تقييدات مع احول كيتية التعامل  اتقيقة أأن بعض الاختالفاإ
احلق  ي توفي دور هام  ي اكن لروها س تثناءات والتقييدات الاوأأفاد بأأن س تثناءات موجودة فامي بني ادلول الأعضاء. والا
دراكه ق يع اذلي أ  ، التعلمي  ي كثي من البدلان النامية بسبب عدم احلصول عىل املواد التعلميية والبحثية ذات الصةل. ومن اإ

اللجنة ادلامئة املعنية  عىل املطروحنيس تثناءات لتقييدات والااملؤسف أأن غياب الإرادة الاكفية ملناقشة ووضع اثنني من ا
ىل عدم بدوره أأدى اإىل مجود القضااي الثالث، الأمر اذلي أأدى  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة قرار من قبل اجلعية اختاذ اإ

بناءة خالل ادلورة بطريقة مجيع ادلول الأعضاء بصدق و تنخرط وفد عن أأمهل  ي أأن أأعرب ال. و 2015العامة  ي أأكتوبر عام 
 عىل نص يمت يمتكنوا من احلصولاملناقشات السابقة واملدخالت اجلديدة، حىت  بناءا عىل، قضيتنيبشأأن هاتني ال  احلالية
بشأأن الأداء ة بيجني نتس اللجنة اليت وفرت هلم معاهداكنت اللجنة ادلامئة وأأفاد بأأن . املس تقبل ي  والتعامل معهته مناقش  

حتقيق نتاجئ مماثةل فامي الإرادة املطلوبة، س يكون ابلإماكن عن تتاؤهل بأأن مع  السمعي البرصي ومعاهدة مراك،. وأأعرب الوفد
أ س يا واحمليط وأأعرب وفد مجموعة بدلان مجيع القضااي الثالث  ي وقت قريب. بشأأن يتعلق بتطوير الصكو  ادلولية املناس بة 

حراز اإىل عن تطلعه الروهادئ    تقدم ملموس ونتاجئ ممثرة  ي تكل ادلورة.اإ

هامة خطوات  ادلامئة ادلورة احلالية للجنةأأن تتخذ وفد نيجياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن أأمهل  ي  بوأأعر  .17
كام . 2007جلعية العامة لعام ولية اطبقا لبث مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة محلاية هيئات ال  عقد مليض قدما حنومتكهنا من ا

حراز  ىل العمل القامئ عىل النص تقدم كبي أأعرب عن أأمهل  ي اإ التقييدات والاس تثناءات لتائدة بشأأن وحتديد املسار للعودة اإ
عاقات دور ملكتبات و ا احملتوظات والتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث والأشخاص ذوي اإ

للجنة ادلامئة. ابالثالثة اليت جتري مناقش هتا اضيع و بتكل املتتعلق صكو  قانونية دولية وجود رغبته  ي عىل الوفد أأكد . و أأخرى
ىل البيئة الرمقية ؤخذ أأن ت لبدومبالغا فهيا ادلامئة أأمهية اللجنة كون تل ميكن أأن  وأأفاد بأأنه أأن تكون  ي الاعتبار واحلاجة اإ

املناس بة بني حقوق املبدعني  التوازن والعالقةوالتأأكيد ابس مترار عىل  لواقع العامليميكن من الاس تجابة لوضع هام  ي الك
املطروحة عىل اللجنة ادلامئة، لموضوعات الثالث لتلتة من النض  امل لمس توايت ل عن تقديره أأعرب الوفد واملصلحة العامة. و 
عداد عىل وشكر الرئيس  . "التعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها"، اليت تضمنت تعزيز SCCR/31/3وثيقة الاإ

الوارد ابلقةراح أ حيط علام ملتاحف و لتائدة اس تثناءات لتقييدات والاااملقدمة حول راسة ابدلاجملموعة الأفريقية  وفدرحب و 
دارة حق املؤلف  ي البيئة الرمقية. والاكرييب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةي قدمه وفد ، اذلSCCR/31/4وثيقة  ي ال  بشأأن اإ

ىل أأنه قد مىض وقت طويل CEBSوعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق )وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموأأشار  .18 ( اإ
لك من اجلروهود واملوارد املسيمثرة  ي العملية كبية واكنت . لأول مرةموضوع حامية هيئات البث تناولت اللجنة ادلامئة منذ أأن 

حتديد نطاق امحلاية بشأأن اىل اتتاق والتوصل  قاعدة صلبة لختتام املناقشةاإىل وحتتاج اإىل حتويل املنجزات اليت حتققت 
. كام أأكد "التعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها"بشأأن نص الرئيس ب وفد اللروهيئات البث. ورحب روها منح املزمع 
ديدة  ي تنظمي التطورات اجلهبدف دمعه ملعاهدة فعاةل بشأأن حامية هيئات البث  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وفد

كروز من قبل الربوفيسور كينيث املقدمة هذا اجملال. وفامي يتعلق التقييدات والاس تثناءات، عن تقديره للوفد ادلراسة احملدثة 
رحب و اللجنة ادلامئة. اليت جرت دلى التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات واملناقشات السابقة بشأأن 
ملتاحف. تائدة الؤلف واس تثناءات حق املاملقدمة بشأأن تقييدات دلراسة اب ورواب الوسطى والبلطيقمجموعة بدلان أأ  وفد

لدلول الأعضاء مسح الإطار ادلويل احلايل وأأفاد بأأن . لميض قدماكوس يةل ل تبادل أأفضل املامرساتوأأعرب الوفد عن تأأييده ل 
نه ل ميكنتحديث التقييدات والاس تثناءات  ي ترشيعاهتا الوطنية، وابب  نتس واكن مسار معياري. البدء  ي دمع يأأن  هلتايل فاإ

والبحث والأشخاص  مؤسسات التعلمي والتدريسو ملكتبات تائدة اوالتقييدات والاس تثناءات لموضوع ينطبق عىل الهن  
عاقات أأخر  الالتينية والاكرييب املتعلق أأمرياك مجموعة بدلان  ه وفدالوفد علام ابلقةراح اجلديد اذلي أأدىل بأ حيط . و ىذوي اإ

لن يرد  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وفد معقد، فاإن قةرحه أأفاد بأأنه نظرا لأن املحبق املؤلف  ي البيئة الرمقية، لكن
  لوقت.هذا احمتواه  ي عىل 
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منتتحا عىل وس يكون  تعل دامئااكن يواصل القيام بدور نشط  ي املناقشات ذات الصةل كام يس   ذكر وفد الصني أأنهو  .19
 ي مناقشاهتم املوضوعية كام اندي به ا وبراغامتي ومران اتعاوني االوفود هنجتتخذ أأن ب وأأعرب الوفد عن أأمهلأأي مقةرحات بناءة. 

ادلخول  ي مناقشات متوازنة وموضوعية بشأأن حامية هيئات البث، ادلامئة املدير العام والرئيس، حبيث ميكن للجنة 
الوقت أأن تس تطيع اللجة خالل  ي وأأعرب الوفد عن أأمهل احملتوظات. دور ملكتبات و تائدة اس تثناءات لوالاتقييدات وال 

ىل توافق  ي ال راء بشأأن القضااي الرئيس ية حىت ييس ىن املتاح لروها احملدود  تكون ممثرة. لروها أأن جتاوز اخلالفات والتوصل اإ
املعنية بذكل . وحث الوفد ادلول الأعضاء يجنيعىل معاهدة ب صادقة أأن ادلول الأعضاء بصدد املاإىل صني أأيضا وأأشار وفد ال

 حزي التنتيذ  ي أأقرب وقت ممكن.يجني معاهدة ب  حىت تدخلمشةركة  ي هذا الصدد  ابذل هجودعىل 

ىل اللجنة ادلامئة أأن تسعى مرة أأخرى  ه ينبغي عىلذكر وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأنو  .20 حتقيق أأفضل اإ
طار لأهداف والنتاجئ املتوقعة فامي يتعلق اب الوضوحتتطلب اليت و تتادة ممكنة من الوقت واملوارد، اس   بنود لك بند من  ي اإ

امية ح ي املناقشات بشأأن معاهدة شاركوا بشلك نشط الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأفاد بأأن جدول الأعامل. 
هبدف س تعداد ملواصةل العمل بصورة بناءة أأهبة الاية كبية واكن الوفد عىل أأمه ذات اكنت تكل املناقشات و هيئات البث. 

التعاريف، بشأأن "النص املوحد بـ تقين. ورحب الوفد ذات طابع اليت اكنت بال شك معقدة و ه القضية تطوير العمل  ي هذ
جامع واسع وأأفاد بأأن هنا  . وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها" ىل اإ ، روهاح املزمع من مدى امحلاية ق بشأأن النطاحاجة اإ

خالل ادلورات السابقة  ا خضمة قد ب ذلتهجودأأفاد بأأن محلاية الاكفية والتعاةل. و بث ابهيئات ال تزود لمعاهدة حبيث ميكن ل
عكس واكنت ت  ي ضوء الواقع التكنولويجتكل اجلروهود ممثرة اكنت و بناء توافق  ي ال راء بشأأن املعاهدة، بغرض للجنة ادلامئة 

ناقشة بشأأن امل بناء  ي بأأنه س يواصل املسامهة بشلك وفد وذكر ال ي القرن احلادي والعرشين. بث احتياجات هيئات ال 
ىل نتاجئ متيدة مع تؤدي بطريقة قضااي ملناقشات بشأأن هذه الأأعرب عن أأمهل  ي أأن تس متر االاس تثناءات والتقييدات. و  اإ

دلول ان مك  قد املؤلف  حلقاحلايل أأن الإطار ادلويل عن اعتقاده القوي بوفد اعرب الكام لوقت واملوارد. لروهادف ال س تخدام الا
بشلك اليت ميكن أأن تس تجيب و  ،وحتديث التقييدات والاس تثناءات  ي ترشيعاهتا الوطنية ونتقدمي وصابلتعل من الأعضاء 

بداع. اكن ؤلف حق املالتأأكيد عىل أأن الاس مترار  ي  مع جمدي لالحتياجات والتقاليد احمللية وأأفاد بأأنه ل حافزا وماكفأأة لالإ
ىل حاجة توجد  بدل من ذكل وذكر الوفد بأأنه وليست  ي صاحل العمل  ي هذا الاجتاه. ة يرشيعيمن الناحية ال  ملزمةصكو  اإ
طار املعاهداتبشلك الاس تثناءات توظيف التقييدات وويبو بشأأن كيتية داخل الالقيام بعمل متيد ميكن  ادلولية  أأفضل  ي اإ
ىل فروهم أأمشل للقضااي املطروحة و أأ املناقشات وس تكون القامئة.  ذا اكنت هتدف اإ بني من احللول املمكنة البحث عن كرث فائدة اإ
طار املعاهدات ادلولية القامئة. احللول تكل  ىل فروهم من اللجنة ادلامئة تمتكن عن أأمهل  ي أأن الوفد أأعرب و املتاحة  ي اإ التوصل اإ

أأن تبادل أأفضل املامرسات  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهرأأي وفد عىل أأساس توافقي. و ذكل حتقيق كيتية مشةر  ل 
. ومن املروهم تكريس العمل املس تقبيل لتنتيذ الإطار مثرةمجيع ادلول الأعضاء ميكن أأن تكون أأداة م لتائدة ة ليبطريقة قطع 

الأداء واليسجيل الصويت بشأأن الويبو ومعاهدة  (WCT) ملؤلفادلويل القامئ، مبا  ي ذكل معاهدة الويبو بشأأن حق ا
(WPPT و ) عادة و مراك،، اليت مل تدخل بعد حزي التنتيذ. معاهديت بيجني و أأعرب الوفد عن تأأييده للمناقشة حول حق اإ

لملكية ادلويل ل م نظال ل عني اكان من الأمهية مباكن ابلنس بة ملوضو حيث أأن الك اه بعض الوفود، تالبيع عىل النحو اذلي اقةرح 
 ماكن  ي أأعامل اللجنة ادلامئة.يكون هلام التكرية ادلويل وجيب أأن 

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 5البند 

خالل تلقهتا اليت اللجنة  وليةبكر الوفود من جدول الأعامل بشأأن حامية هيئات البث. وذ   5ح الرئيس البند تفت ا .21
عداد نص دورهتا الثالثني هبدف  وثيقة وأأفاد بأأن ال. لتعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروهاابموحد فامي يتعلق اإ

SCCR/31/3،  ضعت أأمام الوفود و  قد ، "التعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها"بشأأن النص املوحد "بعنوان
كر للنظر فهيا.   ي  ة"، الواردبث ي قطاع ال  ةجتاهات التكنولوجيالاسوق احلايل وال "بشأأن راسة ابدلالرئيس الوفود كام ذ 

ادلورة الأخرى املقدمة  ي الرسوم البيانية املاضية فضال عن  ي دورهتا اللجنة ادلامئة اإىل دمت اليت ق   SCCR/30/5 الوثيقة
 لمنسقني الإقلمييني.ل اللكمة الرئيس أأعطى و . لجنة ادلامئةل الأخية 
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النص املوحد، وأأكد أأن توفي يس عىل الرئ  وعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقمجمشكر وفد رومانيا، متحداث ابمس و  .22
لموس النص املالوفود مناقشة عند احملددة تعليقات س تقدم املزيد من ال ن اجملموعة أأ بوأأفاد . همام ااكن أأمر  بثامحلاية لروهيئات ال 

 املقةرح.

واليت سامهت  ي التوصل املطروحة ملساهامت ابأ س يا واحمليط الروهادئ  بدلان رحب وفد الروهند، متحداث ابمس مجموعةو  .23
ىل فروهم أأفضل ل معاهدة دولية محلاية هيئات البث عىل أأساس ولية اجلعية العامة لعام الوفد صياغة تلتة. وأأيد امل مواقف لاإ

احلادية اجلعية العامة  ي وقت لحق  ي  تكررتو  خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة امت التتاق علهيواليت ، 2007
ىل اتتاق عىل أأساس الهن  القامئ ااولت حملاحمليط الروهادئ و أ س يا أأعرب عن دمع مجموعة بدلان . و 2012عام ل نيوالأربع لتوصل اإ
ىل نص ابلعمل عىل اكنت ملزتمة اجملموعة وأأفاد بأأن . البث الكبيل ابملعىن التقليديبث و هيئات ال محلاية شارة الإ عىل  التوصل اإ

دخال طبقات جديدة  لولية الأصليةابأأن المتسك وفد صاحل وأأولوايت مجيع أأاحاب املصلحة. وذكر الملدر  وم متوازن دون اإ
أ س يا وذكر الوفد بأأن مجموعة بدلان البث.  من شأأنه أأن يسروهل حتقيق التوازن املطلوب بني حقوق ومسؤوليات هيئات للحامية

 التقليدياها عاهدة مبعناملوضع اللمسات الأخية عىل اإىل دف اليت هت  ي مجيع املشاوراتاملسامهة س تواصل واحمليط الروهادئ 
ىل توافق  ي ال راء بشأأن القضااي العالقة مع أأخذ توصل من خالل ال   بعني الاعتبار.اهامتمات مجيع ادلول الأعضاء اإ

وأأاثرت  ق املؤلفنةرنت متثل انهتااكت رمزية حلالااليت حتدث عىل  ذكر وفد السودان أأن الانهتااكت الإلكةرونيةو  .24
أأعرب و جدا.  اخطي الامر . واكن هذا  ي هذا الشأأن لويبو أأن تتعهلاذلي ميكن لوما ة هذا احلق تساؤلت حول كيتية حامي

 من.الأ من حيث ذكل يقوم بأأن من عىل ش بكة الإنةرنت الاكةرونية جلرمية املتحمك  ي اربانم  يمتكن العن أأمهل  ي أأن 

ظل لوفد وذكر بأأن اولوية. لروها الأ بث أأن معاهدة حامية هيئات ال ب االأعضاء فهيوفد املتوضية الأوروبية وادلول وأأفاد  .25
لنص ابوفد ال. ورحب ادلورات السابقة للجنة ادلامئة دفع جعةل العمل  ي خمتلف القضااي التنية اليت نوقشت  يببقوة ا ملزتم

عىل الرمغ و عدد من التعليقات التنية واملوضوعية.  ت دليه، واكنامحلاية واحلقوق املزمع منحروها التعاريف، وموضوعبشأأن املوحد 
ل أأنه أأعرب تتجاوز البث املزتامن، اليت لتجاوزات الرمقية ضد امن أأن الوفد علق أأمهية كبية عىل جوانب أأخرى مثل امحلاية  اإ

ز املناقشة عىل العنارص الرئيس ية للمعاهدة وتكل اجلوانب اليت يبدو ركيمتتوح، و رن وم بناءهن  ملواصةل اتباع اده س تعدعن ا
ىل اإ ادلول الأعضاء  ي جعل ادلورة تتلح أأن وأأعرب عن أأمهل  ي . بشأأهنا املزيد من التقارب بني الوفودهنا  أأن  جياد أأقرب اإ
أأفاد أأخرى من واثئق العمل. و عنارص ليشمل يمتكنوا من توس يع مناقشاهتم حبيث العنارص الرئيس ية للمعاهدة، بشأأن حل 
ىل توافق واسعبأأن  محلاية بث ابهيئات ال زود معاهدة أأن تميكن للمدى امحلاية اليت يتعني منحروها، حبيث بشأأن  هنا  حاجة اإ

هذا خالل املناقشات السابقة لبناء مثل قد ب ذلت كبية  اهجودأأفاد بأأن الاكفية والتعاةل الالزمة  ي العامل احلايل واملس تقبيل. و 
غتال الروهدف يمت امليض  ي هذا املسار عن أأمهل  ي أأن الوفد أأعرب و . توافقال  برام معاهدة املمتثل  ي دون اإ  ي ضوء جمدية اإ

أأن أأن املعاهدة جيب أأعرب عن اعتقاده القوي ب ي القرن احلادي والعرشين. و بث الواقع التكنولويج واحتياجات هيئات ال 
أأعامل القرصنة ضد البث والبث الكبيل لروهيئات الإنةرنت عرب مت ابلوسائل التقليدية والإرسال ي يلك من الإرسال اذلحتمي 

  .همع الإرسال أأو بعدبشلك مزتامن وقعت قد عامل الأ ادلولية، سواء اكنت تكل 

ف تتضيهل لتعريأأعرب عن وفد جنوب أأفريقيا املوقف اذلي أأعلنه وفد نيجياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية. و وأأيد  .26
اليت البث الكبيل والش باكت يشمل حمايد عىل أأساس نشاط البث، مبا وبشلك  شارةالإ عىل  أأكرث تركزبطريقة البث 

عاهدة املقةرحة، املعند تناول نطاق وأأفاد بأأنه البث الكبيل. يشمل عاهدة امل ي  اوفد تعريتالبروتوكول الإنةرنت. وأأيد تس تخدم 
ىل مف ىل معاجلاليت هتدف املشلكة مل فامي يتعلق ابواثئق الن املتيد العودة اإ عةراض يه الااكنت املشلكة و . هتاعاهدة اإ
أأو ش به لإرسال املزتامن بغرض ا ،ةقانونية أأو املرخصبث اليئات ال اخلاصة هب شارات البث لإ قانوين الغي الاختطاف و
منع اختطاف أأو هو حتقيق ماكسب جتارية مبارشة أأو غي مبارشة. واكن الغرض املصص هل هبدف لجمروهور غي ل  زتامنامل

شارة البث يسجيل لالإبالغ عن الأحداث اجلارية أأو لغرض التعلمي والعلوم ال مثل اس تخدام  ختضع لقيوداليت  قرصنة اإ
ىل أ خرهوالبحوث نحت مئ عىل الإشارة، لهن  القافامي يتعلق اب 2007وفد ولية اجلعية العامة لعام ال. وأأيد ، اإ  هيئاتحيث م 
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اكمل ه الالزتامعن وفد وأأعرب الشارة. املنقول من خالل تكل الإ شارة البث واحملتوى ابإ من احلقوق املتعلقة  اضيق انطاقالبث 
 ووضع الصيغة الهنائية للمعاهدة.املس تقبلية ملتاوضات اب

مشروهد واقع البث. غيت عكس البيئة الرمقية اليت ا يمبالبث هيئات كد وفد مجروهورية كوراي عىل أأمهية حتديث حقوق وأأ  .27
بأأنه س يعمل بشلك نشط من وفد وأأفاد البعني الاعتبار. نطاق امحلاية  مضنالبث عرب الإنةرنت من أأخذ ذلكل، اكن ل بد 

نتاج نص ابملعىن التقليديخالل  ىل توافق  ي ال راء بشأأن القضااي العالقة، هبدف اإ لهن  فامي يتعلق اب اللجنة ادلامئة للتوصل اإ
 دلى ادلول الأعضاء. كون مقبوليميكن أأن  ةالقامئ عىل الإشار 

ىل وفد الياابن  وأأشار .28 القضااي اجلوهرية بشأأن تقدما ادلول الأعضاء شروهدت ادلامئة،  أأنه بعد ادلورة الثالثني للجنةاإ
ىل ملوقف اوفد وأأيد ال. املزمع منحروهاالتعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق  فامي يتعلق بقضاايلس امي للمعاهدة،   هأأناذلي يدعو اإ

 .يجنبمثل اليسجيل الصويت ومعاهدة ب  امثةل  ي املعاهدات القامئةاملتعريف البث مع مراعاة التعاريف جيب صياغة 

طار قانوين دويل  ، جمدداوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابءوأأكد  .29 ت البث روهيئال تعاةل اللحامية لعىل رضورة وضع اإ
ابء اجملموعة تقدم وفد أأخذ ذكل  ي الاعتبار، وب. دوما يناسب مع البيئة املتطورةومبا ي   ي الوقت املناسب،  ي العرص الرمقي
ىل  اليت تغطي مجموعة واسعة من و ادلراسة  ي ادلورة الإعالمية السابقة، حتديث اذلين سامهوا  ي تقنيني اخلرباء ال ابلشكر اإ

 حيامث ةيجتاهات البي  بشأأن الاهذه التدريبات اكنت متيدة جدا  ي رفع مس توى التروهم التقين أأفاد بأأن و املناطق اجلغرافية. 
ىل ما ميكن ا توسع أأكرث  ي فروهمروهأأن الوفود ينبغي عىل اكن و . أأميا اكنت القضااي اليت هتمت هباو اكنت  للجوانب القانونية، اسينادا اإ

العمل الرئيس كنقطة انطالق أأوراق نص فاإن اس مترار املناقشات ابس تخدام لروهذا الغرض، و ادلورة. هذه  ي ي طرح علهيا 
. وينبغي أأن يوضع  ي الاعتبار أأن املرحةل احلرجة حنو املس تقبلوس يةل فعاةل للميض ا و واقعيس يكون أأمرا غي الرمسية التنية 
ىل  ل التروهم التقين للموضوعيحتو ممثثةل  ي اكنت  يالء  ،ذلكلويتأألف من نص املعاهدة. نص فروهم قانوين و ذي الصةل اإ ينبغي اإ

روهذه احلقيقة  ي أأي نوع من الامترين خالل ادلورة، من أأجل الاس تتادة القصوى من تكل التدريبات التقنية ل الاعتبار الواجب 
ىل قد وصلت  ادلول الأعضاء ابلإضافة اإىل ذكل، ينبغي الاعةراف بأأنواملعاهدة. بشأأن تسروهيل معلية التتاوض  ي  مرحةل اإ

تصل اليسوايت املمكنة اليت ميكن أأن تنظر  ي خالل املناقشات السابقة، و اليت طرحت فاكر  ي الأ أأن تنظر بدية لروها ميكن 
ىل توافق  ي ال راء. اب حتقيق حامية هبدف  واصةل الارخراط واملسامهة  ي هذه العمليةابء ملزتمة مباجملموعة وأأفاد بأأن للجنة اإ

 العرص الرمقي. ي بث فعاةل لروهيئات ال 

تغي ي الس ياق التكنولويج . وأأفاد بأأن وفد موانكو البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابءوأأيد  .30
مع مبا يامتىش ، بثتحديث امحلاية لروهيئات ال ب الوفد اهامتما كبيا وأأوىل مبا  ي ذكل البث.  ،هيلكيةتغيات تضمن ابس مترار و 

معيق للغاية بشلك البث تأأثر وأأفاد بأأن . ظروهرتنولويج  ي القطاع والاجتاهات الاس هتالكية اجلديدة اليت حتدايت التغي التك 
ىل حامية حديثةوحب لك تكل التغياتب حراز جيب عىل اللجنة ادلامئة و تكنولوجيا القرن احلادي والعرشين. متكيتة مع  اجة اإ اإ

جياد اتتاق متوازن بشأأن حاميةحنو تقدم  ي معلروها  اللجنة ادلامئة  ي وضع تكون عن أأمهل  ي أأن الوفد أأعرب و هيئات البث.  اإ
ىل اجلعية العامةميكن توجهيروها ميكهنا من اعامتد توصية   عقد مؤمتر دبلومايس  ي وقت قريب.هبدف  اإ

 ي توضيح خمتلف شوط طويل  مت قطع ،ادلورتني السابقتني للجنةخالل  وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنهوأأفاد  .31
رحتاملقةرحات اليت  البث. واكن هنا  تأأييد هيئات اليت تعمل فهيا ية املتغية التكنولوج بيئة حتقيق فروهم أأمعق لل كام مت ، ط 

ىل اشارة البث لإ عادة الإرسال  ي الوقت احلقيقي يسمح ابإ هن  من شأأنه أأن ينشئ حق مس هتدف لمزتايد  جلروهور عرب أأي اإ
عدادامل دروس و املمعهل عىل ئيس ر الوس يط. وشكر الوفد  النص املوحد بشأأن التعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق  نت   ي اإ

مرشوع اكن أأفضل وس يةل للجنة ادلامئة لإحراز تقدم  ي هذه النقطة. ومع ذكل، اكن مثل هذا النص وأأفاد بأأن . املزمع منحروها
أأعرب و بعض الوضوح  ي املناقشات السابقة. بشأأهنا  حتقق عكس مجيع املواضيع اليتيومل عند حده الأدىن اإىل حد ما النص 

ىل فرصة لقةراح بعض الإضافات والتعديالت اليت من شأأهنا أأن تسمح هلم  ابحلصول عىل أأوجه تقدم الوفد عن تطلعه اإ
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ىل تسوية لعىل اس تعداد للعمل أأفاد الوفد بأأنه . و اللجنة ادلامئة بشلك أأكرب وأأمت عديد من لبشلك نشط هبدف التوصل اإ
 كون أأساسا جيدا للمتاوضات.يميكن أأن موحد مواصةل العمل عىل نص و  القضااي العالقة

يران )واحناز  .32 ىل ( الإسالمية -مجروهورية وفد اإ البيان اذلي وفد الروهند، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ. وعلق اإ
تتق مع ولية اجلعية العامة عام ت  ابملعىن التقليديبث يئات ال شارة لروه قامئة عىل الإ حامية بشأأن أأمهية كبية عىل مواصةل العمل 

طار قانوين محلاية هيئات البث ضد قرصنة  2007 نشاء طبقة اثنية من وأأفاد بأأنه شارة. الإ حنو وضع اإ جيب أأن اللجنة ادلامئة اإ
تقييد وصول اجملمتع اإىل املعرفة لتكل امحلاية ابلإضافة اإىل ذكل، ل ينبغي ولبث من خالل الإطار القانوين املقةرح. ل اية امحل

اكن هنا  وأأفاد بأأنه واجملمتع كلك. وهيئات البث  أأاحاب احلقوقتائدة معاهدة لللحتقيق توازن بشلك حر لتائدة  واملعلومات
جامع عام عىل أأن كام اكمعاهدة. رضورة وجود اتتاق عام عىل  أأساس عىل  ةقامئ عاهدة أأول وقبل لك يءتكون املن هنا  اإ
لهن  املتباينة، طريق حنو تسوية لو للميض قدما دلول الأعضاء أأن تعمل بشلك جامعي لإجياد طريق عىل االإشارة. وينبغي 

حراز قد حيث أأنه  عداد النص. مت اإ هنا  حاجة للتوصل اىل وأأفاد بأأن بعض التقدم الإجيايب  ي معلية املتاوضات بشأأن اإ
لنص املقةرح ابوفد البث املقةرحة. ورحب ال  ي معاهدة وق املزمع منحروها دد واحلقاحملاق نطال هداف و الأ اتتاق مشةر  بشأأن 

 الرئيس.قبل من 

ي التقدم التكنولويج اذلورصح بأأن الأولوية. لروها اكن بث امية هيئات ال املعنية حبعاهدة املأأن بفد الأرجنتني وأأفاد و  .33
هنا  معاهدات  تاكنو ورد  ي املعاهدة. وهذا ما ديث امحلاية، حتلبد من يعين أأنه اكن العقود املاضية ار ىل مدحدث ع

التغيي لأكرث من عقد من  رنتظاكنت ت البث هيئات ساعدت  ي حتديث وحامية حقوق املنتجني والتنانني والعروض، لكن 
أأفاد بأأنه س يقدم و ، لنص املوحد بشأأن التعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروهال الزمان. وأأعرب الوفد عن تقديره 
تمتكن من خالل الاجامتع، و  اكبي  االلجنة ادلامئة تقدم ي أأن حترز عن أأمهل الوفد أأعرب كام تعليقات حمددة  ي وقت لحق. 

 .بثاعامتد معاهدة بشأأن حامية حقوق هيئات ال هبدف  قد مؤمتر دبلومايسع

كوادور البيان اذلي وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعوأأيد  .34 . وأأعرب عن تقديره والاكرييب ة بدلان أأمرياك الالتينيةوفد اإ
جنازه خالل  اكن أأساسا هاما لعملروهم هذا العمل  أأن، كام أأعرب عن عتقاده بللجنة ادلامئةادلورة الثالثني للعمل اذلي مت اإ

ابجلروهات اليت وعالقهتا  بثهيئات ال عىل أأمهية أأكد قد الاجامتع اذلي عقد الأس بوع املايض  ي كولومبيا أأفاد بأأن املتواصل. و 
 هذا البند من جدول الأعامل.بشأأن مناقشات بناءة أأن جتري احملتوى. واكن من املروهم للوفود أأنشأأت 

كوادور ملساعدة اللجنة ادلامئة ودعا  .35 لرئيس لأنه لعب دورا متيدا جدا  ي الاجامتعات ل اانئببوصته الرئيس وفد اإ
 .نيالإقلميي نينسقامل واجامتعات  السابقة، مبا  ي ذكل خالل اجللسات العامة

يالهئا بشأأن مهية لأ تقديره لعن وفد أأرمينيا أأعرب و  .36 وأأفاد  ي العامل الرمقي. بث هيئات ال اية اعامتد معاهدة محلاليت مت اإ
أأو بث غي مرشوع، من خالل توس يع حقوق هيئات قانوين جيب أأن تضمن امحلاية الالزمة ضد أأي اس تخدام غي بأأهنا 
ماكحفة هبدف عىل املس توى ادلويل لروهيئات البث حامية اكفية وفعاةل تأأسيس اكن من الرضوري والعاجل وذكر بأأنه . بثال 

 شارات.لالإ الاس تخدام غي املرصح به 

اجملموعة الأفريقية فامي يتعلق بميع بنود جدول أأعامل اللجنة ادلامئة، مبا  ي وفد لبيان اذلي أأدىل به ل وفد نيجياي واحناز  .37
ىل التقدم اذلي حتقق ابلتعل من  ذكل أأعرب امية هيئات البث و فامي يتعلق حباللجنة ادلامئة جانب حامية هيئات البث. وأأشار اإ

جيابية  ي هذا اجملال. و ي هذا الصدد، شكر الوفد اجملدد من جدول الأعامل بأأن البند عن تتاؤهل  رئيس الس يكون هل نتاجئ اإ
 ي تقدم حراز اذلي اكن رضوراي لإ ، الأمر ريف، وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروهاالتعابشأأن جتميع وثيقة موحدة عىل 

دون  يةهنا  حاجة اإىل اعامتد هن  مرن يأأخذ  ي الاعتبار التطورات التكنولوجية املس تقبل أأفاد بأأن معل اللجنة ادلامئة. و 
طار برانم  معل لرخراط بطريقة سعادته ابحبقوق حمتوى البث. وأأعرب الوفد عن خالل الإ  املتتق اللجنة ادلامئة بناءة  ي اإ
ىل ووصول شارة الإ الهن  القامئ عىل بشأأن ، لس امي 2007 لعام ا اجلعية العامة للويبوهتولايت اليت قدمالوعىل أأساس  ،عليه اإ
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ىل تطلعه و كام أأعرب عن تتاؤهل معلية صياغة أأي معاهدة.  ر ادلبلومايس  ي أأقرب لروهدف من املؤمتاخلاصة ابالإجنازات حتقيق اإ
 وقت ممكن.

وحتديث الإطار القانوين للتطورات بث هيئات ال تائدة من املروهم توس يع نطاق امحلاية لبأأنه وفد كولومبيا وأأفاد  .38
طار ذات الصةل ابملسافات  ي  مجيع أأشاكل البثليك تشمل من املروهم زايدة املعايي كام أأنه التكنولوجية اجلديدة.  اية، امحلاإ
جراء أأو أأي نوع من أأن ت حىت ييس ىن للحقوق  عادة الإرسال عرب أأي اإ عادة الإرسال.أأنواع تجنب اإ  اإ

اتحة التطلب رمسي بقدم وفد الروهند وت .39 الأمانة للجان ادلامئة الأخرى  ليت توفرهاجدا ا ةتيدامل  ةال لي اتدوينابإ
من يمت المتكن مداولت اجامتعات اللجنة ادلامئة املاضية حىت  ي  العب دورا بناءقد وفد الوالاجامتعات الروهامة للويبو. واكن 

ىل فروهم مشةر ،  ىل الأمر التوصل اإ وأأعرب عن افتخاره قطاع البث. تائدة فعال لوجود صك اذلي من شأأنه أأن يؤدي اإ
ت الروهندي، اليني  ي الش تابل ابمل، حفسب أأكرث من مليار مس تخدم داخيلبمت هي، ل ابلتعلقطاع بث متنوع وحيوي وجود ب

ىل جانب  ينبغي أأن تكون معاهدة البث املقةرحة وفقا لولية اجلعية العامة لعام أأفاد بأأنه املس تخدمني الأجانب ال خرين. و اإ
ينبغي  ه. وأأكد الوفد عىل موقته بأأنشارةالإ الهن  القامئ عىل ، اذلي يعمتد البث الكبيل ابملعىن التقليديبث و ال ويه ، 2007

عادة الإرسال غي  ، مبا  ي ذكل احلقهيئات البثمن بشلك قانوين مي الإشارات الصادرة روهذه احلقوق أأن حتل   ي حظر اإ
دراج أأفاد بأأ أأخرى. و انةرنت ية عرب ش باكت احلاسوب أأو أأي منصات رمقية أأو احل شارات لالإ املرصح به  ن الوفد ل يؤيد اإ

طار املعاهدة،  الش بيك البث البث ابملعىن التقليدي. بشأأن ليس جزءا من ولية اجلعية العامة للويبو لأنه والبث املزتامن  ي اإ
ضافية باملعاهدة املقةرحة أأل تسمح جيب و  احملتوى، ل ة الكاجلروهات املعىل حساب لتائدة حقوق هيئات البث أأي طبقة اإ

رما "حق  ي شاملينبغي أأن يكون "حق  سمح جيب أأل ي  كام  ."توىظر"، اسينادا اإىل الاس تحواذ عىل "حقوق احمل احل" واإ
وفد أأظروهر ال. ومع ذكل، الإشارة اميةحسوى ل يغطي نطاق امحلاية لأن  عاهدة املقةرحةاملا بعد التثبيت مبوجب ملأأي حقوق ب

ىل اس تثناءات امحلاية  ي ععاهدة وأأفاد بأأنه لبد أأن تنص املالوقت. حتويل عادة البث و غراض اإ تثبيت لإ ال مرونة  ي النظر  ي 
لأغراض س تخدم والالإبالغ عن الأحداث اجلارية،  يتعلق ابقصية فاميالقتطتات امل واس تخدام  ،س تخدام اخلاصالا حاةل
اخلاص. وأأعرب  ابهثتائدة منشأ هتا ول تس تخدم هيئة بثأأي تثبيت رسيع الزوال من قبل ال ، و فقط لتعلمي والبحث العلميا

وأأفاد بأأن وهجات نظر متباينة حول هذا املوضوع.  ي اليت دلهيا لالرخراط بشلك بناء مع ادلول الأعضاء  هالوفد عن اس تعداد
من واملس هتلكني  ، أأل ومه هيئات البثوزعنياملأأاحاب احملتوى و تائدة احلتاظ عىل التوازن  ي قضااي حق املؤلف لهو هدفه 
 .يهااجلعامة 

التعاريف، وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع بشأأن "النص املوحد  ويه وثيقة، SCCR/31/3 رئيس الوثيقةوعرض ال .40
ىل ملخص الرئيس  ي ادلورة الثالثني ."منحروها عداد لب الرئ ااذلي طللجنة ادلامئة،  وأأشار اإ دلورة لأجل انص موحد يس ابإ

ىل أأن  هتلتة من الوفود ولكنامل لمساهامت ل ليس جمرد جتميع مبثابة أأداة و النص ينبغي اعتبار  هاحلادية والثالثني. وأأشار اإ
ىل جالبث انص عىل التعريف املقةرح لالإشارة و واش متل ال يعكس مرحةل من مراحل املناقشات. ابلأحرى  ب بدائل انلكبيل اإ

عادة الإرسال ش به سال بصتة عامة و ر الإ عادة البث، مبا  ي ذكل اإ ، فضال عن تعريف هيئات البث و ددةحم وأأفاد زتامن. املاإ
لتعاريف، مبا  ي املتعلقة ابلتحدايت وصتا ل الرئيس وقدم واثئق من ادلورات السابقة. والاملناقشات اريف تعكس كل التعبأأن ت

ىل املعاهدات ادلولية الأخرى، فضال عن  اليت وصتت سابقاهتا لبث، " لتائدة اء"ابو "أألف"بديةل اريف ال تعال ذكل الإشارة اإ
ضافة الرئيس . وأأشار جنييمن معاهدة ب املأأخوذ الهن  التقليدي  ىل أأن اللجنة قد ترغب  ي النظر  ي اإ الكبيل لأنه مل البث اإ

، مما انعكس عىل التقرير املقدم من وفد جنوب أأفريقيا وترشيعاهتا احمايد ا ي التعريف التقليدي. واكن البديل ابء تعريترد ي
ييل: "البث يعين عىل ما البديل ابء ونص س تخدمة. املنصات امل الةركزي عىل الوطنية، مع الةركزي عىل النشاط بدل من 

ما  ما صوت أأو الو  ةأأو الصور أأو الصورللصوت اس تقبال اجلروهور تائدة أأو بأأي وس يةل أأخرى ل ةلسلكيبوسائل الإرسال اإ
رسال ويعترب بث. هو نوع من ال  السواتلن طريق رسال عهذا الإ كام أأن . ميثلروها مت  حيامثنوع من البث شترة امل شارات الإ اإ

لبث ل ، وكذكل بثروهيئات ال ل اكن هنا  تعريف كام . "البث أأو مبوافقهتاهيئات يشتي عن طريق ال وسائل فك زويد اجلروهور بت
زمالمبادرة احلائز عىل : "الكيان القانوين نص ذكل التعريف كام ييلالكبيل. و  ىل جانب ا دوةل،واجل تجميعوال  ر  ملسؤولية اإ
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من جانب ذكل الكيان  الكبيلالبث بث أأو بشأأن ال بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة ية عن البث القانونية والتحرير 
ن املعاهدة، لغرض هذه  هأأنتروهوم . ومن امل جتاه اجلروهور بشلك حرصي من خالل ش بكة  روهابرانجم خمرجات الكياانت اليت توفر فاإ

عرب الإنةرنت خارج الش بيك ابلبث ون اذلين يقومون بيعيط ال ص اشخالأ . واكن بث"ل تندرج حتت تعريف هيئة ال اسوب احل
ىل أأن الأمر مةرو  للمناقشة  عىل ذكل.مجيعروهم تقريبا حيث وافق نطاق املعاهدة،  ذا اكن البث س مبوأأشار اإ اإىل حد تطور ي ا اإ
عادة اسوب عىل سبيل املثالحرصا من خالل ش باكت احلاكلإسال املقدم تقدمي النشاط،   الإرسال  ي. وقد ورد تعريف اإ

، ةالبث الأصليغي هيئة أأي كيان أ خر عن طريق كبيل،  بثأأو  ن خالل أأي وس يةل بثرسال مالإ أأنه ب أأفاداذلي و ، "دال"
رسال مزتامنا سواء   ي عىل نطاق واسع  ي عدد من املعاهدات ادلولية ويس تخدم اكن هذا املصطلح و . متأأخراأأو اكن اإ

ذا اكن و التتاقات الثنائية بطريقة أأوسع.  ضافة نص تقييد سيمت ميكن للجنة مناقشة ما اإ عادة الإرسال واإ عادة اإ ش به الإرسال اإ
عادة الإرسال ش به واكن زتامن عىل سبيل املثال. امل فقط ابلقدر الالزم لسييعاب الإرسال املتأأخر زتامن يعين املتعريف اإ

عادة الإرسال الكبيل. وذكر بث التقين للبث أأو ال الإسال فروق التوقيت أأو تسروهيل  أأي كيان يمت من قبل أأنه عندما بتعريف اإ
عادة الإرسال من الإرسال ش به املزتامن تعريف وأأشار . ةالبث الأصليغي هيئة أ خر  ىل اإ البث غي هيئة أأي كيان أ خر قبل اإ
رسال سابق لبيعين هو . وأأخيا، اكن هنا  تعريف ما قبل البث، و ةالأصلي جدول برانجمروها  ي اش امتهل البث هتدف هيئة ث اإ

  الكبيل.البث والبث رشوط عىل ل التعريف، بني قوسني، متش  الالس تقبال املبارش من قبل اجلروهور. و ا معدليس و 

ىل اب هذكر الرئيس أأنو  .41  املنقولالبث متتد فقط ليشمل عاهدة املمحلاية املمنوحة مبوجب فاإن ا، موضوع امحلايةلإشارة اإ
مل يكن و. املنقوةل من خالهلاملصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية ل تشمل هيئة البث، ولكن  نيابة عنبواسطة أأو 

ىل  شارة اإ البث ذكل بأأيضا تعلق ت كام البث، هيئة عن طريق املنقول لبث اباية فقط وتتعلق امحلالكبيل. البث هنا  أأي اإ
البث اىل حمتوى يمت الإشارة مل  نهلأ عاهدة املقةرحة، امل ي  حاميتهسيمت اذلي توضيح ما لبد من . واكن نيابة عهنااملنقول 

حامية مع يمت التعامل وأأفاد بأأنه ا. املنقوةل من خاللروهأأو غيها من املوضوعات احملمية  صنتاتامل اخلاضع حلق املؤلف، أأي 
ق املؤلف عىل حباملعنية  يرشيعاتال أأو املؤلف  قعنية حباملعاهدات ادلولية امل عن طريق ق املؤلف احملمية حبصنتات امل 

التقرة الثانية عىل أأن أأحاكم ونصت . تعاريف ي قسم ال بني قوسني واردا اكن تعريف ما قبل البث و املس توى الوطين. 
عادة مبل توفر أأية حامية فامي يتعلق أأ املعاهدة جيب  اكن جزءا من الواثئق السابقة اليت  ياذلو بأأي وس يةل، الإرسال جرد اإ

من قبل أأي كيان أ خر مت ما تتضمن أأنه عادة الإرسال بطريقة لإ ريف اكن هنا  تعريف اتعال  ي قسم وقدمهتا الوفود املتلتة. 
عادة الإرسال وقد ل يمت حامية جمرد . ةالبث الأصليغي هيئة  مك حب ةالبث الأصليغي هيئة من جانب أأي كيان أ خر اذلي يمت اإ

عادة حفسب، بل حبامية حبامية البث ل تتعلق التقرة الثالثة واكنت من أأحاكم املعاهدة. وس يكون ذكل جزءا من املناقشات.  اإ
زتامن بأأي املامية لإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به حبالبث الاس متتاع أأيضا روهيئات ينبغي ل و زتامن. املالإرسال املزتامن وش به 

فامي يتعلق حبامية يضاحات تبعا لتعريف البث. وميكن تقدمي بعض الا ذكل تعديلوجيوز . ابثالإرسال  ذكل وس يةل كام لو اكن
عادة الإرسال املزتامن أأو ش به  جراء التالرابعة تتعلق ابالتقرة واكنت زتامن. املاإ الالزمة، فامي يتعلق عديالت لتطبيق، مع اإ

ذا و الكبيل. هثا ببشأأن البث الكبيل هبيئات  لن تكون هنا  فتعريف البث حمايدا من الناحية التكنولوجية، ن يكون توجب أأ اإ
حول اش امتل ىل مزيد من النقاش اإ زء تشي هذا اجلبشأأن الرئيس جانب من ملحوظة هنا   تاكنو تكل التقرة. ل حاجة 

ليه أأفراد اجلروهور من االيت قد يمتكن الطريقة بتكل الإرسال من قبل هيئات البث / البث الكبيل   ي اكن واملمن لوصول اإ
أأل اية، بديلني، وق املزمع منحروها مبوجب امحلاحلق الثالث،لقسم ورد اب. وأأخيا، اذلي خيتارونه بأأنتسروهم مكوضوع امحلايةوقت ال

رسال بهثابإ  لسامحلروهيئات البث احلق  ي اأأن أألف بالبديل وأأقر  .البديل أألف والبديل ابءوهام  و أأ  للجمروهور بأأي وس يةل اعادة اإ
 منح هيئات البثلبديل ابء نتس الروهدف عن طريق ل عادة الإرسال. واكن لإ وسع الأ تعريف هو الامر اذلي ارتبط ابل ، و منعه

عادة الإرسال غي املرصح به للجمروهور بأأي وس يةل. واكنت مصادر  املؤدين اتتاقية روما محلاية يه لبدائل ااحلق  ي حظر اإ
ة )اتتاقية روما( واتتاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية التكرية يلإذاع ااملنظامت ومنتجي اليسجيالت الصوتية و 

(TRIPS وذكر الرئيس أأن القصد من النص املوحد .)ي املعاهدة.حتديدها  لنظر  ي اخليارات اليت يتعنيهو ا  
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وفود ن وأأفاد بأأ تصل. امل رشحال النص املوحد و ، الرئيس عىل وفد نيجياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر .42
 رمسية.اللسة غي اجل الوثيقة املوحدة  ي عند تناول الوطنية سيتحدث بصتهتا ادلول الأعضاء  ي اجملموعة الأفريقية 

ىل الرئيس املنسقني الإقلمييني  ودعا .43 جراء املناقشات  ي اإ أأن املنظامت غي احلكومية أأفاد برمسية. و اللسة غي اجل اإ
 راجعة النص املوحد.ملفرصة  ي اجللسة العامة تحصل عىل س  

النص بشأأن جلسات غي رمسية من عقد قمية مضافة  يرى أأنه ل، بوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء وأأفاد .44
 مناقشة  ي اجللسة العامة مع اخلرباء.ه لإجراء دمعلكنه أأعرب عن املوحد، 

جراء مناقشة  ي البداية  ي مي أأنه والاكرييب، بن أأمرياك الالتينية متحداث ابمس مجموعة بدلاوأأفاد وفد الربازيل،  .45 ىل اإ يل اإ
 .ابء غرفةالاجللسة العامة، تلهيا جلسة غي رمسية  ي 

جراء مترين يتضل أأنه ، بوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابءورد  .46 لجلسة غي الرمسية لدود احملشلك ال شامل وأأن اإ
 عوامص  ي هذه العملية.الاخلرباء القادمني من مشاركة واقةرح  شمولية.عىل توفر ال لن يساعد 

نه أأن يمت اكن ل بد مت الاضطالع به أأن العمل اذلي بأأكد الرئيس و  .47 عىل أأساس توافق ال راء والشمولية، وابلتايل فاإ
تعاريف، ما مل ال  حولالأحاكم الواردة  ي القسم الأول بشأأن تصةل املتعليقات ال فتح الرئيس ابب و سيس متر  ي اجللسة العامة. 

 ه ميكنأأنبرضورية. وأأكد اعتبارها بعض العنارص اليت ميكن بشأأن يكن هنا  تعليق عام حول بعض الترصحيات المتروهيدية 
 .تعني مناقش هتاالأحاكم اليت ي بشأأن لمنظامت غي احلكومية أأيضا تقدمي مساهامت حمددة ل 

يطالياوالمتس  .48   .بثهيئة ال مبخرجات تتعلق املتردات اليت اس تخدام حول ملزيد من التوضيح ا وفد اإ

ىل الرئيس وأأشار  .49 ترش املرجات مل وشارة. اريف اخلاصة ابلإ تكل التعأأوردت اليت  الواثئق أأو البياانت السابقةاإ
ا  ثالث طبقات جيري نقلروها، اكنت هنو . املؤلف أأو املصنتات اخلاضعة حلق املؤلف اإىل حمتوى حقالرباجمية لأي هيئة بث 

تنقل  ىتلاشارة هو الإ  ل الالكةروينماحمايدة من الناحية التكنولوجية، واحلويه طبقة  الإلكةروين املاحلالطبقة الأوىل ويه 
اذلي  ل الإلكةروينمااحليه شارة والإ . بثبرام  هيئة ال خمرجات  مبثابة ميكن اعتباره يواذل البثبنقل شارة وتقوم الإ البث. 
الأنشطة اليت يه بعض تكل و واجلدوةل والتجميع.  و ما يعين وضع الربام البث، وههيئة نييجة نشاط هو البث والبث ينقل 

هنا   تاكنو . بثاكن نييجة لنشاط هيئة ال اذلي  البثهو ل الالكةروين مااحلي نقهل البث اذلوس يكون . بثنتذهتا هيئة ال 
الأعامل املؤلف، أأي  هو حمتوى حقذكل ملعاهدة. واكن الوارد ابامحلاية موضوع من  اليت مل تكن جزءاويه طبقة اثلثة، 
مما يعين أأهنا موضوع البث نتسه، عىل أأهنا شارة تعريف الإ  ي البث. وأأكد الرئيس أأن بعض الوفود قد حاولت املشموةل 
هو بث حيث أأن ال ، و هيئات البثىل حامية اإ أأشارت اليت و اتتاقية روما لروهذه القضية، تناول ، عند النظر  ي لكنامحلاية. و 

من املثي لالهامتم أأن فقد رأأي الرئيس أأنه ، بهالوارد املصنتات اخلاضعة حلق املؤلف هيئات البث وليس خمرجات برام  
ىل أأن ادلول الأعضاء ال  طبقاتيكون هنا  ال     خمتلتة.هن  دلهيا يكون قد ثالث. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأنه متتق تقريبا مع وأأشار وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  .50 روهيئة ل  ةربجماملرجات املأأن بتتسي الرئيس اإ
ضافة مصطلحات أأخرى للتعريف. واكن  ا،بثبث يه ال  مصطلح وفد مالحظة عامة، ويه أأن دلى الويتضل حماوةل جتنب اإ

م هذا املصطلح اس تخديمت ا. وذلكل، مل املزمع منحروهااية أأو حقوق امحل موضوعارة مل تس تخدم  ي أأي من التعاريف، ول الإش
  ي أأي جزء أ خر من النص املوحد.

خرى من الأ جزاء ابلأ تعلق ي شارة ل الإ أأن تعريف ب وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهرأأي الرئيس مع واتتق  .51
ىل أأنه  ي  ىل البث ابس تخدام هنا  نية ل تالسابقة اكن املشاريعالنص. وأأشار اإ شارة البث. واكن مصطلح الإشارة اإ ذكل اإ

العنارص اليت و من الناحية التكنولوجية، ذي صةل اذلي اكن  لالإشارة مصطلح التصالت السلكية والالسلكيةبني تتريق لل 
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بداعي  لمعاهدة املقةرحةلاية امحلع و اكنت موض الرئيس مل يضف . والبثيعين ، اذلي اكن البثروهيئة ل واليت تضمنت النشاط الإ
هو عاهدة اخلاص ابملاية ومل يكن موضوع امحلمت تعريته  ي املعاهدات ادلولية السابقة. ابلتعل أأنه أأفاد بلكنه تعريف البث، 

لهيا  ليتشارة، االإ  اكن البث، وهو ما بل اكن ، املنظمالتصالت السلكية والالسلكية قطاع عىل الصعيد الوطين  ي أأشي اإ
 اتتاقية روما.يتتق مع 

ىل بوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأفاد  .52 املرسةل عرب للربام  احلامةل شارات الإ توزيع ب تعلقة امل تتاقية الأأنه أأشار اإ
شارة  ي النص املوحد. واكن تقرير مقرر الإ  ي هناية املطاف مصدر تعريف  تاكنواليت (، للسواتل )اتتاقية بروكسلسواتل ال 

اكنوا هممتني  مأأهناللجنة بقرر أأفاد مشارة". و احلامل لالإ ربانم  العض أأس باب اعامتد هذه العبارة بعيهنا "انق، باللجنة قد 
ربانم  الاإىل مصطلح "قد توصلوا واكن متاوضو بروكسل  اها.ليس حمتو من حيث مترداهتا وشلكروها و  عاهدةعىل املةركزي ابل

محلت الإشارات اليت وجيب فقط حامية املعاهدة. من قبل مية احمل  اتوضوعاملشارة"، وذكل للحد من نطاق احلامل لالإ 
مسأأةل قدم الوفد و . الأفالمالأخبار، أأو املسجةل مثل  اتمثل الأحداث الرايضية أأو نرش  حيةبرام  برام ، سواء اكنت 
ضافة تعريف  ماكنية اإ التعريف الوارد  ي اتتاقية اكن أأقرب اإىل ي شارة"، واذلالإ لربانم  وبعض التغييات احملمتةل  ي تعريف "لاإ

ربانم ، اقةرح الوفد: "الربانم  يعين املواد احلية أأو املسجةل املكونة من الصور ال. وفامي يتعلق بتعريف للسواتل بروكسل
أأدرج هذه العبارة، قد وفد المن قبل صاحب احلقوق". واكن البياانت اليت تتعلق هبا ومرصح بنقلروها أأو لكهيام، أأو  والأصوات

، معاهدة الويبو بشأأن الأداء واليسجيل الصويت، من البياانت اليت تتعلق هبا"يت تتأألف من الصور والأصوات أأو لكهيام أأو ال"
ذا و تكل الإشارات. ل رمقية البياانت ال اذلي سيكز الاهامتم عىل الإذاعة والتلتزيون أأو الأمر   ي تعريف الربانم ، ا هجادر اإ مت اإ
ىل حد ما منحازا شارة الإ اكن تعريف و . أأبسطكون ت ي النص س  دة املوجو املراجع الأخرى فاإن  تتاقية الوارد ابتعريف لل اإ

شلك بعض الصعوابت. ومع ذكل، اكن هنا  الأمر اذلي ، ةربجماملرجات املابلتعل قضية  ىاكن قد غطو  للسواتل بروكسل
من قبل  هتغيي حممتل للنظر فيذكل ك قدم الوفد و جلروهور. من قبل الس تقبال املبارش يتعلق اباكن ي عنرص هام متقود، واذل

 اللجنة ادلامئة.

. 5، واليت تضمنت البديل أألف للامدة .SCCR/27/2/Revدرج من الوثيقة شارة" قد أ  الإ الرئيس أأن تعريف "وأأكد  .53
لكةرونيا مودل شارة تعين حامل عىل أأن الإ شارة الوارد  ي تكل الوثيقة الإ تعريف ونص  الأصوات أأو الصور أأو من تأألف ي اإ

لتعريف التعريف الوارد  ي الوثيقة نتسروها ل البديل أألف واس تخدم . من عدمهمشترة اكنت ، سواء بياانهتاالأصوات والصور أأو 
رسال لكةرونيا قادر عىل حامل مودل اإ عىل النحو التايل: "الإشارة تعين  التعريف الوارد  ي خلط الكبيل". و البث البث أأو اإ

 اتتاقية بروكسل( من 1) 1املادة التعريف الوارد  ي  نص. .SCCR/27/2/Revوثيقة ين الالوارديلني البدالنص املوحد 
لكةرونيا قادر عىل موحامل يه أأن الإشارة عىل ، للسواتل رسال الدل اإ اقةرح الرئيس و هنا  تعريف حمدد للربانم . و ربام  اإ

 الأمريكية. الاقةراح املقدم من وفد الولايت املتحدةرضورة تطوير 

ذا و  .54 يطاليا أأنه اإ فلن يكون ، بثيئة ال رسال هب الإ شارة و الإ نية لربط بث ك روهيئة ال ة ل ربجممت تتسي املرجات املذكر وفد اإ
فقط متديدها قد مت عاهدة املنصوص علهيا  ي املاية امحلاية بأأن موضوع امحلجيدا  ي قد مت التوضيح عبارة أأية قمية مضافة. و لل 

ذا أأرادوا بثل من قبل هيئة ال البث املرسليشمل  ىل الربام  عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت ارة شالأ . ومع ذكل، اإ اإ
ىل ال تشار للسواتل أأ  ي حلقة مترغة لأن تعريف الربام   ي اتتاقية بروكسل فسوف يدورون املتحدة الأمريكية،   صوت،اإ

ىل الربام . واكن ذكل ابل شارة اإ لتعريف وأأعرب الوفد عن تتضيهل ل تعل  ي تعريف البث. والصوت والصور وتكل اكنت اإ
لكةرونيا واذلي ي السابق لالإشارة،  سواء اكنت ، بياانهتاأأو  ةصورو أأو صوت  ةتأألف من صوت أأو صورلس امي احلامل املودل اإ

رسال ال قادر عىل حامل مودل ، أأو من عدمهمشترة   الكبيل مع بعض التعديالت الطتيتة.البث بث أأو اإ

ذا اكن  الرئيس اللكمة للمنظامت غي احلكوميةوأأعطى  .55 ذا اكن الأمر الإ اس تخدام تعريف "سيمت حول ما اإ شارة"، واإ
ذا اكن   .SCCR/27/2 Revوارد  ي الوثيقة شارة" عىل أأساس التعريف السابق الالإ اس تخدام تعريف "سيمت كذكل، ما اإ
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يران )وأأفاد  .56  ي حد ذاته تاج ا حي فني ا" اكن تعبي و املرجات املربجمةاملدخالت أأ " لتظأأن ب( الإسالمية -مجروهورية وفد اإ
نقل وس يةل ل يه  فاإن املدخالت أأو املرجات املربجمةوجدت  ي ويكيبيداي، اليت املصادر لأحد  تعريف جديد. ووفقا اإىل

لطبيعة التقنية ل . ونظرا (AAT) الطرفية، مثل حمول ش بكة أأو هجاز ختزينالوحدة البياانت بني وحدة املعاجلة املركزية و 
أأو  ةصورو أأو صوت  ةصوت أأو صور منأألف مثل برانم  يتبساطة تعبي أأكرث ب واسيبداهل حذفه اكن من الأفضل  ،للتعبي
 املساعدة. اتعبياهت

العنارص  ي التعريف اذلي اقةرحه الرئيس: "الإشارة تعين يضم اكفة وفد نيجياي تعريتا خمتلتا بعض اليشء واقةرح  .57
لكةرونيا مل ماح  ."ة من عدمهمشتر اكنت الكبيل سواء البث بث أأو ال ملعلومات قادر عىل نقل من اودل اإ

ىل اقةراح وفد نيجيايوأأشار  .58 ذا اكنت اذلي تضمن عنرص  الرئيس اإ ضافة من عدمهمشترة ما اإ اخلاصة  املصطلحات، واإ
ىل التعريف الوارد  ي املادة اب  فضلالأ الهن  ما هو أأنه من الأفضل حتليل  الرئيس. واقةرح SCCR/27/2 Revملعلومات اإ

ىل توافق  ي ال راء. التوصل عكس فرصة اذلي ي  للجنة ادلامئة.أأمام الخيارات املتلتة املتاحة ملخصا ل لرئيس وقدم ااإ

يطاليااوفد اململكة املتحدة وأأيد  .59 ضيف الكثي من القمية أأو ي ل النص احملدد عىل أأساس أأن  لبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
 .رأأي الوفد أأنه نص غي رضوري. ذلكل، للغاية قيدام و  متصاليعد تعريف و ال وحض ي

يطاليا ل فد الس نغال واحناز و  .60 وجيب م  والبث. انالإشارة والربالترق بني توضيح يتعني  هأأنبلبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
نه  ي تعريف البث لأغراض الاس تقبال من قبل اجلروهورو. هقةرحأأن تادت ما أأر بشأأن جدا ة اللجنة ادلامئة واحضأأن تكون  ، فاإ

ىل اجلي، أأو املابرات. و املشارة يتعيني متيزي ذكل البث عن الإ  حتاول حامية أأنشطة اجلي، مل تكن اللجنة أأفاد بأأن وهجة اإ
نشاهئاولكن أأنشطة أأولئك اذلين اسيمثروا  ي  عني ومصاحل اجلروهور ومصاحل جيب أأن يكون هنا  توازن بني مصاحل املبدو . اإ

شارة. وأأشار الوفد اإىل بيان وفد الاحتاد الأورويب الإ م  و ان البث والرببنييزي واحض اإىل وجود مت هنا  حاجة و . هيئة البث
  ي النص املوحد.واردا حتديد متروهوم مل يكن تساءل عن سبب طلبه وادلول الأعضاء فيه، و 

ىل أأن ولية اجل ورد ال .61 لهن  القامئ عىل الإشارة واكن هنا  الكثي من النقاش بشأأن اب تتعلقعية العامة رئيس ابلإشارة اإ
للهن  القامئ عىل ابلنس بة دا، ولكن هذا يعمتد عىل تعريف الإشارة املس تخدم الأمر مقياكن  ،ابلنس بة لبعض الوفودو. معناه

 للجنة ادلامئة.أأمام اوأأوجز اخليارات املتاحة  ،الإشارةلهن  القامئ عىل توضيح لاإىل حاجة هنا   اقةرح الرئيس أأنو الإشارة. 

 امرسةاملاليت اكنت تس تخدم  ي  صطلحاتاملتركز عىل هذه اللجنة أأن ه ينبغي عىل أأنبوفد الاحتاد الرويس وأأفاد  .62
ىل ا عىل وجه اخلصوصوجرت الإشارة دمع واسع من قبل اجلروهور. وحصلت عىل   لتعريف الوارد  ي اتتاقية بروكسلاإ

عداد نص املعاهدة. بعيدة عن أأن املصطلحات اجلديدة س تكون وأأفاد ب. لسواتلل   ي  ةربجموأأاثر اش امتل املرجات املفكرة اإ
؟ اتكنولوجيأ خر من ال البث أأو يء أأو  الربانم يه ت اكنهل ، ةربجميه املرجات املالتعاريف العديد من اليساؤلت: ما 

مناس بة ابلتعل اكنت تكل املصطلحات اليت اكنت تس تخدم ابلتعل  ي املامرسة و ب من املروهم المتسك  هأأنجمددا عىل وأأكد الوفد 
التعاريف اليت من شأأهنا أأن بشأأن قرار جيب اختاذ لأغراض املناقشة، و. "القامئ عىل الإشارةبشأأن معىن " منذ فةرة طويةل

 تدمع النص املوحد.

ىل الرئيس  وأأشار .63 دراج ن قبل  ي املعاهدات ادلولية عند ه ممااس تخدمت ما  يزي بنياكن من الرضوي المت أأنه اإ اإ
ىل أأنللسواتل شارة، عىل سبيل املثال،  ي اتتاقية بروكسلمصطلح الإ   هواية موضوع امحلأأن بوضوح ه اكن هنا  . وأأشار اإ

 البث.

 ل يعين أأن امحلاية لنكل ذ تعريف، فاإن هنا وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأنه حىت لو مل يكن وأأفاد  .64
ىل أأيضا واكن ذكل يشي . رسالالاشارة دامئا ل ت هنا والبث الكبيل اكنبث شارة لأنه  ي تعاريف ال الإ عىل تكون قامئة   أأناإ



SCCR/31/6 Prov. 
16 
 

شارة وعن امحلاية احلديث اكن  ذا اكنت هنا  حاجة ه بشأأن حاتتعن ان وفد وأأعرب ال. نحت لالإرسالم  اليت عن اإ مناقشة ما اإ
ذا اكنوما  شارةالإ لتعريف  ىل مثل هذا التعريف، هنا   تاإ  يةوجود  ي اتتاق املصطلح املاس تخدام يمت أأن واقةرح بحاجة اإ

ىل احلالإ جرد كتتاء مبالاأأو للسواتل  مثل اتتاقية بروكسلأأخرى  ةدولي رسال  قادرامل الشارة اإ  كبيل.بث بث أأو عىل اإ

ىل تقدمي تعليقاملنظامت غي احلكومية رئيس الودعا  .65  شارة.الإ تعريف حول ناقشة اهتا بشأأن امل اإ

املوس يقيني والتنانني  ي مجيع أأحناء عن نيابة ه يؤيد، أأنالولايت املتحدة وكندا  الاحتاد الأمرييك ملوس يقييممثل  ذكرو  .66
ضافة تعريفي أأمرياك الشاملية، اخليار املقةرح من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية، واذل انم " "الرب ملصطلح تضمن اإ

 شارة".الإ وتعديل مصطلح "

يكولوجيا املعرفيةاممثل واحناز  .67 ىل  ملؤسسة ادلولية لالإ  مصطلح تحديدب اقةراح وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل أأناملؤسسة من قبل صاحب احلقوق. ومع ذكل، أأشار ممثل عىل أأنه املرصح هل ابلإرسال ربانم " ال"  ي بعض احلالت  هاإ

بداعي، الاكن يمت  رسال صاحب احلق مسحت ل يتالإفراج عن املعلومات مبوجب تراخيص املشاع الإ وأأفاد بأأن املعلومات. ابإ
ؤثر عىل تقد  ،واسع جداوصول لتعزيز ت مص  قد ، واليت قد تكون الرشوط الواردة مبوجب تراخيص املشاع الإبداعي

من س تقبال املبارش مبا يقترص عىل الاشارة الإ تعريف تضييق يكية قةرح وفد الولايت املتحدة الأمر كام اتعريف "الربانم ". 
وأأعرب . يمت عرضروهااكن من الصعب تقيمي بعض التعاريف لأن هنا  العديد من القضااي الأخرى اليت مل أأفاد أأنه و جلروهور. قبل ا

وفد الولايت املتحدة  اقةراحرأأي ممثل املؤسسة أأن ليات بعض القضااي. ومع ذكل، أ  حول عن شعورده ببعض الارتبا  
 .االأمريكية متيد

ىل بولية اجلعية العامة و ارتبطت شارة" اليت الإ أأن هنا  بعض الوضوح  ي اس تخدام مصطلح "بالرئيس وأأفاد  .68 أأشار اإ
ىل تعريف حتتاج تكل ملالهن  القامئ عىل الإشارة. ومع ذكل،  ل الإلكةروين، لكن رمبا مااحلجمرد يعين  شارةالإ أأدىن ل املعاهدة اإ

موضوع تروهم عىل أأنه ي  ميكن أأن و . ت عىن املعاهدة حباميتهاذلي و شارة، احلامل لالإ ربانم  لاباملرتبط  لإشارةاتعريف اإىل حتتاج 
تعريف حمايد ب شارة ولكن ليس لالإ  اتعريتلش امتل  ت هنا  مزاايتروهم عىل أأنه البث. واكنملعاهدة، وميكن أأن ي  ابامحلاية اخلاص 

ىل ارتبا  لروهاجدا  ما ابطبقة اثنية تتعلق ي تروهم عىل أأنه ، لأنه ميكن أأن يؤدي اإ شارة تعريف الإ لبث نتسه. وميكن للجنة أأن تقرر اإ
تعريف للربانم ، واذلي ش امتل ابلالهامتم  امثي ا اقةراحاكن هنا  البث. كام مصطلح شارة أأو اس تخدام الإ مل حيكربانم  
 ي وقت سابق عنه عرب أ  مصدر قلق مبثابة . واكن ذكل تهبرجم املزمع لمحتوى ل  اانونيق ااس تخدامالربانم  يتطلب أأوحض أأن 
من الناحية ايد احملتعريف ال بشأأن تعريف البث/ البث الكبيل أأو املقدمة تعليقات الرئيس ابل وفود خمتلتة. ورحب من قبل 

ليه  ي  لبثل  ةتكنولوجال  طار ااملشار اإ  لرئيس.ل داملوحنص ال ابء من  لبنداإ

ىل وفد نيجياي وأأشار  .69 شارة  ي النص. وأأشار الوفد اإىل لالإ تعريف وجود شارة وأأكد تتضيهل لبشأأن الإ بيان الرئيس اإ
تتق مع ولية اجلعية العامة ي عاهدة بشأأن حامية هيئات البث املأأن مرشوع  ي التأأكيد عىل رغبة العديد من ادلول الأعضاء 

 تعاريفطبقات اليت تتطلب ال تعريف بس يط لالإشارة دون يه وجود أأفضل طريقة للميض قدما وأأفاد بأأن . 2007لعام 
 جديدة.

ىل وفد جنوب أأفريقيا بيان وفد نيجياي وأأيد  .70 شارة تل حقيقة أأنه الإشارة بغض النظر عن لتعريف بشأأن احلاجة اإ وجد اإ
ليه  ي النص املوحد.  مع  ميسقاوس يكون القامئة عىل أأساس شارة الإ  ي ة حرص نطاق امحلايس يمثل هذا التعريف وأأفاد بأأن اإ
  .2007ولية اجلعية العامة لعام 

. وينبغي أأن يكون أأي يء حمدد من بذاته حمك مس تقلكشارة لن يكون متيدا الإ وفد كوس تارياك أأن تعريف وأأفاد  .71
تعريف البث نه لبد من الاطالع عىل فاإ املعاهدة، موضوع فروهم يك يمت ل هأأنوأأشار اإىل  ي تعريف البث. كعبارة حيث الإشارة 

ىل تعريف الانتقال مث   لبث.ل  اتعريتالالزم قدر لواب ،اقةرح الوفد تعريتا لالإشارةو وتعريف الربجمة.  شارةالإ اإ
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اليرشيع وأأفاد بأأن والبث الكبيل. للبث منتصةل  تعاريفحيتوي عىل البديل أألف، اذلي يتضل  هوفد ش ييل أأنوأأفاد  .72
ل متش  ومل ي قبل اجلروهور. املصصة لالس تقبال املبارش من التصالت السلكية والالسلكية ينص عىل أأن البث هو ش ييل  ي 

احلصول عىل خدمات اتصالت سلكية ولسلكية البالد عىل أأهنم يس تحقون  قانونني طبقا لاملؤهلعىل مشغيل البث الكبيل 
 .ةحمدو 

ىل لبيان اذلي أأدىل به وفد اوفد الربازيل وأأيد  .73 هيئات البث والبث  ناقشة طويةل الأمد بشأأن حاميةامل ش ييل وأأشار اإ
  ي اليرشيعات الوطنية.الكبيل 

نه وفد الياابن أأنه فامي يتعلق بتعريف البث والبث الكبيل  ذكرو  .74 عرب ش باكت احلاسوب من الإرسال يتضل اسيبعاد فاإ
من الناحية التكنولوجية. وهبذا املعىن، ا اكن خمتلتاسوب عرب ش باكت احلوالإرسال بث لأن التعريف التقليدي لل تعريف البث 

ن الوفد ليس  ي وضع ميكنه من دمع البديل ابء ويتضل   أألَف.  ي البديلالوارد تعريف ال فاإ

مع اس تخدام هذا املصطلح  ي معاهداته. ا لبث اكن ميسقا ل اقةرح وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه تعريتو  .75
لبث أأو البث ل منتصةل  تعاريفالاحامتل الأول هو وضع أأن هنا  احامتلني. أألف. كام اعترب الوفد  البديل توافقا معأأكرث واكن 

عرب الإرسال يف واحد. وأأشار الوفد اإىل بيان وفد الياابن بشأأن اريف  ي تعر تعتكل ال  دم هو ثاين حامتل ال الكبيل، والا
در جمددا وأأكد  اسوب،ش باكت احل أأفضل بشلك أأنه قد يتحقق وافق عىل  هالإرسال، ولكن ااج حامية ملثل هذأأنه  ي صاحل اإ
مع املعاهدات ييسق والبث الكبيل للبث أأو تعريف  لبثل يكون هنا  تعريف وأأفاد أأنه ليك امحلاية. موضوع من خالل 
ىل الإرسال عرب ش باكت احلاسو مي البديل أألف حبيث ل فس يكون هنا  حاجة اإىل توضيح القامئة،  دراج تد اإ ب. وميكن اإ

ليه املشار حتت البند لإرسال عرب ش باكت احلاسوب  ي موضوع امحلاية ا عادة الإرسال املزتامن أأو ابإ   ي النص املوحدحاليا اإ
 وس يةل. عن بأأي زتامناملش به 

قترص ت اية امحلالتوضيح بأأن من املروهم جدا وأأنه سابقة، ال ناقشات امل تتق مع ي  هأأنبوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأفاد  .76
شارة البث.  ماكنية ل وذكر بأأن عىل اإ شارة"  ي الإ هذه النقطة الروهامة  ي هذا القسم، مبا  ي ذكل لكمة "لتأأكيد عىل هنا  اإ

 الأعضاء فيهمع وفد الاحتاد الأورويب وادلول اعرب الوفد عن اتتاقه تعريف البث والبث الكبيل. وفامي يتعلق بتعريف البث، 
من  (2f) ي املادة البث تعاريف لس امي ولية، ادلعاهدة الراخسة للبث الواردة  ي امل تعاريفال يسق مع م أأن البديل أألف ب

اتتاقية ( من 3fاملادة )تعريف البث  ي ا جاءت عىل أأساس بدورهاليت اليسجيل الصويت، معاهدة الويبو بشأأن الأداء و 
ىل عبارة: " ىل تعريف البث بعد عبارة:""، اليتساتيللتقاط البث ال اروما. وأأشار الوفد اإ وافقهتا، فاإن مب ميكن أأن تضاف اإ

ذا اكن البث هو رسال عن طريق السواتل الإ  متطلبات اكن يليب بأأي طريقة أأخرى و  يئالبث الروهواعن طريق بث أأيضا". اإ
 .اشلك بثميكن أأيضا أأن ي ليب هذه املعايي فاإن الإرسال عن طريق السواتل اذلي يالتعريف، 

، وليك شارةهو الإ اية موضوع امحلتوضيح أأن ال رضورة ب اقةراحهعىل فد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس و  شكرو  .77
ىل أأن هنا  حاجة فقد أأشار واحضا، الامر يكون  بني التعاريف املتلتة اليت تتطلب تنامغ اإىل وجود وفد كوس تارياك اإ

ا، بثالسواتل يعد خالل الإرسال من أأن اذلي متاده قةراح فاإن الا، السواتلشارة. وفامي يتعلق مبوضوع مصطلح الإ اس تخدام 
اليسجيل معاهدة الويبو بشأأن الأداء و تتضيل تعاريف . وفامي يتعلق ب ابلتعل  ي لك من البديل أألف والبديل ابءفروهو وارد 
 أأيضا.اكنت متوفرة تكل النية فاإن ، الصويت

 البديل ابءاإىل دمع لبث، وابلتايل اكن أأكرث ميال ة ل كنولوجيت من الناحية ال تعريف حمايد وجود وأأيد وفد جنوب أأفريقيا  .78
ىل أأن بخرى الأ وفود الالوفد مع واتتق البث. أأعرب عهنا بشأأن تعريف لأنه أأخذ  ي الاعتبار املاوف اليت  أأن هنا  حاجة اإ

من اخلروج يوجد مانع  ل ي املعاهدات ادلولية الأخرى، ولكن  واردة لبث كام يهل خذ  ي الاعتبار التعاريف السابقة ؤ ت
وجود لتتضيهل عىل  الاعتبار. وأأكد الوفد اذلي نعي، فيه  يالعامل الرمقي رسيع التطور أأخذ بصية يش متل عىل تعريف ب 

 دم أأهداف املعاهدة وابلتايل دمع البديل ابء.خيتعريف 
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مع موقف وفد الاحتاد الأورويب ، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة واحناز  .79
 وادلول الأعضاء فيه.

ىل التتاقات ادلولية السابقة.وأأيد  .80  وفد الأرجنتني البديل أألف، اسينادا اإ

ىل وأأفاد أأنه لبث. ل تلتة اجلوانب امل مجيع اذلي غطى تتضيهل للبديل ابء، عن وفد الس نغال وأأعرب  .81 بعد أأن اس متع اإ
ن البديل ابء نظرا لرسعة التكنولاملقدمة و  احلج  خمتلتة، عىل الأقل من املايض ورمبا  ي الطرق غطي مجيع س يوجيا، فاإ

 املس تقبل.

اس تخدام اليت متادها قةرحات املعىل والاكرييب، وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية علق و  .82
معاهدة الويبو بشأأن حقوق وأأفاد بأأن كبيل. والبث ال بث هيئات ال بشأأن  ريفاتعتضمنت عنارص املعاهدات الأخرى اليت 

ىل املتاهمي مكتاهمي لاكنت ت اليسجيل الصويت معاهدة الويبو بشأأن الأداء و و  املؤلف عىل لت متش  املس تخدمني و تائدة انظر اإ
هنم ملعاهدات. اريف ملس تخديم اتع ىل أأنهمك معاهدة جديدة رمبا سيس تخدم التعاريف ناثشون ي اإ ذا  س تتيدين. وأأشار الوفد اإ اإ

معاهدة من شأأهنا أأن تتعامل مع تكل املتاهمي مع بدقة ييناسب قد ل فتعريف من معاهدات أأخرى، قد مت اقتباس ال اكن 
 س تتيدين.مك 

أأفاد و والاكرييب، وعلق وفد الروهند عىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .83
توازن ال احلتاظ عىل بشأأن  ةاكنت دامئا هنا  جححتدثت عن املس تتيدين، قد خرى الأ ولية ادلعاهدات املأأنه عىل الرمغ من ب

 مس تتيدين.مبثابة احملتوى مقدمو اكن و البث. هيئات بني مقديم احملتوى وحقوق 

س بقا م بعض التعاريف املوجودة مع اإىل حد ما ميسقا اكن لأن نصه  وفد نيجياي عن تتضيهل للبديل ابء وأأعرب .84
خمتلف يليب ميكن أأن ة تكنولوجيمن الناحية ال بعني الاعتبار ارتتاع الطلب عىل تعريف حمايد أأخذ اإىل حد ما كام أأنه  ،لبثل 

تعريف البث الوفود  ي أأن تكون موجودة  ي  خمتلفترغب البديل ابء مشل الكثي من العنارص اليت وأأفاد بأأن الإهامتمات. 
  ي املعاهدة.

يران  ذكرو  .85  .اعاهدة غي مربراملنه يعترب حياد لأ  ( أأنه يؤيد البديل أألفالإسالمية -مجروهورية )وفد اإ

يكولوجيا املعرفيةاممثل وأأفاد  .86  البث الكبيللبث و ل ريف منتصةل اتعهنا  أأنه من املروهم أأن يكون  ملؤسسة ادلولية لالإ
من ادلول الأعضاء، مبا  ي ذكل الولايت املتحدة لكثي ه ابلنس بة ل توفي املرونة لدلول الأعضاء  ي تنتيذ املعاهدة، لأنهبدف 

 ي املقام اكنت ا عاهدة حقوقاملوفرت و . والبث الكبيلنظمة البث التلتزيوين الروهوايئ الأمريكية، هنا  نظم رقابية خمتلتة جدا لأ 
وا اكنين اذلللأشخاص ، وفرت تكل احلقوق بليةنظمة الك الأ احملتوى، و ي جمال شخاص اذلين قاموا بدوةل الأ صلحة ملالأول 

 ي الوثيقة اليت وكل الكثي من القنوات. تولكن واحدة من الرشاكت الكبية اليت مت  رشكة حملية وا ي كثي من الأحيان ليس
الكبية اليت  تركزي ملكية الرشاكتاكنت قضية ، والاكرييب طرهحا وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية

عند  هممة تاكنواليت  ي وقت لحق، أأخرى سيمت مناقش هتا قضية  تقد أأاثر  بعض توزيع احملتوى الرمقيعىل وليا د تس يطر 
يوفر قدم اخلدمات و اذلي يوالكيان الروهوايئ نوع من قترص عىل اخلدمات ت اتتاقية روما اكنت النظر  ي تعريف املس تتيدين. و 

حلصول أأن يدفع مقابل ااجليع عىل فقط، حيث اكن عبارة عن أأعامل جتارية  بليةدمات الك اخلاكنت الأمور مثل و خدمة عامة. 
الراديو أأو عن خمتلتا جدا الأمر . واكن ذكل اخلاضعة للرسوماخلاصة بشأأن قوانني الجليع أأنواع ت ختضع عىل اخلدمة، واكن

 التلتزيوين قدهما مشغيل البث الروهوايئ يه اليتملعاهدة متثل اأأفضل حاةل واكنت جلروهور. ا لعامة ااكن متاحاذلي التلتزيون 
عاهدة املاملعاهدة. واكنت اجملموعة الوحيدة اليت تدمع  واطلب ف م ي كبيلال البث اذلين قاموا بيشغيل شخاص الأ أأما  ،يوالإذاع

وجود  وأأفاد بأأناملس تتيدين. مضن واعتربوا أأنتسروهم  بيلالك البث متتكل قنوات اكنت اليت للصناعات، هوليوود يه مؤسسة 
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 ي احلدود عاهدة املريد تطبيق تابلنس بة لتكل ادلول الأعضاء اليت أأثناء امليض قدما رونة أأكرب مبمسح قد متعددة  تعاريف
  .لروها وسعالأ نطاق تطبيقروها  ي ال بدل من لروها ضيق الأ 

وميكن بدء  .للبديل أألف وابءاكنت هنا  مزااي كبية أأنه  الأداء لتناين الايبيي الالتيين الأمرييك الاحتادذكر ممثل و  .87
عادة الإرسال. واكن اقةراح والإرسال  البثأأل ويه  للغاية الراخسةالثالثة تاهمي املن ميوتض  صياغة خمتلتة قليالب البديل أألف  واإ

عن النص يتحدث البث الالسليك، مث الإرسال عىل أأنه تروهم ( ب 1بالتقرة )بدأأ ت أأنه  ي البديل أألف، ينبغي أأن  الاحتاد ممثل
ن التقرة )لبديل أأما ابلنس بة للمختلف اباإىل حد ما.  تعريف اكمالابلتايل يكون ال . والإرسالنقل الإشارات و  ( جيب جابء، فاإ

عادة الإرسال اكفو . يفردكيان بث أأو أأو هيئة  كيان قانوينك لبث أأن تتضمن تعريف ل  من حيث أأنه تضمن  اكن تعريف اإ
ىل أأخرى وليس هيئة من  كونه مرسال ىل  مبارش بشلكاإ  وحض املتروهوم.أأن يمن شأأنه الأمر اذلي جلروهور، اإ

، وأأفاد بأأن ولية عام اإىل ولايت اجلعية العامة وتعريف البث البحث والإعالم  ي جمال حق املؤلفمركز وأأشار ممثل  .88
ىل اتتاق الاس مترار  ي مجيع الأطراف يتعني عىل : "أأنه تنص عىل 2007 دد احملنطاق ال روهدف و بشأأن ال السعي للتوصل اإ

: عىل ما ييل 2006اجلعية العامة لعام  اجامتع كام نصجلعية العامة". اباملنصوص عليه النحو عىل محلاية اخلاص ابوضوع املو 
لللكمة." واكن القرار  ي ادلورة  امية هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليديح مقترصا عىل عاهدةنطاق املكون س ي"

التقليدي. وذلكل، البث ابملعىن  مبعزل عنمناقشة البث من املقرر اكن حامية البث املزتامن و ادلامئة هو الرابعة عرشة للجنة 
 يمت تعريفعندما و عرب ش باكت احلاسوب. الإرسال التقليدي ابس تثناء ابملعىن قترص عىل البث ي فاإن تعريف البث ينبغي أأن 

يه اليت البث هيئة ابملعىن التقليدي لللكمة لأن بث تعريف هيئة ال يصبح من الطبيعي أأن س يكون ، هبذه الطريقةبث ال 
رسال ا حتت بناء بث به هيئات ال اذلي تقوم  حامية الإرسال عرب ش باكت احلاسوب وضعمل يكن من املمكن ولبث. قامت ابإ

والبث الكبيل ابملعىن التقليدي لللكمة. بث هيئات ال عىل ولية فقط الت اقترص و . 2007و 2006 لعام ولايت اجلعية العامة
من وحتديده  تقليديابملعىن ال به هيئات البث الإرسال اذلي تقوم ذا النوع من القضية املمتثةل  ي وجوب حامية هاكنت لقد 
ىل مزيد من وأأفاد ممثل الاحتاد بأأن . وليس املس تتيدين نطاق امحلايةمبثابة قضية تتعلق ب  نطاق املعاهدةقبل  هنا  حاجة اإ

 تعريف البث عىل التعريف التقليدي.وجيب أأن يقترص اجلعية العامة. ولية من وهجة نظر  املعاهدة نطاقل املناقشة 

ىل ديلنيالب أأحدن بأأ الرئيس وأأفاد  .89  من احمايدللبث  اتعريتخر اش امتل التعريف التقليدي للبث بيامن حاول ال   أأشار اإ
عن تتضيهل للبديل قد أأعرب بعضروهم فاد بأأن لوفود بشأأن البدائل. وأأ لتلتة امل نظر ال وهجات بعلام وأأحيط . الناحية التكنولوجية
طرق خمتلتة من شأأهنا أأن تساعد بالأنشطة اليت نظرت  ي ددة احملوطنية اليرشيعات الاعتبار ال  ي الأخذ أألف، من خالل 

ىل املعاهدات ادلولية السابقة. وفامي يتعلق اش متل التنتيذ عىل املس توى الوطين. وعالوة عىل ذكل،  ي  شار اإ البديل أألف أأو اإ
قلميية واحدة دول أأعضاء خمتلتةأأعربت لبديل ابء، اب اس تخدام القرن احلادي والعرشين أأو عاجلة عن تتضيلروها مل من مجموعة اإ

زااي مت توضيح املاكنت اخليارات واحضة وو  ي تكل املرحةل. هيئات البث ة من قبل التقنيات املس تخدمللتكنولوجيا أأو 
 ي اية بيامن يمت اس تخدام قسم موضوع امحللبديل أألف، اب لبثل هنا  فرصة للنظر  ي تعريف تقليدي أأكرث  تاكنو عيوب. ال و 

تعليقات بشأأن تعاريف نت هنا  حاجة لل واكمعاهدة املقةرحة لتوس يع نطاق امحلاية دون تعديل التعريف التقليدي للبث. 
عادة الإرسال املزتامن  عادة الإرسال واإ عادة و . ي النص املوحد تعاريفابل ( د)التقرة كام هو مبني  ي اإ مت متديد تعريف اإ

، روهامنح املزمع يكون هل بعض التائدة  ي القسم اخلاص ابحلقوق الأمر اذلي ميكن أأن بأأي وس يةل، يشمل الإرسال الإرسال ل 
عادة الإرسال غي املرصح به، ميكن حامية حيث  عادة الإرسال يعين مما اإ ذا عرب أأي منصة هذا اإ عىل سبيل املثال. ومع ذكل، اإ
نه هذه امحلاية حمدودة، ولبد من أأن تكون  اكن عادة الإرسال املزتامن.ذكل  ميكن حتقيقفاإ ضافة قيود عىل اإ  من خالل اإ

ذا اكنت املناقشة قد أأشار  والمتس .90 ىل تعريف  توفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه توضيحا بشأأن ما اإ ابلتعل اإ
 هيئات البث.
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جراء مناقشات حول تعريف هيئأأمام وفتح الباب بث تعريف هيئات ال يمت اش امتل بأأنه مل الرئيس أأفاد و  .91 البث  اتاإ
لاملشار والبث الكبيل،  اليت مت العنارص عىل تعريف واش متل ال  ي النص املوحد. الواردة  تعاريفال التقرة )ج( من  ي هيا اإ

زمالأأنشطة السابقة، مبا  ي ذكل ات تقدميال ن طريق اقةراهحا ع . واكن يةقانونية والتحرير السؤولية امل دوةل و اجلتجميع و وال  ر 
كون جزءا من تعريف هيئة تلن ب اسو الربانم  حرصا عن طريق ش بكة احلقدمت أأن الكياانت اليت بهنا  أأيضا توضيح 

 .بثال 

وذكر بأأنه لبث الكبيل. ربط البث ابأأن تعريف هيئات البث همم لأنه ب الأعضاء فيهوفد الاحتاد الأورويب وادلول وأأفاد  .92
ىل اجلروهور أأو رسال اليت تتحمل املسؤولية القانونية والتحريرية لالبث يه الروهيئة هيئة ال  يمت توضيح أأناكن من املروهم أأن  اإ

 مصطلحني اكان البث والبث الكبيل، لأهنام يأأو اس تخدام مصطلح البث الكبيل البث أأومن قبل اجلروهور ابلنس بة س تقبال الا
لبث والبث الكبيل، أأو عن ا يةأأن دليه املسؤولية القانونية والتحرير أأن ينص عىل تعريف لل عىل سبيل املثال، ميكن ف. ينحمدد

ىل وابلتايل ليس هنا  حاجة رسال، اكإ والبث الكبيل البث ابلتعل  رفع  نه اكن قد الكبيل، لأ عن البث  ذكل. كام أأن يكرر اإ
ىل ا" لتظ اجة اإىل تكرارليس حب أأنه ه جيب أأنبجلروهور" لأنه اكن ابلتعل جزءا من تعريف البث/ البث الكبيل. واقةرح الوفد اإ

الغرض من الوفد عن نونية والتحريرية للبث و/ أأو الكبيل. وتساءل املسؤولية القاتعريف هيئة البث عىل أأهنا اليت تتحمل 
ابلتعل  ي البديل أألف أأو خرى أأ درجت مرة قد أ  مصطلح "بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة"، لأن التكنولوجيا 

ذ ي تع ذكل سيمت توضيحو . منصوص علهياالبديل ابء. و ي لكتا احلالتني اكنت هذه التكنولوجيا ابلتعل  اكن ا ريف البث وما اإ
ىل اجلةل الأخية، اليت  اعامتدقد مت  قدمت خمرجات الكياانت اليت  تسيبعداالبديل أألف أأو البديل ابء. وأأشار الوفد اإ
ىل ت ينبغي أأل اكن اقةرح أأنه و ، ةمربجم ىل بل  ةربجماملرجات املشي اإ تقدمي الربانم  بشلك حرصي من خالل ش بكة اإ
ذا اكنت و  ي املعاهدة. غي مشموةل تكل الكياانت وأأفاد بأأن رضوري. ن الأمر أأ عدم اقتناعه بوأأعرب عن . اسوباحل هنا  اإ

ىل أأن امحلاية املمنوحة الإشارة بشلك احيح، مثل مصاغة امحلاية وموضوع أأخرى، مثل البث والبث/ البث الكبيل  تعاريف اإ
نه ليس ، فقط البثليك تشمل متديدها قد مت  ذا اكنو توضيح. ال هنا  حاجة اإىل فاإ بث مرتبطة مرة أأخرى ت هنا  هيئات اإ

نه أأيضا بثهيئات ال اإىل امحلاية، حيث أأشار النص املوحد موضوع من الثالثة لتقرة ابلنس بة لأأيضا  والبث الكبيللبث اب ، فاإ
سيبعاد أأجزاء علق ابوفامي يتتعريف البث والبث الكبيل. لأنه مرتبط ب زتامن املوش به لإعادة الإرسال املزتامن حامية س ينشئ 
حامية  ي موضوع امحلاية، حيث مت توضيحه مث ومن  ي تعريف البث أأفاد بأأنه ميكن تنتيذ ذكل امحلاية، موضوع معينة من 

 مبوجب املعاهدة.أأنواع معينة من الإرسال 

ن مصطلح لجنة ادلامئةادلورة الثالثني ل ذكر خالل أأنه كام وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأفاد  .93 زم"ال، فاإ  يوفرمل " ر 
ضافية،  تجميع" و "اجلدوةل". وأأشار ال " ي مصطلحات ابلتعل قد مت تضمينه اكن هل أأي قمية  ش ئيلك حيث أأن أأي قمية اإ

ىل أأن واحدة من  عبارة "بغض النظر عن ب . وفامي يتعلق ت راضية عن ذكلواكن هذا هو احلالقرت بأأن البث اهيئات الوفد اإ
نه ي التكنولوجيا"،  ابلتعل  ي  امت التعامل معروهو ،عنرص ل لزوم هل اأأهنبتتق مع وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه فاإ

ىل ال عبارة مع ال مقصودة أأهنا  عىل ترسسبب الارتبا  لأهنا ميكن أأن ت  ت التعاريف الأخرى، وميكن أأن  عبارة الأخية. وابلنتقال اإ
ذا اكن ممبالأخية، تساءل الوفد  املاكن  أأعرب عن اعتقاده بأأن ي التعريف. و  بعينهن الرضوري تضمني هذا الاسيبعاد ا اإ

طارالأنسب ل ىل نقطة أأخرى بس يطةالوفد امحلاية. وأأخيا، أأشار ضوع مو  ش امتل ذكل هو  ي اإ خمرجات أأن لالإشارة ب اإ
ذا اكن و عىل ما يبدو عبارة جديدة.  تالربانم  اكن ىل من شأأنه أأن فاإن ذكل تعريف راخس للربانم ، هنا  اإ جتب يؤدي اإ

دخال عبارة جديدة. ىل اإ   احلاجة اإ

وأأفاد حول تعريف هيئات البث.  سؤالاوالاكرييب، وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وطرح  .94
ىل تعريف مطلوبة ممن املتروهوم أأن هنا  أأربعة عنارص بأأنه  زمالرص عناكن و روهيئات البث. ل ن أأجل التوصل اإ العنرص هو  ر 

. عن الإرسال يه العنرص الرابعسؤولية القانونية والتحريرية اجلدوةل يه العنرص الثالث وامل و  العنرص الثاينالتجميع هو الأول و 
ذا اكنت تكل العنارص الأربعة  مجيع القوانني عىل و  بثعىل مجيع هيئات ال  س تكون قابةل للتطبيقوالسؤال املطروح هو ما اإ

ذا اكن  ي بعض الولايت القضائية  الوطنية سوى اثنني أأو ثالثة من قع ابث ل تليب  ي الو هيئات س يكون هنا  أأو ما اإ
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ذا  ذا اكن رشط "و/ أأو" س يكون الأنسب للتعريف، لأنه مل يكن واحضا ما اإ أأصل أأربعة عنارص. والسؤال املطروح هو ما اإ
ضافية عن جدوى وجود المتس الوفد خلربات الوطنية. و ع اعىل مجيلتعريف قابةل للتطبيق ل اكنت العنارص الأربعة  معلومات اإ
 لك تكل العنارص.تعريف يش متل عىل 

 .SCCR/31/3املوحد الوارد  ي الوثيقة الرئيس  ي اليوم السابق بشأأن نص اليت جرت لرئيس املناقشة ا خلصو  .95
، حفسب لالإشارةتقنيا تعريتا اذلي مل حيتز صياغة و  شارة،الإ وهجات النظر بشأأن تعريف مثي لالهامتم لتبادل أأفاد بأأنه جرى و 

ذا اكن منح امحلاية جملرد ا ملجرت حتيليال أأ امحلاية. واكنت اللجنة قد مبوضوع املناقشة فامي يتعلق  حتزبل  ربانم  أأو للشارة الإ اإ
شارة" الإ مل اذلي حيانم  رب"العىل حنو متيد. واكن ييناول الإشارة تعريف أأن ميكن ل  وكيف، لبثل شارة أأو الإ حيمل اذلي 
ذا بقةرح ا   حيثا تبادل متيداكن ال صطلح "البث" نتسه. و مبارتباطا الأكرث صطلح هو امل ىل أأشي أأنه اإ حتمل اليت شارة الإ اإ

ن ذكل شارة ، الإ  ي تعريف الربانم    اقةراح مثي ميقدوأأفاد بأأنه مت ت. أأيضاالربانم  عريف عل من الرضوري تجيميكن أأن فاإ
 عرب عهنا  يأ  قد اكنت هنا  خماوف و الربانم . هذا حمتوى  ي أأاحاب احلقوق بالعالقة ذو ربانم  اللالهامتم لتحديد 
طار يمت بناء أأن بللجنة ادلامئة ادلورات السابقة  ا يعين أأهنمما ، لروهيئات البثقانونية الوظيتة الهو و دمع هن  قانوين، العمل مبا ياإ

 ي احاب احلقوق لأ زتامات القانونية اخلاصة هبا، مبا  ي ذكل الالزتامات القانونية لاللللقيام بدورها والامتثال ا قروه ي طري ت اكن
كر أأيضا ذ  كام متيدة لالمتثال لولية اجلعية العامة. ة طريقتعريف لالإشارة ب اكن لبد من توفيو . اذلي اكنت تس تخدمه توىاحمل 
ىل ينبغي أأن يشار  هأأن الإشارة اإىل ذكل هو دة ملعاجلة يوح الطريقة الخرى من املعاهدة. واكنت الأ حاكم الأ شارة  ي الإ  تعريفاإ

شارة البث" شارة"  ي الأحاكم الإ مصطلح "متادها اش امتل واكنت هنا  بعض الاقةراحات  ،مصطلح "البث"  ي تعريف "اإ
امحلاية. كام مت مناقشة ية موضوع اه ملعىل توضيح  ىنطو اشارة" متيد للغاية لأنه الإ املتبقية. واكن النقاش حول تعريف "

جيابيات وسلبيات البدائل املتلتة. و  متيدا لدلول أألف البديل اكن تعريف البث كجزء من البديل أألف والبديل ابء وحتليل اإ
ود تعريتني خمتلتني وجو  ،الكبيلالبث لأنشطة البث وأأنشطة يت تمت ابلنس بة الفامي بني املعامةل ترق تأأن  تالأعضاء اليت أأراد
خماوف من أأن التعريف اليت اكن دلهيا عند تنتيذ املعاهدة املقةرحة. أأما ابلنس بة لدلول الأعضاء ا ساعدهي من شأأنه أأن 

من الناحية التكنولوجية لأهنا ل حتتوي تصبح ابلية أأن املعاهدة عىل وشك أأن  مضينبشلك لبث ميكن أأن يعين ل التقليدي 
نه ميكهنعىل تطورات القرن احل أأيضا  ي بل ، حفسب تعاريفل ابالقسم اخلاص ليس  ي أأن حتقق ذكل  اادي والعرشين، فاإ

نه ميكهنا للبث، تقليداي  اتبين تعريتت عىل الرمغ من أأهنا ميكن أأن و امحلاية. مبوضوع القسم اخلاص  فامي يتعلق مبوضوع بعد ذكل فاإ
لبديل ابيمت تغطيهتا. وفامي يتعلق س  هالأخرى للتأأكد من أأناملنصات أأو  الأخرى التكنولوجياذكل ليشمل اية توس يع نطاق امحل

ن العديد من الوفود أأعربت عن تتضيلروها ذلكل مع تطور ترشيعاهتا  صونعىل وطنيا ا حياده ساعدهالبديل نظرا لأن  ابء، فاإ
حاليا و ي املس تقبل.  هيئات البثا الأنشطة والربام  اجلديدة اليت سيس تخدهماش امتل لتكنولوجيا. وس يكون من املتيد أأيضا ا

زمالهتا عىل أأنشطتش متل البث، اليت  تعريف هيئة ،)ج( لبندا ي الوارد تعريف ل وتناولت املناقشات املتعلقة اب تجميع ال و  ر 
ية املسؤولية القانونية والتحريرية. واكن وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتين وهو  دوةل ورشط أ خراجلو 

ذا اكنوالاكرييب، قد تساءل ع من هذه الأنشطة. واكن وفد الولايت املتحدة نشاط البث جيب أأن تتوافق مع لك ت هيئة ام اإ
زمالقد تساءل عن رشط الأمريكية  ذا اكنت كام تجميع. ال ميكن أأن يكون جزءا من نشاط نظرا لأنه اكن  ر  تساءل أأيضا عام اإ

ما من خالل تعريف البث نتسه أأو تناولروها ملس تخدمة" ميكن عبارة "بغض النظر عن التكنولوجيا ا توضيحات من خالل اإ
ىل أأن الكياانت اليت اذلي ي أأخرى. وفامي يتعلق ابجلزء الأخي من هذا التعريف،  عن طريق ش بكة ل قدمت خمرجات شي اإ

دراج  ه من الأفضل أأنالبث، اقةرحت بعض الوفود أأنهيئة تندرج مضن تعريف  زء من التعريف  ي القسم اخلاص هذا اجليمت اإ
يطاليا والأرجنتني  يالرئيس اللكمة لوفدوأأعطى توضيح. ك  وضوع امحلايةمب  .بثروهيئة ال ل تعريف الثالث ل ابفامي يتعلق اإ

يطاليا  .96 نه )ج(،  لتقرةابأأنه فامي يتعلق بورصح وفد اإ لرأأي اذلي أأعرب عنه وفد الاحتاد الأورويب وادلول يؤيد افاإ
عبارة "بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة". كام اعترب أأن العبارة الأخية "من فامي يتعلق بوجوب حذف الأعضاء فيه، 

ىل أ خرهاملتروهوم أأن لأغراض هذه املعاهدة،   ،"حرصا"لتظ غامضة وجاء الغموض من اكنت العبارة أأفاد بأأن " ينبغي حذفروها. و اإ
ذا ذا س يما وتساءل قائال: من خالل قد متت ؟ والواقع أأن بعض الأنشطة بشلك حرصي الربام مل تقدم هيئة البث حدث اإ
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 ي هذا و. اسوبعن طريق ش بكة احلقدميروها مت تات بث روهيئل ابلطريقة التقليدية، ولكن اكنت هنا  أأيضا أأنشطة  روهاتقدمي 
ذا اكنت الوفد ع، تساءل املوقف لتتكي واجياد ا لبد منه نلأ سأأةل هممة جدا امل هذه أأفاد بأأن و  .خضع للحاميةالبث س تهيئة ام اإ

رسال مت  ، حيامثالبثهيئة من خالل الش بكة عرب حامية البث املزتامن يرى أأنه يتعني الوفد لأن  حل وسط احملتوى عن اإ
 و ش باكت احلاسوب.أأ  ةالالسلكيالش بكة طريق 

يطاليا  ورد .97 معاجلة ما ذكره عىل وجه عىل أأن هذه العبارة اكنت تس تخدم من أأجل التأأكيد خالل من الرئيس عىل وفد اإ
، حس امب ابلوسائل الالسلكية وش باكت احلاسوبو أأنشطهتا ابلوسائل التقليديةتقوم هيئة البث بينتيذ ندما وهو ع ، التحديد
ذا قدمت  االتأأكيد عىل أأهننية ب  بث،عترب هيئات مازالت ت  بناء عىل هذا التعريف  أأنهوأأفاد ب. يمت ذكل شاراهتا  ابهثاإ حرصا أأو اإ
ذا و ي هذا التعريف. فلن تكون مشموةل ، اسوبيق ش بكة احلعن طر  الأنشطة ابلوسائل بث بينتيذ هيئة ال قامت ذلكل، اإ

 درج مضن التعريف.فسين ش باكت احلاسوبعرب التقليدية و 

، هيئات البث الكبيلاملعاهدة ينبغي أأن تشمل أأن الوفد  رأأى )ج(، لتقرةابأأنه فامي يتعلق بورصح وفد الأرجنتني  .98
ىل الكيان القانوين، اقةرح ابحذف الأقواس املربعة. وفامي يتعلق جيب وابلتايل  قانونيا متوض كيان قانوين ديد حتالوفد لإشارة اإ

 اكن ل بد من حذف اجلةل الأخية.وابلتايل، ينتيذ تكل الأنشطة. ب 

ضافة مالحظة أأو توضيح ابالرئيس علام وأأحيط  .99 زاةل الأقواس، ميكن اإ قةراحات وفد الأرجنتني واقةرح أأنه فامي يتعلق ابإ
ذا أأرادت ادلول الأعضاء، ميكن الاينص عىل  أأي من حىت ل تصطدم بخمتلتة عىل املس توى الوطين مبعاجلات تاظ تح أأنه اإ

 ادلوةل العضو.دلى القواعد ادلس تورية أأو التنظميية 

ىل املسأأةل اليت أأاثره  االأعضاء فهيتوضية الأوروبية وادلول وأأشار وفد امل .100 زمالا الوفود الأخرى فامي يتعلق بعنارص تاإ  ر 
ىل جانب هممة جدا اكنت املسؤوليات القانونية والتنظميية وأأفاد بأأن دوةل  ي تعريف هيئات البث. اجلتجميع و ال و  جتميع اإ

زمالوجدوةل الربام . ومع ذكل، فاإن مصطلح " ىل مزيد من امل خيضع  قد" ر   ناقشة.اإ

كون جزءا من تميكن أأن اليت الوقت املناسب ملناقشة أأي من الأنشطة املتبقية هذا هو واقةرح الرئيس أأنه قد يكون  .101
 تعريف.ال 

ن التعريف واسع مبا يكتي ليك يسمح لدلولورصح وفد كولومبيا أأنه فامي يتعلق بتعريف البث،  .102 لختيار. ابالأعضاء  فاإ
ىل هيئات البث  ي املوضوع.ي وضع  ي ماكن خمتلف، حبيث أأن يأأن اجلزء الأخي ميكن الوفد ورأأي   شي فقط اإ

ىل ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .103 ماكنية حذف نشاط اإ زمالحبث اإ ضافية قدمي وت ر  بعض أأس باب اإ
زمالنشاط ار اعتببشأأن   .ليس رضوراي ر 

زمالأأن متروهوم يه ريكية أأن احلجة ببساطة ذكر وفد الولايت املتحدة الأمو  .104 ابلتعل  ي املتاهمي الأخرى مندرج  ر 
حدى  تبادل غي رمسي ي واملذكورة  ي العبارة ذات الصةل.  حذف تكل مل يكن ادلورات السابقة للجنة، لوهجات النظر  ي اإ

ذا اكنت ف. ابلتعل  ي البثة شاركاكنت م البث اليت مقلقا لروهيئات العبارة  ، فقد  ي ادلورة احلاليةمتواجدة تكل البث هجات اإ
لقاء ت  جمرد مسأأةل كتاءة صياغة  تاكن اأأولوية، ولكهنذات هنا ليست نقطة وأأفاد ابزيد من الضوء عىل هذه املسأأةل. املمتكن من اإ

 .ليس لروها دوراليت لتاظ الأ حلذف 

ددة من الأنشطة اليت احملقضية ال ل حو توضيحات للتحدث بشأأن تقدمي املنظامت غي احلكومية  ودعا الرئيس ممثيل .105
دراهجا  ي تعريف هيئة ال سيمت   .بثاإ
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ذاعة لالاحتاد الأورويب ممثل وأأفاد  .106 ىل بأأنه الإ ىل عنده الإضافة ميكن ايل د احلاإ صياغة من النصوص ، جاءت ال ناقشةامل اإ
زمالويه العنارص الثالثة املبديئ هل هو أأنه من بني تعل اللكثي من التتاصيل. واكن رد ابالسابقة، ولكن مل يمت مناقش هتا   ر 

زماللأن عنرص ، ، اكن عنرصي التجميع واجلدوةل هام الأمهدوةلاجلتجميع و ال و  تجميع وجاء ال رمبا اكن النشاط اذلي أأعقب  ر 
 قبل اجلدوةل.

ذاعلالاحتاد الأورويب وحقيقة أأن ممثل  متت به الأنشطة،الرئيس اليسلسل اذلي  وأأكد .107 زمالعنرص ل يرى ة الإ  ر 
ىل و تضمينه  ي التعريف. همم يمت كنشاط  وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك اذلي طرحه سؤال ال أأشار الرئيس اإ
ذا اكنوالاكرييب الالتينية ىل اجة حبالبث ت هيئة ، بشأأن ما اإ حىت يمت اعتبارها الامتثال جليع الأنشطة املذكورة  ي التعريف، اإ

 الرئيس اللكمة للتعليق عىل هذه النقطة.وأأعطى . بثة هيئ

زاةل وأأيد و  .108 زمال"لتظ فد نيجياي الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول اإ وأأفاد بأأن عنرص ". ر 
زمال ذا اكنت هيئات ال و تجميع. ال جزء من نشاط هو  ر  نه ، اقانوني الكبيل كياانالبث أأو بث اإ ىل فاإ دوةل اجلينبغي الإشارة اإ

لكثي من الاسيامثرات نتذت اهيئات البث التقليدية ن لتقرة الأخية لأ ابتاظ تح وفد الاالواملسؤولية القانونية والتنظميية. وأأيد 
ل البث اذلين يس تخدمون ن واملنافسمل يقدم  ي جمال البث،  ي  وجيب أأن يسيبعد الرشط احلد الأدىن من الاسيامثر. اإ

 .اسوبش باكت احلأأنشطهتم اخلاصة ابلبث عرب  معظم ي ئك اذلين اكنوا يعملون أأساسا أأو أأول 

ىل بأأن الرئيس أأفاد و  .109 ىل أأن الإشارة اإ قانوين ميكن أأن تشمل متطلبات املسؤولية الكيان ال وفد نيجياي قد أأشار اإ
زمال" لتظاكن هنا  تأأييد قوي حلذف و  ي مرحةل ما.  يةالقانونية والتحرير  عادة الإرسال  ي اخلاص ابإ لقسم ابفامي يتعلق ". و ر 

عادة الإرسال فقد نص عىل ، )د( التقرة كبيل من قبل أأي كيان أ خر بث من خالل أأي وس يةل بث / الإرسال عين تما ييل: "اإ
تعريف واسع جدا ال هذا وأأفاد بأأن . متأأخرا"أأو اكن بثا مزتامنا الكبيل( سواء  / البثالبثهيئات ) ةالبث الأصليغي هيئة 

جتنب الاس تخدام غي املرشوع هبدف ، قسم احلقوق املزمع منحروهاحقوق  ي ا  ي اش امتل كون متيديقد و عادة الإرسال لإ 
عادة موضوعات أأخرى ضافة ابإ هنا  طريقة للحد من نطاق امحلاية ميكن أأن تكون للبث عىل أأي منصة أأخرى. و  ىل اإ اإ

عادة توضيح الإرسال من أأجل  عادة الإرسال أأي نوع ميكن تغطيته و اذلي الإرسال أأي نوع من اإ  ل ميكن تغطيته.من اإ

يران ) .110 عادة الإرسال دون تعريف ب( الإسالمية -مجروهورية ورصح وفد اإ خلق قد  ي النص املوحد الإرسال أأن تعريف اإ
عادة الإرسال نوع من   الوثيقة ل الوارد  يالإرساتعريف اش امتل اقةرح الوفد و تعريف الإرسال. ب الغموض وارتبط تعريف اإ

SCCR/27/2Rev. 

وأأفاد وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل أأنه من املروهم أأن يكون هنا  تعريف واسع لإعادة الإرسال. وذكر  .111
عادة الإرسال بأأن  عادة الإرسال  ي املعاهدات السابقة. و ي الواقع العميلاكن ميسقا تعريف اإ  اكن العنرص الرئييس ،مع فروهم اإ

عادة الإرسال. تعريف فروهم جوهر . واكن هذا هو ةبث الأصليهيئة ال من خالل كيان أ خر غي هو أأن الإسال قد مت  وحتتاج اإ
املصطلح، كام هو حمدد  ي النص املوحد، حيث اكن هنا  حق  ي املزمع منحروها  ي احلقوق اليت تؤكد عىل النقطة الأخية 

رسال البث عادة اإ جازة أأو منع اإ عادة الإرسال اذلي قام به كيان أ خر. ن أأيضا ودامئا هو ، حبيث يكواإ وفامي يتعلق مبوضوع اإ
عادة الإرسال والإرسال بأأية مبأأن املعاهدة ل ينبغي أأن توفر أأي نوع من امحلاية فامي يتعلق  (2)التقرة  تامحلاية، نص جرد اإ

ىل أأنبأأهنا تشي روهمت وس يةل، واليت ف   ر لإ امحلاية منح ل ينبغي  هاإ . واكن ذكل بثهيئات ال غي سال كياانت أأخرى عادة اإ
عادة مصطلح مية اس تخدام احمل الإرسال لينبغي ل موضوع امحلاية، من  (3) ي التقرة ومع الروهدف من املعاهدة. مامتش يا  اإ

أ خر عادة الإرسال وبعد ذكل اكن هنا  كيان تقوم ابإ البث حيث اكنت هيئة  وقفملمسأأةل فنية تتعلق ابالوفد الإرسال. وطرح 
عادة الإرسال، واحلاجة اإىل ضامن أأن يقوم ابإ  رسال اإ جازة  االبث ميكهنهيئة عادة اإ عادة الإرسالاإ رسال اإ عادة اإ املشار  وحظر اإ
ليه عادة الإرسال. وذلكلوأأفاد بأأن . اإ عادة الإرسال ميكن أأن تقع خارج تعريف اإ ضافة، ا قةرح سلسةل من اإ أأن الإرسال  عبارة اإ
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رسال، ه أأنعىل املزتامن لإعادة الإرسال ينبغي أأن يكون متروهوما  عادة اإ عادة الإرسالاإ ىل تعريف اإ للتأأكد من أأن  ، وذكلاإ
 وجود تعريف واسع لإعادة الإرسال.دمعه القوي ل. وأأعرب الوفد عن محميةسلسةل ال 

جياد وأأكد الرئيس أأنه من املروهم  .112 عادة الإرسال والطرياإ عادة هبا قة اليت مت بعض الامتسك بني تعريف اإ تعريف مصطلح "اإ
 الإرسال"  ي الوثيقة.

عادة الإرسال واسعا ابيكون طلب وفد كولومبيا أأن و  .113 ىل الإ يتتق مع وذكر أأنه  ،قدر املقةرحلتعريف اإ اإىل شارة احلاجة اإ
 هيئة البث الأصلية.

ىل أأن النسخة الا .114  .ةالبث الأصلي هيئةذكر تية من النص املوحد مل نلكزي وأأشار الرئيس اإ

عادة الإرسال اكن ب الأعضاء فيهوفد الولايت املتحدة الأمريكية بيان وفد الاحتاد الأورويب وادلول  وأأيد .115 أأن تعريف اإ
عادة الإرسال غي املرصح به وأأفاد بأأن احلقوق املنصوص علهيا  ي املعاهدة. تناول لأنه هاما  اتعريت شارة البث لإ احلق  ي منع اإ

عادة الإرسال وذكر بأأن . الامريكية  ي الولايت املتحدة لتوضيحاكن واجب اعرب أأي وس يةل  عادة تناول اإ  رسال املرخصالإ اإ
عادة لإ من املروهم جدا أأن يمت تعريته. وفامي يتعلق ابجلوانب التنية اكن لعب دورا مزدوجا، و فقد ذلكل و وغي املرخص به به

عادة الإرسال ت الإرسال،  ىل اتتاقية روما اجذوره تتيبعقد تروهم الوفد أأن اإ عادة البث،  اإ عادة وابلتايل فقد جرى  ي تعريف اإ اإ
طار اتتاقية روماهتاصياغ عادة الإرسال املزتامن. وأأشار الوفد أأيضا أأنه لفقط عىل تعريف اقترص ال  ، ولكن  ي اإ  يوجد يء اإ

تعريف ال  ي هناية الواردة عبارة وأأفاد بأأن ال . هذا التقليدمت الانتقال بعيدا عن قوق ذات الصةل بعد أأن احلمعاهدات  ي تطوير 
عادة املمتثةل  ي عوبة ، لس امي الصراخسابلتروهم السبب بعض الصعوابت فامي يتعلق ت تأأخر" ميكن أأن م أأو مزتامن "سواء  أأن اإ
عادة الإرسال. ببساطة قع املتأأخر س يالإرسال  عادة  مسأأةلبشأأن  ليسأ خر  سؤالاالوفد ونييجة ذلكل، طرح خارج نطاق اإ اإ

رسال. ليك يظل ي  زتامناملعادة الإرسال ش به اخلاص ابإ وقت الدى قرب مبرمبا بل ، حفسب الإرسال املزتامن عادة اإ شلك اإ
عادة الإرسال بشأأن  مناقشة مس مترةميكن أأن يكون هنا  وأأفاد بأأنه  صياغة مقةرحات لوفد بعض دلى ا. واكن املزتامن ش بهاإ

عادة الإرسال يعين مبنية  تائدة زتامن( لاملش به الإرسال )أأو الإرسال املزتامن عىل التعريف الوارد  ي النص املوحد ويه: "اإ
الكبيل( البث أأو )البث هيئة غي من قبل أأي خشص أ خر و شارة، وسائل الإ س تقبال من قبل اجلروهور، بأأي وس يةل من الا

هو التروهم الالكس ييك لروهذه العبارة ، أأفاد الوفد بأأن "بأأي وس يةل" عبارةلق ب يتع". وفامي روهان قبل متوض مخشص أأي أأو  ةالأصلي
ىل أأيالإشارة  ىل تقاليد اتتاقية روما. البث السليك  من اإ ، وميكن غامضةاكنت عبارة ال أأفاد بأأن و أأو البث الالسليك، اسينادا اإ

ذكل مل يكن عىل الرمغ من  باحلاسو  سليك، ليشمل الإرسال عرب ش باكتالاسليك أأو البث ال تجاوز ت  اأأهنفروهمروها عىل 
 املقصود مهنا.

ذا اكن ودعا  .116 الرئيس الوفود للرد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فضال عن مسأأةل ما اإ
ىل التعريف الأول. ي أأشار "البث"، اذل مصطلح س تخدم بدل مني شارة" ينبغي أأن الإ مصطلح " اقةراح أ خر واكن هنا  اإ

املسأأةل واكنت الإرسال. لسلسةل القانونية ال اليت ميكن اعتبارها وس يةل ملعاجلة و " املتوض من قبلروها كيانال  ضافة عبارة "أأوابإ 
ضافةيه الثانية  عادة الإرسال"ر"س تقبال من قبل اجلروهو تائدة الا"ل عبارة اإ عادة الإرسال ليقترص عىل " ، وتضييق تعريف"اإ اإ

ىل مثال القرصو زتامن". ملااملزتامن أأو ش به  عادة الإرسال املزتامن و ي اكن ان اذلي أأشار الرئيس اإ لأغراض غي اس تخدمه تلقي اإ
ميكن الوقاية من حدوث هذا التعل مبوجب وهل شارة؟ الإ بتأأخي ان القرص قامماذا س يحدث لو وتساءل، قانونية. 

ضافةالأأفاد بأأن عاهدة؟ وفامي يتعلق "بأأي وس يةل"، امل عادة الإرسال  قصد من اإ لس تخدامه  ي اكن تكل العبارة  ي تعريف اإ
عادة الإرسال بأأي وس يةل.سلسةل وقف الأنشطة املتلتة اليت تقوم هبا القراصنة عىل طول هبدف ، املزمع منحروهاقوق احلقسم   اإ

ىل وفد ش ييل واحناز  .117 ذلكل اكن  ة"،صليالأ أأغتل لتظ "النص الإس باين وأأفاد بأأن وفد كولومبيا. أأدىل به البيان اذلي اإ
ىل هنا  حاجة  غي  تق الوفد مع وفد الولايت املتحدة  ي أأنهتتصحيح الةرمجة الإس بانية. وفامي يتعلق بعبارة "بأأي وس يةل"، ااإ

رسال البث عرب ش بكة الإنةرنت.ليشمل ملعاهدة مس تعد لمتديد ا عادة اإ  حامية اإ
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ىل  .118 أأعرب البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية و وأأشار وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اإ
عادة الإرسال  ي املعاهدات السابقةب هأأنعن تتروهمه  عادة الإرسال املزتامن. فالبد من ،  ي الاعتبار أأخذ فروهم اإ ىل اإ الإشارة فقط اإ

عادة وأأفاد بأأن املصطلح املس تخدم  عال  ي اتتاقييت برن وروما اكن مصطلح "اإ ادة الإرسال". ولروهذا السبب اكن بث" وليس "اإ
عادة الإرسال، فامي  تقديرهنا   الإرسال اش امتل . وميكن أأيضا املزتامنعادة البث، مبا  ي ذكل البث مت تعريته ابإ معني لتعريف اإ
، الإرسال املزتامن للبثعىل أأنه وجود تعريف منتصل لإعادة الإرسال أأعرب الوفد عن انتتاحه بشأأن . و املؤجلأأو املتأأخر 

واكنت عن احلقوق. احلديث  درج عندأ  هام قد . واملروهم هو أأن الكاملؤجلتأأخر أأو وهو الإرسال امل منتصل هل مصطلح و
ىل احلقالبث هيئات  وأأعرب الوفد واملؤجل للجمروهور. الإرسال املزتامن ، مبعىن وحظره عادة الإرسالابإ تتويض ال  ي  حباجة اإ

املقةرح أأو أأن تروهم أأفاد بأأنه ت صطلح "بأأي وس يةل". و مبدة الأمريكية فامي يتعلق بيان وفد الولايت املتحعن ارتباكه بشأأن 
عادة الإرسال بواسطة "بأأي وس يةل" أأن مصطلح ، حيث فرديقةرح حق قد مت تقدميه مكالاقةراح  ش باكت قد مشل اإ

رسال تقليدي  عادة اإ ىن مصطلح "بأأي وس يةل"، توضيحا بشأأن معوالمتس رمقي. هوايئ أأو كبيل أأو احلاسوب، سواء اكن ذكل اإ
ذا اكن  ل اإ شارةاإ ىل موض مس تخدما  ي اإ  اية وليس فامي يتعلق ابحلقوق.امحلع و اإ

ىل املناقشات فاد وأأ  .119 وفد الولايت املتحدة أأعلهنا عبارة "بأأي وس يةل"، اليت اليت دارت بشأأن وفد الروهند أأنه اسينادا اإ
نه يتروهم  ، مكتروهومني"بأأي وس يةل" عبارة الأمريكية، والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، فاإ

عادة الإرسال غي املرصح به بأأي حيث   ي اكن هنا  فرق و . ذكرتتكل اليت غي  اسوبشمل ش باكت احلوس يةل سي منع اإ
ىل أ خره، اسوبش باكت احلاش امتل "، وهو ما يعين "بأأي وس يةلالتتويض  عبارة "بأأي ول كر سابقا. غي مقبول كام ذ  هذا ، و اإ

ذكل دلةل خمتلتة واكن هنا  تقس مي واحض خبصوص التتويض لحق  ي ولظر دلةل مزدوجة. احلوس يةل"  ي س ياق احلق  ي 
 بني ادلول الأعضاء.

تروهم عبارة ت أأنه عىل قوق، وهذا يتوقف عىل نوع احلق، و احلقسم صةل ب  هنا  وفد الروهند قد أأبرز أأنبأأن الرئيس أأفاد و  .120
ش باكت احلاسوب الأخرى، عندما يكون هنا  فرصة ملنع مثل هذه الإرسال عن طريق تشمل عىل أأهنا "بأأي وس يةل" 

الروهند وفد د موقف مبثل هذه الأنشطة. واكن من املروهم أأن نتروهم وفتتويض الوضع فامي يتعلق ابحلق  ي ال وقد يتغي الأنشطة. 
عادة الإرسال "بأأي وس يةل"، مبا  ي ذكل عرب ش باكت احل  تاكنو . هيئات البثعن طريق منعه ميكن ي ، واذلاسوببشأأن اإ

 ي منع أأي اس تخدام غي مرصح به بوضوح احلق منح قسم احلقوق من أأجل ب س تخدامه لهنا  نية واحضة لتعريف أأوسع 
 أأشارتدوى وجود تعريف واسع لإعادة الإرسال مبا  ي ذكل "بأأي وس يةل"، اليت ب الإقراراكن من املتيد و أأي منصة. رب ع

ىل احلقوق.  حتديدا اإ

يران ) .121 عادة الإرسال ش به املزتامن بدل من ب( الإسالمية -مجروهورية ورصح وفد اإ دراج اإ عادة الإرسال أأنه يؤيد اإ اإ
خبصوص موضوع امحلاية. وردا عن سؤال  الثاينالقسم ( من 3) ةالتقر أأكرث توافقا مع تبدو هذه الصيغة وأأفاد بأأن . املتأأخر

 التثبيت.ما بعد حق لأنه اكن اكن خارج نطاق معاهدة أأفاد بأأنه ، املتأأخر عادة الإرساللإ حول الأثر القانوين 

 ؤجل حلني حل هذهوالإرسال امل تأأخررسال امل منتصل لالإ وجود مصطلح اقةرح وفد الولايت املتحدة الأمريكية و  .122
أأن بعىل حق عندما اقةرح أأن وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اكن أأفاد باملسأأةل. وفامي يتعلق ابلنقطة الثانية، 

عادة الإرسال ابرصح يحق  ي أأن  اكن عىلو عبارة "بأأي وس يةل". فيه  تس تخدمقد اواحد الحق لل اقةراحه لإرسال أأو اإ
عادة الإرسال غي يس  هو ما عىل أأي منصة، و ذكل ل متش  واقبل البث عرب أأي وس يط. ما لإشارة  كون أأيضا احلق  ي منع اإ

"بأأي وس يةل"، اذلي اكن تظ التروهم الالكس ييك للحذر من أأنه  ي تدخهل السابق باملرصح به عىل ش بكة الإنةرنت. وذكر الوفد 
م روهامنح املزمع قوق ه  ي مناقشة احلفييمت النظر من التروهم وقد أأضيق طاق مبثابة ن نسخته وذكل ابس تخدام عبارة ضبط اكنية واإ

عادة الإرسال ش به طأأي وس يعرب " مرشوع ملثل هذا التعريف عىل  زتامن، أأعاد الوفد عرض اقةراحامل". وفامي يتعلق مبوضوع اإ
عادة الإرسال ش به  رسال زتامن يعين املالنحو التايل: "اإ روهيل الالزم لسييعاب فروق التوقيت أأو ليس  فقط ابلقدر هي تأأخمت اإ

ىل االكبيل("، البث لبث )أأو ل تقين الإرسال ال   لنطاق الهنايئ للمعاهدة.اسينادا اإ
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ضا ي  .123 ىل أأن هنا  أأيضا اقةراح اإ قد يرغب وفد بأأنه واقةرح  املؤجل،أأو رسال املتأأخر تعريتا لالابش امتل وأأشار الرئيس اإ
البيان اذلي أأدىل به وفد الرئيس ةل" أأوجز وفامي يتعلق ابس تخدام مصطلح "بأأي وس ي عريته.اقةراح وس يةل لتمن الوفود 

ىل اس تخدام الوفد  عادة الإرسالملصطلح الولايت املتحدة الأمريكية، وأأشار حتديدا اإ عادة  س تخدم لش امتلي ا  ، واذلاإ اإ
ىل أأن املناقشة اريفعادة الإرسال  ي التعلإ اقةرح تعريتا أأوسع قد الإنةرنت. واكن الوفد ش بكة الإرسال عرب  . وأأشار الرئيس اإ
بشأأن قامئة الأنشطة اليت اكنت للرأأي البث، واكن هنا  تبادل جيد هيئة ، )ج( لبندالتعريف الوارد  ي ابشأأن قد بدأأت 

ذا اكن نشاط مبا للجنة علام يطت اجزءا من هذا التعريف. وأأح  زمالاإ دراجمن عدمه، بغرض أأساس يا  ر  ىل أأن  توخلص هاإ اإ
ىلقد أأشارت بعض الوفود  تتجميع. واكننشاط ال كن اعتباره جزءا من هذا النشاط مي عبارة "بغض النظر عن التكنولوجيا  اإ
اجلةل الأخية من هذا التعريف اكن الرأأي أأنه من الأفضل وضع الربانم ". و خمرجات  ي مصطلح "تساءل عن املس تخدمة" و 

ذا مه بصدد دراسة قانونية والسؤولية عىل أأمهية امل أأكدت قد بعض الوفود  تاية. واكنأأل وهو موضوع امحلقسم أ خر،  ي  ما اإ
لسيمت  اكن عادة الإرسال. وقد )د(،  لبندالتعريف الوارد  ي اجمدية بشأأن مناقشة وبعد ذكل جرت رصاحة. هيا الإشارة اإ اإ

أأن بتوضيح ال صيل، مع من جانب أأي كيان أ خر غي كيان البث الأ ابلإرسال لتعريف فامي يتعلق ل نوقشت العنارص الأساس ية 
ماكنية الاس بانية والانلكزيية من النص املوحد. واكنت فائدة التعريف تا النسختني نعكس  ي لك ي ذكل ينبغي أأن  تمتثل  ي اإ

رسال  روهيئة البث، ابعتباره وس يةل لإعطاء الترصة ل روهامنح املزمع اس تخدامه  ي القسم اخلاص ابحلقوق  عادة اإ ملنع أأي معليات اإ
جراء ددة بشأأن احملقةراحات الابعض مت تقدمي غي مرصح هبا. و ماكنية اإ  ،، عىل سبيل املثالاريفلتععىل ابعض التعديالت اإ

شمل ي ميكن أأن الإرسال "بأأي وس يةل"، وذكل لتوضيح أأن  لتظ بدل من اس تخدام "عرب أأي وس يط" لتظ اس تخدام
شارة بدل من لتظ اقةراح حمدد لس تخدام ومت تقدمي الإرسال عرب الإنةرنت.  تعريف ل ابمرتبطا اكن الأمر اذلي بث، لتظ اإ

شارة من قبل أأي وعرب أأي وس يط لالإ بأأي وس يةل، الإرسال قةرح أأيضا أأن تشمل هذه العبارة: "متت مناقش ته. وا  ي الأول اذل
واسع التعريف ال . واكنت فائدة متدةالت امل امتل احلهبدف اش "، املتوض من قبلروهاأأو  ةالبث الأصليغي هيئة كيان أ خر 

توافق  ي ال الوضوح و يتوفر . واكن من املروهم أأن زمع منحروهاس ياق احلقوق املعىل قترص ي نع لن امل أأن احلق  ي الإرسال تمتثل  ي ل
عادة الإرسال. وفامي يتعلق  جياد ، ميكن املزمع منحروهاقوق احلاية و مبوضوع امحلال راء بشأأن نطاق اإ حلول للحد من نطاق امحلاية اإ

عادة الإرسال قرص بعض الاقةراحات لوق دمت تعريف نتسه. ال ولكن ليس  ي  زتامن. املالإرسال املزتامن أأو ش به عىل اإ
عادة الإرسال لأ ، نظرا لالإرسال املتأأخر أأو املؤجلتعريف اش امتل اقةرحت بعض الوفود و  ابلإرسال اذلي تقوم فقط مرتبط ن اإ
تقوم هبا شمل الأنشطة اليت املؤجل قد ي البث املزتامن أأو مصطلح البث الأصيل،  ي حني أأن غي هيئة  كياانت أأخرىبه 

 الأصلية.هيئة البث 

، كام هو رسالتعريف واسع لالهنا  ذكر وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأنه من الأفضل أأن يكون و  .124
عادة البث املعاهدات ادلولية الأخرى، لأنه ل يتعارض مع طاملا أأنه مقةرح  ي النص املوحد،   ي تكل مت اس تخدام مصطلح اإ

عادة الإرسال املزتامن ي تكل اخلطوط، و  يامتىش مععادة الإرسال لإ تعريف وفي ذلكل، ميكن تو. املعاهدات شمل لك من اإ
ذا اكن املتأأخرو  مل يمت تعريف ذكل لو "، حىت تأأخرالإرسال امل صطلح "الاحتتاظ مبن املروهم جدا مفتحقيق، ذكل غي قابل لل . واإ

ىل الإشارة  عند  .رسال شامل لالإرسال املزتامن واملتأأخرعامتد تعريف لالإ أأوىص الوفد اب. و روهامنح املزمع قوق احلاإ

ىل نية لتناين الأداء الأرجنتي  اجلعيةممثل وأأشار  .125 . عىل سبيل  غي اثبتة  ي اللغة الإس بانيةدامئا قاميات اكن لروها عبار أأن ال اإ
عادة الإرسال" اكن ببساطة  ن اكن ذكل مزتامنا أأو ل هيم ومرة أأخرى، يعين النقل الاكمل ليشء املثال، فاإن مصطلح "اإ اإ

ضافة من الأفضل أأنه ب. وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية متأأخرا أأنه مل بقيقة احل ، عىل الرمغ من املتأأخرةشارة لتظ الإ اإ
ذا اكناإ وفد اذلي اس تخدمه وس يكون من املتيد فروهم التعبي  من قبل.عن ذكل تحدث ي  الوفود الناطقة  تس بانيا حول ما اإ

ىل احلصول عىل ترمجة أأكرث دقة  ذا اكنت  وأأ ابلإس بانية  ي حاجة اإ بقت تكل ما اإ بنتس الطريقة اليت التعبيات قد ط 
عادةتعريف فكرة مل تكن . ومن عدمه يةنلكزي  ي اللغة الاهبا  تس تخدما متروهوما متأأخرا أأو مزتامنا الإرسال، سواء اكن  اإ

ذا نظر ىل املقةرحات اليت ق  ان جديدا اإ ادلامئة. واكن هنا  عدد من ادلول الأعضاء اليت اقةرحت ل اللجنة دمت  ي بداية معاإ
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، وابلتايل فاإن التكرة ليست جديدة. ومع ذكل، اكن تعريف به وفد الولايت املتحدة املؤجلأأو فكرة الإرسال املزتامن ابلتعل 
 عنرصا جديدا.مبثابة زتامن املالأمريكية املقةرح لإعادة الإرسال ش به 

بدل من ذكل، و لن يكون وش ياك. الإرسال املؤجل أأو املتأأخر ذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن تعريف و  .126
زتامن أأو املش به الإرسال املزتامن أأو شمل عبارة "ي تعريف الرئيس ل يمت تعديل املناقشة، اقةرح أأن وللحتاظ عىل حفوى 

الإرسال ، ولكن رمبا ليس الإرسال املزتامنأأنه اكن هنا  اتتاق بشأأن وأأعرب الوفد عن اعتقاده ب . ي هناية املطاف" املتأأخر
بني قوسني. لتظ متأأخر وضع اقةرح أأن يمت ، ذلكل الإرسال املتأأخرتعريف عىل اقا ل يبدو أأن هنا  اتتو. ش به املزتامن

 زتامن.املوش به الإرسال املزتامن ركز عىل ي ، واذلهاقةراح صيغةب وأأعرب عن رغبته  ي الاحتتاظ 

، من متأأخرمبارش أأو اكن يمت الإرسال بشلك بث أأو برجمة احملتوى، عادة ما ابلنس بة ل ذكر وفد جنوب أأفريقيا أأنه و  .127
عادة الإرسال، خصوصا  القنوات، اكن بيشغيل خشص اكن يقوم  ي الأنظمة الوطنية، عندما ولرايضة. فامي يتعلق ابحيث اإ

رسال ارشوط اخلاصة ب اخليارات أأحد  عادة مصطلح لربانم . وأأشار اىل أأن اس تخدام املزتامن للبث اليشغيل هو اإ الإرسال اإ
لك أأو اثنني من تكل الس تخدام أأعرب عن ارتياحه لو  املتأأخرو البث املزتامن أأو املبارش أأ ويه الثالث موعات اجملدلل عىل 

 .صطلحاتامل

عادة الإرسال ورد مصطلح  (،2( و )ب1ابلتقرتني )ب ورصح وفد الروهند أأنه فامي يتعلق .128 ( عىل أأنه 1 ي التقرة )باإ
ذا اكن (2)ب  ي التقرةوالأصلية. هيئة البث كيان أ خر غي  هأأنأأي الأصلية، هيئة البث غي  نه من غي الواحض ما اإ ، فاإ

عادة الإرسال ش به مصطلح  زتامن، املش به بشأأن الإرسال قةراح الاالأصلية أأو كيان أ خر. واكن هيئة البث زتامن يعين املاإ
رسال م اذلي اكن  عادة الإرسال و. ةالبث الأصليمن قبل هيئة تأأخر قليال مبثابة اإ القيام به من  اذلي متعىل أأنه مت تعريف اإ

ىل املناقشات السابقة لإدارة فروق املامثل للبث  ي الواقع هو زتامن املش به الإرسال قبل كيان أ خر، ولكن  الأصيل، اسينادا اإ
 التوقيت وغيها من القضااي.

عادة الإرسال اطلبه ىل رئيس وفد الروهند عالشكر و  .129 ذا اكن اإ  من قبل كيان أ خريمت حلصول عىل توضيحات بشأأن ما اإ
أأنه من أأجل كام أأفاد بأأنه جرى الاقةراح ب. املزمع منحروهااحلقوق قسم تعلق ب ي اكن وأأفاد بأأن ذكل لأصلية. غي هيئة البث ا
رسال جتنب الالتباس ليه عىل أأنه اإ اية. موضوع امحلس تخدم هذا املصطلح  ي قسم ي ش به مزتامن. كام س ، جيب الإشارة اإ

ىل التقرة )ه(، و    ي تكل املرحةل.بشأأنه قبل البث، وذكر أأنه مل يكن هنا  اتتاق ما أأشار الرئيس اإ

شارة وليس الإ حامية عليه وهو لةركزي جيب اأأن هنا  موضوع عن اعتقاده بوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأعرب  .130
شارة ما قبل البث واكنت البث.  ىل اإ حيث أأهنا كزي، ر املتروهوم امل البث كوهنا قصد هيئة بة ياغجرت الص البث. وقد تشي اإ

صعبة املقاصد اكنت و س تقبال املبارش من قبل اجلروهور. هبا الامرتني، ومتيل ليشمل برانجمروها وليس املقصود  تس تخدما
ىل تحديد وميكن ال  شارة ما قبل البث و تعريف. ال بعض الغموض  ي أأن تؤدي اإ اقةرح الوفد صياغة بديةل عىل النحو التايل: "اإ

ىل تعين الإشارة  ىل اجلروهور". و الإرسال غرض بالبث هيئة املرسةل اإ شارة البث نتسروها اليت ويه ، امع توأأهمتيسق لحقا اإ اإ
 لالس تقبال املبارش من قبل اجلروهور. تخصص

ىل تعريف "بذكر وفد اجلروهورية العربية السورية و  .131 هنا  تناقض بني هذا لأن قبل البث"، ما أأنه يرغب  ي العودة اإ
رساهل  التغطية الاكمةل ليشءعىل دل يقبل البث لأن ما نظرا و املصطلح والتعريف نتسه.  فقد أأيد  ي وقت لحق، سيمت اإ

 أأشارت اإىل أأبرز النقاطأأفاد بأأن بدل من ما قبل البث. و  أأبرز النقاطشار اىل أأ اذلي وفد اقةراح وفد جنوب أأفريقيا، ال
اكن بث ال قبل أأن ما ء عىل الربانم ،  ي حني سلط الضو و ث يء  ي وقت لحق ببفهيا كيان البث س يقوم احلالت اليت 

 التغطية الاكمةل.يعين 
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 لس اميالصيغة املقةرحة من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية،  ي الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  وفدونظر  .132
ىل هيئة ال رسالروها شارة اكن ل بد من اإ اخلاص بأأن الإ العنرص  ، الإشارةنوع ماهية يق ي ض قوم بت اح يالاقةر  أأن تروهم الوفدوت . بثاإ

ىل هيئة  هلكن ذا اكن من املمكن حلو  ي الصيغة السابقة.  اكن موجوديمل هو ما البث، و موجه اإ  اكن هنا  شك حول ما اإ
محلاية املمنوحة مبوجب عىل أأن ااية موضوع امحلمن  (1) التقرة تيتعلق مبوضوع امحلاية. ونصاذلي  ي هذا التعريف  ذكل
ىل امل قبل البث ما وفر حامية مماثةل لإشارات يأأن ذلكل ميكن و . بثهيئة ال  لصاحلعن طريق أأو املرسل بث ال عاهدة امتدت اإ

شارات  ىل هيئة رسلت قبل البث اليت أ  ما لأنه ميكن أأن يكون اإ ىل اجلروهة اليت اكنالبث اإ . بثهيئة ال نيابة عن عمل ت تأأو اإ
شارة مذكل  ميكن توضيحو  ما  ي تعريف اإ  امحلاية. ي موضوع ا قبل البث أأو  ي وقت لحق اإ

ذا تقرر اعامتد تعريف ما قبل البثاش امتل الإ ورصح وفد كولومبيا أأنه من املروهم  .133 سيمت و ي هذه احلاةل  ،شارة فقط اإ
ملعاهدات ادلولية ابشارة وعالقته الإ اكنت هنا  مناقشات هامة حول تعريف و "الربانم ". مع لتظ شارة" الإ "اش امتل لتظ 
ذا تضمنت مل تكن من وهجة النظر هذه، و الأخرى.  ل اإ شارة"  ي تعريف ما قبل البث، فضال الإ " لتظتكل املناقشة هممة اإ

 "الربانم ". لتظ عن

ذا اكن  .134 شارة ما قبل البث" بدل من لتظ ضع يمت و ن أأ  صحيحمن ال وتساءل وفد الروهند عام اإ قبل البث". ما "لتظ "اإ
ىل أأماكن أأو هيئات البث التقين بني تتعلق ابلإرسال هذه القضية أأفاد بأأن و  أأخرى. وينبغي تصممي مقرات من بعض الأماكن اإ

شارة ما قبل البث، وهذا يعين عىل أأنه ما قبل البث  رسال خيرج  ي شلك اإ لتظ ل مشلكة مسامهة أأن حيبث، وأأنه ينبغي اإ
 "البث".

شارة برانجمروها بث هيئة ال ترسل عندما هو البث بأأن ما قبل أأن نقول من الصحيح اكن وأأوحض وفد جنوب أأفريقيا أأنه  .135 اإ
ىل  ذا اكن  اجلروهور املشةرر اجلروهور، وحتديدا هو اذلي يرسلروها اإىل شارة الإ موزع يكون شارة و الإ موزع اإ تكل تقدم قناة  تاإ

اكن الربانم  اذلي محل وأأفاد بأأنه م ، البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا أأنه من حيث الربانالوفد . وأأيد مقابل اشةرا  اخلدمة
رسال مت ويالإشارات.  شارات ما قبل البث ملوزع اإ أأيد الوفد و شارة للجمروهور. الإ موزع ينقهل اذلي هو شارة والربانم  الإ اإ

دراج  شارة اليت حيملروها شارة الإ اإ شارة. الإ موزع هو شارة للجمروهور ينقل الإ قبل البث. والشخص اذلي ما الربانم  بدل من اإ
ىل موزع الإ البث وتقوم هيئة  شارة الإ أأن ملكية توزيع مبنيا عىل التروهم باكن ذكل و شارة. الإ توزيع اذلي يقوم ب شارة بنقلروها اإ

غيها بدلان و ي ني لروهيئات البث، مملوكاكن موزعو الإشارة ادلول الأعضاء بعض  ي وأأفاد بأأنه  ي لك ماكن. مماثةل ليست 
 هيئة عامة أأو كيان خاص.رة عن مؤسسات التوزيع عبااكنت 

ذا مت اختاذ قرار  هوأأكد الرئيس أأن .136  س يكون اكفيا.ف شارة الإ مثل هذا التوضيح  ي تعريف ل ابش امتاإ

اقةراح توس يع عىل وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عن شكره لوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .137
ذا مل يمت حل هذه املسأأةل و . بثهيئة ال لصاحل املنظامت اليت تعمل  وتشمل أأيضا بثهيئات ال ليشمل العبارة  الف ذكل، خباإ
نه ي  قمية  ي التعديل.وجود رى فاإ

يطاليا أأن  .138 يتأألف  الإرساللأن الإرسال شارة و الإ قامئة بني الزيد من التتكي  ي العالقة فرصة ملاللجنة متنح واقةرح وفد اإ
الإشارات. وبعبارة أأخرى، اكنت عن أأيضا احلديث  اكنجرى احلديث عن الإرسال عندما وأأفاد بأأنه من عدد من الإشارات. 

ليه تعريف ال شارة شيئا خاصا واكن الإ  اية محل ، اكنت هنا  حماوةل ي الواقعو. امن املناقشة السابقة احيحاذلي مت التوصل اإ
  سلسةل الإشارات.حامية ، وبعبارة أأخرى، الإرسال

ىل الرئيس  أأشارو  .139 ىل نقطة ول وصمت القد  هأأناإ هنا  عدد من  تاكنو . اريفتعال تلقي املقةرحات حول قسم انهتاء اإ
نسخة ال عكس  ي حبيث جيعلروها تنعلام هبذه الاقةراحات، بأأنه س يحاط الرئيس وأأفاد ثال. امتما البعض مهنواكن الاقةراحات، 

هبدف واخليارات اليت مت التعامل معروها، التعيل الوضع عن   ي التعبيا كون متيدالأمر اذلي س ينقحة من النص املوحد، امل 
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ذا اكن من املمكن  ىل بعض التوافق بشأأن التعاريف. التوصل معرفة ما اإ ىل القسم ابقل الرئيس وانتاإ موضوع ، الثاينملناقشة اإ
ىل البث املرسل من قبل امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة اإ ل متتد  : "( تنص عىل ما ييل1)التقرة وأأفاد بأأن امحلاية.  ل اإ

ىل هيئة البث، ولكن ليس نيابة عن أأو  ابب فتح الرئيس و  ."احملموةل من خالهلاملصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية اإ
ىل أأن القسم هل عالقة  ابش امتل قةراح االتقرة الأوىل تعكس ، و اذلي س مت حاميتهتروهم ما ب املناقشات بشأأن هذه التقرة. وأأشار اإ

شارة لكن برانم  حيمل عىل شارة"، الإ تعريف "، جرت مناقشة يفار تعال  ي قسم وامحلاية. مكوضوع  لبثا أأهنا ليست جمرد اإ
شارة اإىل النشاط، و الإ  هيئة البث، نيابة عن بل ، حفسب ن قبل هيئة البثيمت مل الإرسال اذلي شارة. مث اكنت هنا  اإ

أأو غيها من  املصنتاتحامية يغطي أأنه مل ممتثال  ي العنرص الثالث واكن . عليهط الضوء يسل ت ينبغي النظر فيه أأو واذلي 
املؤلف  مبوجب معاهدات حقهتا مت تغطيلأن تكل امحلاية قد لتجنب الارتبا  وذكل ، احملموةل من خالهلاملوضوعات احملمية 

 أأو ترشيعات حق املؤلف.

يطاليا. و أأدىل  تعليقني عىل البيان اذليبأأن دليه وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأفاد  .140 وفد رأأى البه وفد اإ
ىل أأشارت والبث الكبيل بث تعاريف ال طاملا أأن أأنه  هنا تش متل ، الإرسالاإ مل يكن وه. املوجودة بشارة عىل دلةل الإ ابلتعل فاإ

ذهو ولكن اكن السؤال  ،غيهاعنارص مطلوبة  من اخلطأأ أأن يكون هنا  تعريف لالإشارة، وأأي ا اكن ذكل رضوراي. ما اإ
ىل موضواب ىل ما قبل البث. وينبغي تصحيح التقرة ه مل تكن هنا  اية والتقرة الأوىل، لحظ الوفد أأنامحلع و لإشارة اإ شارة اإ اإ

ىل بث  رساهل مبعىن أأن امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة س متدد فقط اإ ىل ما قبل البث. بث عن طريق هيئة مت اإ وكذكل اإ
 ا قبل البث  ي تكل التقرة.ممتثل  ي اش امتل مه واكن اقةراح

دراجه بني قوسني، يتعني . ومع ذكل، ذكر أأن هذا الاقةراح ل يزال ابملداخهلط الرئيس علام يأأح و  .141 ل يوجد حيث اإ
دراج جامع ما قبل  حىت ال ن اتتاق بشأأن اإ ىل اإ دراجعىل البث  ي تكل املرحةل، ما مل يمت التوصل اإ لتعليق اب. وفامي يتعلق هاإ

ن ميكن  يمسامهة هامة جدا، واذلمبثابة اكن  هالأول اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، قال الرئيس اإ
 بعد مراجعة الوثيقة بأأمكلروها.فيه النظر 

من  حلصول عىل تعليقاتاطلب الافتتاحية، الرئيس خالل مالحظات أأنه بوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأفاد  .142
ىل اتساق موضوع امحلشأأهنا أأن  ىل أأن اس تخداماملسائل الأخرى بشأأن الإ اية مع تؤدي اإ جعهل "البث"  لتظ شارة. وأأشار اإ
اإىل نص كام ييل: "فقط ال وفد وغيه. واقةرح الوفد أأنه ميكن أأن يصبح طرحا المع املناقشات السابقة والنقاط اليت ميسقا 

شارات البث"، بدل من  ىل ي هيئة البث"، ولكن ل نيابة عن عن طريق أأو  املرسلبث "ال اإ . املصنتاتشمل الإشارة اإ
ىل امل  اأأهنبفةرض الوفد وا شارة اإ تكرة عدم توس يع نطاق ل، وعىل الرمغ من أأنه اكن داعام متاما املؤلف احملمية حبقصنتات اإ

يمت فهيا اس تخدام ملرة الأوىل اليت ا اىل أأهن، أأشار اإ صنتات احملمية حبقوق املؤلف الأساس يةمل ليشمل اعاهدة املامحلاية مبوجب 
اذلي اكن قد و  املقةرح للربانم  هتعريتاذلي يتعلق ب  ،"برانم "لتظ اس تخدام هو وفد حل بديل، و دلى ال. واكن صنتاتامل 

ىل عبارة " هقدم غامض يبدو صطلح املأأن أأفاد بو  ."خرىمية الأ املوضوعات احمل  ي اليوم السابق. وأأخيا، لتت الوفد الانيباه اإ
لهيا متأأكدأأنه غي جدا و  ، وأأفاد بأأن م انالرب ، غيمن ماهية املوضوعات احملمية الأخرى احملموةل عن طريق الإشارة املشار اإ

 .قليال توقفجعهل ي عدم اليقني 

ىل "بأأجاب الرئيس و  .143 قة قدمهتا من طلبات سابجاءت " قد احملموةل عن طريقروهااحملمية الأخرى  اتوضوعاملأأن الإشارة اإ
. وأأفاد SCCR/27/2 Revالوثيقة من  5وحتديدا  ي الصتحة  ،SCCR/27/2 Rوثيقة الاليت وردت  ي و  الوفود الأخرى

ىل "(6)امدة للالبديل أألف بأأن  ( 6) البديل ابء للامدةأأشار مية" و املوضوعات احمل ، اليت وردت  ي النص املوحد، أأشار اإ
مزيدا من  واالنص أأن يقدمه يتعني عىل مؤيدي الإشارة." واقةرح الرئيس أأنتكل احملموةل عن طريق خرى املوضوعات الأ "

جاء جنوب أأفريقيا واملكس يك و دي من املقةرحات الأصلية اليت أأدىل هبا وفجاءت هذه املقةرحات أأفاد بأأن الايضاحات. و 
 وفد الياابن.مقةرح ال خر من 
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ىل ال "لتظ وأأيد وفد الروهند اقةراح تغيي  .144 شارة البث"،لتظ بث" اإ تعبي وجعل شارة. الإ حامية اكن الغرض لكه لأن "اإ
شارة  "املوضوعات احملمية تأأيت عبارة أأنباقةراح وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأشار الوفد اإىل أأكرث وضوحا. و ذكل " البث "اإ
حامية احملتوى. ليس شارة و الإ حامية س يجعل أأن املسأأةل يه ن الاقةراح وافاد بأأ "احملتوى الأسايس". بند " حتت الأخرى
شارات لصاحل املرسةل من قبل أأو البث شارات اإ فقط ليشمل امحلاية ديد وينبغي مت ما هيئة البث، واليت ميكن أأن تشمل اإ

 بدل من ذكل.احملتوى الأسايس ام  أأو  تشمل الرب البث ولكن لقبل 

يطاليا  .145 متكني ال حقوق توضيح ل  ت عادةس تخدمقد ا تاحملمية الأخرى" اكن اتوضوعاملعبارة "لك بأأن ورصح وفد اإ
 واحلقوق اجملاورة.

يطاليا، اكن من الواحض أأن بشأأن متابعة ل ل  هأأن الأعضاء فيهذكر وفد الاحتاد الأورويب وادلول و  .146 املصنتات تعليقات وفد اإ
بشأأن ملناقشات وأأعرب عن انتتاحه عىل اوغيها من احلقوق ذات الصةل.  حق املؤلفقد أأشارت اإىل واملسائل الأخرى 

وغيها من املسائل اليت مت صنتات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي امل الروهدف من صيغة من شأأهنا أأن توحض أأن حامية 
 تأأثر.ي بث لن ال تضميهنا  ي 

ىل املناقشات اليت دارت حول موضوع امحلاية والتعليقات اليتو  .147 الاحتاد الأورويب وادلول  ودوفقدهما  أأشار الرئيس اإ
يطاليا. واكن الرئيس الأعض مشل مصطلح ي النص، واذلمؤيدي طلب من قد اء فيه والولايت املتحدة الأمريكية والروهند واإ

ىل " ات الأخرىوضوعامل" اليت انعكست  ي البديل أألف والبديل ابء من اجلزء املقابل من الوثيقة  س بابالأ رشح اإ
SCCR/27/2/Rev ىل بعض الوفود أأشارت . و خلص الرئيس و حلقوق اجملاورة. ابلروهذا املصطلح اكن متصال  أأن التروهم املعتاداإ

ذا اكنابواكن هنا  أأيضا اقةراح  .اس تخدام مصطلح "احملتوى الأسايس"بشأأن الاقةراح اذلي تقدم به وفد الروهند   لنظر فامي اإ
دراج   تعليقات.ابل رحب الرئيس و البث. ما قبل  حاميةينبغي اإ

دخال تكل بورصح وفد نيجياي  .148 هو شارة، واكن ذكل الإ حامية نطاق امحلاية اإىل حد ق يضي ت للتأأكد من  اكنارة العبأأن اإ
بأأنه وفد وأأفاد ال". تمت من خاللروهاعبارة "ولكن ليس عىل املصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية اليت تلعبه ادلور اذلي 

شارة   البث.توى وليس حم البث ميكن أأن يقبل الاقةراح اذلي قدمه وفد الروهند طاملا اكن الةركزي عىل حامية اإ

 دمع وفد جنوب أأفريقيا وهجة نظر وفد نيجياي.و  .149

بغي ذكل "، أأو املوضوعات الأخرىأأو املصنتات صياغة "ه يتضل وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن وذكر .150
ملواد أأو اب  يتعلقؤثر عىل حامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة فاميتعاهدة لن املأأن امحلاية املمنوحة مبوجب بتتيد صيغة 

اىل  عىل سبيل املثالبدل من اليت تشي عروفة، املواحضة و صيغ الس تخدام ال وأأعرب عن تتضيهل ل ي البث. املدرج ربانم  ال
تجنب كام أأعرب عن تتضيهل ل . ذكل اللتظ حتديداليساؤلت حول ما يعنيه ثي بعض ات قد يت "احملتوى الأسايس"، وال

 احضة.املصطلحات الو عىل ، والاعامتد أأخرى ترشح معىن احملتوى الأسايس تعاريف

" الأخرى عبارة "املوضوعات احملميةولزالت ليقني. اهامتم ابتروهم أأن هنا  ت أأنه بوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأفاد  .151
تسيبدل و . بشأأهنا اخيلادلاليشاور لتزال  ي طور صياغة ممكنة، ب ملشاركة  ي ا أأمهلعن الوفد أأعرب الشكو . و ض تثي بع

"دون الإخالل حبامية حق املؤلف  ي املصنتات بعبارة عبارة "ولكن ليس عىل املصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية" 
محمية مبوجب احلقوق ذات جزء منه، وأأية مصاحل أأي ربانم  احملمي أأو ال ي  لمؤلفلحق الأدبية والتنية، مبا  ي ذكل أأي 

شارة ما قبل البث(بواسطة  نقوةلم و الصةل أأو احلقوق اجملاورة  شارة البث )اإ أأن امحلاية املمنوحة معوما هو قةراح الااكن و . "اإ
شارة ما قبل البث( متتد فقط ليشمل "عاهدة املمبوجب  شارة البث )اإ البث، دون هيئة نيابة عن يق أأو عن طر املرسةل اإ

ربانم  احملمي، أأو جزء منه، وأأية ال ي  لمؤلفلحق الإخالل حبامية حق املؤلف  ي املصنتات الأدبية والتنية، مبا  ي ذكل أأي 
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لبقاء وذكل ل  "عدم"اس تخدام لتظ ميكن أأيضا  "خالل"دون الإ لتظ  بدل من. و قوق ذات الصةل"احلمصاحل محمية مبوجب 
ىل الصيغة احلالية.ميكن  ماأأقرب   اإ

لتعليق عىل الاقةراحات املقدمة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية والبدائل الأخرى اليت قدمت، اوطلب الرئيس  .152
  شةر .املقصد امل  ي حماوةل لإبراز 

يكون قد تبس يط بأأن ال تقدم به. واقةرح اذلي قةراح عىل الا وفد الولايت املتحدة الأمريكية وشكر وفد نيجياي .153
ىل أأهنحيث أأفضل من الاقةراح،  حق املؤلف، ولكن الأمر هو  قد أأدركوا أأنو شارة. الإ الاس مترار  ي الةركزي عىل م حباجة اإ

 .ااقةراحا مبسطأأيضا أأعلن الوفد أأنه س يقدم و حىت العالمات التجارية.  وأأ كون احلقوق اجملاورة يميكن أأن 

أأي شمل أأي نوع من امللكية التكرية وكذكل ي لمحتوى الأسايس أأن ميكن ل س يط التب حلتاظ عىل ه ابذكر وفد الروهند أأنو  .154
مع املناقشة  تناغامم مصطلح "احملتوى الأسايس" وأأفاد بأأن . املؤلفحق مضن واليت قد تكون  ة لعامة الناسمتوفر مواد 

اكنت و . احملتوىن احملمول هو املضمواحلاوية واكن اكنت يه الإشارة حيث احلاوية واحملتوى، اليت أأجريت بشأأن السابقة 
ميكن و . حق املؤلفمحمية مبوجب كون مادة يميكن أأن اذلي  احملتوىه هو ما نقلتأأن معلية تقنية،  ي حني عبارة عن شارة الإ 
حول حامية اكن السؤال احلامس وأأفاد بأأن . لعامة الناسحيث أأهنا متاحة ق املؤلف محمية حباحملتوى أأيضا مواد غي يكون أأن 

شارة  ذا هيئة البثاإ  شارة.الإ تكون هنا  مشلكة فامي يتعلق حبامية ، فس  لعامة الناساملتاحة بعض املواد ام س تخدما مت ا، واإ

ىل أأن الرئيس  وأأشار .155  اموادنقلت لو أأن الإشارة عىل سبيل املثال أأاثر قضية أأخرى بشأأن ما س يحدث قد وفد الروهند اإ
 .متاحة لعامة الناس

جياد أأفضل طريقة للتعبي عن الإشارة. و املمتثل  ي شةر  بشأأن املقصد امل ذكر وفد السودان أأنه اكن يتحدث و  .156 أأعرب اإ
ىل أأن اجملموعة االروهند ون دي رصحيات اليت أأدىل هبا وفعن تأأييده للت  ي قد نظرت  ي هذا املوضوع فريقية لإ يجياي. وأأشار اإ

اكن هنا  جانب أ خر و أأن وفد جنوب أأفريقيا اكن يتحدث عن حامية الإشارة. بر اللجنة لجنة ادلامئة. وذك  ل أأخرى دورات 
أأشاكل خمتلتة من  تتضمنفقد قوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، معنية حبخرى الأ عاهدات املاكنت حيث توى و ابحمل يرتبط 

تتعامل مع تكل للويبو أأخرى ات هنا  ابلتعل معاهد تاكنو عن طريق الإشارة. يمت نقهل ميكن أأن اذلي  امحلاية للمحتوى
ىل احملتو أأشارت اجلوانب، وعندما  اكنت هنا  و توى احملمي وغي احملمي. لك من احمل تحدث عن ت ت اكنى، ادلول الأعضاء اإ

 لعامة الناسمصنتات متاحة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وابلإضافة اإىل ذكل، اكنت هنا  لتائدة اس تثناءات وتقييدات 
 اأأهنم اكنوا  ي حقبة جديدة حيث اكن هنا  سوقا ثقافيوهو جدا  همام اأ خر  سؤالارصح بأأن هنا  و ومصنتات محمية.

 ي هذه املسائل عند النظر  ي اقةراح اللجنة تنظر وسائل الإعالم احلديثة. واقةرح الوفد أأن و بتكرة امل ديدة و اجلمنتجات ل ل 
، اقةرح اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية التكرية ة اىل اتتاق ي اشار وأأمرياك الالتينية والاكرييب. وفد مجموعة بدلان 

أأن هنا  ابلتعل اتتاقية روما حيث ه ينبغي حماوةل اجياد تتامه مشةر  بني ادلول الأعضاء لتتادي سوء التتسي، بأأنالوفد 
 املعاهدات ادلولية بعني الاعتبار دون تكلأأخذ جيب عىل اللجنة ادلامئة و . بثحبقوق هيئات ال املعنية وغيها من املعاهدات 

فقط عن حامية  تحدثت  تادلول الأعضاء اكنوأأفاد بأأن معينة.  عن مواقفاحلديث عن احلقوق اجلديدة اليت قد تنشأأ 
بث هيئات ال يكن دلى مل و. الإرسالأأو أأي نوع أ خر من وليس من خالل الإرسال املزتامن  شارةالإ هيئات البث من خالل 

بعني الاعتبار  ي السوق الثقا ي. واقةرح الوفد أأنه ينبغي أأن يمت أأخذها أأن  ليت جيبالواحئ نقل الب فامي يتعلق حدود معينة 
للرشوط اليت حتمك خيضع ينبغي أأن ي البث نقل احملتوى اذلروهيئات ، حبيث ميكن ل هتنظمياملطلوب توى احمل  ي الاعتبار يؤخذ 

  ي اليرشيعات الوطنية. التقييدات والاس تثناءاتا اسييعاب امللكية التكرية. ومن املروهم أأيض

يتعني عىل ادلول الأعضاء و موضوع الاس تثناءات والتقييدات  ي مرحةل لحقة. مع سيمت التعامل  هبأأنالرئيس أأفاد و  .157
جياد  كر وفد من أأجل خدمة بعض الأهداف العامة أأو املصاحل العامة، كام ذ التقييدات والاس تثناءاتطريقة لتتعيل اإ

ىل تعريف و السودان.  معاهدة  تليس اأأن نوحض أأهنهو عاهدة املاية وذكر أأن أأفضل طريقة لتوضيح موضوع امحلأأشار الرئيس اإ
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خلص الرئيس املناقشات واملقةرحات اليت و لروهذا الغرض.  ق املؤلفمعنية حبهنا  ابلتعل معاهدات حيث تتعامل مع احملتوى، 
أأو املصنتات احملمية الربانم  أأو  اية وليس احملتوىهو امحلواحض أأن الروهدف من الاكن أأفاد بأأنه حىت تكل اللحظة. و مت تقدميروها 
جياد روهمة وأأفاد بأأن امل . حبق املؤلف  أأفضل طريقة للتعبي عن ذكل.متثلت  ي اإ

يكولوجيا املعرفيةاممثل وأأشار  .158 ىل التعليق ملؤسسة ادلولية لالإ وأأفاد بأأنه . ملشاعابشأأن اذلي اكن قد أأدىل به وفد الروهند  اإ
عىل بعض أأجزاء أأخرى من معمتدة اية موضوع امحلحول ادلول الأعضاء العديد من قضااي اكنت  ،كثي من النوايح ي 

ذا اكنت و املعاهدة.  س نة، مثل تكل  50أأو  20ملدة حق كليس  -التثبيت ما بعد ل يشمل حقوق اذلي ؤقت املق تنشئ احلاإ
خرى الأ س تثناءات الاو لعامة الناستاحة القضااي امل فاإن  –مؤقت محلاية البث احلي مر كأ ولكن  شاريعاليت نرشت  ي بعض امل 

نشااحلأأقل أأمهية. وبقدر ما اكنت هنا  تكل الأنواع من س تصبح  يكولوجيا افاإن ا، هئقوق املعمرة اليت مت اإ ملؤسسة ادلولية لالإ
ملؤسسة اريد تل كام . لعامة الناسمتاحة الأش ياء اليت اكنت  طبقة من احلقوق اليت حتميال  تكلرى تريد أأن تل املعرفية 

يكولوجيا املعرفية مبوجب تراخيص املشاع الإبداعي ومن مث بلك حرية أأعامهلم بةرخيص لناس يقوم اوضعا حيث  ادلولية لالإ
ىل ممتلاكت خاصة هب هيئات البث متكنت  يكولوجيا ا . وقدم ممثلامن حتويلروها اإ اخلاص ثال امل  املعرفيةملؤسسة ادلولية لالإ
ذا ما مت بهث، و ابلاكملمقابلروها دفع ي  مل أ داءات لولايت املتحدة الأمريكية، حيث اكنت هنا  اب ن اإ ماكن ذكل يعين ا فاإ أأنه ابإ

ىل معاجلة مسأأةل ل حيتاج موضوع امحلتسويقروها. وهيئة البث  مبوجب تراخيص املتاحة أأو  لعامة الناساملصنتات املتاحة اية اإ
يكولوجيا املعرفيةا اقةرح ممثل أأ و ع الإبداعي. املشا  ميكن تناولروها  ي التقييدات والاس تثناءات.أأنه  ملؤسسة ادلولية لالإ

 (1)لتقرة واليت اكنت متصةل ابنقطة سابقة، جمددا عىل الولايت املتحدة وكندا  الاحتاد الأمرييك ملوس يقيي وأأكد ممثل .159
طار موضوع  شارة والربام ، عىل النحو احملدد من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية، الإ مصطلحات أأن ويه امحلاية،  ي اإ

 ل العديد من املشالك اليت أأثيت  ي املناقشة.سوف حت

ىل التقرة نو  .160 أأحاكم هذه املعاهدة أأية حامية فامي ينبغي أأل توفر "اليت نصت عىل ما ييل:  (2)قل الرئيس املناقشة اإ
عادة مبيتعلق  عادة الإرسال اكن عنرصا أأساس يا و .بأأي وس يةل" الإرسالجرد اإ ىل أأن تعريف اإ بأأنه النشاط  هتيعر مت توأأشار اإ

عادة جمرد واكن لتظ . ةالبث الأصليغي هيئة من جانب أأي كيان أ خر اذلي يمت  ىل يشي الإرسال اإ من اذلي مت النشاط اإ
ىل املقةر الرئيس . وأأشار ةالبث الأصليغي هيئة جانب أأي كيان أ خر   ضافة "بأأي وس يةل".ابإ حات املقدمة من الوفود اإ

ىل وأأشار وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  .161 الصحيح من اكن وأأفاد بأأنه سابقا. قد أأاثرها  النقاط اليت اكناإ
عادة ينص عىل اذلي  مكوجود احل مبوجب  اكن محمييهيئات البث الأصلية مل غي كياانت أأخرى من قبل رسال الإ أأن اإ

 يعين الإرسالاذلي و عادة الإرسال، لإ تعريف هنا  اكن وحيث الوفد فنية حبتة. الىت أأاثرها خرى الأ ط انقال واكنت  اهدة.املع
ىل تعاريف و . تنيضاف لالإ  م يعد هنا  حاجة فبأأي وس يةل،  عادة الإرسال"، لأهنا تشي اإ ىل قول "جمرد اإ ليست هنا  حاجة اإ

عادة الإرسال و  عادة الإرسال.قول للليس هنا  حاجة اإ  "بأأي وس يةل" لأهنا مدرجة ابلتعل  ي تعريف اإ

 . وفامي يتعلقاميكن حذفروه وابلتايلعادة الإرسال، لإ أأن عبارة "بأأي وس يةل" اكنت  ي التعريف املقةرح عىل وأأكد الرئيس  .162
تكل مت اقتباس فقد ، SCCR/27/2/Revوثيقة ال"جمرد"، حىت لو اكن جزءا من املقةرحات السابقة اليت وردت  ي  بـلتظ

 ي تكل املرحةل.  هحااقةر مت ما حتديدا التقرة الثانية تعكس واكنت التقرة من املقةرحات املتلتة اليت اكنت جزءا من الوثيقة. 
دراهجاكن يقصد وقد  جراء بعض التعديالت  ااإ رتباط صحيح الاال شلك ل عكس ابمبا ي ي النص املوحد اجلديد، وابلتايل ميكن اإ

عادة ب  عادة الإرسال تعريف اإ اقةرح  وابلتايلاكن ل يزال قيد النظر، فقد ، هاس تخداماذلي سيمت الإرسال. وأأاي اكن تعريف اإ
 وضع بني قوسني.يأأن الرئيس 

الإرسال  مؤسسات اإىل تشار أأ الكبيل البث و  البث اتهيئ تعاريفذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن و  .163
 تعاريفقراءة هذه ال وبواملس تتيد الوحيد من املعاهدة.  املس تتيد الرئييست تكل الروهيئات أأو املؤسسات يه اكنو الأصلية. 
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رسال كيان اكن احلقيقة بأأن ال ن جمرد ة لأ كن مطلوبتمل  بأأمكلروها( 2)التقرة بأأن هنا  جحة ، س نجد أأن بشلك وثيق مؤسسة اإ
 ث الكبيل وابلتايل خارج نطاق امحلاية مبوجب املعاهدة.أأو الببث خارج نطاق تعريف هيئات ال  عهلجيشأأنه أأن  من

، 6من املادة  5 ي الصتحة  SCCR/27/2/Rev  ي الوثيقةاكنت مشموةل املقةرحات السابقة أأن الرئيس أأفاد و  .164
عادة رشوط املعىل أأن  (2)التقرة  تنطاق التطبيق. ونصبعنوان  . بأأي وس يةلالإرسال عاهدة جيب أأل توفر أأي حامية جملرد اإ
جرد مبتوفر أأية حامية فامي يتعلق أأن هذه املعاهدة رشوط : "ل جيوز ل عىل أأنهلبديل ابء ( اب6)من املادة  (1) 4التقرة ونصت 

عادة الإرسال بأأية وس يةل  ليه  ي املادةلاإ  (".5التقرات )أأ، ب، د( من املادة ) الإرسال املشار اإ

يران ) .165 عادة الإرسال جيوز تنتيذ بأأنه ( الإسالمية -مجروهورية ورصح وفد اإ مثل الةرمجة التورية  بعض التعديل معاإ
عادة الإرسال مع عىل سبيل املثال  ي الأحداث الرايضيةشتروهية والةرمجة ال  ذا اكن اإ جراء . وتساءل عام اإ تعديالت بس يطة اإ

رسال أأو  عادة اإ  املعاهدة. مبوجبامحلاية  موضوعمت اسيبعاده من سيس يعترب جمرد اإ

يطاو  .166 ذا و شارة. الإ وليس  حملتوىالأمر يتعلق اب أأنبليا رد وفد اإ هنالإ  اكنت املعاهدة حتمياإ . تكام اكنس تظل  اشارة، فاإ
ذا اكنو  ن الإ عىل الأمر مقترصا  اإ عادة الإرسال نشاط شارة فاإ  .كام اكن دامئاس يظل اإ

ذف حبوأأشار وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .167
  ي الوقت املناسب.يعقب عىل ذكل ( وذكر أأنه س  2التقرة )

يطاليا عن اتتاقه وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأعرب  .168 اذلي و  يمت تعديل خصائصهس بأأن الإرسال اذلي مع وفد اإ
يران )اكن  رسال رمبا يشلك  ه( يناقشالإسالمية -مجروهورية وفد اإ رسال، وأأاثر أأيضا قضااي فامي يتعلق ا وليس جديداإ عادة اإ اإ

نه س يكون مبثابة وأأفاد أأنه ابإ شارة. الإ بني احملتوى و جياده  لإ اوةلت هنا  حمناذلي اكابلمتيزي  ضا ي فاإ رسال ضافة حمتوى اإ اإ
ذا اكعجديد. وتساءل  طابع ت بتغيي مسحاليت  طتيتة  ي الشلك التينال تغييات أأو ال شارة الإ نت التغييات الطتيتة  ي ام اإ

عادةشارةالإ  رسال. ، سيشلك ابلتايل جمرد اإ   اإ

يران )التتكي واقةرح الرئيس أأنه ينبغي  .169 (. وطلب من املنظامت غي الإسالمية -مجروهورية  ي النقاط اليت أأاثرها وفد اإ
ىل التقرة حيث مل تكن هنا  أأي تعليقات. و (2)التقرة تقدمي تعليقاهتا حول احلكومية  مبوضوع املتعلقة  (3)، انتقلت املناقشة اإ
عادة الإرسال املزتامن أأو ش به بث هيئات ال ينبغي أأن تمتع  هأأنعىل  (3)التقرة  تامحلاية. ونص  زتامن بأأي وس يةلاملأأيضا حبامية اإ
عادة  كام لو اكن عادة الإرسال لأنهقد نهبت بشأأن مصطلح العديد من الوفود أأن بالرئيس أأفاد . و ابثهذا رسال الإ اإ  ،اس تخدام اإ

عادة الإرسال"قد ، واكام اكنوا قد أأوحض هيئة البث نشاط يقوم به كيان أ خر غي ب تعلق عىل أأنه ي  مت تعريف مصطلح "اإ
بدل من و الأصلية. هيئة البث ه تقدم ي زتامن اذلاملاىل البث املزتامن أأو ش به تكل الوفود تشي رمبا اكنت و الأصلية. 

عادة الإرسال" رمبا ميكن اس تخدام مصطلح " عادة الإرسال اذلالإرسالاس تخدام مصطلح "اإ ي " ليك ل يتعارض مع تعريف اإ
التقرة عىل لتعليق ل الباب الرئيس فتح و الأصلية.  غي هيئة البثأأخرى  كياانتفقط للأنشطة اليت قامت هبا مت ختصيصه 

(3). 

عرب ش باكت احلاسوب، الإرسال تضمن  (3)بأأي وس يةل" الوارد  ي التقرة الإرسال " مصطلح نأأ ذكر وفد الياابن و  .170
لزامية  ي التقرةرسال عرب امحلاية لالأأن تكل يبدو ابلتايل و . ومع ذكل، اكنت هنا  وهجات نظر (3) ش باكت احلاسوب اإ

ذا اكن مبشأأن ادلول الأعضاء أأعربت عهنا خمتلتة  شارات الإرسال عرب جيب ا اإ قد وفد ال. واكن ش باكت احلاسوبحامية اإ
 حتديد كيتية  يرونة املتعاقدة مبالأطراف زودت مكرر، اليت  6املادة وهو نص  SCCR/27/2/Revاقةرح نصا  ي الوثيقة 

شارات الإرسال عرب   من امللحق. 3صتحة د  ي الالوار نعكس اقةراحه  ي النص ي . وطلب الوفد أأن ش باكت احلاسوبحامية اإ
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عادة الإرسال" ينبغي بمع اقةراح الرئيس عن اتتاقه وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب  .171 أأن مصطلح "اإ
ىل " رسال نه لأ " الإرسالتغييه اإ التقرة اليت جتعل طريقة ابلقامئة الإرسال متتد . واقةرح أأن بثمت القيام به من قبل هيئة ال اكن اإ

". ابثالإرسال هذا كام لواكن بأأي وس يةل  هثاباملتأأخر ل زتامن أأو املش به أأو  لبث املزتامنل محلاية ابمتتع أأيضا ت ا ييل: "عىل م تنص
ىل البث املزتامن وغي  كام أأن . امحمي بثروهيئات ال البث املتأأخر ل كون يينبغي أأيضا أأن ، زتامناملوأأوحض الوفد أأنه ابلإضافة اإ

ضافة  أأو ش به مزتامن، بشلك مزتامن  ارسال بهثتقوم ابإ البث وضع اكنت هيئات عن أأوحضت أأن احلديث اكن " ا"بهثعبارة اإ
دراج بشلك متأأخر.أأو  ليه اجلروهور اليت يس تطيع لطريقة بث ابمن قبل هيئات ال الإرسال  وأأيد أأيضا اإ اكن و ي املمن الوصول اإ

 امحلاية.موضوع درج عىل أأهنا التئة الرابعة اليت س ت  بة مبثا. وس يكون ذكل ايةره لك مهنم مكوضوع امحلااذلي خيتالوقت 

مكرر  6أأشار الرئيس اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفد الياابن وطلب من الأمانة قراءة الاقةراح الوارد  ي املادة و  .172
 .SCCR/27/22من ملحق الوثيقة  3حة ابلصت

ت بناء عىل ، واليت اكناسوبسةل عرب ش باكت احلعىل حامية الإشارات املر  تمكرر نص 6الأمانة أأن املادة فادت وأأ  .173
شارات ـ الكبيل حبامية لبث وال بث ( تمتتع هيئات ال 1اقةراح من وفد الياابن. ") رسالروها ]اإ شارات الإرسال / اإ ابس تثناء اإ

شارات الإرسال املزتامن وغي املتغي لب محلاية املنصوص املطالبة ابجيوز ل ( 2. )ش باكت احلاسوب[ عرب عىل الطلبالقامئ  اهثاإ
ذا اكن ترشيع الطرف املتعاقد اذلي دلى ( 1علهيا  ي التقرة ) ل اإ ليه أأي طرف متعاقد اإ  الكبيلبث والبث هيئات ال تنمتي اإ

ىل احلد اذلي يسمح به الطرف املتعاقديس اخلاصة  احملددةختضع التدابي ( 4هذه امحلاية. )طلب توفي  حيامث مت مح بذكل، واإ
 توفي امحلاية".حيامث مت طلب يرشيع الطرف املتعاقد ومداها ل ( 1لتقرة )ابحة محلاية املمنو اب

ىل دعا الرئيس وفد الياابن و  .174 . هغتاصيوراء أأس باب مزااي وجود هذا الاقةراح، فضال عن توضيح السبب تقدمي اإ
 وخلص أأيضا الاقةراحات الإضافية اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه.

الياابن والاحتاد الأورويب وادلول  يلك من وفدقدهما لمقةرحات اليت ؤيد لذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه مو  .175
حدى اكنو نص. ال نظر  ي الطرق اليت قد تعكس هذه املقةرحات كجزء من أأفاد بأأنه الأعضاء فيه. و  قام الافاكر اليت ت اإ

عادة صياغة التقرة )يه دمت للنظر فهيا ناقش هتا وق  مب  ىل أأنه عىل مدمكونه جموعة مك( 3اإ ادلورات ار من خيارين. وأأشار اإ
واسيبعاد البث الش بيك. ومن شأأن ذكل  يئبث الروهواال امية حبعىل نطاق واسع و  الوفود لكروها تقريباقبلت السابقة للجنة ادلامئة، 

وفد الياابن فامي يتعلق حبامية أأدىل هبا  قةراحات اليت. وأأشار الوفد اإىل الاالأوليار يؤدي اإىل صيغة توافقية بشأأن اخل أأن 
املؤجل وأأشار بشأأن الإرسال وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه املقدم من قةراح الاالطلب والإرسال غي القامئ عىل 

ىل أأنه حىت  اتحة احلاإ نشاهئا ق ميكن أأن معلية اإ ميكن لدلول الأعضاء كخيار مس تقل، مع مس توى اختياري للحامية يمت اإ
 للتطبيق. نيصياغة حمددة جلعل هذين اخليارين قابلبشأأن للعمل مع الوفود الأخرى وأأعرب عن سعادته اعامتده. 

عادة الإرسال" فامي يتعلق لتظ أأمهية النظر  ي كولومبيا  وفدوأأبرز  .176 ، ميكن (2)راجعة التقرة وأأفاد أأنه مب. (3)لتقرة اب"اإ
ىل الترصحيات اليت أأدىل هبا وفأأن يكون هنا  بعض الارتبا الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد دي  . وأأشار الوفد اإ

وفرت عىل الرمغ من أأهنا وذكر بأأنه ل لزوم لروها. ( 2)التقرة عرب عن موافقته عىل أأن أأ الأورويب وادلول الأعضاء فيه، و 
عادة الإرسال" مل ا بشأأن حقيقة وضوح عادة الإرسال" أأو "جمرد اإ ل أأهنا قد ختاية  ي حد ذاته، امحلع و ضمو كن يأأن "اإ لق اإ
 .(3)  ي ضوء التقرةها نظر  عندخالف 

بدل من و . (3)من خالل تقدمي توضيح  ي التقرة الف تجنب هذا اخلت هنا  حماوةل ل اكن هأأنعىل وأأكد الرئيس  .177
عادة الإرسال"،   ".الإرسالمصطلح "ام س تخدسيمت ااس تخدام مصطلح "اإ

أأنه يرغب  ي توضيح اخليارات اليت حددها وفد الولايت املتحدة بذكر وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه و  .178
ىل  عىل ما يه (3)لتقرة ابحتتاظ الامتثل  ي ميكن أأن ي ات يار أأحد اخل أأن الأمريكية. وأأضاف أأنه يتتروهم  عليه، مع الإشارة اإ
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الإرسال و الإرسال املتأأخر حامية أأوسع من شأأهنا أأن تشمل أأيضا يمتثل  ي زتامن. واكن اخليار الثاين املامن وش به البث املزت 
لبث الش بيك ل لبث املزتامن وحامية ل حامية ممتثال  ي وجود  الطلب. أأما اخليار الثالث اذلي اقةرحه وفد الياابن اكنحسب 

لزامية، ولكن هبام امحلس تكون ني اخليارين الأولأأن هو عىل أأساس اختياري. واكن الترق  أأوسع، وال خر أأضيق أأحدهام اية اإ
ما تتروهمه اكن و لزامية ولكن عىل نطاق أأوسع. الإ لحامية لزتامن. واكن اخليار الثاين املأأو ش به البث املزتامن فقط هو ضيق الأ و 

 تياري.حامية ولكن عىل أأساس اخ ا أأهنهو من وفد الياابن املقدم قةراح من الا

جراء م أأنه بذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية و  .179 ثالثة، ولكن عىل أأساس ال يارات ة بشأأن اخل داخلي اتشاوربصدد اإ
نه  ي حاجة نعكس البث املزتامن، ي أأنه  ي حني ينبغي أأن رأأى ، مبديئ ىل فاإ ملرونة لوفود معينة مل ابسمح ي من شأأنه أأن  خياراإ

ىل بيان وفد كولومبيا و حق ع عىل يتوق ال عىل ة تكن  ي تكل املرحةل قادر  أأن أأعرب عن اتتاقه بالبث املزتامن. وأأشار الوفد اإ
تبدأأ التقرة عارض وهو أأن هذا التللقضاء عىل هن  صياغة هنا  . واقةرح أأن (3)و  (2)بني التقرتني تعارض هنا  بعض ال 

 .للتقرتني ابلتواجد معاواليت من شأأهنا أأن تسمح ، أأعاله " (2)التقرة بغض النظر عن بعبارة: " (3)

ذا اكني طرف متعاقد أأن ميكن للكأأول، . اقةراحهبتوضيح فائدة وفد الياابن قام و  .180 امية س يقوم حب قرر بنتسه ما اإ
شارات الإرسال عرب   قرر أأيضا مدى امحلايةيوابلإضافة اإىل ذكل، ميكن للك طرف متعاقد أأن من عدمه.  ش باكت احلاسوباإ

 أأن الاقةراح مرن ومناسب.أأعرب الوفد عن اعتقاده بلروهذه الأس باب، و . التدابي اخلاصة هباو 

التدابي الواجب اختاذها فامي يتعلق حول هذه امحلاية بل مبدى ، حفسب محلايةابرتبط ل توأأكد الرئيس أأن املرونة  .181
ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن خلص الرئيس املناقشة بشأأن اخليارات امل و . ش باكت احلاسوباية عرب محلاب تلتة. وأأشار اإ
عنده  ميكناذلي دى املخرى وأأن هنا  بعض ال راء بشأأن الأ نطاق امحلاية أأن املرونة ميكن أأن تساعد عىل النظر  ي عنارص ب

لزاكأ للجنة ادلامئة ادلورات السابقة أأجزاء الأنشطة اليت س بق ذكرها  ي الرمس البياين  ي اش امتل  فتح الرئيس و مية. حاكم اإ
 املنظامت غي احلكومية.من جانب للتعليق الباب 

بدلا عرب  65لموس يقيني  ي أأكرث من لأأنه ميثل النقاابت واملنظامت املروهنية  ممثل الاحتاد ادلويل للموس يقينيوأأفاد  .182
شاراهتا، هيئات البث ادلامئة حول حامية اللجنة من مناقشات س نة  18خالل و القارات امخلس.  مت تقدمي ضد قرصنة اإ

ماكنية لحتتظات  قوق، اليت من شأأهنا أأن تؤثر عىل احملتوى احملمي مبوجب حقوق احلصول عىل احلعدة مرات بسبب توقيت واإ
ىل أأن هيئات ال الاحتاد أأخرى. وأأشار ممثل  حمتوى كبي من املوس يقى دلهيا أأاحاب احلقوق واكن من نتسروها اكنت بث اإ

ذا ما يكون هنا  عدم تناسق وظ م معيق أأنه س  وأأفاد باملسجةل.  ميكن أأن تؤثر عىل  بثحقوق جديدة لروهيئات ال  تنحم  اإ
مؤلتي حقوق جتاه بعض العداء عن شعورمه ب  واأأعرباملبدعون قد املبدعني،  ي حني أأنه  ي بعض ادلول الأعضاء، اكن حقوق 

هيئات البث تسوية مسأأةل حامية حول هنا  قضية ملحة  تناكو منع عاز ي املوس يقى من المتتع بامثر معلروهم. دلرجة احملتوى، 
شاراهتا واكن رساهل  ي احملتوى اذلي شاركوا هنا  أأيضا حاجة ملحة ملاكفأأة املروهنيني اذلين  تضد قرصنة اإ عن طريق يمت اإ

، SCCR/31/4يقة الواردة  ي الوث  فناين الأداءمباكفأأة لتطورات املتعلقة الاحتاد عن اهامتمه ابأأعرب ممثل و الإشارات. 
طار أأمرياك الالتينية والاكرييب وفد مجموعة بدلان املقدمة من  من جدول أأعامل اللجنة ادلامئة. وأأاثرت تكل الوثيقة  8البند  ي اإ

ماكنية الوصول اإىل عرب ش بكة الإنةرنت اس تخدام تسجيالهتمتائدة فناين الأداء لة ملاكفأأة الأساس يالقضية  ىل اإ ، ابلإضافة اإ
اليت تؤثر عىل الأمور لك لأأكرب  فروهامكام أأفاد بأأن الوثيقة وفرت معلومات شتافة حيث اكنت هنا  ممارسات غي عادةل. 

. عرب ش بكة الإنةرنتاملوس يقى اليت اكنت تس تخدم من أأجر عىل حصة عادةل فناين الأداء دون حصول  تحالاليت و احلقوق، 
اللجنة الاحتاد جشع ممثل و عرص تدفق الانةرنت.   ي الأداء واليسجيل الصويتبشأأن معاهدة الويبو أأمهية مبثابة  واكن ذكل
ىل املامرساتبدل من أأن تالأداء، صكو  حتمي فناين وجود مبا يضمن لتعامل مع هذه القضية عىل اادلامئة  م هتحرماليت  ؤدي اإ

الاس تجابة ينبغي اليت  عامل فناين الأداءمن  ةط قويو اكن هنا  ضغأأفاد بأأنه . و نةرنتمصنتاهتم عرب الإ  س تخدامقاء امن الأجر ل
 .الأداء واليسجيل الصويتبشأأن معاهدة الويبو ، لس امي  ي لروها  ي أأرسع وقت ممكن
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يكولوجيا املعرفيةاوأأشار ممثل  .183 ىل  ملؤسسة ادلولية لالإ اوية مقابل احملتوى. احلشارة مقابل احملتوى أأو فكرة الإ مناقشة اإ
شارة و . وميكن التصل بني جذابة واكن الناس يتحدثون عن ذكل لس نوات عديدةتبدو أأهنا وأأفاد ب هنا  أأن فكرة أأن هنا  اإ
ىل مداخالت وفد ي الواقع عىل هذا النحول يس تقمي الوضع . ومع ذكل، حمتوى الياابن والاحتاد الأورويب  ي. وأأشار املمثل اإ

ذا اكنت دلهيم ف ي املعاهدة.  هناما اكان يتوقع اوصت نفيه، اذليوادلول الأعضاء  مىت  واأأن يترس  محول احملتوى ول ميكهنحاوية اإ
طبقة من امحلاية  واصمقد  ي احلقيقة فاإهنم لس تخدام احملتوى نتسه، أأصبحت غي هممة ابلنس بة اختتت هذه احلاوية أأو 
ذا ما نظر اللجنة  ي الامنذج الأخرى ت ملمثل أأن اقةرح او املس تخدم. حقوق تنافس حقوق املؤلف و  ا اكنوا متيدة مل تاكناإ

ذا اكنوا يتحدثون عن يء قصي الأ  ساعة أأو  24مثل احلياة عىل مدار جل حياولون القيام به. واكن من املالمئ أأن نسأأل ما اإ
ن وفد الاحتاد الأورويب وأأفاد بأأ يد  ي املتاوضات. لروها دور ج  شارة مقابل احملتوى اكنالإ شكك  ي فكرة أأن و يء دامئ. عن 

ليه فراد من اجلروهور اليت ميكن لأ لطريقة بث ابهيئات ال اذلي تقوم به الإرسال اش امتل  قةرحقد اوادلول الأعضاء فيه  الوصول اإ
ىل مواقع املؤسسة . وأأشار ممثل ، مكوضوع امحلايةمهنم بنتسهلك  ي املاكن اذلي خيتاره والوقت  ي  مثل نتتليكس اإ
(Netflix )أأو هولو (Hulu) . احلق اخلاص املقةرح من قبل وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ل ينطبق وذكر أأن

ل عىل  ن الاقةراح املقدم من اإ . (Yahoo) أأخرى تتعل اليشء نتسه مثل ايهوؤسسات ، ولكن اكنت هنا  مهيئات البثاإ
قوية هيئات البث وس تصبح  ه سيمت تتضيلالتاكفؤ لأننوع من عدم خلق قد ضاء فيه وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأع

من  جوجل ويوتيوبو  فيس بو و  أأطراف أأخرى مثل ايهومنع س تخلق احلق اذلي س يكون من الصعب لقد اكنت س ياس يا. 
املس تخدم واليت مت حتميلروها هما قداحلق  ي املطالبة حبق امللكية التكرية  ي املواد اليت عىل يوتيوب حيصل سوف و . المتتع به

ىل بيان وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وذكر أأنه مل يكن مرحياملؤسسة عىل مواقع الويب اخلاصة به. وأأشار ممثل  . مبا يكتي ااإ
طاملا ميكن تنتيذه بشلك خمتلف لك ما اكن قد طلبه ه باد الأورويب ولك ادلول الأعضاء وفد الاحتمنح يقةرح البيان واكن 

حتدد و عىل شاشات التلتزيون  ةالس ياسرجال هيئات البث  تس تضيف ي مرحةل التنتيذ، و ي الولايت املتحدة الأمريكية. 
وس تضغط هيئات حلد الأدىن. عند ا ومن مث س يكون هنا  تثبيت ، ي لك دوةل من ادلول الأعضاءمت انتخابه يمن اذلي 

يكولوجيا املعرفيةاوأأفاد بأأن رات املتطرفة من املعاهدة. الإصداالبث لصاحل  زاء اكنت  ملؤسسة ادلولية لالإ تشعر ابلقلق اإ
ىل أأناملاملناقشات بشأأن اذلي اكنت تسلكه جتاه الا وأأفاد بأأن من خالل احلد من املس تتيدين. ييقروها ض ت مل يمت  هعاهدة، ابلنظر اإ

حمطات وخماوف لطريقة اليت تعكس اهامتمات ابمع القرصنة املرشوعة  تسوى طبقة رقيقة تعاململ ينشئ اية موضوع امحل
 التلتزيون والإذاعة.

ىل JBA) يةالتجار  روهيئات البثل  يةعية الياابن اجل شار ممثل وأأ  .184 أأنه يؤيد الهن  اذلي اقةرحه وفد أأفاد باية و امحل موضوع( اإ
ىل امليض قدما ؤدي مرونة وس يأأكرث اكن عىل أأساس اختياري، لأنه لس امي الهن  القامئ الياابن،  ىل ما اإ وراء املأأزق. وفامي اإ
أأخذ تنوع التكنولوجيا  ي بلقرصنة و امليشعب لنطاق ال ابلنظر اإىل أأن و، بث" لروهيئات ال روهامنح وق املزمع "احلقبـ يتعلق 

روها منح زمع قوق املوأأفاد بأأن احلقادرة عىل حماربة القرصنة. هيئات البث عىل أأمهية أأن تكون أأكد ممثل اجلعية الاعتبار، 
عادة الإرسال ولكن  ما أأن متتد اإىل  جيبلروهيئات البث ينبغي أأن تكون اكفية من هذا املنظور، وينبغي أأل تقترص عىل حقوق اإ

عن عاهدة جيب أأن ل تقل املمبوجب روها منح املزمع أأن احلقوق اجلعية بتثبيت. وعالوة عىل ذكل، أأكد ممثل بعد حقوق ال 
 اتتاقية روما.جب مبو  احلقوق املمنوحة

أأنه اكن قد حتدث  ي مناس بات خمتلتة حول  ريةاحتاد هيئات البث الأيبيية الأمريكية من أأجل امللكية التكوذكر ممثل  .185
اإىل الاحتاد عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة. وأأشار ممثل مطروحا موضوع حامية هيئات البث اليت اكن س نوات عدد ال 

أأفاد مواضيع أأخرى عىل جدول الأعامل. و ابش امتل  الكونغووالس نغال و والاكرييب أأمرياك الالتينية مجموعة بدلان وفود مقةرحات 
ىل النظر  ي العامل أأحناء  ي أأمرياك الالتينية وبقية هيئات البث حتتاج و هنا  حاجة ملحة وعاجةل محلاية هيئات البث. بأأن  اإ
، قضية حتديدامناقشة هذه ال  ي ادلورات حيث ميكن أأن تس متر اللجنة ادلامئة  اجامتع ما بنيالاحتاد عقد اقةرح ممثل و . ذكل
وأأعرب عن أأمهل تحقيق تقدم ملموس. ب مجيع الوفود واملنظامت غي احلكومية من ام زت العىل احلصول تكون قادرة عىل حىت 
 .قادماجلعية العامة املؤمتر ادلبلومايس  ي العام التعقد أأن  ي 
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نه يؤيد الاقةراح اذلي تقدم به مبأأنه فامي يتعلق  البحث والإعالم  ي جمال حق املؤلفمركز ذكر ممثل و  .186 وضوع امحلاية، فاإ
حل وسط جيد. واكن مبثابة عىل أأساس اختياري، ونييجة ذلكل، اكن مران جدا و اكن هذا الاقةراح أأفاد بأأن وفد الياابن. و 

عبارة اية، اكنت ال موضوع امحلمن  (3)تي التقرة فالنص املوحد. ن بشأأ لرئيس ا يود طرحه عىل افني سؤالاالاحتاد ممثل دلى 
وابلتايل، . مبعىن الإرسالأألف وابء لتعريف البث  نيالك البديلواكن . ا"بثهذا الإرسال  : "كام لو اكنتنص عىل الأخية
ذا ممثل  تساءل ىل ممثل أأشار ". و بثاهذا الإرسال "كام لو اكن النص عىل  تش متلمن الصحيح أأن اكن الاحتاد عام اإ الاحتاد اإ

وضع اللمسات وعىل  نضجت عىل أأساس النص املوحد واقةرح أأن تركز عىل هدف واحدقد أأن مناقشة اللجنة ادلامئة 
ضافية للمناقشات غي  جلسةوأأفاد بأأن عقد اية من أأجل الإرساع  ي املناقشة. موضوع امحلالأخية عىل  رمسية بشأأن النص الاإ

 .امتيدا أأمر أأيضا كون يقد 

أأنه ميثل املنتجني  الشخيص البرصي السمعي للنسخ ةكاملشةر  الادارة جلعيات الأورويب الاحتادممثل  ذكرو  .187
نه يؤيد بقوة هن    رئييس يكاكنت رش وأأفاد بأأن هيئات البث شارة. الإ القامئ عىل املعاهدة الأوروبيني. وهبذه الصتة، فاإ

املعاهدة أأيضا التكنولوجيات اجلديدة تتبىن جيب أأن كام القرصنة. عىل حماربة  مجيعاعاهدة تساعدمه املجيب أأن و لمنتجني. ل 
رسال هيئات البث بطريقة  يمت توزيعروها من قبل املنصات الرمقية من يك لمحتوى، لل  بس يطال تجميع ال  ةطريقبل تسمح بتقليد اإ

دخال الاحتاد امحلاية، أأيد ممثل مبوضوع أأي نوع. وفامي يتعلق   مضن نتس الهن  القامئ عىل الإشارة. ةاتحالإ اإ

اية هيئات البث عىل امحلقدرة لك الإشارة قد أأرض بأأن اختالس التلتزة التجارية  ي أأورواب مجعية ممثل وأأفاد  .188
نشاء احملتوى، فضال عن تنظمي وجدوةل وتروجي وتوزيع ذكل أأعضاهئا همام سلبا عىل ذكل  أأثروقد . احملتوى والاسيامثر  ي اإ

يوية اجملمتع الإبداعي فامي يتعلق حب الأوروبية ل غىن عهنا بث ملعلومات والةرفيه. واكنت هيئات ال  ابجامهيمهتزويد ىل عم وقدرهت
مشلكة مبثابة ملمول الرئييس للمحتوى السمعي البرصي الأورويب. واكنت القرصنة التلتزيونية االسمعي البرصي، كام اكنت 

املعاهدة جيب أأن تكون  أأنالاحتاد رأأى ممثل و . امليةع، وابلتايل جيب أأن تكون احللول ش بكة الإنةرنت عامليةواكنت  عاملية
عبارة اكنوا املعاهدة  أأن أأعضاء ي احلقيقة البس يطة تمتثل لتكنولوجيات القدمية. و ابليست مرتبطة املس تقبل و معاهدة تواجه 

الاحتاد أأيد ممثل و . االتكنولوجية وملطالب مشاهدهيمنظامت ديناميكية قادرة عىل الاس تجابة الرسيعة لتطور البيئات عن 
 الاقةراح املقدم من الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  ي هذا الشأأن.

الاحتاد  لترصحيات اليت أأدىل هبا ممثيلة ل دمععن الولايت املتحدة وكندا  الاحتاد الأمرييك ملوس يقييوأأعرب ممثل  .189
ن ، و يكولوجيا املعرفيةملؤسسة ادلولية لالإ او  ادلويل للموس يقيني  تاكنأأفاد بأأهنا الأخية وفق رشوط معينة. و اكنت ترصحيات اإ

ل أأنه املس تتيدين املبارشين من املعاهدة، يكونوا مل املوس يقيني  عىل الرمغ من أأنو أأكرث تتاؤل بشأأن تطور العملية.  م هل تاكناإ
تنبع  ي لك من الولايت املتحدة الأمريكية وكندا، وقرصنة. الوقاية من المبسأأةل جدا ون هممتون اكن املوس يقيو حصة كبية. 

شارة البث، اليت حتتوي عىل املواد املسجةل الاحتاد أأيد ممثل و حامية فناين الأداء من حامية أأاحاب احلقوق.  هن  الةركزي عىل اإ
رسالروها  وقف وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وأأشار أأعرب عن تأأييده مل ي هذا الصدد، وب احلقوق. ااحأأ من قبل املرصح ابإ

ورة العامل ث عاهدة. ومع ذكل، فقد شروهداملحمافظة بشلك مثي لالإجعاب فامي يتعلق بصياغة اكنت أأن اللجنة ادلامئة حقيقة اإىل 
مثل هذا التغي . ومن احملمتل أأن يكون الأداء واليسجيل الصويتبشأأن معاهدة الويبو منذ رمقية منذ اعامتد اتتاقية روما و 

طويةل  ي منذ فةرة  جسدةتطلب طرقا جديدة للتتكي وطرقا جديدة للتعبي عن املتاهمي املت قد اجلذري  ي النظام البييئ 
ىل هذا احلد، و الإطار ادلويل حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.  الولايت املتحدة  الاحتاد الأمرييك ملوس يقييأأعرب ممثل اإ

ريئة ملشلكة تزايد الاس تغالل غي املرصح به اجلتعاةل و الس تجاابت الاكشاف س ت اعىل يشجيع ال عن رغبته  ي وكندا 
 للمحتوى الإبداعي.

كام ذكر من قبل، و  ي مجيع أأحناء العامل. تونوغرامات أأنه ميثل صناعة الالتونوغرامات الاحتاد ادلويل لصناعة ذكر ممثل و  .190
يمت منح حىت ل اختاذ احليطة بث لروها ما يربرها. ومع ذكل، لبد من أأن معاهدة ماكحفة قرصنة ال أأعرب عن اعتقاده 

تس تحق هيئات البث أأفاد بأأن و تنقهل الإشارات. توى اذلي اس تخدام احمل دون قصد حقوقا أأكرث من من املعاهدة املس تتيدين 
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عادة الإرسال غي املرصح به ضد امحلاية  الالسلكية السلكية أأو الوسائل ، سواء عن طريق أأو ما قبل البثبث ل لإشارات ااإ
نةرنت.ومبا  ي ذكل  رسال أأخرىتوس يع نطاق امحلاية لتغطية أأي أأعامل  من شأأنومع ذكل،  عرب الإ الإرسال ، مبا  ي ذكل اإ

، وهو  ي كثي بنقهل تاحملتوى اذلي قاما  ي عىل حنو فعال حقوق نح هيئات البثأأن مي  أأو الاس تنسا  اتحةأأو الإ  للجمروهور
درجت أ  اليت  تعاريفمه ويؤسسون عىل ال اعتبار ي  واأأخذأأن يأأمهية بوفود الالاحتاد كر ممثل ذ  و . ن ليس ملاك لروهامن الأحيا

مصطلح "البث" لالإشارة وأأفاد بأأنه ينبغي مواصةل اس تخدام اتتاقية روما. ؤلف، لس امي ابلتعل  ي املعاهدات ادلولية حلقوق امل
ىل الإرسال اب ىل البث اس تخدام وكذكل اجلروهور اس تقبال ة تائدالسلكية لالوسائل لاإ عادة الإرسال" لالإشارة اإ مصطلح "اإ

حدى من قبل املزتامن  ىل و أأخرى. وبطبيعة احلال، بث بث هيئة ل البث  مؤسساتاإ ليه متديد املد احلاإ محلاية عاهدة اذلي يمت اإ
عادة الإرسال عرب  ىلالتعاريف ذات الصةل ، س تحتاج ش باكت احلاسوبأأو بلية ش باكت الك ال اإ . وقد نوقشت بشأأهنااتتاق  اإ

شارات البث اليت تنتجروها  عىل مبدأأ أأن أأولئك اذلين والبناء تروهم الت اللجنة ادلامئة مع دلى البث لس نوات عديدة هيئات حامية اإ
نتاج احملتوى جيب أأن يكون  ممثل وأأكد ام بذكل. لقياأأجر الالزمة للحصول عىل أأيضا الأدوات القانونية دلهيم اسيمثروا  ي اإ

ضافية ل اليسجيالت أأن هذا املبدأأ ينطبق أأيضا عىل منتجي الاحتاد عىل  روهيئات وجيب أأن يكون متروهوما أأنه قبل منح حقوق اإ
 بث اليسجيالت اخلاصة هبم.روهم مقابل حقوق اليسجيالت عىل  منتجيحصول دلول الأعضاء ضامن تعني عىل ا، ي البث

 ي كندا والولايت املتحدة الأمريكية هيئات الإذاعة أأنه ميثل  الاذاعة لروهيئات الشاملية أأمرياك مجعيةممثل ذكر و  .191
ىل بياانته السابقة بشأأن احلاجة امللحة اجلعية واملكس يك. وأأشار ممثل  ىل اإ شارات البث واإ مل حتديث الإطار ادلويل محلاية اإ

ىل القسم اجلعية تكرار تكل البياانت. وأأشار ممثل يرغب  ي  فامي يتعلق وأأفاد بأأنه من النص املوحد. الثاين والثالث أأيضا اإ
ن اية، مبوضوع امحل غطي احملتوى الأسايس. وحتقيقا لروهذه تلبث، مع توضيح أأنه ل ينبغي أأن احامية اإىل  تشار أأ التقرة الأوىل فاإ

شارات البث" سيبابالغاية، قد تكون هنا  مزية  ي الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية  دال مصطلح "اإ
أأن الصياغة املناس بة هيئات البث عىل ، وافقت الثالثلقسم الترعي ابمن أأجل جعل هذه النقطة أأكرث وضوحا. وفامي يتعلق 

عادة الإرسال" للأس باب اليت الإرسالكون "تجيب أأن   ي القسم الترعي وخرى. الأ وفود بعض الالرئيس و أأوحضروها " وليس "اإ
وأأفاد بأأن اليت تعمل  ي بيئة التصالت احلالية. روهيئات البث ل قصوى ابلنس بة أأمهية ذو بي "بأأي وس يةل" ، اكن التع الثالث

شارات البث عندختاق الإ  قد عرب الإنةرنت من شأأنه أأن خيلق ثغرة هائةل، الأمر اذلي بهثا بطريقة ش به مزتامنة   ي حامية اإ
شارات البث.  ىل القسم وابلنتقال يقوض حامية اإ ىل ممثل أأشار ، ثالثال اإ دمعت الهن  املبني  ي هيئات البث أأن اجلعية اإ

ضد ، ولكن جيب أأن تكون فعاةل للحامية عىل هيئات البث ركزت ةوضيق. وقد تقبل هيئات البث حامية منظمة البديل أألف
 عاةل.وفر أأساسا محلاية جمدية وفف م يالبديل ابء أأما شارات. لالإ القرصنة والاس تغالل غي املرصح به 

 15 ـلس نوات الطوال اامتعات اللجنة ادلامئة اكنت حارضة لج الرابطة بأأن الرابطة ادلولية للبث الإذاعيممثل وأأفاد  .192
 اس متعت، تكل الس نواتار عىل مدو أأمرياك الالتينية. ابلنس بة لروهيئات البث  ي يدل عىل أأمهية املعاهدة  وهو مااملاضية، 

ىل التعليقات واملساهامت اليت قدمهتا الوفود. وأأشار ممثل  الرابطة ادلولية للبث الإذاعي ىل أأ رتياح الرابطة اببعناية اإ م بصدد هناإ
ممثل أأعرب من وهجة النظر هذه، و . بثحتقيق ما يلزم من عزم عىل امليض قدما حنو معاهدة لتحديث حقوق هيئات ال 

نه يويص بعقد  ،عمليةال أأنه من أأجل ترسيع الرابطة عن اعتقاده ب للتعامل حرصاي مع صياغة ادلامئة اجامتع خاص للجنة فاإ
الاجامتع خالل الأشروهر الس تة الأوىل من الس نة يمت عقد . واقةرح أأن حولروها اجلوانب اليت مل يكن هنا  توافق  ي ال راء

حنو مليض قدما ة ابادلامئالاجامتعات املعتادة للجنة وهتمت . قادمةالثانية من الس نة الالس تة وبعد ذكل خالل الأشروهر  قادمةال
ىل اجلعية العامة. يت س تنتاجئ الهتيئة ال  فامي  الاذاعة لروهيئات الشاملية أأمرياك مجعية ممثل نوأأعرب عن تأأييده ملا أأدىل به قدم اإ
 لنص املقةرح.ابيتعلق 

أأنه ميثل املعلومات الإلكةرونية للمكتبات ومعل مع املكتبات  ي  ومعاهدها ذكر ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتباتو  .193
اية وشدد عىل أأمهية التأأكد من أأن أأي موضوع امحلاإىل ل الاحتاد ممثالبدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. وأأشار 

نشاء لقد أأي حمتوى أأسايس. بفامي يتعلق لإشارة وليس فامي يتعلق ابامحلاية موضوع صك جديد من شأأنه أأن حيد من  اكن اإ
ىل احملتوى مصدر قلق كبي  ضافية ابلنس بة طبقة جديدة من احلقوق اليت أأثرت عىل الوصول اإ للمكتبات لأنه فرض حواجز اإ
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ماكنية  عىل ىل املعرفة، اإ أأن  شأأنهمن قوق احلطبقة جديدة من أأفاد بأأن وجود . و لعامة الناساملتاح حملتوى لس امي االوصول اإ
ابلإضافة اإىل خلق مشالك بشلك حر، عىل ترخيص أأعامهلم  مقدرهتعىل س يؤثر ى و احملتو  ي مشالك لأاحاب احلقوق  لقخي

واكنت معلية مع مثل هذه امحلاية الزائدة النامجة عن طبقات متعددة من احلقوق. جتارب لمكتبات ت ل اكنو . للمس تخدمني
. حقبة امخلسينات من القرن العرشينمت بثه أأصال  ي اكن قد مت  اروهمن أأرش يت  مكتبة  ي أأورواب تريد نرش تسجيل صويتهنا  
عادة بث  يال خذ ومت أأ  ورثة املؤلف وتنازل الأداء  حقوق فناينانهتاء عىل الرمغ من و . مثانينات القرن العرشين يسجيل من اإ
ل أأن الثقافية للعمل، ة لأمهيا يأأي رسوم نظعن   مرييكأأ دولر  10 000البث حوايل أأن تسدد لروهيئة كتبة عىل امل اكن اإ

عادة الإرسال. منطبقة أأيضا اكنت شارة الإ حامية لأن يسجيل ال س تخدام ترصحي ابللحصول عىل  ابلنس بة للعديد من وعىل اإ
لهيا صنتات . ونييجة ذلكل، ظلت امل ةاملكتبات، اكنت هذه التاكليف غي وارد املكتبات دلى القمية اجامتعيا ل ميكن الوصول اإ

ىل احملتوظات، ردو و  الوفود النظر  ي الاحتاد من طلب ممثل و . ابملصنتاتحرمان اجلروهور من المتتع الأمر اذلي أأدى اإ
 دافعي الرضائب واجملمتع من أأي معاهدة مقةرحة، فضال عن فوائدها املتصورة.الواقعة عىل عاتق التاكليف 

نتاج السمعي البرصي و أأنه ميثل  الأفالم يات منتجيجلع الاحتاد ادلويل ممثل وأأفاد  .194  ي مجيع أأحناء  مؤسساهتمالسيامن والإ
مكيات كبية من الربجمة بةرخيص قامت ة التابعة لالحتاد الإبداعي اتالقطاعأأفاد بأأن كام ذكر  ي ترصحيات سابقة، و العامل. 

للعديد ابلنس بة اسةراتيجية لبث هيئات ا ي مجيع أأحناء العامل. واكنت الرشاكة التجارية مع  اليت انتجروها لروهيئات البثالأصلية 
بداعية ت  انتسروهاكنت هيئات البث من املنتجني و  جناح خدماهتا ومنح املس هتلكني  ي عمتد عىل قدراهتم الإ اخلربة اجليدة اليت اإ

شارة الاحتاد بممثل وأأقر . ايتوقعوهن لك أأشاكل القرصنة، اس تزنفت روها مثل مثل و مشلكة متوطنة. هيئات البث أأن قرصنة اإ
 يات منتجيجلع الاحتاد ادلويل ودمع الاقتصاد السمعي البرصي كلك مع عواقب سلبية ابلنس بة للمس هتلكني.  منة قميال 

ت تكل امحلاية عىل ادلول الأعضاء  ي حتقيق تقدم ملموس حنو معاهدة بشأأن حامية هيئات البث، طاملا اقترص  الأفالم
ىل رتياح الاحتاد ابواملنتجني. و ي هذا الصدد، أأشار ممثل  لأاحاب احلقوقلإشارة ومل تؤثر عىل احلقوق احلرصية ا أأن هذا اإ

مع ولية اجلعية ميسقا ، واكن ادلامئة ملناقشات ادلول الأعضاء خالل تكل ادلورة للجنة ةالأساس يمبثابة النقطة الهن  اكن 
ىل أأشار ممثل كام . 2007لعام  العامة ، وأأعرب وانب أأخرى من النص املوحدجبشأأن املناقشات اليت جرت الاحتاد ابهامتم اإ

ىل توصل  ىل اتتاق حول تعاريف عن تطلعه اإ  .جمديةادلول الأعضاء اإ

ذاعةو  .195 ل أأهنم اكنوا ، قد مت اإحرازه أأنه عىل الرمغ من ان هنا  تقدما جيداب ذكر ممثل الاحتاد الأورويب لالإ لبعض اإ
تعمقوا  ي لكام و أأكرث صعوبة. لكام أأصبحت ، وقتا أأطول ولكام اس تغرقت العمليةكنولوجيا، وتية الت متخلتني عن الوقت 

من اجليل   ي غضون بضع س نوات، س يكون هنا  ش بكةوللخربة القانونية والعملية. أأكرب اكنت هنا  حاجة لكام التتاصيل، 
نةرنت وجود ، مما يعين اخلامس ىل ب  وابلتايل انتقال البث عرب الروهاتف النقال فائق الرسعة بث اإ هتم االناس ثالجدلى وعد أ خر. اإ

أأيضا الناس ودلى مساء ذكل اليوم. س تذاع الرايضية اليت الالزمة للربام  ضافية عة الإ اجلبعض رشاء اليت ختربمه بأأن يقوموا 
ذا اكن ينبغي تسجيل الربام  اليت تهواتتروهم النقاةل  ذا اكنت دلهيم شاهدمل طلب مهنم ما اإ هتا  ي وقت أ خر مناسب هلم، اإ
 تأأصبحأأن القوانني  ي بعض ادلول الأعضاء  ي املنطقة الأفريقية عندما ع م متاجأأة سارة الاحتاد ممثل تلقى و . مواعيد أأخرى

ن القرصنة أأفاد بأأ أأن تتع م مهنا. ومع ذكل، من مناطق أأخرى اقةرح أأنه رمبا تمتكن لتغطية تكل القضااي و دلهيا الإماكنية ابلتعل 
روهذه التطورات تأأثي عىل نطاق التطبيق وعىل ل كون يجيب أأن و أأصبحت أأيضا أأرسع وأأسروهل وأأكرث انيشارا من ذي قبل. 

ذاعة حتاد الأورويبوأأفاد بأأن الابشلك غي مبارش أأيضا عىل التعاريف. أأن يكون لروها تأأثي نطاق احلقوق. وهذا يعين  دمع ي لالإ
بس يطة ومبارشة قدر  تعاريفتكل ال جعل نطاق التطبيق و بشأأن وادلول الأعضاء فيه مقةرحات وفد الاحتاد الأورويب 

ماكنية نقل الإ الإماكن.  ىل متاهمي فلن يكون السلكية، الأأو الوسائل السلكية شارة عرب ومبجرد الإقرار ابإ هنا  حاجة لالإشارة اإ
مثل البث من ء الامر بيشسوف ينهتيي  خالفه. وخبالف ذكل وأأ  جديدة مثل وسائل الإعالم أأو الش باكت أأو املنصات

وهجات نظر ممثيل يات منتجي الأفالم جلع الاحتاد ادلويل أأيد ممثل خرى، الأ قضااي لفامي يتعلق ابو أألعاب التيديو. خالل منصة 
 الاحتادات الإذاعية الأخرى.
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ذا اكنت هنا  أأي منظامت حكومية دولية و  .196 ، نا  طلب بذكلوحيث مل يكن ه طلب اللكمة. تسأأل الرئيس عام اإ
ىل مناقشة موضوع العودة اقةرح  ىل أأنه خالل املناقشات اليت دارت حول التقرةامحلاإ يكون  قةرح أأن، ا  (2) اية. وأأشار اإ

عادة الإرسال هو املصطلح مصطلح  ىل الأنشطة اليت قامت هبا اإ البث غي هيئات خمتلتة كياانت املناسب لأنه يشي اإ
عادة الإرسال"، وتساءل عام ات اليت مت تقدميروها، توضيحتناول أأحد ال ، (3)لتقرة فامي يتعلق ابالأصيل. و  اس تخدام مصطلح "اإ

ذا اكن جيب أأن يكون " عادة الإرسال، تعارض " بدل من ذكل، لتجنب ال الإرسالاإ اىل حيث الإشارة اكنت مع تعريف اإ
ىل قد و . البث الاصليةأأنشطة هيئات  ليكون قرار س تؤخر الوأأهنا  (3)ن التقرة العديد من الاقةراحات بشأأ اس متع اجليع اإ
ىل  ذا اكنمسيندا اإ ذا ما ، أأو ش باكت احلاسوبدم عرب ق  اذلي  لإرسالكل اهن  اختياري ذلقد مت اختاذ  ما اإ اكن قد مت اإ

دراجه  ي املأأن البث املزتامن وغي اعتبار  لزامية بشأأن موضوع امحلحاكم الأ زتامن ميكن اإ كن أأن ميو ملعاهدة. اخلاص اباية الإ
الإرسال حة اش امتل ااتبعض الوفود أأنه ينبغي  تختاذه من قبل ادلول الأعضاء. كام اقةرحميكن اخيار املتأأخر ك ةر  الإرسال ي  

ليه من املاجلروهور من عضاء ميكن لأ بطريقة  ىل و . اذلي خيتاره لك مهنموقت الاكن و ي الوصول اإ ثية امل ناقشة امل أأشار الرئيس اإ
ذا اكن هنا  توافق  ي ال راء بشأأن هذا الاقةراح. لالهامتم بشأأن اقةر  ىل التتكي  ي ما اإ ذا اكنت هنا  و اح وفد الياابن وأأملح اإ اإ

نه حاجة ملزيد من الوقت للتتكي  ي الامر،  ىل التقرة الانتقال ميكن فاإ نصت مسأأةل البث الكبيل. و ( 4)التقرة وتناولت . (4)اإ
جراء التغييات الالزمة تنطبق جيب املعاهدة  أأحاكمأأن عىل  حامية هيئات البث الكبيل فامي يتعلق برباجمروها الكبلية. عىل مع اإ
ىل أأن تعريف البث الكبيل اكن وأأشار ، (4)فتح الرئيس الباب لإجراء مناقشات بشأأن التقرة و بدائل. عىل ل متتش  ومل  اإ
عىل أأنه الإرسال مت تعريف البث الكبيل و. ةالسلكيابلوسائل الإرسال  ي تناول لبث، مع اختالف اوضوح درجة نتس ب 

 ةالسلكيابلوسائل الإرسال و ما ميثلروها والصوت، أأو  ةأأو الصور ةصوت أأو الصورلل اس تقبال اجلروهورلتائدة  ةالسلكيابلوسائل 
. وفامي وافقهتامبو البث الكبيل هيئة كبيل، أأو عن طريق توفي وسائل تشتي للجمروهور من قبل عىل أأهنا بث شترة امل شارة لالإ 

ىل ات الأ شار لإ ابيتعلق  ىل أأنه  ي البث خرى اإ من  افريد اتعريتورد ، تعاريف ي قسم ال الواردة بدائل ال الكبيل، أأشار الرئيس اإ
ىل أأن أأشار نوعه،  حتمل املس ئولية تجميع وجدوةل و ب البث الكبيل تعين الكيان القانوين اذلي أأخذ املبادرة هيئة  /هيئة البثاإ

ذا اكن ميكن التتاق عىل  ي الاعتبار لتعريتنيبوضع هذين او  رسال.التحريرية لالإ ة و قانونيال ، اكنت هنا  حاجة لتحليل ما اإ
جراء التعديالت الالزمة امتطبيقروه فامي بث مع هيئات ال مت حامية هيئات البث الكبيل فامي يتعلق برباجمروها الكبلية، كام عىل  بعد اإ
 املوضوع مرة أأخرى. ا فرصة لتحليل هذاأأهنالإشارات. وأأفاد ب حيملاذلي انم  الربأأو بهثا يتعلق ب 

ذا موضوع عىل  (4)عكس التقرة نأأنه من الصعب حتديد كيف ت بورصح وفد نيجياي  .197  تعاريفمت توفي امحلاية، لأنه اإ
الرجوع  ميكن رضوراي. واقةرح الوفد أأنه قد يكون يءذكل ل يكون فقد ، بثلبث وهيئات ال ا تعاريفلكبيل  ي لبث ال 

ليه  ي  ذا  بثعىل تعريف هيئات ال يمت التتاق مرحةل لحقة عندما اإ البث لروهيئات عىل تعريف منتصل متت املوافقة أأو اإ
 الكبيل.

ذا اكنعن موافقته الرئيس وأأعرب  .198 اإىل سيمت التوصل  عىل أأن ذكل يتوقف عىل التتاق عىل تعريف البث، أأو اإ
دراج حامية هيئات املأأي يمت الاس امتع اإىل ن من املثي لالهامتم أأن اقةرح الرئيس أأنه س يكوو منتصةل.  تعاريف اوف بشأأن اإ

بعض  تاليت نوقشت  ي ادلورات السابقة، مثل القلق ادلس توري بشأأن حامية هيئات البث الكبيل. واكنو البث الكبيل، 
مت الاس امتع  كام أأفاد بأأنهالكبيل. هيئات البث أأعربت عن قلقروها بشأأن البيئات التنظميية املتلتة اليت تنطبق عىل قد الوفود 
شمل البث فقط ولكن البث الكبيل كذكل. وهذا هو ي أأن موضوع امحلاية جيب أأن ل بعدة وفود مقدمة من قةراحات لأأيضا 

ضافة بعض التوضيحات.ل ضمن تعريف منتصل يالنص املوحد اذلي جعل السبب   بعض البدائل من أأجل اإ

صيغة ال  أأعرب عن اتتاقه بأأنورويب وادلول الأعضاء فيه التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجياي و دمع وفد الاحتاد الأ و  .199
ذا اكن هنا  تعريف مس تقل لل و تعمتد عىل تعريف البث والبث الكبيل.  وجرى التتاق عىل وجود مثل والبث الكبيل، بث اإ

التقرة ه هذوجود مثل . وس يكون من الرضوري (4)قرة أأي تعليق عىل الصياغة الواردة  ي الته دليفلن يكون هذا التعريف، 
ذا اكنو  ي النص.  نه الكبيل، البث بعض الوفود أأية خماوف حمددة بشأأن  دلى اإ ضا ي نص ميكن أأن يكون هنا  فاإ ضاف ياإ

  .، عىل سبيل املثالالكبيلالبث تلتة محلاية اكلطرق امل عاجلة هذه املاوف، مل
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هنا  أأن يكون اكن من الصعب الاس تجابة قبل  ،امحلايةموضوع و  (4)لتقرة ابعلق فامي يت بأأنهرصح وفد الربازيل و .200
الراحة الالزمة وفر توافق  ي ال راء بشأأن التعاريف واملس تتيدين من املعاهدة. وذكر الوفد أأن النص بشلكه احلايل ل يال بعض 
جراء التعديالت الالزمة" أأي جمال للمرونة عبارةةر  تمل ، وحتديدااليرشيع الوطين. مواصتات بشأأن  ابلنس بة : "تطبق بعد اإ

ن النص ل  النسخة املنقحة  ي نظر الوفد . وسي ابلنس بة هلوفر املرونة والراحة الالزمة يلدلول الأعضاء. و ي هذا الصدد، فاإ
 .روهاقمي ي وس  

ىل املناقشات بشأأن هيئات البثوأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .201 دورات عدة ار الكبيل اليت جرت عىل مد اإ
ىل رئيس الللجنة ادلامئة. واكن  املتلتة  ي البيئة جاء ذكر املعاجلات املرات من عدد  ي الشواغل ادلس تورية وقد أأشار اإ

يه الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء ف دي مع ترصحيات وفعن اتتاقه الوفد وأأعرب التنظميية، اكن أ خرها من وفد الربازيل. 
ىل التعبي عن القلق وبث والبث هيئات ال عريف تارتبطت ب أأن القضية بوالربازيل،  ىل نظرا ابل الكبيل. وابلنظر اإ هيلكة النص اإ

حدى الأفاكر املوحد، اكنت   اختيارايأأمرا عاهدة املجعل حامية هيئات البث الكبيل مبوجب يه لوفد طرأأت عىل فكر االيت اإ
ذا اكنت هذه التكرة لكسب ال و اء. وتر  الأمر لتقدير ادلول الأعض نه يتعني عىل اجليع ، تأأييداإ مثل هيلكة النظر  ي كيتية فاإ
ولن . خصيصا لروهذا احلمكمصمم  البث الكبيللروهيئات من شأأنه أأن حيتوي عىل تعريف  اختياراي هذا احلمك. واقةرح الوفد حكام

ىل هذا التعريف يمت التوصل  ل بعد اإ  محلاية.من اختياري الاس توى تناولت هذا امل  مناقشة املادة اليتاإ

اليت اكنت  ي كثي من الأحيان بعيدا عن  املواقف الترديةل يس متعون فهيا اإىل حلظة اإىل مت الوصول  هأأنبالرئيس وأأفاد  .202
ىل ، حفسب بعضروها البعض وفود اق، كيتية التعامل مع خماوف التنبداية معلية مثية جدا لالهامتم حيث اكنت الوفود بل اإ

 وهجات نظر الوفود الأخرى.تدرج ادلول الأعضاء اكنت لالهامتم حيث جدا الأخرى. واكنت هذه نقطة مثية 

ىل أأن نظامهوأأشار  .203 ىل التعليقات حول التعاريف وأأشار اإ ذكل من الناحية القانونية تناول طرق خمتلتة ل هل  وفد ش ييل اإ
مل يكن دليه كياانت حيث ده مع واقع خمتلف جدا  ي بالبأأنه يتعامل  أأفاد. و ةهيئات البث التقليدي و ملشغلنيفامي يتعلق اب

مل والكبيل. هيئات البث والبث رحت  ي تعاريف الأنشطة املنصوص علهيا  ي التعريف واليت ط  تقوم بينتيذ  كبيلبث تشغيل 
ماكنية احلتاظ عىل الوفد عن اعتقاده بأأن وراء تعبي عاهدة من هذا النوع. وهذا هو السبب مبمت هت كن صناعةت بديل أأو ال اإ

 .رضورايأأمرا  ي الوقت احلارض ليست  الكبيلاش امتل مشغل البث 

ماكنية السامح  .204 تقدير ادلول ب وأأشار وفد الربازيل اإىل الاقةراح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن اإ
 يلوفدللميض قدما هبدف توفي الطمأأنينة وذكر أأنه قد يكون وس يةل جيدة  ،محلايةمن اختياري الااملس توى بشأأن الأعضاء 

 ش ييل والربازيل وكذكل الوفود الأخرى اليت دلهيا خماوف بشأأن ترشيعاهتا الوطنية.

م احةراومسأأةل  لتع مل اكنت جتربة  . وأأفاد بأأهناعرب عهناالشواغل املتلتة اليت أ  ه يتعني علهيم احةرام أأنبالرئيس وأأفاد  .205
جياد  ي سيمتكنون من البدء ومع أأخذ ذكل  ي الاعتبار  ،وهجات النظر املتلتةل تكون اقةرح الرئيس أأن و بعض البدائل. اإ

 .املزمع منحروهاقوق الثالث وهو احلالقسم بشأأن املناقشة التالية 

ىل ناقشات اليوم السابق، و مل الرئيس اجللسة بتلخيص وافتتح  .206 ةراحات معا من أأجل أأنه اكن حياول جتميع الاقأأشار اإ
ىل التقرة و . املعدل النص املوحدهبدف صياغة لوفود لاوف املرشوعة تناول امل وضوع امحلاية وفتح الباب ( مب4)أأشار الرئيس اإ
 ضافية.الإ للتعليقات 

ىل مذكرة الرئيس وأأيد التعليقات اليت وأأ  .207 دراج الإرسقدمت ملشار وفد الربازيل اإ ماكنية اإ ال من زيد من املناقشة بشأأن اإ
ىل الإرسال بشلك فردي ماكن ووقت الوصول واعضاء من اجلروهور أأن خيتار حبيث ميكن لأ البث هيئات قبل  مكوضوع ، اإ

ىل أأنه من غي الواحض كيف  بشأأن الهن  القامئ عىل الإشارة  ةاملمنوحلولية ابديد سيتبط موضوع امحلاية اجلامحلاية. وأأشار اإ
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مزيد من املناقشة حول اإىل حاجة لل هتروهمأأعرب عن ت وفد مذكرة الرئيس و البثه. وأأيد مت حملتوى اذلي ابيرتبط وكيف ميكن ان 
 هذا املوضوع.

هيئات البث مشل احتاد لروهيئات البث أأنه ب ريةممثل احتاد هيئات البث الأيبيية الأمريكية من أأجل امللكية التك رذكو  .208
كذكل اس بانيا والربتغال اليت و تينية وأأمرياك الال املتحدة الأمريكية، املكس يك، املتلتة  ي مجيع أأحناء الأمريكتني، الولايت

ينبغي لروها اس تكشاف ومواصةل حتليل مجيع الاحامتلت، مبا  ي ذكل البث الكبيل، لأنه  ي البدلان اليت بأأنه شاركت التكرة 
ىل امعظم الربام  تأأيت  ثلروهامي  عرب ممثل احتاد هيئات البث الأيبيية الأمريكية وأأ . البث الكبيلملشاهدين من خالل أأنظمة اإ

مبارشة من قد رسقت شارات وأأفاد بأأنه قد رأأى أأن الإ فامي يتعلق ابلقرصنة  ي تكل البدلان. عن قلقه  ريةمن أأجل امللكية التك
نه  البث الكبيل،رشاكت  ماكنية يتطلع لرؤية وابلتايل، فاإ دراج اإ  توقعة مبوجب املعاهدة.امل محلاية ابالبث الكبيل فامي يتعلق اإ

يكولوجيا املعرفيةاممثل  ذكرو  .209 مت توفيها يأأنه يشعر ابلقلق مثل اجليع بشأأن قرصنة احملتوايت اليت  ملؤسسة ادلولية لالإ
الأمريكية من  احتاد هيئات البث الأيبييةممثل أأن يقوم . ومع ذكل، س يكون من املثي لالهامتم البث الكبيلخالل أأنظمة من 

ذا اكن  ي أأي من البدلان اليت ب  ريةأأجل امللكية التك شارة البث الكبيل ل الناس رسقة رسقة مشالك واهجت توضيح ما اإ اإ
الإشارة اإىل مشالك القرصنة اليت ختضع ابلتعل لعقوابت جنائية يمتثل  ي شلكة امل من  اجزءأأفاد أأن لقيام بذكل. و اابلتعل جترم 

طبقة نشاء كتربير لإ يمت اس تخدام ذكل بعد ذكل فهيا، و  ي البدلان اليت وقعت  السجنحيان لعقوبة الأ وغرامات و ي بعض 
قناعا  ي س ياق أأنظمة ، ليك تصبح احلابلنس بة هلمواحملتوى. أأاحاب جديدة من احلقوق للموزعني عىل حساب  جة أأكرث اإ

ذا اكنت هنا  أأي أأن يوحض  ريةمن أأجل امللكية التكتعني عىل احتاد هيئات البث الأيبيية الأمريكية ي  البث الكبيل، ما اإ
ذا اكن الاحتاد عممثل وتساءل . البث الكبيلأأنظمة  ت عىلثر أأ قد جفوات  ي امحلاية احمللية  عادة  قانوانمسموح ام اإ رسال أأو الإ ابإ

 ي أأي من بيل الك مشغيل البث من أأاحاب احلقوق أأو ترصحي دون احلصول عىل البث الكبيل أأنظمة عرب  توزيعال بث أأو ال 
 ادلول الأعضاء.

 متتوحة.قضية ابعتبارها اللجنة ادلامئة عىل القضية ميكن طرح ه واقةرح الرئيس أأن .210

هيئات البث  أأنتمتثل  ي أأن املشلكة  ريةاحتاد هيئات البث الأيبيية الأمريكية من أأجل امللكية التكوذكر ممثل  .211
 معاهدة دولية.جاء الضغط ابجتاه وجود  وفقا لليرشيعات احمللية. ولروهذا السبب مقاضاةصتة ليس لروها اخلارجية  الكبيل

ىل الإدلء بتعليقات بشأأن السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل بشأأن مذكرة الرئيس .212 تتعلق اليت  ودعا الرئيس الوفود اإ
 ت غي احلكومية.للمنظاماحلديث ابب الرئيس مل يكن هنا  أأي تعليقات، فتح وحيث وأ اثره. الإاتحة بوضع 

ذا مل يكن من املتةرض اب ارتبطمئا اكن شي الإاتحة أأن حق  ملؤسسة ادلولية لالإيكولوجيا املعرفيةاذكر ممثل و  .213 حملتوى واإ
 اتحة  ي املعاهدة.هنا  حق اإ نه من غي املناسب أأن يكون فاإ عاهدة حول احلقوق واحملتوى، أأن تكون امل

ذاعة اإىل ورويبالأ حتاد الاوأأشار ممثل  .214 ومن مث اكن من املس م به بث هيئات ال هباء حول النقاش اليت بدأأ  يةكيت  ال لالإ
براجمروها. ولروهذا أأنتجت ووزعت أأيضا  امضن الكياانت املسؤوةل عن التوزيع، ولكهنقد أأدرجت  الكبيلالبث أأن ش باكت 

دراج  مشغيل البث الكبيل و بث ال هيئات يه أأن . واكنت بداية املناقشة بعينهنشاط ذكل ال السبب اكن هنا  توافق عىل اإ
أأن ذكل قد يكون خمرجا للخيارات احملمتةل الاحتاد اقةرح ممثل و . مشموةل ابلتغطية بث بنتس الطريقةكروهيئات ترصفت اليت 
دراج حق بشأأن  مل يكن ابلرضورة اتحة الإ حق أأعرب عن اعتقاده بأأن احملتوى، حق و الإاتحة الصياغة. وفامي يتعلق مبسأأةل اإ
 عاما السابقة. 15 حق الإاتحة عىل مدار الـ ابلتعلدلهيا البث الاحتاد الأورويب هيئات توى لأنه حمل ابمرتبطا 

ىل أأهنا ميكن أأن لعهباأأن تالبث الكبيل  كياانتميكن ل الأدوار املتلتة اليت الضوء عىل الرئيس وسلط  .215 ، وأأشار اإ
 ابدء  ي الاعتبار ينبغي أأن تؤخذنقطة مثية لالهامتم أأفاد بأأهنا . و هيئات البثبعض اليت تترصف هبا تترصف بنتس الطريقة 
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اكنوا اكن النشاط اذلي و والبث الكبيل. البث عاهدة امل. وتضمنت ،مت اقةراهحااليت امحلاية هية افامي يتعلق مبتعريف، ال من قسم 
ا نتذته هو أأهنو ، مع التارق الوحيد هيئة البثبدور  تعندما قامبيل ك البث ال كياانت  نتذتهالنشاط اليت يه هو عل يؤكدون 

تكل الأنشطة أأو الكياانت اش امتل التعريف مل يكن من  غرضالأأصبح من الواحض أأن و . ةيالسلك ابلوسائل عن طريق الإرسال 
 تجميع والربجمة وكوهناال الكبيل، مبا  ي ذكل أأنشطة مثل تنتذ البث مل  ا، ولكهنالكبيلابلبث لأنشطة املتعلقة اباليت قامت 

ذا اكنت و الكيان القانوين املسؤول.  ترتبط ارتباطا اكنت واليت هيئات البث الكبيل  عىل الأنشطة اليت تقوم هبا تكز قد ر اإ
ىل أأن ،. ومع ذكلذكل الامر قد يكون متيدا ، فاإنهيئات البثهبا قامت وثيقا أأو مماثةل للأنشطة اليت  ميكن أأن  هأأشار اإ

  ي الاعتبار. هاخذلأ نظميية دس تورية أأو ت مواقف يكون لزال هنا  

شارة الرئيس اإىل حاميةعن اتتاقه د الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأعرب وفو  .216 وأأفاد . هيئات البث الكبيل مع اإ
عادة اذلين أأجروا فقط  البث الكبيلأأو مشغيل الكبيل رسال الإ لإعادة  تاية ليسبأأن امحل امحلاية لؤلئك اذلين رسال، ولكن الإ اإ

رسال اكن جراء اإ ىل مناقشة الإرسال وا هيئات بث كبيل ويقومون ابإ اية امحلع و عىل الطلب  ي موضبناء جديد. وأأشار الوفد اإ
سواء ، اكن أأي كيان قام ابلإرسالاية بشأأن موضوع امحلفروهمه ملذكرة الرئيس وأأفاد بأأن . قضيتنيهنا  اكنت  ه، لأنالإاتحةوحق 

ليه اجلروهور من أأفراد جعلت اليت  ذه الطرقهب ،بث أأو بث كبيلاكن هيئة  ه لك اختار اذلي  ي الوقت اكن واملمن يصلون اإ
رسال جيب أأن عىل أأنه الإرسال مع ذكل تعامل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه لقد واحد مهنم.  مبوجب ا كون محميياإ

اتحة اكن قضية منتصةل. واكن الإ أأن حق الاحتاد  ذكر ممثلو امحلاية. أأدرج  ي موضوع قد ه املعاهدة. ولروهذا السبب فروهم الوفد أأن
اكن علهيم أأن و نشأأت قامئة احلقوق. عندما أ   ضدهامحمية هيئات البث أأن تكون أأرادوا الأنشطة اليت  ةماهيعن السؤال 

ذا اكنوا يريدون فقط  عادة الإرسالأأم  لإشارةضد اعةراض ا بثامية هيئات ال حيقرروا ما اإ ش به أأو أأم البث املزتامن  اإ
جراء شارة اليت يقوم القراصنة ابعةراض الإ احلالت  تكلمثل ضد أأرادوا أأيضا حامية هيئات البث املزتامن، أأم  تثبيت واإ

جراء  شارات هيئات البثو رسال. الإ لالإشارة مث اإ ذا اكن ذكل مو ، هنا  طريقتان لس تخدام اإ قد قبل القراصنة الإرسال من اإ
نه الطلب،  ىلقامئ عرسال اكإ أأو  بطريقة مزتامنةمت  القدرة عىل وقف مثل هذه الأنشطة. بث هيئات ال دلى ينبغي أأن يكون فاإ

دراج وفد دامئا أأن الولروهذا السبب طلب    ي املعاهدة.الإاتحة حق يمت اإ

ىل أأن حق و  .217 ىل أأن هذا املوضوع قد أأثي  ي الأصل من قبل وفد الربازيل وأأشار اإ  بلكالإاتحة ارتبط أأشار الرئيس اإ
موضوع عىل املرحةل النقاش  ي هذه يمت تركزي  الوضوح، اقةرح الرئيس أأنولغرض . ااملزمع منحروه وقاية واحلقامحلمن موضوع 

ماكنية اس تخدام  ي اية ومناقشة الترق امحل . واكن وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء املزمع منحروهاقوق قسم احل ي  ةاتحالإ اإ
قسم ،  ي حني أأن اذلي يرغبون  ي حاميتهذا النوع من الإرسال هبصةل ي ذواكن قسم موضوع امحلاية ذكل. قد قام بفيه 

ىل الإجراءات اليت ميكن زمع منحروها قد احلقوق امل ددة. واكن أأحد الأعامل احملاختاذها من أأجل منع بعض لروهيئة البث أأشار اإ
 ي  هاتحة من قبل هيئة البث الأصلية،  ي حني أأنحلديث عن الااكن ا ايةقسم موضوع امحلأأنه  ي بدئية يمتثل  ي ق امل والتر 

جراء.اختاذ من القراصنة لمتكني هيئة البث قام هبا لأنشطة اليت ابةل ي صذالعمل كون يميكن أأن وق املزمع منحروها احلققسم   اإ
ضافية و يمت اقةرح الرئيس أأنه ينبغي أأن و   س تتسارات.الاس ئةل أأو طرح الأ تبادل وهجات نظر اإ

يكون هنا  أأي اختالف من حيث  لأأنه ينبغي أأ بموقته  جمددا عىل الاذاعة لروهيئات الشاملية أأمرياك مجعيةكد ممثل وأأ  .218
اكن مماثال  ي عرب احلدود  ي حد ذاته به مشالك القرصنة والاس تغالل غي املرخص وأأفاد بأأن . هيئات البث والبث الكبيل

بيان  الاذاعة لروهيئات الشاملية أأمرياك مجعيةوأأيد ممثل . مماثةلمحلاية احملدثة اجلديدة اخلاصة ابالت احل، ونييجة ذلكل اكنت لكهيام
 .ريةاحتاد هيئات البث الأيبيية الأمريكية من أأجل امللكية التكممثل 

ذا اكن اكن امحلاية، موضوع شارة اإىل الإ  ي  ةاتحة الإ اقشجرت منعندما  هالرئيس أأن اقةرحو  .219 ينبغي أأيضا مناقشة ما اإ
روها اكن منح وق املزمع احلق ي قسم  ه،  ي حني أأنسيمت حاميته من عدمه ةالأصليلبث مثل هذا النشاط اذلي قامت به هيئة ا
ذا اكن ينبغي أأن يكون  قد يكون ذكل هو و ، اغي املرصح هبالإاتحة القدرة عىل وقف دلى هيئات البث الةركزي عىل ما اإ

يس انتقل الرئ و بشأأن هذه املسأأةل املعقدة. ا الرئيس املنظامت غي احلكومية لتقدمي أأفاكرهدعا و يقوم به القراصنة. ي نشاط اذلال 
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ترصة الأألف مبثابة البديل واكن اكن هنا  اثنني من البدائل. و . املزمع منحروهاقوق احلاىل القسم الثالث من مذكرة الرئيس بشأأن 
رسال البث ل لبث ئات انح هي مل  عادة اإ جازة أأو منع اإ فامي عدا  مبثابة نتس اليشءلجمروهور بأأي وس يةل. واكن البديل ابء احلق  ي اإ

ىل ابث ل ل غي مرصح به الإرسال  منعاحلق  ي اكن أأن هذا النوع من احلق  ل جلروهور بأأي وس يةل. وأأشار اإىل حقيقة أأنه لزال اإ
ىل هيئات البث الكبيل، يوجد  ىل ما يشي اإ جازة هو ئييس اكن التارق الر و تعريف البث. مت  كيفاسينادا اإ عبارة: "احلق  ي اإ

رسال البث أأو احلق  ي منع  عادة اإ الترق من التتاقيات ادلولية السابقة، مبا  ي وجاء  لبث".ل رصح به املغي الإرسال أأو منع اإ
 .اتتاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية التكريةذكل 

 احلق أأن حني  ي .الإشارة قرصنةل التصدي هدف مع انسجاما أأكرث"أأ"  البديل ناإ  التلبني)مجروهوية(  وفدوقال  .220
ىل فقطامتد  امحلاية من الروهدف أأن واحضا واكن املؤلف، قاملتعلق حب ذكل عكس ظراحلو  الترصحي  ي احلرصي رسال اإ عادة اإ  اإ
شارات ىل وليس البث اإ  احلق هذا منح أأن من القلقومل يكن متروهوما  .الإشارة هذه مثل نقلتهاذلي  توىاحمل  أأو املصنف اإ
 ،ةالعام اململوكة ملكية أأومؤلف  عىل املصنتات اليت ليس لروها حق حىت لس يطرةاب فعال حنو عىل هلم سمحي  سوف احلرصي

 أأن ميكن ل احلرصية احلقوق هذهأأن  الواحضمفن  شارةالإ  عىل القامئ الهن  املقةرحة عاهدةامل أأحاكم عكست طاملا ومع ذكل،
 .ةاحملمي غي توايتاحمل  ليشمل متتد

عادة الإرسال واحد حق بشأأن الاقةراح ناإ  الأمريكية املتحدة الولايت وفد وقال .221  املزتامن املزتامن وش به لإجازة اإ
 تتجسد أأنرغبته ب أأعرب عنو  .احلق لروهذا الأمهية ابلغة اكنت اليت املتاهمي من عددا تضمن وس يط، أأي عرب البث لإشارات

دراج واقةرح "ب".و "أأ" نيلبديلل  الرئيس صياغة املتاهمي  ي تكل عادة الإرسال" قبل" ش به املزتامن أأو املزتامن" عبارة اإ   ي" اإ
 شاراتاملرتبط ابإ  احلقهو  البديلني الك  ييتجسد  أأن  يالوفد  رغب اذلي الثاين التغييواكن  "ب".و "أأ" البديل من لك

جازة  ي احلقالبث  روهيئاتل  اكن ذكلوب ،البث عادة الإر  منع أأو اإ  جمرد من بدل البث شاراتلإ  أأو ش به املزتامن املزتامن سالاإ
ىل ا بثال  " .وس يط أأي عرب" بعبارة" وس يةل بأأي" عبارة اسيبدالاذلي أأوىص الوفد به هو  الثالث التغيي واكن .جلروهوراإ
ىل يرجع الطلب هذا اكنو   حق معاهدات وحىت لويبواب اجملاورة احلقوق معاهدات  ي" وس يةل بأأي"لعبارة  الضيق التتسي اإ

ىل فقط تشي ما عادة واليت ،املؤلف ىل الوفد وأأشار .لسلكية أأو سلكية اإ ىل أأشارت املؤلف حق معاهدات أأن اإ  أأو سلكية اإ
 ي  تشمل أأن شأأهنا من اليت ،"وس يط أأي عرب" عبارةالوفد  واقةرح .هياملك ليشمل" وس يةل بأأي" عبارة ىلع وعادت لسلكية
 .منصة أأيعرب  الأساس

عادة  وأأحاط علام بأأنه بشأأن الأهلية .فضتاض عادة الإرساللإ  املقةرح التعريف أأن الرئيس لحظو .222 اليت حتدد أأنواع اإ
عادة الإرسال تحديدهال  اقةراحاتوا تلق قد فاإهنم ،جمازة أأو ةحمظور كوناليت س ت الإرسال  وفامي .وش به املزتامن املزتامن ابإ
شارات بشأأن ابلقةراح يتعلق ىل جنبا هبا، علام أأحاط أأنه الرئيس ذكر البث، اإ  أأي عرب" مصطلح اس تخدام اقةراح مع جنب اإ
 ".وس يط

عادة  تعريف مع متاىشاذلي  ،"أأ " البديلبشدة  ليتض اكنبأأنه  فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفدوأأكد  .223 اإ
عادة الإرسال املتأأخ ذكل  ي مبا ،كام هو بقي املوحد النص  ي التضتاض لإعادة الإرسال تعريفال  اكن ولو .الإرسال  لاكنت ،ةر اإ

ىل تتغي أأن ميكن" وس يةل بأأي" عبارة أأنب الأمريكية املتحدة الولايت وفد بيانعىل  الوفد وافقو  .اكفية س تكون صياغةال   اإ
ذا ذكل، ومع ."وس يط أأي عرب" عادة الإرسال تعريف اقترص اإ  صيغة دلهيم يكون فسوف ،معليات الإرسال املزتامن عىل اإ

جازة   ي احلق أأيضا تشمل أأن شأأهنا من "أأ" البديل وفق بديةل   ي رغبتهأأعرب الوفد عن  ذلكل، .الإرسال املتأأخر منعو اإ
ضافة جازة البث روهيئاتل  جيوز: "هأأنعىل  اليت سينص لإعادة الإرسال بديلال  تعريفال  مع تتوافق صياغة اإ عادة  منع أأو اإ اإ

عادة الإرسالو  الإرسال ىل ا وس يط أأي التابعة لروها عرب لعمليات البث ةتأأخر امل  اإ لهيا  الثانية النقطة واكنت" .جلروهوراإ اليت أأشار اإ
 تمتتع: "التايل تكون عىل النحو أأنالصيغة  كلت شأأن ومن .ةاتحالإ  حق جتسد أأن شأأهنا منصيغة  يرى أأن يود أأنهيه  الوفد
جازة  ي حلقاب البث هيئات اتحة منع أأو اإ أأي  من املهيالوصول اإ  لجمروهورل  اليت جتزي لطريقةاب لجمروهورالبث/البث الاكبيل ل  اإ
لهيا حول خيةالأ  نقطةال  واكنت ."منتسروهأأ ب وهنامتار خي  وقتأأي  و ي ماكن دراج رضورة يه الباب هذا اليت أأشار اإ ملا  ايةامحل اإ
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شارة أأي نظرا لأهنم مل يكن دلهيم حيهنا البث،قبل  ىل اإ شارات حتمي أأن شأأهنا من اليت احلقوق اإ وسوف  .البث قبلما  اإ
 .املناسب الوقت  ي صياغةال   ي الوفد يشار 

عادة الإرسال مبنع حق هنا  اكن لأنه ،الأصيل التتويض مع يناسب"ب" ي  البديل أأن الروهند وفد ورصح .224  املرصح غي اإ
لىى البث من به  جيرياليت " وس يةل بأأي" عبارة فاإن ، ي وقت سابق وعىل النحو اذلي نوقشت به .وس يةل بأأي اجلروهور اإ

دراهجا ضافية احقوق    ي البديل "أأ" أأنشأأت اإ  ."وس يةل بأأي"من عبارة  املقصود حول الارتبا  من مزيد ي  تس ببت كام .اإ
 النقطة هذه أأاثر وقد .كوس يةل الإنةرنت أأو طكوس ي الإنةرنت عن تحدثت  أأن ميكن أأهناف" وس يط" لكمة حلت حمل لو وحىت

ىل مزيد من فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفداذلي قدمه  قةراحالا واحتاج .الربازيل وفدوفد الروهند و  ابس مترار  اإ
عادة الإرسال املزتامن وش به املزتامن حىتو  .الشامةل املناقشة  وس يةل تاكن واليت التوقيت، فروق اسييعاب أأجل من ،اإ
ىل للنظر بس يطة  مبوجب موسع حق فاإن اس تحداث ذكل، ومع .الوقت من حلظة  ي مقبوةل تاكن التثبيتما بعد  حقوق اإ
 .معيقة خماوف أأاثر"أأ" قد  البديل

 ليس واذلي أأفاد بأأنه فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفداذلي أأدىل به  بيانعن تأأييده لل  الياابن وفدوأأعرب  .225
اتحة خصوصاو  التثبيت،ما بعد  حقو  التثبيت حق أأيضا ولكن ،حق الإرسال فقط مشلكة قرصنة  عاجلةمل ةهمم قاحل اكنت اإ
ذاو  .اتالإشار  عادة الإرسال اكنت اإ طار  ي ة احملميةالوحيد ش به املزتامن يه أأو املزتامن اإ  يكون دلى هيئات فلن املعاهدة، اإ
 ،التثبيت حق حول املناقشات مواصةلالوفد  اقةرح وابلتايل، .الكتاية فيه مبا فعاةل الإشارة لقرصنة مضادة جراءاتاإ  البث

 .الإاتحة وحق تثبيتال  ما بعد حقو 

 رضورة بشأأن فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفد خةلادعن تأأييده مل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .226
شارات محلاية اخليارات بعض  ي التتكي  من عدد الس نني مر عىلوقد نوق،  .الرئيساذلي قدمه  نصال   ي البث قبلما  اإ
ىل واندرجت .النصية والأحاكم اخليارات شارة صيغت قد الأحيان، بعض  يو .فئتني  ي كبي حد اإ  قكح البث قبلما  اإ
 هنا واكن  .البث قبلما  لإشارات والتعاةل املناس بة القانونية ابمحلاية المتتع  ي احلق جمرد تاكن أأخرى، خيارات و ي حرصي
 هنا  اكنتو  .مكثال SCCR/15/2 ةوثيقال اىل الوفد وأأشار .الإطالق عىل حامية عدم واس يكون اثلث خيار ورمبا خياران
 واليت الإطالق، عىل حامية وعدم والتعاةل املناس بة القانونية امحلاية  ي حقو  حرصي حق ذكل  ي مبا اخليارات، من مجموعة
 .املرشوع  ي تنعكس أأن الأرحج عىل ميكن

 قبلما  شارةلإ  الأمريكية املتحدة الولايت وفد حددها اليت اخليارات فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفدوأأيد  .227
ذا هأأن عىل واتتق .البث  .الاحامتلت مجيع س يغطي النصفاإن  املذكورة،الثالثة  اخليارات جتس يد مكنأأ  اإ

يطاليا وفد وأأيد .228  وضد لالإشارة اكنت امحلاية أأن وذكر فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفد قدمه اذلي البيان اإ
 اليت احلاةل ختيل من الوفد ومل يمتكن .شارةالإ  رسقة عواقب مع أأيضا تاس متر  ايةامحل أأن يعيناكن  هذا ولكن شارة،الإ  رسقة
ذاف .نييجة أأو أأمهية أأي لروها يعد مللأن الرسقة  ذكل، وبعد شارةلالإ  القراصنة ةرسق حلظة  ي النشاطفهيا  حدث  الشخص اكن اإ
 ما تتعل أأن ميكنه ذكل بعد مث الرسقة حلظة  ي فقط مسؤول الشخص اكن املثال، سبيل عىل ما، يء اشةرى مث مال رسق
ذاو  .جدا اساذج اهنج ذكل واكن .يشاء شارة الشخص رسق اإ  املناسب غي مفن خمتلف، شلك  ي ذكل بعد اس تخدهما مث اإ

ماكنية اسيبعاد  لتدخل ي ا وكذكل ،الحق التدخل  ي احلق دلهيميكون  أأن الإشارة أأاحابواحتاج  .مسؤول الشخص أأن اإ
 أأنشطة حظر  ي احلق لروهااكن  البث هيئة أأن الواحض من اكن لأنه"أأ"  البديلالوفد  لفض  و  .الالحقة ابلأنشطة يتعلق فامي

ذا فقط ولكن معينة جازة  ي احلقلروها  اكنقد  اإ  .البعض بعضروها مع منطقيا مرتبطة احلقوق هذهاكنت و  .أأيضا النشاط هذا اإ
ذا أأنهب مضنيا "ب" البديلوأأقر    ي اكن شخصال  أأن يعين ذكل فاإن ،جماز غي يء حظر  ي احلق شخصلل  اكنقد  اإ

ذا أأنه النييجة واكنت .جيزيه أأن  ي احلقهل السابق   البديلواقةرح الوفد اختيار  .هنعمي  أأن ميكن الشخص فاإن ،جماز غي اكن اإ
 .فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفدل الالحقة الاقةراحات لك مع ،"أأ"
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 وفد طرحه يهو السؤال اذل ذكل واكن .جماز غي حدوث ترصف منع كيتيةاملتعلق ب  وضعال  ي للتتكي يسالرئ  ودعا .229
يطاليا يكولوجيا املعرفيةممثل املؤسسة و  الروهند وفد بلقِ  من النقطة هذه أأثيت كام .اإ  هذه مثل منع ماكنيةاإ  بشأأن ادلولية لالإ
 .منصة أأي عىل اجملازة غي الأفعال

 الأورويب الاحتاد وفد من خصوصا توضيحا وطلب ."ب" أأو "أأ " البديلبشأأن  يشاوراكن ي  نهاإ  نيجياي وفد وقال .230
ذا ما حول فيه الأعضاء وادلول ذا اكن  ،"ب" البديل س ياق  ي لبثل  تعريف دلهيم اكن اإ عادة الإرسال تعريفوما اإ  مشل اإ

عادة الإرسال يتعني  اليت احلقوق ي  ترامك أأو توسع وجود عدم مدى أأي ىلاإ و  ،الإرسال املتأأخر وحىت ،وش به املزتامن املزتامن اإ
 .البث يئاتاخلاص هب  الإاتحةل العادي النشاط من دحي أأن ميكن عاهدةامل روهامتنح أأن 

يكولوجيا املعرفية ممثل وقال .231 ىل تطرقوا أأن مبجرد نهاإ  املؤسسة ادلولية لالإ جازة  مثل أأش ياء اإ  ،املصنتات اس تخداماتاإ
واكن حق املؤلف  .الأش ياء تكلب  يقوموا أأن عىل احملتوى أأاحاب مع تتقاذلي مينح الإجازة أأن ي  للشخص املناسب من أأصبح
متام حياولون الناس اكن عندما حبيثحارضا  برام  خالل من ذكل يمت أأن ينبغياكن  ،املصنتات لس تغالل التجارية العالقات اإ اإ
 معارضة تكون أأن ينبغيو  العقود عن بديالاقةراهحا تشلك  جيرياكن  اليت الأش ياء معظم تواكن .احملتوى أأاحاب مع عقود

برام  .يريدوهنا اليت لطريقةاب العقود  ي صياغة حق املؤلف أأاحاب حقوق أأو اجملال، هذا  ي التعاقد حرية  ي لتدخلل  ولإ
جناز  املروهم من اكن ،معاهدة قامئة عىل الإشارة جناز  وحماوةل التجارية العالقات مع خلاالتد حيث من الأدىن احلداإ  اليت الأموراإ

 .اعلهى الةركزيو  رضورية اكنت

ذا أأنه موحضا نيجياي وفد تعليق ىلع فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفدورد  .232 عادة الإرسال تعريفاكن  اإ  اإ
ىل أأيضا شارأأ  الرئيس نص  يالوارد   مع للتعامل اكفيا يكونوف سف  أأخرى، كياانتمن ِقبل  املزتامن واملتأأخرالإرسال  اإ
 كوني أأن ريداذلي جعهل ي السبب هو وهذا .لإعادة الإرسال وسعالأ  للتعريف اجلوهري السؤال اكن أأنه عىل ووافق .خماوفه
ىل وأأشار اشتاف ضافة خيار اإ ذا لأنه ،الإاتحة حق اإ عادة الإرسال تعريف اكن اإ ذا أأو أأضيق، اإ  من الأنواع هذه مثل تضمني  مل اإ

لهيا الوصولمن  اجلروهور كنمت اليت لطريقةاب الإرسال ن ،بأأنتسروهم هونختار اذلي اي وقتال  ي اإ  .اكفيا يكون لن ذكل فاإ

ىل  الرئيسوأأشار  .233 عادة الإرسال تعريفب  العالقةاإ ذا أأنه حبيث ،اإ  كام الأنشطة، أأنواع مجيع لتغطية يكتي مبا واسعا اكن اإ
ضافية رشوط أأي ضيفي  أأن الرضوري من ليسف  فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفد عهنا عرب  تعريف اكن ذاواإ  .اإ

عادة الإرسال عادة الإرسال عىلمقترصا  اإ دراج س فاإن  ،أأو ش به املزتامن املزتامن اإ احلقوق قسم   ي اتحةالإ  حقيتعني علهيم اإ
 .املزمع منحروها

 لكنه ،لإعادة الإرسال جدا واسع تعريف دليه يكون أأن كتيهس ي  أأنه فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفدوأأوحض  .234
ذاعىل أأنه  فقط شدد ىل وأأشار .اتحةالإ   ي احلق شمللي  يكتي مبا واسعا اكن اإ يطاليا وفد قدمه اذلي املثال اإ  ذكل أأنوأأفاد ب اإ
نتاج ال  ي وضعت اليت لسيامثراتابأأوالبث  يئاتيلحق هب  اذلي الرضر من يغي مل  مت  ي حال فرقا ير ومل .البث و ي ام رب اإ

رسالروها عىل حنو مزتامن شارةالإ  اعةراض عادة اإ رسالروها شارةالإ  تثبيت مت حيامث أأو ساعة، 24 خالل ،واإ  بعد أأو ساعة 72 بعد واإ
 البث هيئات لإشارة مرشوع غي ااس تخدام اكنو  .اعةراضروها مت اليت شارةيه الإ  واكنت .الرضر نتس واكن .أأطول فةرة

 .حاميهتا رضورة الوفد رأأى وابلتايل،

ىل الوفود الرئيس ودعا .235  حقوق موضوع  ي وحتديدا ،واحلقوق املزمع منحروها موضوع امحلاية نطاق بني الترق  ي التتكي اإ
 وقتال  ي لهياابلوصول اإ  لجمروهورل  تسمح بطريقة تمت اليت معليات الإرسال حامية اختالف  ي التتكي أأن أأيضا ودعامه .الإاتحة

 القراصنة، به يقوماذلي  نشاطال  نع الأصليةالبث  هجة بلقِ  من الإاتحة ميزي اشاطن  اكنواذلي  ،الذلين خيتاروهنام اكناملو 
حدى تناولومت  .النشاط هذا لوقف هجة البث وقدرة  اكن ذااإ  ،لالإرسال الطريقة هذه هجة البث اس تخدمت عندما احلالت اإ
ل الترصة، تكل تس تغل مل أأن هجة البث من الرمغ عىل أأنهيه  الثانية واكنت ،موضوع امحلاية س يكون ذكل  القراصنة أأن اإ

 ي  واردة الإجازة  ي احلق البث هيئات منح خالل من تنشأأ  قد اليت املشالك  ي للتتكي الثانية الطريقة اكنتو  .اس تغلوها
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ذا فرق هنا  يكونس   أأنه املندوبني بعضأأوحض  وقد .الإاتحة حق املثال، سبيل عىل ،قسم احلقوق املزمع منحروها  أأعطوا اإ
عطاء من بدل ،الإجازة  ي احلق  الأعضاء دلولعىل ا ينبغيو  .رئيس ية نقطة كلت تواكن .املرشوعة غي الأنشطة منع ي  قاحل اإ
ذا ما  ي أأيضا تنظر أأن ىل اجةحب وااكن اإ  ولكن ،أأو ش به املزتامن املزتامن الإرساللإعادة  ابلنس بة فقط ليس الإجازة  ي احلق اإ

ىل وأأشار أأخرى، مرة البدائل الرئيس خلصو  .املثال سبيل عىل أأيضا، لالإرسال املتأأخر  يواذل ،"وس يةل بأأي" مصطلح اإ
 ."طوس ي أأي عرب" صطلحمب اسيبداهل ميكن

 لأس بابل رشحتقدمي  ادلورة من الأول اجلزء  يمنه  لبط   قد أأنه فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفد وقال .236
دراج هاقةراح وراءالاكمنة  ىل أأشار عندما أأنه وأأوحض .حق الإاتحة ابإ  يكون اليت احلاةل عن يتحدث اكن نهفاإ  ،الإاتحة حق اإ

رسالروها  مث الإشارات بتثبيتيقوم  البث هيئة منالصادرة  شارةالإ  ضيعةر  اكن اذلي ناصالقر  فهيا عادة اإ  عىل قعاو أأحد امل عىلاإ
 فامي بعد اروهض ااعةر يمت  واكن املسلسالت أأو الأفالمتبث  البث هيئات اكنت عىل أأنه عندما مثالهنا   اكنو  .الانةرنت ش بكة
 اوضع هذا ناك .الانةرنت ش بكة عىل قعاو أأحد امل عىل الكيان هذا بلقِ  من وعرضروها وتثبيهتا صنة،القر  تكياانأأحد  بلقِ  من

 دلهيا أأو العمل يه منت  تكون قد لأهنا البث هيئة عاتق عىل يقع معال قد اكن فرمبا تي م،ات ال ذل الأساس ية قوقتتوفر فيه احل
 ولكن لروهيئة البث، الإاتحة حق من الأحوال من حال بأأي احلقوق هذه ومل تترضر. العمل هو منت  ما اكن خشص مع اتتاق
وحدمه اذلين تعرضوا  الأساس ية احلقوق أأاحابيكن  ومل .احلاةل تكل  ي للرضر أأيضاتعرضت  البث هيئاتأأن  الوفد رأأي
  ي معني لتي م السيامنيئ املنت  من ترخيص عىل حصلت قد البث ورمبا تكون هيئة .البث هيئات أأيضا ولكن واحض، لرضر
ذاو  .التي مهذا  اليت تعرض الوحيدة يه هجة البث كونلت املال من الكثي دفعاكنت تو  معينة لتةرة معينة منطقة  بعدحدث  اإ
نةرنت، مواقع عىل روهاضع وو  اعةراضروها متأأن  الأوىل احللقة عرض   ي املال اسيمثروا اذلينمه  البث وهيئة املنت  من لك اكن الإ
 متوفرة تاكن اليت امحلاية عىل الأشاكل، من شلك بأأي مل يؤثر، وملاذا اكن همام ملاذا يبني مثال ذكل واكن .الربانم  هذا

 احلقوق أأاحاب حقوق حامية عىل املعاهدة  ي يء أأي ؤثري لأأ رضورة  عىلالوفد  وشدد .الأساس ية احلقوق لأاحاب
حدى التعاليات تذيع البثاكنت هيئة  هو عندما الثاين املثال واكن .جدا همام ذكل واكن .الأساس ية  قكن محمية حبت مل اليت اإ
 حق معىن مضن مصنتات الرايضيةمل تكن التعاليات  الأورويب، الاحتاد  يو .اجملاورة احلقوق أأنواع من غيها أأو املؤلف
 مثل الرايضية، الألعاب منظمي من البث حقوق عىل احلصول  ي تسيمثر البثهيئة  واكنت .محمية تكن مل وابلتايل ،املؤلف

ذاو  .الوقت لبعض حرصي أأساس عىل ادلوري مبارايت عرض حقوق أأاحاب القدم، كرة رسال يعيد خشصهنا   اكن اإ  أأو اإ
 هنا  يكن مل احلاةل هذه  يو .خطرلل البث لكه هيئة سيامثرتعرض ا الانةرنت، ش بكة عىل موقع عىل اضعروهي و  الإشارة ضيعةر 
 هذه مثل لتغطية أأيضا رضوراي حق الإاتحة اكنو  .الرايضية التعاليات  ي مؤلف حق وجود لعدم قوقاحل من مزدوجة طبقة

ذا ما مع عامليت منتصةل قضيةميثل  اكن وضع عن ثيتحد يكن ملو .احلالت ىل  أأيضا اجةحب اكنوا اإ  هيئة اكنت عندما حاميةاإ
 اكن تكلو  .موضوع امحلاية  ي درجهذا ينبغي أأن ي   نلأ  الطلب، عىل بناء الانةرنت عىل اموقعروه عىل شيئا تضع اليتيه  البث
نةرنت عىل روهاضع وو  ثبهتاو  اثلث، طرف شارةالإ  ضاعةر  عندما واملوقف ،الإاتحة حق عن يتحدث اكن نهاإ  .منتصةل مسأأةل  .الإ

 احملك عىل حقوق تكن هنا  حيث ملو  جلروهة البث امحلاية توفي  يخاللروها  ونرغباكنوا ي اليت احلالتيه  تكل اكنتو 
 .ساس يةالأ  احلقوق احابلأ 

رساهل مت عندما حدث وماذا احملمي حبق املؤلف حملتوىاب املرتبط الاس تخدام الرئيس برزوأأ  .237  لجمروهورتسمح ل  بطريقة اإ
ليه لوصولاب ذاو  .اإ ذا ما يقرروا أأن علهيم اكن النشاط، من جزءا ذكل اكن اإ  من خالل ل أأم الوضع هذامعاجلة  ينبغي اكن اإ
ىلالرئيس  أأشار اثنيا، .عاهدةامل  تكن مل حيث ،ةالرايضيالتعاليات  مثل ،املؤلف حبقوق يةحامقابةل لل غي ةدما اس تخدام اإ

 .النشاط هذامثل  لوقف بديةل وسائل هنا 

 وادابمل الصةل ذات الأمثةل عىل تقدمي فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفداإىل  شكرابل  الروهند وفدوتوجه  .238
ىل .الأساس ية احملمية أأو غي احملمية حبق املؤلف ىل رأأشا نهاإ  حيث واحض بشلك ناسب"ب" م  البديل أأن وأأشار اإ  أأي منع اإ

رسال عادة اإ ىل بوضوح يرش مل الأمثةل  يالوارد  الإجازة  ي احلق أأن حني  ي ،جمازة غي اإ  أأن اولحت البث اكنت هيئة ما اإ
 .فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفد امقدهم نيالذل املثالني الكب بوضوح املنع  ي احلق واعتىن .جتزيه



SCCR/31/6 Prov. 
48 
 

يكولوجيا املعرفية ثلمم  أأشارو  .239 ىل  املؤسسة ادلولية لالإ  وادلول الأورويب الاحتاد وفد امقدهمذلين ال يناملتيد املثالنياإ
 السوق  ي في م مثل يء فهيا طرح مت اليت اةلهو احل ولاملثال الأ  اكنو  .املعاهدة اليت قد تعمل هبا كيتيةال  عن فيه الأعضاء
 املناسب من اكن احلالت، تكل  يو .مشاراك اكن اذلي للشخص احلرصية احلقوق قوضت طريقةب جماز غي توزيع هنا  واكن

 معظم  ي حدث كام املنطقة،  ي الطرفني الك مصاحل حامية متكن منلت  الاكفية التي م حقوق صاحب مع أأن تتتاوض هجة البث
 يس تحق اكنو  .الس نني مر عىل عاهدةامل حولاليت دارت  املناقشات  ي تكررةم  كقضية الراييض بثال  وقد جاء .الأسواق
 وادلول الأورويب الاحتاد وفد مناقشات من الرمغ عىل جدا، مرحبا امرشوع يكون ما غالبا الراييض البث واكن .هفي التتكي
 فروهم لالهامتم املثي مناكن و  .الأورويب الاحتاد  ي س امي ول البدلان، بعض  ي املؤلف قحب محمية تكن مل أأهناحول  فيه الأعضاء

ىل الأورويب الاحتاد  ي املؤلف قحب يكن محميا مل شيئا أأن يةكيت   عىل للبث، واسع نطاق عىل املرحبة السوق هذهنشوء  أأدى اإ
ىلو  .القدم كرة مبارايت املثال، سبيل  يدةمن اجل  كوني قد مصاحلروهم حامية ي  حق املؤلف عىل واعمتدي  اذلي جعلروهم مل داحل اإ
 دلولا تكنمت و  .أ خران احامتلن أأيضا هنا  واكن .احلالت هذه مثل  ي أأنتسروهم محلاية اس تخدموها اليت ال ليات يه ما معرفة

 اكن يواذل ادلول، من وغيها الأمريكية املتحدة الولايتبه  قامت مانتس  فعلمن خالل  املشالك هذه حل من الأعضاء
محمية  الرايضية اكنت التعاليات الأمريكية، املتحدة الولايت  يو .أأخرى ليشمل فعاليات املؤلف حق حامية متديديمتثل  ي 

 .من نوعه جديدحق جماور  خلق وعدم ،حق املؤلف قوانني تغيي  ي يتكالت الأعضاء دلوليتعني عىل ا قدو  .حبق املؤلف
ذايه  الأخرى اكنت املسأأةلو  حق  خالل من حلروها ميكن ل الراييض البث  ي متاما نوعروها من فريدة مشلكة هنا  تاكن اإ

 شؤون خرال  و  رايضيا اثحد أأحدها اكنو  .فريدة حاةل ويه ابلرايضة، تتعلق خاصة أأحاكم هنا  يكون أأن ميكن رمبا ،املؤلف
خبارية برام  أأو عامة  من يء لك عىل طبقت   معاهدة وضع من بدلو  .الرايضية التعاليات يه الأكرب املشلكةأأن  وظروهر .اإ
 من اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتمتكن  قد الرايضية،بث التعاليات   ي جدا حمدودة مشلكة حل أأجل
ذا ةيالرايض بث التعاليات  جمال  ي نوعروها من تريدةال شالكامل   ي للنظر جدا ضئيل قدرب صك مس هتدف وضع  مجيع تاكن اإ

 معاجلهتا ميكن ل ثغرات الواقع  ي اخلق للرايضة حق املؤلف متديد أأو الأورويب الاحتاد  ي خدمتاس ت   اليت الأخرى ال ليات
 .القانونية ال ليات من خالل

 خمتلتة نظر وهجة من اتحة،الإ   ي احلق أأمهية عىل (CRIC) مركز البحث والإعالم  ي جمال حق املؤلف ممثل أأكدو  .240
رسال حسب طلب اكنوسواء أأ  .فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفدتكل اخلاصة ب نع رسال أأو اإ  عرب يتدفق اإ

ليه صولالو  للناس ميكن المكبيوتر، ش باكت  من تحميل،ال  اكن ذكل، ومع .لختيارمه وفقا وقت أأي  ي به والاس متتاع اإ
 ينطقومن امل  .الربام  اتحةمشل اإ  للربام  حق الإرسال أأن الناس بعض وادعى .الإرسال قبل حتضياي انشاط أأخرى، انحية
ذا عادة الإرسال املتأأخ ذكل  ي مبا وس يةل، بأأية ربام ال بث حققد اكن لروها  هجات البث اكن اإ هجات  وقفت أأن ميكن ،ةر اإ

اجملاز  غي التحميل وقفمن  هجات البث كنل تمت الواقع،  ي ذكل، ومع .الانةرنت قعامو  عرب لرباجمروها اجملاز غي البث البث
عادة الإرسال حق اكن وذلكل، .خمتلتني نيطانش تحميلال و  الإرسال واكن .انتسروهب   نيومس تقل نيمنتصل اتحةالإ   ي واحلق اإ

اتحة حق أأن امتلكت هجات البث ومبجرد .امبعضروه عن ماكهنم اكن ،املثبت غي الإرسال اإ جراءات اختاذ ابإ  أأن بعد يةفور اإ
رسال غي جماز من التحقق دون ،جماز غي حتميال وجدوا رسال  حادث وقوع من لتحققا جدا الصعب من واكن .وجود اإ اإ

هجات  هذكرتو  فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفدعىل النحو اذلي ذكره  ذكل، عىل وعالوة .الش باكت عرب غي جماز
 الأوملبية الألعاب أأو العامل كأس الرايضية مثلابلتعاليات  الأعضاء دلولا من العديد  ي عةرفي   مل وتكرارا، مرارا البث

اكن  ذلكل، وفقاو  .ش باكت احلاسوب عرباملزتامن  ادلوريالبث  من محمية ادلوليةمل تكن التعاليات  ذلكل، ونييجة .مكصنتات
 الرمقي، العرص  يو .الانةرنت مواقع عىل القرصنة ملاكحفة وهممة جيدة وس يةل جلروهات البث البث وتثبيت اتحةالإ   ي احلق
اتحة  ي احلقن ع غىنيكون هنا   لأأ  جيب ،البث لروهيئات حامية ؤواأأنش عندما  املمثل وأأشار .املثَبت وغي املثَبت البث اإ
ىل  ولكن حقوق لهو  أ خر خيار هنا  اكن هأأن أأشار اإىلو  الأمريكية، املتحدة الولايت وفد هبا تقدم اليتالثالثة  اخليارات اإ

بشأأن الأداء  الويبو معاهدة( و WCT) معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف مبوجب اممثل املثال سبيل عىل فقط، حامية
 .(WPPT) واليسجيل الصويت
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ذا املبدأأ، حيث من .املعاهدة عىل التعليق عن السابق  ي امتنع قد أأنه( IFJ) للصحتيني ادلويل الاحتاد ممثل وقال .241  واإ
ىل احتاجوا عن أأمهل  املمثل وأأعرب .تسجيالت مكنتجي نتس احلق حيصلوا عىل أأن ينبغي شارةالإ  قرصنةبشأأن  جماور حق اإ

 .والتنانني للمؤلتني مدمرعىل حنو  ملكتة تكون أأن شأأهنا من اليت احملامك، اليت تعرض عىل احلالت من الروهائلالعدد  جتنب ي 
 ي  عاهدةامل أأن ذكر هولكن والتنانني، املؤلتني حق عىل جديد جماور حق أأي يؤثر لأأ  الرضوري مناكن  أأنه عىل ووافق
زاء قلقه عن املمثل وأأعرب .العملية التأأثيات عدم وجود تضمن مل هاظاهر   احلقوق، من جديدة طبقة لإضافة العميل التأأثي اإ
 اس تخدام جيزيون اذلين أأولئك خاللروها منجيب أأن مير  بوابة مبثابة كوني قد ياذل' تاليسج الي  منتجي حق مثل واحد
  ي مؤلف حقوق رأأس عىل يأأيت حق دلهيا اكليتورنيا  ي لأي هجة بث احملمتل التأأثي عن املمثل تساءل كام .اأأساس ي مصنتا
نه ذكل عىل وعالوة .الس نغال  ي وفنان بيو ن حيث ،لإنشاء مركز للتقايض دعوة هنا  تاكن اذا عام لأأ س فاإ  احلاىل القانون اإ
 دوقية وتس تقر  ي املؤلتني حق من الهترب لأغراض املتحدة مقرا لروها من اململكة رئيس ية هجة بث لأن تتخذ أأدى قد

ذا عام وتساءل. قانوين متاما دفع الرضائب بشلك لتجنب لوكسمبورج   ي هجات البث عىل القيام بعملياهتا تشجيع سيمت اكن اإ
الاحتاد  ممثيل بيانل  تأأييده املمثلوأأبدى  .والتنانني عىل املؤلتني جمحتة عقود فرض فهيا هلم يكون من الأسروهل اليت الأرايض

ضافهتا يمت جديدة طبقاتب  يتعلق وفامي .الصدد هذا  ي (FIMادلويل للموس يقيني ) ىل اإ  ،عام وبشلك املؤلف، حق نظام اإ
 الإيرادات من عادةل حصة عىل احلصول  ي والنارشين واملنتجني هجات البث مع مشةركة مصلحةاذلين دلهيم  واملؤدين املؤلتني
نةرنت خدمة ومه مقدمو الوسطاء، من جديدة طبقة اهتمجع اليت  ممثل عهنا أأعرب اليت نتس املاوفأأن دليه  وذكر .الإ

يكولوجيا املعرفية  مثل الإنةرنت املقدمة عرب دماتوقد تكيسب اخل .الإنةرنت عرب الأفالم بث بشأأن املؤسسة ادلولية لالإ
اذلي  التأأثي ما وتساءل .اكليتورنيا حمامك  ي حقوق فرض ورمبا ،قد وصتوه اذلين بوابةحق ال  من النوع هذا ونظياهتا يوتيوب
ذا  عيل تنازعال و  للجدل ثيةم  والتنانني للمؤلتني املنصتة العقود مسأأةل واكنت .والس نغال أأملانيا  ي التنانني عىل لروها س يكون ما اإ

 حقوق رشعية أأن عىل الأدةل بعض هنا  تاكنو  .أأم ل واحلقوق اجملاورةق املؤلف للجنة ادلامئة حلالصحيحة  الولية يه تاكن
 .عادةل حصة يتلقون اكنوا والتنانني الكتاب أأن حقيقة ىلاإ  اسيندت اجلروهور، نظر  ي يء لك رشعيةويه  املؤلتني،

يران وفد وقال .242  أأو "أأ" البديل  ي الواردة التعاريف عىل عمتدا اتحةالإ  حقوق حول النقاش ناإ ( الإسالمية - مجروهورية) اإ
ىل الوفدوأأشار  "ب". ىل احلاجة بشأأن السابقة تعليقاته اإ دراج اإ عادة الإرسال عىل حنو  فروهم أأجل من ،لالإرسال تعريف اإ اإ
دراج اقةرحو  .أأوحض : نصه ييل فامي SCCR/27/rev الوثيقة من 5 املادة  ي عليه املنصوص النحو عىل ،لالإرسال تعريف اإ

 انقل طريق عن ،تهمتثيال أأو هعالمات وهل أأ  ةالبرصي املقاييس مجروهورقبل  من س تقبالبغرض الا الإرسال يعين الإرسال"
ىل وابلإضافة ."لكةرويناإ  عادة الإرسال تعريف  ي املتبقية املسائل جعلت ذكل، اإ  بديلال  حتديد الصعب من املوحد النص  ي اإ

 ".ش به مزتامن" مصطلح اس تخدام الأفضل من أأنه الوفد اقةرحو  .هاس تخداماذلي يتعني 

ىل الرئيس أأشارو  .243 درا و  قوقحلاب يتعلق فامي املثي لالهامتم تبادلال  اإ  أأقسامو  احلقوق املزمع منحروها بني عالقة هنا  أأن اإ
يران وفد ذكر حس امب التعاريف ن الرئيس وقال .(الإسالمية - روهوريةمج ) اإ ل هنايئ، تعريف وجود يكن مل الروهدف اإ  النص أأن اإ

 من أأخرى أأجزاء عىلهبا ذكل  يؤثر أأن ميكناليت  يةكيت ال   ي الوفود يتكر أأن وميكن قوسني، بني اقةراحات يتضمن أأن ميكن
ىل وأأشار .احلقوق املزمع منحروهاو  امحلاية موضوع مبعين املقةرحة، املعاهدة  قسم أأن وذكر .املتاحة اخليارات توضيح طلبوا مأأهن اإ

ىل واوصل قد موأأهن البدائل  ي لنظراب هلم مسحا شارةالإ  وتعريف ريفاتعال  شارة" مصطلحعندها  اكن اليت نقطةال  اإ " ربانم ال اإ
 جدا، متيدة" البث" حول النقاش واكن .للربانم  تعريفدلهيم  يكون أأن أأيضا موميكهن .لالس تخدام وضوحا كرثالأ  صطلحامل

ىل ابلنظر ىل واحلاجة بثلل  التقليدي التعريف اإ ضافية تعريتات وجود اإ  وجود خيار الوفود بعض تفضلو  .كبيلبث ال ل ل  اإ
 عىل" البث هيئة" تعريف يعمتدو  .الأخرى ادلولية املعاهدات عىل تأأثي هل يكون قد يواذل لبث،ل  اتكنولوجي   حمايد تعريف
ذا وعام البث تعريف ذا ما انقشوا قدو  .كذكل الكبيل هيئات البث يشمل اكن اإ  من جزءا معلية الَرزم اعتبار ميكناكن  اإ
ذا وعام تجميعال  أأنشطة ىل الإشارة املروهم مناكن  بل .تعريفال   ي التحديد وجه عىل ذكرت   أأن الرضوري من اكن اإ  جتميع اإ
 التكنولوجيا عن النظر بغضي س تخدم  سوف نشاطروهم أأن ذكر الرضوري من يكن ملو .القانونية تهمسؤولي الكيان و  وجدوةل
 عرب الإرسال ىلاملرجعية اإ  شارةوضع الإ  وس يكون من الأفضل .نتسه البث تعريف طريق عن لحت  وف س املشلكة هذهلأن 
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عادة الإرسال بتعريف يتعلق وفامي .امحلاية موضوع قسم  يش باكت احلاسوب  وجود تعريف  خيار انقشت قد اللجنة اكنت ،اإ
ذا  من خالل الإشارة  ،عادة الإرساللإ  واسعال تعريفال  تأأهيل فسوف يتعني علهيم حمدود، بشلك اس تخدامه أأرادواأأوسع. واإ

ىل أأن املزتامن النص بقية  ي عادة الإرسال  ي الأسايس العنرص واكن .هالمؤ  أأصبح اإ  هيئة غي أ خر كيان أأييؤديه  نشاطا اإ
ىل واأأشار  عندما مهنأأ  مت اقةراح فقد املصطلح، هذا اس تخدام وبني بينه اخللط جتنب أأجل منو  .الأصلية البث  أأنشطة اإ

عادة  انقشوا قدو  ."الإرسال" مصطلح ونس تخدمفاإهنم سي  الأصلية هجة البث قامت هبا  تبادل وقد املزتامنش به  الإرسالاإ
 الرمغ عىلو  .التقنية معليات الإرسال ليسروهيل أأو التوقيت فروق لسييعاب الالزم ابلقدر فقط ولكن لتأأخي،اب مرتبطا اكن همام
 موضوع الثاين، ابلقسم يتعلق وفامي .البث قبل ما تعريف  ي وانظر  قد فاإهنم ال راء، توافقحتظ ب  مل البث قبل ما حامية أأن من

 حيمل برانم املعرف  أأول صطلحامل اعتبار ميكنو  .املمنوحة امحلاية هو ولالأ  واكن .عنارص عدة اللجنة انقشت قد ،امحلاية
شارة  عدة هنا  واكنت .عاهدةامل مبوجب يمحمغي  احملتوى التأأكيد عىل أأن املروهم مناكن و  .بث أأو من ينوب عهنا هيئة تبثه اإ

 هنا  اكنت ولكن احملمية، املوضوعات من غيها أأو معينة مبصنتات واكن أأحدها يتعلق بذكل القيام كيتية حول اقةراحات
 بشأأن تخذي   أأن وشك عىل القرار اكن ذاواإ  .امتيد رباعت   اخيار  الربام  اىل شارةالإ  تاكن و .ةالأخي  مع املشالك بعض

هو و  الثاين، حلمكاب يتعلق وفامي .املعاهدة من اجلزء ذكل  ي نعكسي  أأن أأيضا ميكنذكل  نفاإ  البث حامية ما قبل اس تخدام
ذا رضورية ليست" وس يةل بأأي" أأن عىل التتاق مت وس يةل، أأياذلي يمت ب الإرسال املعكوس حامية اسيبعاد  من اجزء تاكن اإ

ذاما  دلراسة اقةراح هنا  اكنو  ."املعكوس" مصطلح اس تخدام عن أأيضا لمت اليساؤ  حني  ي ،الإرسال الإذاعي  اكنت اإ
لقاء بعد الثاين، احلمك اإىلعىل الإطالق  حاجة هنا  قد  طلبات هنا  أأن به املس م مناكن و  .املعاهدة عىل موضوعية نظرة اإ
 بالإضافةف  امحلاية،ويه موضوع  الثالثة، ابلتقرة يتعلق وفامي .الأرحج عىلهنا   بقىسي  ذكلبو  خمتلتة تقارير  ي عهنا التعبي مت
ىل ن نتسروها، احلالية شارةالإ  اإ ىل متتدسوف  امحلاية فاإ ىل لإشارةواب .معليات الإرسال املزتامن وش به املزتامن اإ  املططات اإ

لتوفي  ليس ولكن من معليات الإرسال املزتامن وش به املزتامن أأجزاء مع تعاطف هنا  اكن أأنهالقول ب الرئيس كرر السابقة،
 للوصولاملناس بني  والزمان املاكن ابختيار لجمروهورتسمح ل  بطريقة متي ياذل الإرسال أأو املتأأخرالإرسال  مثل امحلاية، من مزيد
ليه رسال ميكن رمبا ولكن" الوصول"هو  الصحيح املصطلح واكنت .اإ  ابلغ وضوعامل الوفود انقشت ولقد .تعريته بوصته معلية اإ

 من الكبيل، البثهيئات  تشمليك ل عاهدةامل أأحاكم بيقتط ل  صحيحمن خاللروها يمت التجس يد ال  اليت الكيتيةوهو  الأمهية
 اإىل ابلنظر أأنه وأأوحض .التنظميية أأو ادلس تورية الأحاكم بشأأن الوفود بعضأأبدهتا  مرشوعة حمددة خماوف  ي النظر أأجل

بداء تاكن قدما للميض طريقة أأفضل فاإن والتنظميية، ادلس تورية العوائق  وفامي .الأعضاء دلولهؤلء ا  ي تطمني املرونة اإ
ليه اجلروهور فرادتسمح لأ  طريقةب تمت اليت الإرسال اتحةاإ  حول ابملناقشة يتعلق خيتارونه  وقت ي أأي و ماكنأأي  من ابلوصول اإ
 واكن احلقوق املزمع منحروها، قسم من جزءا ذكل اكنو  .صنةمن أأعامل القر  معال ونناقشي  ل أأهنم الواحض من اكن ،بنتسروهم
تسمح  بطريقة قد قامت ببثه الأصلية هجة البث أأن يعين وهذا الأصلية، هجة البث اذلي تقوم به نشاطهذا ال  من جزءا

ليه من أأي ماكن و ي أأي وقت خيتارونه بنتسروهم  مناقشة وقد دارت .الطلب عند يسمى ماوهو  ،لأفراد اجلروهور ابلوصول اإ
 املاوف بعض عن باعر مت الإ  وقد .احلقوق املزمع منحروهاو  امحلايةمبوضوع  يتعلق فامياليت قاموا هبا  تلتةامل  املعاجلة توحض هممة
أأيضا  متفقد  ،حلقوق املزمع منحروهااب يتعلق فامي وأأخيا، .التوضيح بعض اإىل حاجةاكنت هنا  و  املواقف املبالغ فهيا بشأأن
جازة  ي احلق مناقشة عادة الإرسال منع أأو اإ  الاقةراحات بعض تلقوا قدو  .الأعضاء ادلول بني اخلالفات مناقشة أأكدت وقد .اإ
عادة الإرسال" مصطلح اس تخدام بأأن وأأقروا .التعاريف بشأأن به قاموا اذلي السابق العمل مع رشوطال  ملواءمة  ميكن" اإ
جامع ال ن حىت هنا  يكن مل ذكل، ومع .هتاتغطي الوفود بعض أأرادت اليت الأنشطة جيسد ليك مواءمته  عن ابعر مت الإ  وقد اإ
  ي وننظر اكنوا ي  مأأهنمبا  هأأن مت قبول قد أأخرى، انحية من ذكل، ومع .النشاط هذا مثل ليشمل حلقا متديد بشأأن خماوف
رسال أأي وقف عىل القدرة هجات البث منح علهيم فيجب صنة،القر  أأنشطة عادة اإ ىل وأأشار .منصة أأي عىل جمازة غي اإ  اإ

 احلكومية غي املنظامتقد ساعادت و  .املاضية املؤلف واحلقوق اجملاورةاملعنية حبق  اللجنة ادلامئة  ي الرئيس س تنتاجاتا
 هنا  واكن صنة،القر  أأنشطة منع كيتية عن حتدثت عندما امداولهت ي  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اللجنة ادلامئة

جامع  الوفود بعض أأبدت ومع ذكل، .منصات أأي عىل املرشوعة غي الأعامل هذه مثل ملنع يكون أأن جيب ذكل أأن عىل اإ
 أأكرث حنو عىل بذكل للقيام طريقة هنا  أأن الوفود بعض وذكرت . ي الإجازة احق لقخي قد املنع  ي احلق توس يع أأن من خماوف
ىل الأمر حيتاج أأنه عن الوفود بعض أأعربت وقد فعالية، ىل تؤدي أأن ميكن اليت احلقوق من جديدة مجموعة اإ  مع تصادم اإ



SCCR/31/6 Prov. 
51 
 

ىل ابلإضافةو .قاحلقو  أأاحاب محميا  فيه املصنف يكن مل اذلي الوضع بشأأن لالهامتم املثية التعليقات بعض هنا  اكنت ذكل، اإ
عادة  نعمب  جلروهات البث السامح بشأأن ال راء  ي عام توافق هنا  اكنو  .حتديدا الرايضية التعاليات مثال مع ،حبق املؤلف اإ

هو  هذا واكن .ال راء  ي توافق هنا  يكن مل ،اجملازة قوقاحل انقشوا عندما ولكن منصات أأي عىلاجملاز  غي الإرسال
 .املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اللجنة ادلامئةالرثية اليت أأجرهتا  ملناقشةعن الرئيس ل املوجز الاس تعراض

عادة الإرسال بتعريف يتعلق فامي نقطة ش ييل وفد أأوحضو  .244  زالي ل اكن ،"وس يةل بأأي" عبارةب  يتعلق فامي أأنه وذكر .اإ
نه مل يكن  ،املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للجنة ادلامئة السابقة ادلورة  ي أأشار وكام ،بيلالك  البث حامية  ي نظري  فاإ
رسال حامية تأأييدل  اس تعدم  عادة اإ ىل ا الرئيس تقدمي من الرمغ وعىل .الانةرنت خالل من الربام  اإ للجنة  30 دلورةملخصا اإ

 عند زالي ل اكن الوفد لأن النقطة، هذه بشأأن ال راء  ي توافق هنا  يكن مل ،املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ادلامئة
 .املوقف نتس

 واكن املناقشات عن التعبي  ي متاما صائبا اكن الرئيس ملخص أأن وذكر وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه .245
 أأبرز كام .املوحد النص عىل حتقةر  ا   قد اكنت املتلتة واملقةرحات اخليارات من العديد لأن نقطة لكحبث  املس تحيل من

ضافية نقاط مخسالوفد   مع تامتىش أأن ورضورة املعاهدة  ي اس تخداهمااليت من املقرر  لتعاريفل  نقاش جرى أأول، .اإ
شارة حاميةاحتاجت  اثنيا، .الكبيل بثوال  البث تعاريفب  خاصة تتعلق اليتتكل  .أأخرى معاهدات  ي الواردة التعاريف ما  اإ

ىل البث قبل  املعاهدة،  ي امحلاية موضوع بني واحض متيزي هنا  اكن اثلثا، .الوفود من لعدد هممة واكنت املناقشة من مزيد اإ
جياد تعني علهيمو  واسع، نطاق عىل التتاق متو .الأساس ية قوقاحلو  الكبيل البث أأو هو البث اكن ياذل  الصحيحة غةاالصي اإ
ذا ماهو  الأول املس توى اكنو  .امحلاية ملوضوع اخليارات من عدد هنا  اكن رابعا، .ذكل عكس تليتا  موضوع امحلاية اكن اإ

عادة الإرسال مثل خطيا اكن سواء ،رسال عرب ش باكت احلاسوبالإ  شملي  أأن ينبغي  أأو تأأخر،امل و أأو ش به املزتامن  املزتامن اإ
ذا ما ىل أأيضا تدمي  أأن ينبغي اكن اإ ذا ماهو  الثاين املس توى اكنو  .اخلطي غي الإرسال اإ لزاميا يكون أأن ينبغي اكن اإ  أأو اإ

ىلالوفد  وأأشار .اختياراي  ابلإرسال عرب ش باكت احلاسوب يتعلق فامي موضوع امحلاية علب الياابن وفداملقدم من  قةراحالا اإ
لزامي وليس اختياراي دراجيه  روهمةامل  نقطةال  واكنت .تقدمافيه  او حقققوق اذلي قد احل يه نطاق الأخية النقطة واكنت .ااإ  اإ
ىل فقط رأأشا لأنه اقدهمقد  اليت الأمثةل شملي  مل "ب" البديل أأنب الروهند وفد عىلالوفد  ورد ة،حالإات حق عادة الإرسال اإ  .اإ
شاراتمعني  حمتوىتشمل  اكنت حيث اقدهم اليت قد مثةلالأ  لتغطية اكفيا يكن ملو لإجراء  اس تعداده الوفد وأأبدى .معينة واإ

 .املوضوع هذا حول املناقشات من مزيد

شارته حول التتاصيل من مزيد من الرئيس تقدمي الربازيل وفدوطلب  .246 ىل اإ  بشأأن حمددة خماوف دلهيااكن  اليت الوفود اإ
ىل  الوفد وأأشار .ممكن أأي حل مناقشة تمت مل وأأنه الوطنية اليرشيعات بصياغة  الأمريكية املتحدة الولايت وفد قدمه اقةراحاإ

 لنصل  القادمة ابخلطوات يتعلق وفامي .جتس يده  ي تهرغب وأأعرب عن  مناس با، س يكون الاقةراح أأن وذكر معينة، ةويلغ
 مع ،قدما جنةل ل ا اليت س متيض هبا يةيت حول الك  ناقشةامل  بعد العملية، هذه بشأأن التوضيح من املزيد الوفد طلب املوحد،
 .أأثيت اليت واملاوف دمتق   اليت املساهامت مجيع الاعتبار بعني الأخذ

دراج  تاكن نيته أأنه الرئيسوذكر  .247  النسخة توزيع سيمتو  .منقحة نسخةك  املوحد، النص  ي الوفود مجيع مساهامتاإ
  ي حدثقد  ما املنقحة النسخة عكسوس ت .املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للجنة ادلامئة املقبةل ادلورة قبل املنقحة
 والاقةراحات والنتاجئ توالتحليال اخليارات مثل مناقش هتا، متت اليت القضااي مجيع ذكل  ي مبا ،ادلامئة للجنة احلالية ادلورة
 غي اقةراح وجود حاةل  ي أأو ال راء،  ي توافق ىلاإ  التوصل عند س تضافوأأهنا  .الوفود بعضدلى  الأخرى املاوف ملعاجلة
 توفيل  قوسني بنيسوف يوضع النص  الوفود، أأاثرهتا اليت املاوف وجود حول اتتاق وجود عدم حالت  يو .لليساؤلمثي 
 .املقبةل املناقشات  ي للتقدم أأداة
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ذا عام وس ئل وثيقةال وضع حول توضيحا الربازيل وفدوطلب  .248  مسؤولية عىل تهصياغ  سيمت اجلديد النص اكن اإ
 .الرئيس

 .الرئيسمن نصوص  انص س يكون أأنه الرئيس وأأكد .249

 ودور احملتوظات ملكتباتاالتقييدات والاس تثناءات لتائدة : الأعامل جدول من 6 البند

ىل وأأشار .والتقييدات الاس تثناءات بشأأن الأعامل جدول من 6 البند الرئيس انئبافتتح  .250  اليت أأجريت عن راسةادل اإ
لب قد اكنت اليتوالاس تثناءات،  التقييدات جراؤها عن ط   ادلراسة قامتو  .SCCR/30/2 وثيقةويه ال املتاحف، اإ
 املوجوداليرشيعي  التراغ الاعتبار  ي الأخذ مع الوطنية، اليرشيعات خمتلف  ي القامئةوالتقييدات  الاس تثناءات بتحليل
ىل لوصولبشأأن ا داخلروها ىل ةر الإشا الرضوري من اكنو  .املتاحف وردَ  وكذكل التعلمي،احلصول عىل و  املعلومات اإ  الويبو أأن اإ
ىل ادلراسة صياغة مسؤولية منحت قد  اذلين الثالثة اخلرباء من اثنان واكن .اجملال هذا  ي املؤهلني الأشخاصأأي  ،نينيهم  اإ

 غيبو لويس ةادلكتور الرئيس انئب قدم .املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اللجنة ادلامئة حارضين فىي ادلراسة هذه أأجروا
(Lucie Guibault )القانونية واملعلومات حق املؤلف تعلمي قضااي  ي ةمتخصصويه  هولندا،  ي أأمسةردام جامعة من 

لزيابيث والس يدة  الإصدارات من العديد توأألت فرنسا، ي  ابريس،  ي امقره يةحمام  ويه ،(Elisabeth Logeaisلوجيه ) اإ
 القانوين التنظمي حول موضوعات  ي متخصصة ويه املؤلف، حق عىلوالتقييدات  لس تثناءاتاب صةل ذات مواضيع عن

نةرنت اجلديدة والتكنولوجيات للمعلومات  .حق املؤلفو  لالإ

 (François Canatاكان ) فرانسوا جان الس يد أأيضا اكتابهت  ي شار  قد ادلراسة أأن غيبو لويس ةادلكتوروذكرت  .251
خالص ادلراسة حمتوى متابعة واقةرحت .ابريس  ي نتسروها احملاماة رشكة من  ادلراسة والنتاجئ هنجيةمب  وفودال بالغواإ  ابإ

حق  لقانون احلايل الوضع دراسة الويبو ممهنت طلب قدو  .الرئيس ية والتوصيات احلاةل دراسات مناقشة وكذكل الرئيس ية،
 اليرشيعي الإطارل اوصتي حتليال ادلراسة واكنت .مديروهاو  ملتاحفاليت أأعدهتا ا حق املؤلف مبصنتات يتعلق فامي املؤلف
 وهو عيارايم  ارو نظم  أأيضاوقد أأدرجوا  .املتاحف فادتأأ  اليتوالتقييدات  الاس تثناءات بشأأن الوطنية واليرشيعات احلايل
ذا ما حيث من املسأأةل دراسة  .حق املؤلف قانون لقواعد وفقا حفااملت خدمات تقدمي ليسروهيل تدابي تطبيق ينبغي اكن اإ
ىل ،اعمتدت لأهنا جدا هممة هنجيةامل  واكنت معياراي الثاين اجلزءا و وصتي ادلراسة من الأول اجلزء واكن  العمل عىل كبي، حد اإ

صدارات س امي ول ،اتكتبامل  اس تثناءات عن كينيث الربوفيسور طوامق أأجنزته اذلي السابق  من 2014و 2008عايم  اإ
 مزية دلهيم يكن مل ذكلوب 2015اهتا لعام وتنقيح حتديهثا كينيث الربوفيسور طوامق نرشأأن ت  قبل دراس هتم أأمكلوا قدو  .ادراس هت
 الأحاكم من لك حيث من كينيث الربوفيسور طوامق دراسة عىل أألقوا نظرة قدو  .ادراس هت من الإصدار هذا عىل الاعامتد

 ليكس الويبو بياانت قاعدة  ي واحبث كام .املتاحف من املس تتيدين أأو املتاحف ذكرت اليت اليرشيعات  ي علهيا املنصوص
صدارات عىل نظرة لقاءواإ  لالطالع ت الرئيس يةللكاماب البحث عن طريق وذكل والإنةرنت،  ترشيعاتمن  أأخرى جديدة اإ

دراسة  أأيضا هنجيةامل  تتضمنو  .وصتا أأكرث لتحليلمن ا جزاءلأ  ساسالأ  هو هذا واكن .املتاحف تذكر  اليت املؤلف حق
رسالروها مت اس تقصائية ىل اإ  .للمتاحف تعريف عىل التتاقتعني علهيم  دلراسة،وفامي يتعلق اب .اجمللس ادلويل للمتاحفأأعضاء  اإ

 مؤسسة تحفامل : "ينص عىل اكن واذلي ،2007 عام منذ واس ت خدم للمتاحف ادلويل اجمللس اعمتده ياذل تعريفال  اتبعواو 
وبيئة  للبرشية مادي وغي مادي تراثوجود  طلبتت و  للجمروهور، ومتتوحة وتمنيته اجملمتع خدمة  يتعمل  للرحب هادفة غي دامئة

جراء  وتقوم بصون ،ذلكل الةراث  أأبرزتو  ."والمتتع وادلراسة التعلمي لأغراض وعرضه عليه والتعريف به أأحباثذكل الةراث واإ
الثقا ي  الةراث اكيساب تضمنت اليتو  لمتاحف،ل  رئيس يةال ولايتالو  للمتاحف ادلويل اجمللس معل أأساس أأيضا ادلراسة
 الأساس ية الثالث الولايتيه  تكل اكنتو  .والبحث وادلراسة التعلمي وتيسي ه،عرضو  الثقا ي لةراثوالتعريف اب وصونه،

 من أأكرث وسعالأ  للمتاحف واملتاحف ادلويل اجمللس جممتع ومشل .والأجحام الأشاكل مجيع  ي املتاحف وجاءت .لمتاحفل 
 ميكنو  .والثقافة والتن والتارخي الثقا ي الةراث جمالت مجيع غطتو  الإماكن، قدر متنوعة اكنت واليت حف،مت 55000
ليه الإشارة س بقت اذلي التعريف تناسب أأهنا طاملا مكتحف علوماتامل أأو الأثرية القطع من مجموعة أأي تسمية  اكنتو  .اإ
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 دراية عىل واكوني أأن اليومية أأعامهلم من جزءا اكن لأنه العامة، وامللكية التكرية امللكية قضاايب جدا واعية أأيضا املتاحف
اليت س بقت ولايت ابل تتعلقمشةركة  أأساس ية أأهداف أأيضا دلهيم اكنو  .أأنشطهتا  ي دورا هبا حق املؤلف لعب ية اليتكيت ابل 
لهياشار الإ   دلهيم اكنو  .والبحث وادلراسة التعلمي وتيسي ه،عرضو  عريف بهوالت وصونه الثقا ي لةراثا اكيساب عن فضال ،ة اإ

 وتسروهيل واحلتاظ كيسابالا حيث من واحض تداخل هنا  اكن لو حىتو  .ملكتباتاخلاصة اب تكل عن ممتزية مشةركة أأهداف
 أأو الكتب معليس  تتعامل لأهنا للمتاحف ابلنس بة خمتلتة اكنت اليت القضااي من العديد هنا فقد اكن  والأحباث، التعلمي
 ختص املاوف تكل بعض واكنت .لعامالأ  أأنواع من غيها أأو اليشكيلية التنون مع معوما ولكن املصنتات، من أأخرى أأنواع

 عىل ينطبق اذلي اليرشيعي الإطارالنظر  ي  دلراسةا تناولت مث .احملتوظاتدور  أأو املكتبات فهيا  تشةر  ومل ملتاحفا
 رعاية حتتمعظمروها  داعامتمت  قدف الثقا ي، الةراث مع تعاملت اليت ادلولية التتاقيات من العديد هنا  اكنت وبيامن ،املتاحف
قلميية اتتاقيات أأيضا هنا  واكنت .(اليونسكو) والثقافة والع م للةربية املتحدة الأمممنظمة    ي أأخرى ومناطق أأفريقيا  ي هامة اإ
قلميية اتتاقياتدلهيا  اكن اليت الالتينية، أأمرياك مثل العامل عىل املس توى  البدلان تفعل مثلام الثقا ي، الةراث ايةمحل هامة اإ

طار  يو .التكرية امللكية قضااي عن خمتلف بشلك أأيضا الثقا ي الةراث حاميةمع  التعامل مت التتاقيات، تكل  يو .الوطين  اإ
تضمنت  واليت الأخرى، الويبو ومعاهدات تريبس واتتاق برن اتتاقية ذكل  ي مبا معتادة املعاهدات دلهيم اكن التكرية، امللكية
ىل مبارشة مل ت رش ادلويل الإطار  ي الثالثة الرئيس ية املعاهدات من أأاي فاإن ذكل، ومع .س تثناءاتوا قيودا ما حد اإىلمجيعروها   اإ
 9.2 املادة  ي عمتدمل ا عىل النحو الثالث، اخلطوات ختباريه ا املتاحف عىل تطبق اليت الرئيس ية التقييدات واكنت .املتاحف

وقد  .والوطين الإقلميي املس تويني عىل وكذكل الالحقة، ادلولية املعاهدات  ي اعامتدها أأو تكييتروها مت اليت برن، اتتاقية من
 الاس تثناءات اعامتدداخهل  ينبغي اذلي الإطار ابعتباره الثالث اخلطوات اختبار الأعضاء ادلول من العديد أأدرجت

 مع مبارش بشلك تعاملاذلي  التكرية ملكيةلل  ادلويل طارالإ   ي قيود أأو اس تثناءات هنا  تكن مل عام، بشلكو  .والتقييدات
ىل ا غيبو ةادلكتور توأأشار  .املتاحف  بياانت قاعدة  ي الرئيس ية للكامتاب لبحثا أأساس عىلو  .الوطين املس توى عىل لوضعاإ
 رصاحة ذكرت قواننيدلهيا  بدلا 45 واحدد قد فاإهنم املكتبات،عن  كينيث الربوفيسور طامق حبوث واس تخدام ليكس الويبو

هنا وقالت .املنطقة حسب تصنيتروها مت قدو  .والتقييدات لس تثناءاتاب المتسك  ي املتاحف  بسبب بدلانبعض ال  أأغتلت قد اإ
لهيا امشار  تكن مل أأهنا  تطبق اليت الأنظمة من العديد هنا  أأن نالحظ أأن املروهم من واكن .اللغة بسبب أأو ادلراسة  ي اإ

 خالل من املثال، سبيل عىل اليرشيع،  ي رصاحة املتاحف ذكرت   مل لو وحىت املتاحف، عىل والتقييدات الاس تثناءات
ذا حفااملت أأوضاع عىل الأرحج عىل العادل الاس تخدام وسوف يطبق .العادل الاس تخدام اس تثناء  اس تثناء الوضع لىب اإ

 اذلي القرار اكنو  .املتحدة لولايتاب املؤلف حق قانون من 107 املادة  ي املتاحف ذكرت   مل ذكل، ومع .العادل الاس تخدام
ىل فقط لإشارةا املؤلتون هو وضعه  أأنظمة هنا  يكون قد أأنهب الع م مع املتاحف، اإىل رصاحة أأشارت اليت الوطنية القوانني اإ
 أأهنم غيبو ةادلكتور وذكرت .اليرشيع  ي رصاحة اامسروهيكن ورد  مل لو حىت ،والتقييدات  الاس تثناءات طبقت  أأن ميكن أأخرى
 للتنانني املعنوية احلقوق اكنتو  .املعنوية احلقوق قضااياإىل  الاهامتم بعض جذب ادلراسة اختصاصات  ي أأيضامهنم  لبط   قد

أأكرث  املعروفة يه املعنوية احلقوق سامت واكنت .املتاحف س ياق  ي وخاصة الأمهية، غاية  ي املؤلتني من وغيمه اليشكيليني
  ي احلقو  ،املصنف مؤلف بوصته ي نعت أأن  ي احلق يعين هذااكن و  .الأبوة حقبوصتروها  برن اتتاقية  يأأكرث  هبا واملعةرف
  ي واحلق ،املؤلف مسعة أأو رشف عىل يؤثر قد اذلي للمصنف تغيي أأو تشويه أأي معارضة  ي احلق ذكل  ي مبا السالمة،
ىل ا لنقهل جاهزا صنفامل  يكون مىت قرري أأنحق املؤلف  ي  يعيناكن  ما وهو الاكمل، الكشف اكن و  .الأوىل للمرة جلروهوراإ

ىل ا عنه لكشفمصنته جاهزا ل  عتربي  بشأأن مىت قرارال اختاذ ةزي يمتتع مب اكن املؤلف أأن يعين هذا يه  تكل اكنتو  .جلروهوراإ
 ةرمميب يتعلق فامي حفاتامل  س ياق  ي أأساسا نشأأت اليت الثقافية واحلقوقاملعنوية  احلقوق قضاايل الرئيس ية الثالث السامت
م  عندما أأي الأعامل،  الةرممي اكن ،ةالعام امللكية  يرمبا  قدمي جدا معلاكن هنا   يامنحف  .أأخرى أأثرية قطعة أأو لوحة متحفرم 
ذا الأحيان، من كثي و ي ،املعنوية احلقوق س ياق  ي نشأأت اليت الرئيس ية القضااي من واحدة لهيم أأو املؤلتون اكن اإ  املعروهود اإ

لهيم أأو املؤلتني مع ابلتتاق الةرممي قضاايمع  التعاملسيمت  فاإن ،أأماكهنم وحتديد تيبعروهم ميكن يزال ل  هو ذكل واكن .املعروهود اإ
لهيم أأو املؤلتني مع التواصل لمتاحفل  الشائعة املامرسة واكنت .مخالل دراس هت من اهلحظو اليت قد  شائعةال  امرسةامل  املعروهود اإ

 املتاحف تاكن اليت احلالت من % 38 اإىل 25 أأن ادلراسة ووجدت .املعنوية ابحلقوق تتعلق حممتةل قضااي أأي حلمن أأجل 
ذان طلبوا مؤلتني،لل املعنوية احلقوق مع فهياتتعامل   .مس بقا اإ
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لزيابيث الس يدةوأأضافت  .252 ذن اكن يمت فهيا طلب اليت احلالت  ي أأنه لوجيه اإ  13 نس بةال  اكنت سأأةل،امل  ما ظروهرتعند اإ
  ي أأحياانو  .العمل تغيي شلك أأو جتديد وأأ  ترممي مسأأةل أأثيت اليت احلالت  ي فقط ذكل اكنو  .حاةل 71 أأصل من 19 اإىل

 .املعين لتناناب املتحف من اتصال أأو تتويض هنا  اكن ،ابلتلفالعمل فهيا  أأصيب اليت احلالت

 مل يمت منح أأي أأو ،واتتاعلي  مل أ خرين مؤلتني أأن أأظروهرت البياين الرمس بقية نقائةل اإ  غيبو لويس ةادلكتوروواصلت  .253
ذن ىل وأأشارت .اإ  اتتاقفهيا املؤلتون  ىحتدقد  اليت احلالت نس بة أأن ذكرتو  الرشحية من الأمين اجلانب عىل البياين الرمس اإ
جابة 71أأصل  من 15 اإىل 10 بلغت املعنوية، احلقوق حيث من لعمل،ا يةراوح  حتد مل حيدث فهيا اليت املرات عدد اكنو  .اإ

جابة 71 أأصل من 37-18 بني جابة ول أأي حتد يوجديه عندما مل  احلالت من الأكرب النس بة واكنت اإ  املؤلف، بلقِ  من اإ
جابة 71 أأصل من 58-39 بني تراوحت حيث  اليت الوطنية اليرشيعات  ي لنظرواب .احلالت من % 58 حنو تمثلو  ،اإ

لهيا  ،الصون لأغراض الاس تنسا : ددةاحمل س تثناءاتالا من التالية اجملموعات  ي ذكرت   مل املتاحف أأن وجدوا فقد ،اسيندوا اإ
 واس تخدام ،املتحف مبىن فىي اجلروهور ىلع وعرضروها نتسه، املصنتات ومعرض املعارض، كتالوجات  ي املصنتات واس تخدام
اليت  املتاحف أأنشطة اكن يس هتدف ياذل ش يوعا الأكرثهو القيد  الصون لأغراض الاس تنسا  اكنو  .الأقدم املصنتات
 س تثناءالا نطاق فاإن ذكل، ومع .الصون لأغراض اس تثناءا تقراليت  قواننيال معظم مع الوطنية، اليرشيعات  ي وجدوها

ىل التناظري من تغيي الشلك الأحيان بعض  ي واكن .جدا اكثي  ختلفا  يكن مل احلالت معظم  ي ولكن اواحض الرمقي اإ
ماكنية مل تكنو .واحضا ماكنية بشأأن صامتة القوانني عظمم واكنت .واحضة دامئا لك احلالت  ي رمقنةال اإ ومل  .املصنتات رمقنة اإ
ىل القوانني معظم تطرق ماكنية اإ  .اليشكيلية التنون أأنواع من وغيها صورالو  لوحاتال مثل ،للمصنتات الرمقي الاس تنسا  اإ

 ميكناليت  الوحيدةيه  لوحاتتكون ال حبيث حمدودة تاكن وأأحياان واحضة دامئا املشموةل املصنتات أأنواع ومل تكن
 ي  مشموةل ،البرصية السمعية املصنتات أأو الكتابة مثل ،املصنتات من أأخرى نواعالأ  تكن مل أأو ،صوهنا أأو اس تنساخروها
ماكنية أأن يعين وهذا القانون، يترضروها اليت الرشوط بعض هنا  اكنت أأحياانو  .الاس تثناء  عىلفقط  تاقترص  املصنف ترممي اإ
ذاو  .جتاراي متاحة تكن مل اليت املصنتات  أأي هنا يكن  مل ذكلفب السوق،  ي املصنف نتس عىل العثورمن  املتحف كنمت اإ

رما للصون نسخة لعمل للمتحف جمال  التجاري التوافر اكنو  .ذكل من بدل جتاراي املتاحة نسخةال  عىل صلحي أأن ينبغي واإ
 اكن اذلي املتحف جانب من حمظورة تجاريةال  زيةامل تاكن احلالت مجيع و ي املؤلف حق ترشيعات بعض  ي امعروف ارشط
 .مبارش غي أأو مبارش بشلك سواء التجارية غي للأغراض تحفمن ِقبل امل  س تخدامالا يكون أأن جيبو  .نسخةال  حيتظ

 ادلعاية عىل اقادر  كوني أأن ينبغي املتحف أأن نيعتقد الكثيو سوف املعارض، كتالوجات  ي املصنتات اس تخدام حيث منو 
ماكنية واكنت .ونهيتصور قد ابلقدر اذلي املعامل واحض أأيضا هذامل يكن  ولكن ،هأأسوار  داخل جرت اليت لمعارضل ةروجيالو   اإ

نتاج   ي الأعضاء ادلول بعضبذكل  وأأقرت .جدا واحضة غي ملعرض الةروجي أأو ادلعاية لأغراض املصنف من نسخة اإ
 الأورويب الربملان عن الصادر EC/2001/29التوجيه من( ر) (3) 5 املادة  ي الأورويب الاحتاد ذكل  ي مبا ترشيعاهتا،
 الاحتاد توجيه) املعلومات جممتع  ي اجملاورة واحلقوق حق املؤلف جوانب بعض مواءمة عن 2001 مايو 22 بتارخي واجمللس
 تطبيق رصتق الأعضاء ادلول بعض واكنت الأعضاء، ادلول  ي خمتلف بشلك التنتيذ مت قدو  .(بشأأن حق املؤلف الأورويب

ذا ما دامئا من الواحض يكن مل وأأخيا، .املتاحفعىل  وليس الأخرى التجارية والكياانت صالت العرض عىل احلمك  اكنت اإ
ييرس  ي  شأأنه من ادقي ذكل واكن .املزادات وبيوت العرض صالتختتلف عن اس تثناءات  س تثناءاتاب مشموةل املتاحف
 دامئا حق املؤلف قوانني تسمح ملو .املؤلف قحل ةالوطني يرشيعاتال   ي شائع غي اكن ولكن املتاحف، أأنشطة الواقع

ذن عىل احلصول دون للجمروهور مجموعهتا  ي املصنتات عرضب لمتاحفل   اكيسب قد املتحفأأن يكون  بعدو  .املؤلف من اإ
ىل تاجحي  فقد الوطنية، القوانني عىل اعامتدا ،عليه ازح أأواملصنف  ذن اإ  قدمتو  .املتحف  ي غرف  ي لعرضه املؤلف من اإ

  ي احلق الكندي املؤلف حق قانون مثل املؤلف حق ترشيعات عضوقرصت ب .خيارات ثالثة منا واحد وطنية قواننيال
 وقال .اتس تثناءبأأحد الا مشمول اكن املصنتات عرض أأن أأخرى ترشيعات ذكرتو  .للمؤلف عىل الامتياز احلرصي العرض

ذاف .عرضه يمت من أأن مكنته للمصنف املادية لكيةامل  ناإ  املؤلف قأأخرى حل ترشيعات نه ،املصنف ميتكل خشص اكن اإ قد  فاإ
 عرضابحلق  ي ال يتعلق فامي املعامةل  ي والتباين اليقني عدم حاةلوخلقت  .عرضه  ي احلق ذكل  ي مبا ،هحقوق عىل حصل
  ي ملعارضقامة الإ  احلرصية حلقوقاب الكندي املؤلف حق قانونواحتتظ  .احلدود عرب املتحف أأنشطة عىل الأعباء بعض
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ذا حبيث اخلارج قامة اإ ذن عىل للحصول تحفامل  س يحتاج الكندية، الأرايض خارج معرض مت اإ بعض  املعامةل  ي خلقو  .اإ
 خمتلتة  ي جتروهزيات أأو تروجيي فيديو  ي ادراهجواإ  معل نسخة عىل املتحف بقدرة لجمروهورل  العرض حقوارتبط  .صعوابتال

اكن  ولكن للمتاحف، الرئيس ية الولايت من جزءا لجمروهورعرضروها ل و  للمصنف الوصول س بل توفيواكن  .املتحف داخل
دراج  الاحتاد توجيه مسحو  .ادلامئ السامح عن كوني ما أأبعد املتحف جدران داخل اجلروهور لصاحل أ خر شلك  ي املصنف اإ

 .تقييدا أأيضا اكنما  وهو املتحف، مقر داخل خمصصة حمطات عىل للجمروهور املصنتات بعرض بشأأن حق املؤلف الأورويب
 عىل تقترص اكنت عندما حىت ،هبا أأيت قد اكن اليت املادية وس يةلال غي أأخرى وس يةلب املصنف عرضوغالبا ما اكن يصعب 

 معروفة ظاهرة واكنت .ماكنه أأو روهاالك حقوق م حتديد ميكن ل يه املصنتات اليت الييمية املصنتات واكنت .نتسه املتحف مقر
 عىل الصور مثل غيها، من أأكرث لأن تكون ييمية عرضة املصنتات من معينة فئات واكنت .للمتاحف أأيضا ولكن مكتباتلل 

اليت مت فهيا  العامل  ي الرئيس ية املنطقة هو الأورويب الاحتاد واكن ةالييمي قضااي املصنتات املتاحف واهجتو  .املثال سبيل
 أأكتوبر 25بتارخي  لساجملو  الأورويب الربملان عن الصادر EU/2012/28 التوجيه خالل من ةالييميقضية املصنتات  معاجلة
 يواذل ،(ةالييميبشأأن املصنتات  الأورويب الاحتادتوجيه ) الييمية لمصنتاتل  هبا املسموح س تخداماتبعض الا عن 2012
ذا .احلقوق أأاحابعن  ةدؤوبحبث  بعملية الثقا ي الةراث مؤسسةتقوم  أأن طةر شي  اكن  عمليةب  قاموا أأهنم عىل دليال قدمت واإ
 بلقِ  من اس تخدامه وميكن ييمي املصنف بأأنه عندئذ وصف ميكن ،احجحيافروهم الن ملو احلقوق أأاحابعن  ةدؤوب حبث
طار ممارسة  ي الثقا ي الةراث ؤسسةم اتحته اس تنساخه ميكن أأنه يعين وهذا العامة، ولايهتا اإ  اكنو  .الإنةرنت ش بكة عىل واإ

ذا عادل تعويض عىل واحلصول للمصنف اليمت لصتة حد وضع ي  لمؤلفل حق هنا   ومل يكن .لحق وقت  ي املؤلف ظروهر اإ
ذن عىل أأساسااكنت تقوم و  ميةاليي املصنتات  مع لتعاملل  أأنظمةميتكل  العامل  ي الأخرى البدلان من قليل عددسوى   متي اإ
 للحصول كندا ي  حق املؤلف جملس من تحفامل  يطلب أأن ميكن كندا  يو .الةرخيصاملتصة مبنح  سلطة من عليه احلصول

ذن عىل ثبات بعد ييمي مصنف س تخداماب اإ  سلطة أأيضا فيجي وجزر والروهند الياابندلى  واكن .ةدؤوب حبث معلية ىأأجر  أأنه اإ
 بنياليت ي  ادلراسة الاس تقصائية نتاجئ عىل اسيند واذلي البياين، الرمس اإىل غيبو ةادلكتور توأأشار  .للأعامل الييمية ترخيص

 اجعار  كوني أأن ميكن وهو ما ،ةييميمصنتات  مشالك أأيبدون  % 24 واكن .ةالييميمرات حدوث مشلكة املصنتات  عدد
ىل ذاو  .ةالعام امللكية مصنتات مع تعاملت املتاحف من العديد أأن حقيقة اإ  مع تعامليه ال  متحفل ل  الأساس ية املروهمة اكنت اإ

مفا  أأثرية، اكيشافات أأو ،ةالعام امللكية  يأأهنا  من الواحض اكن واليت ،السابع عرش لقرناب اذلهيب العرصمن هولندية  لوحات
 ،املرات تكل من % 15 و ي املصنتات الييمية مع مشالكدلهيم  % 37 من أأقل اكنو  .املصنتات الييمية مع مشلكة دلهيم اكن

 عىل املتاحف مل تكن احلالت، من % 24  يو .املصنتات الييمية بشأأن مشالكاجملموعة  ي  من % 50 من أأكرثتسبب 
 البدلدلى  مل يكن احلالت، من % 28  ي ذكل، عىل وعالوة .املؤلف عىل العثور سروهوةل أأو املصنتات بوضع ع مت مل أأو دراية

 عدداكن و  ترشيعات هنا  تاكن ،احلالت من % 30  يو .الييمية املصنتات مع لتعاملل  ترشيع أأي عىل املس توى الوطين
 أأي الاس تقصائيةادلراسة  اهتمشلاليت  حفااملتدلى  مل يكن ،احلالت من % 12  يو .الأورويب الاحتاد  ي امهن قليل غي
ذا عام فكرة زاء ابلقلق وايشعر  مل احلالت تكل من % 30 و ي ابملصنتات الييمية، متعلقة يةتنظمي لحئة  هنا  اكن اإ  .ذكل اإ
 ملديري مسحت لأهنا املتاحف أأنشطةب صةل لروهااكن  واليت ادلراسة هذه  ي رشهحا مت العامة اس تثناءات أأيضا هنا  واكنت

 خاصة لأغراض الاس تنسا  مع العامة الاس تثناءاتوتعاملت  .اجملموعة  يمع الأش ياء اليت  معينة بأأنشطة لقياماب املتاحف
 عىل معظمروهاضوئية  سخن   لمع البدلان معظم  ي يعيناكن  ما وهو ،وسائل اس تنسا  طريق عن ادلراسات  تنساس  وا

 أأوسع اكنت اليت تصويرية وسائل الاس تنسا  طريق عن لس تنسا اب اليرشيعات من صغية نس بة سوى ومل تسمح .الورق
ىل الواقع  ي دفهي س تثناءاكن الا ،ذكل ومع .الورق من  مت قد ذكل لأن ،الصون لأغراض الاس تنسا  غي أ خر يء اإ

ماكنية هو س تثناءالا من الروهدف اكن وابلأساس .معينة حدود  ي معه التعامل  منضوئية  اسخن   حفااملت أأن يعمل مديرو اإ
 فامي صةل ذات ابلتأأكيد اكنت اليت الأخرى العامة الاس تثناءات واش متلت .املتحف أأسوار داخل ةعو ماجمل  ياملصنتات اليت 

 معظمتذكر  ملو .البحوثو  لأغراض التعلمي س تخدامالا مع تعاملت  اس تثناءاتعىل  لمتاحفل  الأخية ختصاصاتابل يتعلق
 اتباع تحاول لأهنا ملتاحفاب صةل ذات ابلتأأكيد اكنت ولكهنا التحديد، وجه عىل املتاحف الصدد هذا  ي الوطنية القوانني
ذا املتاحف عىل العادل والتعامل العادل الاس تخدام طبقين  أأن أأيضا ميكن ،أ نتا كرذ   كامو  .البحث أأو التعلمي وظيتة  متاىش اإ
 .اكن مس توفيا لروها أأو املعاييمع  الوضع
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لزيابيث الس يدةوذكرت  .254  اليت تكل مع أأو املؤلف حق عىل الاس تثناءات مع التعامل كيتية واهجت املتاحف أأن لوجيه اإ
عادة قوقحل اوصتتضمنت  عامة حملة وقدمت .اعامتدها يودون عادة حقوق وصف أأن وذكرت .البيع اإ   ي ابلاكمل يقع مل البيع اإ
عادة حقوقن لأ  املؤلف حق عىل الاس تثناءات نطاق ىل تسيند مل البيع اإ عادةاسيندت عىل  ولكن ،حق املؤلف اإ  بيع اإ

عادة البيع من الغرض واكن .حمددة ظروف  ي التنية املصنتات اذلي  الوضع تصحيحهو  فرنسا،  ي نشأأ  يواذل ،احلق  ي اإ
 وسيمت انحجا التنان صبحس ي  ذكل بعدو  املال،من  جدا القليل مقابل املصنف ببيع املروهنية حياته بداية  ي التنانس يقوم فيه 

عادة  عادة حقوق منشأأ  ورد وقد .بكثي أأعىل أأسعارب املصنف بيعاإ قرار مت وقد .ادلراسة  ي البيع اإ عادة البيع اإ  65  ي احلق  ي اإ
 سبمترب 27  ي واجمللس الأورويب الربملان عن الصادر EC/2001/84 التوجيه  ي الأورويب الاحتاد  ي ذكل  ي مبا دوةل

عادة البيع بشأأن 2001 عادة  ي احلقبشأأن  الأورويب الاحتادتوجيه ) الأصيلالتين  املصنف مؤلف لصاحل احلق  ي اإ  .(بيعال  اإ
عادة البيع الأسايس البيان واكن  يةفن أأعامل  اتجر خالل من قاسو الأ   ي بيع يالتين اذل املصنف مؤلف أأنهو  لحلق  ي اإ
عادة البيع .املصنف بيع سعر من مئوية نس بةعىل  يحصلس   حمةرف بق احلق  ي اإ  ةالأصلياملصنتات التنية  عىل وط 

عادة البيع تطبيق اقترصو  .نوعروها من فريدة أأعامل عادة اكنت اليت واجلرافيك، والبالسييك  من الأنواع تكل عىل احلق  ي اإ
عادة ي  قاحل اكنو  .الأعامل  أأن ميكن ل املؤلف أأن يعيناكن  ما وهو للترصف، قابل غي أأنهب الإقراره مت ياذل قهو احل بيعال  اإ

ىل ي نقل أأيضا كام أأنه يينازل عنه طار اكنو  .الورثة اإ عادة  ي احلق تطبيق اإ  أأحد بهقام  البيع قد يكون أأن رضورة هو بيعال  اإ
عادةعوائد البائع ما اكن يتحمل  عادةو  التن متخصيص  توجيه تتسي حول الأوريب الاحتاد دول  ي تقايض هنا  اكنو  .البيع اإ
عادة  ي احلقبشأأن  الأورويب الاحتاد ذا ما لتحديد بيعال  اإ  املشةري أأو البائعيدفع  أأن تقررميكن أأن  الوطنية القوانني اكنت اإ

عادةعوائد احلق  ي   هنا  يكون أأن ميكنو  .البائع عىل يقع زتاملالا أأن الأوروبية العدل حممكةصادر من  قرار وقىض .البيع اإ
عادة البيع مرتني دفعي أأن ميكن تينال املصنف ابئع أأنب متاجئ تأأثي لروها يكون قد اليت املرونة بعض  رشائه وذكل عند احلق  ي اإ
 دفعيك يل قد اضطرت لتوفي الس بل يةالتن الأعامل  سوق أأن يعيناكن  لأنه همم هذا واكن .ذكل بعد عهيبي وعندما يافن معال 
عادة عوائد التنالأعامل  ابئعو عادة ي عوائد  احلق اختلتت .البيع اإ ىل  2من  البيع اإ  وضعتوقد  .املعين للبدل تبعا % 10اإ
عادة عوائد أأن يعيناكن  مما عتبات، ادلول بعض  أأيضا هنا  واكن .معنيبيع  سعر فوق فقط مس تحقة س تكون البيع اإ
عادة سعر أأن عيناكن ي مما ،سقف لدلراسة  ووفقا .منه نس بة أأو املذكور السعرذكل  قمية تجاوزي  أأن جيوز ل البيع اإ

دراج احلالت من % 21  ي الاس تقصائية، عادة البيع قد مت اإ مل  احلالت من % 40 و ي الوطنية اليرشيعات  ي احلق  ي اإ
ذا عام فكرة أأي املتاحف بعضدلى  ومل يكن .ترشيع أأي هنا  يكن عادة البيع هنا  اكن اإ  بعض  ي أأجابوا وقد ،حق  ي اإ

عادة البيع أأنب البدلان ىل الإشارة أأيضا املروهم من واكن .علهيم ينطبق ل احلق  ي اإ عادة حقوق أأن اإ  املقامتكن تشغل  ي  مل البيع اإ
 وعالوة .مجموعاهتا  ي الأعامل وابيعي  مل أأهنم مبعىن افهي للترصف قابةل غي عادة اكنت ملتاحفاب موعاتلأن اجمل املتاحف الأول
عادة عوائد دلفع الاس تثناءات بعض الرنوجي هنا   ي اكنت ذكل، عىل ىل ةأأصليلوحة  خاص خشصأأن يبيع  حاةل  ي البيع، اإ  اإ

عادة حقوق أأمهية أأن يعين هذااكن و  .اجلروهور متناول  ي س تكون واليت للرحب، هادف غي متحف  نظر وهجة من البيع اإ
عادةللحق  ي  السلمي التنتيذ كتاءة وسوف تعمتد .الوقت ذكل  ي شاغلال  غلالش كنت مل املتاحف  سوق وجود عىل بيعال  اإ
عادة حقوق زتعز  ترشيعات اعمتدت اليت البالد،  ي يةالتن لأعامل  مشاريع و  فنية أأعامل جتار لوجود اجةاإىل احل نظرا البيع، اإ
دارية، هيئة هنا  تكون أأن أأيضا جيبو  .وغرضروها اهتابيعمن أأجل م  التن ي جمال  تعمل جتارية عادة ي  قاحل مجعت واليت اإ  اإ
عادة ي  قاحل كوني أأن ميكنو  .احلاليكون  قد حس امب وورثهتم املؤلتني عىل ووزعته البيع  ما حيث من خالفية مسأأةل البيع اإ
ذا عادة ي  قاحل عمتدي   مل الأمريكية، املتحدة الولايت  يو .ل أأم البدل هعمتدي  أأن ينبغي اكن اإ  اكليتورنيا، ولية ابس تثناء ،البيع اإ

 أأجريت اليت ،الاس تقصائية ادلراسة مناقشة اإىل لوجيه الس يدة انتقلتو  .انطاقروه حدت من القضائية السوابق اكن واليت
 71 تلقوا قدو  .العامل أأحناء مجيع  ي املتلتة حفااملت عىل الاس تبيان توزيع  ي ساعد مما للمتاحف، ادلويل اجمللس مبساعدة

  ي ادلول من وغيها أ س يا من واثنني اجلنوبية أأمرياك من قليل وعدد الشاملية أأمرياك من 14و الأورويب الاحتاد من 40 ا،رد
ذا  ها،و متلكا املصنتات من نوع أأيو  مه، من خبصوص أأس ئةل وتضمن لدلراسة امرفق الاس تبيان واكن .أأفريقيا  اكنواوما اإ
ذاما و  ،اكن قياس يا ومحميا حبق املؤلف املصنتات من نوع وأأي ة،العام امللكية  ي اكن املصنتات من نوع أأي يعرفون  قد اكنوا اإ

 أأنشطة ادلراسة الاس تقصائية  ي الأخرى الأس ئةل وتناولت .املصنتات من مجموعة ليسجيل البياانت قواعد اس تخدموا
ذا وعاممعلوها  النسخ من نوع أأي ذكل  ي مبا حف،ااملت  .هتمولايب الاضطالع و ي سخن  ال  معل  ي مشالك واهجوا قد اكنوا اإ
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ىل ال  أأيضا الأس ئةلوتطرقت  ذاو  التنانني معهبا  التعامل مت اليت يةكيت اإ  عندما هتطبيق الواجب لقانوناب دراية عىل اكنوا ما اإ
 عدد مثل الييمية، ابملصنتات تتعلق حمددة قضااي الاس تبيان من الأخي اجلزءوعاجل  .للمصنتات عرضم تنتيذ  يون رغبي

ذا وما ا،وهنميتلكاكنوا  اليت الييمية املصنتات  حيث منو  .داخلية لأغراض حىت الييمية، املصنتات لرمقنة اس تعداد عىل اكنوا اإ
عادة البيع ذا عام الاس تبيان سأأل ،احلق  ي اإ  أأيضا الاس تبيان وتساءل .املسأأةل هذه بشأأن بالدمه ترشيعات من بينة عىل اكنوا اإ

ىل الوصول منح عن  اكنت ذاما وكذكل ،روهمرض امع فعاليات مع ابملقارنة التعلميية هتمأأنشط أأمهية حول سؤالا وطرح اجلروهور، اإ
عداد  طلبب الاس تبياناخت مت  فاإن وأأخيا، والبحث؟ ادلراسة حيث من خططروهم اليت رأأت هبا  كيتيةحول ال  عام تقيمياإ
غي ذكل من و  احلقوق أأاحاب مصاحل مع املتحف احتياجات مطابقة أأو ضبط حيث من الأساس ية، احتياجاهتم املتاحف
  ي مبا التكرية، امللكية قضااي من متنوعة مجموعة الاس تبيان عىل الإجابة خالل من املتاحفوأأاثرت  .العامة املصلحة قضااي
ىل احلاجة ذكل  التيبع، حيث من هلم ابلنس بة السروهل منذكل  يكن مل الأحيان بعض  يو .مجموعاهتا خمزون ورمقنة حتديث اإ

ذا وخاصة محميا حبق  مصنتا أأو ةالعام امللكية  ي اكنت واليت ها،حتديديتعني  ةييمي أأو منشورة غيمصنتات  دلهيم اكن اإ
 احلقوق أأن لحظواو .املعنوية واحلقوق الةراخيص معهبا  ونتعاملسي  اليت الكيتية حول املاوف بعض أأيضا دلهيم اكنو  .املؤلف
 أأاحابأأماكن  حتديد اكنو  .املؤلف موافقة عىل احلصول س تحاول املتاحف معظم وأأن تشلك قضية احلقيقة  ي تكن مل املعنوية
 أأاحاب عن سروهوةلعىل حنو أأكرث  معلومات عىل للحصول حاجة هنا  اكنو  .الأحيان من كثي  ي أأثيت قضية احلقوق
 ةعو مجم  ي الأعامل عىل احلتاظواكن  .عوائد حقوق املؤلف ودفع الةراخيص عىل واحلصول املعارض تنظمي لغرض احلقوق،
  ي ولكن ،همن نسخةبعمل  أأو يقوم بعمل مسح ضويئ للمصنف أأن تحفامل  عىل السروهل من واكن .املدىطويةل  كربى قضية
 صنفامل  من متحف يعملروها أأن ميكناليت  النسخ عدد شيئا عن النشاط هذا أأجاز اذلي اليرشيعمل يذكر  الأحيان من كثي

 الأخرى القضااي ومشلت .الصون مصنتات فعلت تغيي شلك مثلام قضية ال ن الرمقية ت املصنتاتأأاثر و  .صونال لأغراض
 قوقاحل مع التعاملهبا  ميكناليت  يةكيت ابل  املتاحف عهنا أأعربت اليت الشواغلأأحد  وتعلق .ةادلولي رضالمعل قوقاملطالبة حب
  ي حلقفهيا ا اكن بدلان هنا  اكنتو  .اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي وانجز رسيع حل عىل واحلصول

قامة املعارض  اليرشيع نطاق اكن يتعني عليه اس تقصاء تحفأأن امل  يعيناكن  مما الأخرى، البدلان  ياكن  مما أأوسع نطاقهل  اإ
ما بدل  ي  مجموعاهتم زيتعز  م من خاللروهاميكهن اليت لكيتيةيتعلق اب للمتاحف الأخي واكن الشاغل .للمصنف املعي أأو س تعيمل ا اإ
ق حل املوجودة الاس تثناءات ونطاق القامئة، القانونية لبيئةعىل ا أأفضلبشلك  التعرف املتاحفواكن عىل  .القانونية الناحية من

 حاجة هنا  أأن الواحض منواكن  .الصةل ذات الاس تثناءاتمضن  تنسجم مأأنشطهتاليت جتعل  كيتيةال  فروهم وكذكل ،املؤلف
 أأن ادلراسة الاس تقصائية اهتمشلاليت  املتاحف من فقط % 40 أأفادو  .والتقييدات الاس تثناءات نطاق وتوس يع الإرشاد اإىل
 وفامي .يعرفون ل هنمأأ  ادلراسة الاس تقصائية اهتمشلاليت  املتاحف من % 24 وذكر .ةالعام امللكية  ي مصنتات فقط دلهيم
ذا ما عرفةمب نيهممت وااكن ،حق املؤلف مبسأأةل يتعلق  أأو املصنف صاحب من املؤلف حقحتصل عىل  أأن ميكن املتاحف تاكن اإ

اكن و  .الرشاء أأو الروهبة ذكل  ي مبا اكنت، وس يةل بأأي فنية مصنتات عىل حصلوايكونوا قد  عندما ،منه نقهل عىلتساعد 
ذا ما هو املطروح السؤال  أأخرى،من اس تخدام املصنف اس تخدامات  املتاحف مكنت اليت الظروف بعض هنا  اكنت اإ
ىل ابلإضافة قامة   ي احلق اإ جابة % 19 يعط ومل املؤلف حق عىل حيصلوا مل أأهنم املتاحف من % 30 وذكر .رضعااملاإ  اإ
 رمقنةب ذكل  ي ما يتعلق قراءة من بد ل اكنو  .مجموعهتم  ي مصنتات اس تنسخوا مأأهن املتاحف من % 81 وذكر .واحضة

هنم واقال املتاحف من % 82 لأن مجموعات، اليت  يةكيت ال  عن سؤال اثر مث .املصنتات  ي مجموعاهتم رمقيااس تنسخوا  قد اإ
 املزون واجيعل مل ولكن ادلاخيل، لالس تخدام فقط مجموعهتم برمقنة مهنم بعضوقام  .النشاط هذا تنتيذمن خاللروها  مميكهن
قامة حيث من .ذكل غي أأو الإنةرنت عىل للجمروهور متاحة مكجموعة املرمقن  وقال اخلارج،  ي أأو ادلاخل  ي العامة املعارض اإ
 ممارسة تاكنوقد قد أأوحض ذكل أأهنا  .% 68يتعل ذكل  مل حني  ي بذكل، للقيام الإذن طلبوا أأهنم املتاحف من % 22

قامة  حق  ي العرض حق تتضمن واليت ترشيعات، دلهيا زالي لاكن  اليت البدلان بعضابس تثناء  واسع، نطاق عىل مقبوةل اإ
من  مجيع بني مشةركة تكن مل واليت أأولوية، ذات حالت أأربعأأيضا عىل  ادلراسة اش متلت كام .املاكل موافقة واوقدم رضااملع

 املطروح السؤالاكن و  .اجملموعات رمقنةيه  الأوىل الأولوية اكنتو  .جدا امتنوع اكن اجملمتع لأن حفااملتاس تجابوا لدلراسة من 
ذا ما هو  أأيضا السؤال وتعلق .التوجيهمن املتاحف بتوفي  ةلباطمشلت م منطقةواكنت تكل  صورمعززة بنصوص و  تاكن اإ
 الأولوية اكنتو  .نهتارمق  متي أأن مبجرد ذكل، غي أأو الانةرنت عىل روهمموقع   ي ممجموعاهتيييحون  روهمجتعل  أأن ميكن اليت لظروفاب
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 رشط اإىلذكل  روأأشا .اتساقا كرثالأ  املعاجلة من تس تتيد أأن السترمعارض و  احمللية املعارض يه أأنه ينبغي عىل الثانية
ماكنية بشأأن خماوف تأأثي و  .الستر معارض  ي رضتع   اليت املصنتات فناين من لك من موافقة عىل احلصول  اإىل الوصول اإ
دارهتا املتحف عارضم تنظمي ميكن حبيث ،املطبقة واليرشيعات احلقوق أأاحاب حتديد أأجل من بسروهوةل املتاحة املعلومات  واإ
 .تحفامل  اتعو لإحدى مجمالاكمل  الوقت  ي التنية للمصنتات املتغية احلاةل أأخرى أأولويةوتناولت  .سالسة أأكرثعىل حنو 

ذاف .الصون متروهومذكل ب تعلقو  نه واحدة،فنية  قطعة تاكن اإ ذا الزمن، مرصوهنا عىل  يتعني فاإ  جيوز الف ارمقيمصنتا  اكن واإ
 دون أأو احلق صاحب وافقةمب معهل ميكن امب عنيةم  املتاحف اكنتو  .الوقت مرور مع التقنية الأهجزة مجيع عىل اس تخدامه

 ديدةاجل شاكلالأ  من العديد وجود بسبب الوقت لبعضذكل السؤال  س متري  أأن املرحج من واكن .موافقته لصون املصنف
 تنايم الأوىل احلاةل تفةرضوا .خمتلتة أأنواع من خمتلتة مصنتات مع ةلطتخم  الرمقية، واملصنتات اجلاعية املصنتات فنون من
 املصنتات عرض  ي دور الروهبأأن  اأأنتسروه املتاحف ورأأت .احلديثة التصال وسائل مع والبحث، التعلمي  ي املتاحف دور
 حول للجمروهور والتعلمي واملعلومات املعرفة تقدمي عن املسؤوةل اجلروهات ابعتبارها أأيضا ولكن كعارض، فقط ليس لجمروهور،ل 

 .أأيضا عرضوها اليت ابملصنتات الصةل ذات املطبوعات أأو التعلميية املواد جتميع عىل قادرة كوهناب معنية املتاحف اكنتو  .البيئة
اتحة أأن أأيضا أأرادواو  ىل ابلإضافةو .ةمعين ثاحبلأ  مجموعاهتم من مزيد يمتكنوا من اإ  هذه نقل من يمتكنوا أأن أأرادوا ذكل، اإ

 وجسلت ."املتحف مجموعات رمقنة" هو الأوىل احلاةل دراسة عنوان واكن .اجلديدة التصال وسائل خالل من املعلومات
رشاد اكنوا يسعون للحصول عىل أأجلروها من اليت املتاحف، ارهتأأاث اليت القضااي براز هو الروهدف واكن .قيود أأو اس تثناءات أأو اإ  اإ
 هو هذا واكن .الرمقنة قضااي من معاجلة املتاحفتمتكن  حبيث القانون عىلاليت اكنت مطلوبة  التعديالت أأنواع وتوضيح
 الش ئي ذكل هو ،نرشه فامي بعد ومت ييمي مصنف رمقنة حيال به القيامعلهيم  ينبغي ماهل اكن  .ممجموعاهت وتعزيز لإدارة املتتاح

فقد  ،ةالييميبشأأن املصنتات  الأورويب الاحتاد توجيه  ي توضيحه مت قدذكل  أأن حني  يو ؟يكون مسموحا به اذلي سوف
 اكنت للجمروهور، الإاتحة حيث منو  .واحض غي روهاوضع  اكن اليت املصنتات رمقنة عىل املال من الكثي قانت ي اإ  تردد هنا  اكن
ىل اجةحاكن هنا   حيث الأمثةل أأحد اكنو  .وكيف مىت خبصوص أأس ئةل هنا   اليت املعايي عن هو تبس يطال و  رشادالإ  اإ
 أأيضا املتاحف وسأألت .لمتحفل  املتلتة البياانت قواعد  ي الصور لس تنسا  قوقاحل صاحب من موافقة طلب دون أأجزيت

 أأو ابلتعلاكنوا يقومون به  ياذل الصور س تنسا ا مشلت وهل ؟اجلاعيةالإدارة  مجعيات اليت متنحروها الةراخيص نطاق هو امع
 مل يكن ذكلو .املتحف وأأنشطة موعاتاجمل اإىلعرب الإنةرنت  الوصول مسأأةل أأيضا هنا  تاكنو  ؟يقوموا به أأن أأرادوا اذلي

ىل لوصولاب فقط تعلقي  نةرنت  املتاحف مواقع عىل العرضو  الإنةرنت اإ متت و  .الرئيس ية التصال وس يةل أأيضا اكن لكنهعىل الإ
قامة  حق بنطاق تتعلق واليت ن،رمق اثنا اةلاحل دراسة  ي ذكل ةشار الإ   متطلبات بشأأن ةتباينم  قوانني هنا  تاكنو  .رضااملعاإ

اسيشارية  مواقع امتال  حيث من ذكل معاجلة كيتية معرفة املتاحف أأرادتو  .حق املؤلف صاحب من موافقة عىل احلصول
 عدد أأيضا هنا  اكن التنية، املصنتات حولمعينة  معلومات عىل العثور من م لأأ  متكنوا سواءو  .الصور من بياانت قواعدهبا 
 الةروجيية لس تخداماب بشأأن حق املؤلف الأورويب الاحتاد توجيه مسحو  .للمعارض الةروجيية ابملواد املتعلقة املعقدة القضااي من
 أأي ابس تثناء للحدث للةروجي الالزم ابلقدر فين،مصنف  بيع أأو ملعرض جلروهورى ادل ادلعاية غرضب س تخدامالا مشلت اليت

 عىل تطبق اليت الاس تثناءات نطاقذا اكن ماو  لحدث؟ل الةروجي للمتحف ميكن كيف هو السؤالاكن و  .أ خر جتاري اس تخدام
 هنا  تاكنو  الأورويب؟ الاحتاد  ي الأعضاء ادلول من دوةل لك  ي خمتلف بشلك حتديدها مت اليت الةروجيية، الأنشطة
ىل أأيضا حاجة ماكنية  ي النظر اإ نشاء اإ  علهيا، لجمروهور الاطالعل  ميكناليت و  لمعارض،ل الإنةرنت عىل دامئة بياانت قاعدة اإ

 ابختصاص تتعلق اليت التنية للمصنتات املتغية ابحلالت ثالثة رمق اةلاحل دراسةوتعلقت  .ابلتعل انهتت اليت لمعارضل
 .حمددة ظروف  ي املصنتات بعضتعني ختزين  لكن ،املصنتات من جملموعاهتا خضمة ختزين أأماكن ملتاحفاب اكنو  .الصون
 املصنتات وانخيز  أأن مميكهن كيف .رمقي شلك  يفهيا املصنتات  اكنت اليت احلالت بشأأن خماوفعن  املتاحف بعض توأأعرب
  ي املصنتات اليت ترممي أأو اإصالح مميكهن كيفو  ؟رسيعة الزوال الإبداعات ختزين مميكهن كيفو  الطويل؟ املدى عىل الرمقية

 التصال خالل من معاجلهتا ميكن اليت قانونية، مهنا أأكرث تقنية عادة اكنت اليت القضااي لكتكل يه  اكنتو  املتحف؟ مجموعات
 يكن مل لكنه احللول، أأفضلأأحد  الارحج عىلذكل  اكن احلالية املتغية الأزمنة  ي .فين مصنف عند احلصول عىل ملؤلتني،اب

رضورة  دون عىل املصنف يمت أأن ميكن اذلي تدخلال  أأو تعديلال  نوع توقع اوةلهو حم ال خر الاحامتلاكن و  .امعليحال  دامئا
ذن طلب ذا ما هو املطروح السؤالاكن و  .الصون لأغراض املصنتات نسخب  الوطنية القوانني بعض مسحتو  .املؤلف اإ  اكن اإ
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 بعض لأن ،املصنتات نوع وكذكل ،املصنف سخن   اس تخدامعليه  يكونس   ما عىلذكل  عمتدوا .الاس تثناء هذا توس يع ينبغي
 .املؤلف حبقوق يةحامالقابةل لل املصنتات من جديدة أأشاكل هو توقع الثاين الاعتبار واكن .نسخروها ميكن ل املصنتات أأنواع

 غي واملصنتات اجلاعية للمصنتات عنيامل وضعال معهبا  تتعامل أأن لمتاحفل  ميكناليت  كيتيةال  مسأأةل هنا  تاكن وأأخيا،
 حق قوانني معظم نصت علهيا اليت وادلراسة، البحث س تثناءاتاب متعلقة الأخية احلاةل دراسةواكنت  .هعاجلت أأو املنشورة
 والعرض الاس تنسا  بشأأن حق املؤلف الأورويب الاحتاد توجيه ذكرو  .املتاحف عىل تركز ابلرضورة تليس ولكن املؤلف
للعرض  ي  واثنيا، العلمي، البحث أأو تعلميلل  للمصنتات احملمية حبق املؤلف يتوضيحلتصوير ال ل  أأول، .مثالني  ي للجمروهور
 .اخلاصة ادلراسة أأو البحث لأغراض صعبةهبا صيغت  اليت الطريقة اكنتو  .مجموعات  ي احملمي حبق املؤلف لمحتوىل  املوقع
 اليشء واكن .تقريبا احلدود أأضيق  ي الأورويب الاحتاد  ي الأعضاء ادلول  ي الاس تثناءات من الأنواع تكل أأدرجت وقد
 يالتوضيحابلتصوير  س تثناءتعلق الا فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد  ي اجلاري الإصالح  ي أأنههو  لالهامتم املثي

 س تثناءاتاب واهمتت املتاحف .الأوروبية املتوضية روهاتدرس اكنت  اليت العنارص أأحد اكن اذلي ،للمصنتات احملمية حبق املؤلف
 ينبغي يواذل ،هذين وادلراسة لبحثل  املواد املتاحف اليت أأاتحت هبا كيتيةال  حيث من أأيضا هممةواكنت  وادلراسة، البحث
 تمسح املتاحف أأن أأيضا واكيشتوا .اجلروهور تعلميو  لجمروهورل  العرض اختصاصروها أأو اواجهبمن  اكن املتاحف لأن ،هامتيسي 

هنا ذكل، ومع .لأحباثاب جراء  ي رغب اذلي الشخص من موافقة رموذج اس تخدام دامئا تطلبت  مل فاإ  ليك ادلراسة أأو ثالبح اإ
 واكن املوافقة رماذج اس تخدمت أأهنا املتاحف بعض وذكرت .فقط الأغراض تكل أأجل من املصنتات س تخدمسي  هبأأن يقر

ذا ذي الصةل سؤالال  اكن ولكن ،يطلبوهنا بعضروهم  الرئيس ية النتاجئ وكشتت .املواد اس تخدام عىل واس يطر  اكنوا هو ما اإ
قامة  وحقوق  انسس ت الا حقوق نطاق بشأأن يقني عدم عن وجود لدلراسة  .للمتاحفابلنس بة  العرض وحقوق رضااملعاإ

 أأكرث اس تثناءات مع أأو حمددة، اس تثناءات مع سواء ذكلتالءم  كيف ولكن ،أأساس يا والبحوث التعلمي  ي املتاحف دور اكنو 
 املنشورات؟ أأو التعلميية املواد وجتميع اتحةوالإ  سخالن   حيث من املعنية للمتاحف ابلنس بة ذكل يعيناكن  وماذا معومية،

ىل القضااي هذهواحتاجت   الرمقنة املتتوحة القضااي مشلتو  .قدما امليض أأجل من معلية أأكرثمبصطلحات  الوصف مرسوم اإ
 مقابل التجارية الاس تخدامات حتديد واكن .جتارية غي غراضاملصنتات لأ  وعرض املتاحفمجموعات   ي املصنتات وعرض

ىل احلاجة دلراسةل الأخرى الرئيس ية النتاجئ وتضمنت .رئيس ية قضية جتارية غي  وأأكرث للتروهم أأسروهل لتكون القوانني تبس يط: اإ
قامة وأأخذ جتارية، غي غراضالأ  رشط وتوضيح ، ي احلس بان رمقنةاحتياجات ال وأأخذ مرونة،  القطاعني بني رشاكة معليات اإ
بداع مصنتات عن أأسترت اليت الرشااكت أأنواع ومعاجلة الاعتبار،  ي واخلاص العام اتحهتا اإ  املعلومات وتركزي ،للجمروهور واإ
قامة  قضااي أأو الةرخيص قضااي معاجلة أأجل من واملؤلتني اتعو ماجمل عىل  قواعد اس تخدام وتسروهيل ،نشوهئا عند رضااملعاإ

 .لمتاحفل  احملددة الاحتياجات اكمل بشلك تيناولمل تكن  ولكهنا ابلتعل اموجود مهنا البعضاكن و  البياانت،

ن تكل املسائل ابلغة الأمهية. اإ  قالو  عرضروهام لويس غيبو والس يدة الزيابيث لوجيه عىل ةادلكتورشكر انئب الرئيس و  .255
اللكمة  يعطي سوفخالت ادانئب الرئيس اللكمة للوفود اليت ترغب  ي طرح أأس ئةل حمددة، وذكر أأنه بعد تكل امل وأأعطى

 كومية.احلنظامت غي ل مل 

 موفد أأهنورأأى الللمتاحف.  املؤلف قيود واس تثناءات حق بشأأندراس هتم  عىل الثالثة نيوهنأأ وفد الربازيل الباحث .256
ثبات أأمهية مناقشة، عىل املس توى املتعدد الأطراف،  واجنح املتاحف  ي اس تخدام املصنتات  هتاواهجاليت صعوابت ال ي اإ

أأكرث تعقيدا. به  قامواي ذلقوانني خمتلتة، مما جعل العمل ا من خاللممارسة احلقوق من خمتلف املناطق  تضمنت اهناإ احملمية. 
حق عىل ددة حمواس تثناءات  قيود 188البلغ عددمه فقط من ادلول الأعضاء  45دلى  ي هذه ادلراسة، اكن  هرأأو ملا  ووفقا

طار ترخيص عام للمعارض ادلولية ومل يكن نطاق املؤلف للمتاحف. وعالوة عىل ذكل، وفقا لدلرا سة، مل يكن هنا  اإ
مؤخرا اجمللس ادلويل للمتاحف قضااي امللكية التكرية.  اهادراسة أأجر  وحددنقل الرمقي واحضا جدا. ل الةراخيص الالزمة ل 

تغي  اكنترمقية اجلديدة اليت ، خاصة مع ارتتاع التكنولوجيات الرضوراي امناقشة تكل القضااي عىل الصعيد ادلويل أأمر واكنت 
بداع املصنتات هباالطريقة اليت مت  من املتروهوم أأن املتاحف  اكنذا املعىن، وهبع اجملمتع هبا كلك. ونرشها ومتت   وصوهناالتنية  اإ

دور تبس يط قوانني حق املؤلف، كجزء من حركة شروهدوها  ي العديد من اجملالت، مثل تكل املتعلقة ابملكتبات و ب لب اطتس  
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. وأأخيا، واحلقوق اجملاورةالتعلمي والبحوث، اليت س بق أأن نوقشت  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  وكذكلاحملتوظات، 
أأمهية املتاحف لتعزيز الةراث الثقا ي الوطين والأجنيب  ي مجيع أأحناء العامل. و ي هذا الصدد، طرح  وانسي ل ينبغي أأبدا أأن 

ذا اكنوا  ي عن رأأهيم لباحثني عىل االوفد سؤالا  هذه القضية ميكن أأن  عنمناقشة صك قانوين دويل حممتل أأن  يرونما اإ
جيايب عىل أأنشطة املتاحف.   التقييدات عنطوامق الربوفيسور كينيث اليت أأجرهتا عندما انقشت ادلراسة و يكون لروها تأأثي اإ

وفد ال وسأأللأنشطة العابرة للحدود. اباحملتوظات، اكن واحضا أأن احلل ادلويل أأمر رضوري للسامح دور والاس تثناءات  ي 
ذا اكن ع ذا اكن هنا  دور هام ينبغي أأن تقوم به الاس تثناءات و سيناريو مماثل ينطبق عىل املتاحف. هنا  ام اإ والتقييدات اإ
 مه من وهجة نظرمه.الأ س تكون اليت التقييدات و الاس تثناءات  عنادلويل للمتاحف، اس تترس الوفد  احمليط ي 

ادلراسة عىل املوضوع اذلي اكن مصدر قلق للمرشعني عىل  القامئنيوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وهنأأ  .257
اليت مت حتديدها  ي ادلراسة  45من أأصل ادلول الأعضاء ال  23حقيقة أأن خالل الاحتاد الأورويب. وقد جتىل هذا من  ي 
ىل املتاحف اكنت  أأن دلهيا عتباراب ىل أأن يه اس تثناءات أأشارت رصاحة اإ ادلول الأعضاء  ي الاحتاد الأورويب. وأأشار الوفد اإ

كرتاملتاحف  . التقدميي العرض  ي تتصيال جتىل عىل النحو اذليالاحتاد الأورويب، صادرة عن رصاحة  ي توجهيات خمتلتة  ذ 
حلول هممة قامئة فد أأنه  ي بعض ادلول الأعضاء  ي الاحتاد الأورويب، نص اليرشيع عىل واس تكامل لتكل املعلومات، ذكر الو 

عىل سبيل املثال، و ملتاحف. ابالصةل جدا قريبة ىل املتاحف، ولكن عابلرضورة  مقصورةاليت مل تكن و  ،الةرخيص ودمعروهاعىل 
بشأأن  توجيه الاحتاد الأورويب تطل بهما  تجتاوز، للمصنتات الييمية املوسعقامئة عىل الةرخيص اجلاعي  حلول اهذمشل 

هنا  عدد وافر من احللول  ي ظل الأطر القانونية احلالية اكن  هأأيضا أأن أأوحضت الأهنهممة ناقشة م . واكنت املصنتات الييمية
جراء مناقشات  واملتيدوأأيضا أأنه اكن من املمكن  ىل ما جاء  ي ادلراسة  موضوعيةاإ حول  ي ظل هذه الأطر. وأأشار الوفد اإ

التنية، أأو بشلك عام  للمصنتاتأأن املتاحف حاولت احلصول عىل تنازل عن حق املؤلف، جنبا اإىل جنب مع امللكية املادية 
صورة  املؤلتون قدمولقد  ، ابعتبارها وس يةل لإدارة القضااي املرتبطة حبق املؤلف بطريقة أأسروهل.م ي مجموعاهتاليت  للمصنتات

ذا اكنعام الوفد  وسأأل الأرقامبعض  هبااثبتة  ذا اكن واقد حدد وااإ املتاحف أأكرث  تأأي اجتاهات  ي هذا الصدد، بشأأن ما اإ
ذا اكنالوفد  سأألالتن املعارص. كام من جديدة أأو فنية  مصنتات احلصول عىل  ي، خصوصا املنحىهذا  بسلو اهامتما   عام اإ

لوفد لالسؤال الثاين  وتعلق. أأسايسالصدد مس تجيبني ومتقبلني لروهذا بشلك  ي ذكل اكنوا مؤلتو املصنتات و ق أأاحاب احلقو 
قد ذكروا أأهداف الس ياسة العامة، عىل سبيل املثال، و ربرات س ياسة وجود اس تثناءات  ي هذا اجملال. مب املعينلتصل اب

ذا اكن وسأألالةراث الثقا ي.  ةس ياسأأوسع نطاقا بشلك املشاركة  ي احلياة الثقافية والتعلمي والبحوث و  أأيضا قد  واالوفد عام اإ
 قامتحلصول عىل ترخيص للأنشطة اليت اب ي ادلراسة القضااي املتعلقة بتاكليف الصتقة اليت اكنت مرتبطة  صادفواأأو  واحبث
ذا اكنالالقيام هبا. وفامي يتعلق بأأن  أأرادتأأو  املتاحفهبا   ممكةلاحللول اليت اكنت  درسواقد  واوفد اس تترس أأيضا عام اإ
ذا اكن هنا  وس يةل  امعلي االوفد طلب طلبوأأخيا، ةراخيص. الالس تثناءات اليت اسيندت أأيضا عىل ل  لإدخالوتساءل عام اإ

حدى سبيل املثال فامي يتعلق ابليرشيع اخلاص  ي  دلراسة، عىلعىل ابضعة تصويبات واقعية  ادلول الأعضاء  ي الاحتاد اإ
قامة رويب واحلق الأو   رض  ي ادلول الأعضاء الأخرى.امع ي اإ

عادة ىل احلق اإ شارة اإ  ي وادلراسة.  القامئني عىلوفد الس نغال وشكر  .258 ىل وفد ال لتتالبيع  ي اإ أأول، أأنه  ي العام اإ
عادة  ي دوةل لروها احلق  74هنا   ه اكنأأن للمجموعاتالأوروبية  الروهيئةالسابق، قد ذكرت   أأشاروا املؤلتني قد نأأ اثنيا، وبيع. ال اإ

ىل أأن  عادة البيع  ي فعالية تنتيذ احلق اإ  ابلنس بةاكن ذكل حىت أأكرث و . ا متامااحيحذكل عىل طريقة تنظميه واكن  تعمتدااإ
عادة البيع  ي ق احلن تنتيذ عبعض البدلان  وأأعاق ذكلغي منظم جدا  ل يزال يةالتن املصنتات لأفريقيا، حيث اكن سوق  اإ

اش متل عىل السوق ادلولية، وبيعت أأعامل التنانني الأفارقة  ي مجيع  اسوقا وطني يةالتن املصنتات سوق  مل يكندمه. وداخل بال
عادة البيع  اكن يوجد هبا احلق  يأأحناء العامل، وأأكرث من ذكل  ي البدلان اليت  اكن العديد من التنانني الأفارقة ل و . ابلتعلاإ

عادة البيع، مل وابملثل.  ملبدأأ املعامةلنظرا من ذكل  ونس تتيدي  ن الأفارقة عىل والتنانيس تتد  ي البدلان اليت ليس دلهيا حق اإ
عادة مت  ذلينمن الس نغال وفرنسا ا نيرمسيالالتنانني الإطالق. وأأشار الوفد اىل بعض  عادة أأن عائدات ب فادوأأ أأعامهلم بيع اإ اإ

ىل أ لف  عادة البيع  ي  ي ق احل ميكن لإدراجحياهتم متاما. ذكل ل حو  وقد . هاتيورو ال البيع وصلت  ي بعض الأحيان اإ اإ



SCCR/31/6 Prov. 
61 
 

ىل لتنانني اب وس يؤدي أأن يؤديللتنانني،  االيرشيع، مع املزااي اليت قدهم من أأجل  مالضغط عىل اجليع مبا  ي ذكل حكوماهتاإ
عادة و أأفضل. ية عىل حنو تن للمصنتات ال  روهمتنظمي أأسواق  ميكن  -داة الوحيدة ن مل يكن الأ اإ و  -بيع أأداة ال اكن احلق  ي اإ

 .يةالتن املصنتات اس تخداهما للمساعدة  ي تنظمي سوق 

حق دلراسة عىل اس تثناءات وقيود ا قامئني عىلوفد نيجياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن شكره للوحتدث  .259
لتروهم والتقدير للتحدايت اليت اجملموعة الأفريقية أأن ادلراسة قدمت املزيد من املعلومات وا ورأأتابلنس بة للمتاحف. املؤلف 
اجملموعة الأفريقية  أأعربتالأخالقية والقانونية. و  مهمضن حدود ونعملي ومه، اولايهتلضطالع باباملتاحف فامي يتعلق  تواهج

س يكون هل أأثر  وهو ما، روها التقدميياملزيد من الأفاكر الروهامة من ادلراسة وعرض عىل مت احلصول يكون قد  أأنعن أأملروها  ي 
جي املعنية حبق املؤلف  احملتوظات  ي اللجنة ادلامئةدور للمكتبات و والتقييدات مناقش هتم بشأأن الاس تثناءات عىل ايب اإ

ىل املع امتس الا ي  هتارغبعن اجملموعة  أأعربت. وبصتة عامة، واحلقوق اجملاورة من املؤلتني بشأأن وهجات التتاصيل  من زيداإ
بداعي املشاع  رخصنظرمه حول نس بة جناح اس تخدام  ختصاصاهتا  ي جمال التعلمي اباملتاحف لأغراض الوفاء  الصادرة منالإ

 والبحث وادلراسة.

أأن املتاحف بش ييل عن قناعة  وأأعرب. توضيحي عرضعىل ما قدموه من ادلراسة  القامئني عىلوفد ش ييل وشكر  .260
املتاحف  أأمامسة، قدمت البيئة الرمقية حتدايت ادلرا هأأظروهرتوعىل النحو اذلي قد ونرش املعرفة. صون  ي  اهام ادور لعبت
للغاية، عىل الرمغ من أأن الوفد  هممة. واكنت القضااي املطروحة  ي اس تبيان اجمللس ادلويل للمتاحف ابختصاصاهتاالقيام  ي 

رسالروها. وطلب الوفد معلومات عن عىل ل متش  ي رفق ادلراسة مل أأن م  أأحاط علام ب ددة من احملنس بة ال الأس ئةل التعلية اليت مت اإ
ذا اكن من املمكن عالوفد الأمانة  سأألابلإضافة اإىل ذكل، واملتاحف  ي أأمرياك الالتينية اليت ردت عىل الاس تبيان.  ام اإ

ىل أأن ذكل من شأأنه أأن يساعد اس بانية من ادلراسة، نظر الإ ابللغة نسخة  احلصول عىل ، اعىل نرش املعلومات الواردة فهي هاإ
 البالد واملنطقة كلك. ئدة عىلوهو ما س يعود ابلتا

املناقشات بشأأن هذه املسأأةل  ي  تشكيلادلراسة  ي  اقدمهت اليتمن وفد الولايت املتحدة الأمريكية املسامهة وث   .261
جنازمه ال  القامئني ابدلراسة، وأأثنت عىل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة اللجنة ادلامئة ىل بيان وفد عىل اإ شامل. وأأشار الوفد اإ

ضافية فامي يتعلق بطريقة ل تعليق عىل ادلراسة، ال ترصة بالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورحب أأيضا  تقدمي معلومات اإ
 ، واليتهقانونلح النقاش حول عدة جمالت رئيس ية يوض تلةراث الثقا ي. كام أأعرب عن أأمهل  ي لحكومة الولايت املتحدة دمع 
ىل موضوع ادلراسة، قد  لهيا  ي هذه ادلراسة. وتطرق اإ لرؤية أأن عددا من البدلان قد اعةرفت  تهداسع وأأعرب عنمت الإشارة اإ

حق عىل الةراث الثقا ي وتعزيز التعلمي، من خالل صياغة قيود واس تثناءات  صونروهم اذلي لعبته املتاحف  ي ابدلور امل 
تجميع ثروة من وذكل ب ، ااهندلالةراث الثقا ي لبرعاية عىل  ةالقامئيه نت املتاحف اكو . اختصاصاهتاتعزيز من أأجل املؤلف 

من والاس تثناءات عىل حق املؤلف دورا هاما  ي متكني املتاحف  التقييدات ميكن أأن تلعبو . هااملعرفة والثقافة لصاحل زوار 
الاس تثناءات بشأأن  مومبادهئ روهمأأهداف  تظروهر وأأ عرفة. التارخي الثقا ي وتعزيز البحوث والتعلمي وامل لصونالعامة  هتاخدم أأداء

احملتوظات دور املكتبات و لأدوار أأن املتاحف تقامست أأدوار خدمة عامة مماثةل  احلديثةاحملتوظات دور عىل والتقييدات 
ىل أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن   املتاحف عندلروها ليشمل شاهبة تكل امل أأو والتقييدات الاس تثناءات نتس  توسعوأأشارت اإ

ملتاحف، مت دمع خيص احق املؤلف عىل مل يكن دلهيا حاليا اس تثناء منتصل املتاحف  ي حني أأن وذه الأدوار. هب قياهمم
ىل عام  2005من عام حق املؤلف. وابلإضافة اإىل ذكل، عىل خدمات املتاحف من خالل عدة اس تثناءات   شلك 2008اإ

ملكتبات اس تعراض التحسينات املمكنة لس تثناءات ل عامال افريق ة الكونغرسومكتب ؤلفق املحل الولايت املتحدةمكتب 
جيب ه أأن تريق ادلرايساليت قدهما ال توصياتال من أأمه  اكنو من قانون حق املؤلف.  108احملتوظات الواردة  ي املادة دور و 

عرفة املزيد عن جتارب البدلان مب اهامتمه أأعرب الوفد عن ي هذا الصدد، وشمل املتاحف. ي ل  108املادة نطاق توس يع 
ىل ما تبقى من تملتاحف و ا عىلوالتقييدات الأخرى مع هذه الاس تثناءات   هذا املوضوع الروهام.حول ناقشة امل طلع اإ
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ىل القامئني عىل ادلراسةوفد كندا وتوجه  .262 اللجنة  توضيحي اإىلعرض ما قدموه من و  عىل ما بذلوه من هجد ابلشكر اإ
بشأأن أأحباهثم. أأول، عىل القامئني عىل ادلراسة  ينمتابعة حمدد سؤايلوفد ال وطرح. املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ادلامئة

. اثنيا، فامي املصنتاترغبته  ي سامع املزيد عن التحدايت العابرة للحدود اليت نشأأت  ي س ياق معرض أأعرب الوفد عن 
ليه  يمبيتعلق  ليه دى امل عن الوفد سأأللجمروهور، ل  عرض القر املتحف، اذلي أأشي اإ مت حتديد مقر املتحف  ي القوانني اذلي اإ
ذا اكن مقر املتحف أأو ، قد درسوهااليت  ذا تضمن مبىن ما بىن أأو املمتلاكت، أأو امل ، مثل ما جغرا ي موقعقترص عىل اما اإ اإ

 عىل الإنةرنت، مثل موقع أأو منتدى عىل الإنةرنت. ااملتحف وجود

ىل احتياجات املتاحف، و . القامئني عىل ادلراسة عىل ما قاموا به من عرضد أأملانيا وفوشكر  .263 لتتت ادلراسة الانيباه اإ
ة يمه ذات أأ قضية اكن ىل أأن حق املؤلف الوفد اإ واليت اكنت هممة لمتكيهنا من القيام ابملروهام املتعلقة ابلثقافة واملعرفة. وأأشار 

علن أأن أأملانيا قد نتذت ابلتعل بعض يأأن ب تهدا. وأأعرب الوفد عن سعةعرصي أأموراابلنس بة للمتاحف أأظروهرت خاصة 
مبا  ، انسس ت ، عىل سبيل املثال، وجود قيود عىل حق الاذكل مشلو التوصيات اليت وردت  ي ادلراسة  ي قانوهنا الوطين. 

ىل القانون الأملاين  ي الإشارة تذكر ذكل رصاحة للأسف، مل و . الصونلغرض  برمقنة مصنف من مجموعهتملمتاحف ل سمح ي  اإ
ىل الاس تنسا  أأن من امللحق الثاين،  38ب،  ي الصتحة اادلراسة. وط عىل هذا النحو.  لغرض الصونيمت تصحيح الإشارة اإ

ىل دخال تعد لإ اكن علن أأن أأملانيا يأأن وأأعرب عن ساعادته ب تعديل ترشيعي لتوضيح هذه املسأأةل أأيضا. وأأشارت ادلراسة اإ
وأأاثر وفد مسأأةل الكيتية اليت س يعمل هبا ذكل  ي ما يتعلق  تاحف رماذج الةرخيص اخلاصة هبا.امل  رضورة أأن جتروهز
هلم عىل ن حصو وأأؤحضت ادلراسة أأيضا أأن عىل املتاحف وأأاحاب احلقوق التعاون لضام .احملمتةلوالتقييدات ابلس تثناءات 

ذاوفد ال وسأأل .أأطراف أأخرىعائد عادل لالس تغالل الالحق للمصنتات التنية من ِقبل  املتحف عىل اكن املقصود أأن  عام اإ
ذا اكن الأمر كذكل،  ا،نتسه، اذلي مل يكن مؤلت القوانني اليت جيب أأن ما أأن يس تتيد  ي املس تقبل من اس تغالل املصنتات واإ

يتعني أأن اليت  احقوقروهأأن يكون دلهيا املتاحف  ي هذا الس ياق عىل أأن  القامئون عىل ادلراسةقةرح هل اذلكل.  اتكون أأساس
 ؟للمصنف احاب القانوننيالأ اكنوا  مبا أأهنم، عىل سبيل املثال، لروها نحمت  

ىل وفد السودان وتوجه  .264 عىل حق والتقييدات راسة عن الاس تثناءات ادل واوقدم والك أأولئك اذلين قد أأعدابلشكر اإ
 تعلقو نقل املعرفة. مجعاء من مكنت املتاحف الإنسانية قد ، اومعارضروه من خالل مجموعاهتاو  .املؤلف ابلنس بة للمتاحف
برام بذلت هجودا كبية للحتاظ عىل الةراث الإنساين، من خالل قد ملتاحف و عىل االيونسكو أأمهية كبية  اتتاقات بشأأن اإ

نية حبق املؤلف املع معل اللجنة ادلامئة  ذكل لكوجعل لتعبي. ل حامية الأشاكل الثقافية  بشأأنالةراث غي املادي وأأيضا 
اكن ثنوغرافيا، واليت الإ لهنا  متاحف اكنت  ه، لأناإىل حد ما اجيري  ي احملافل املتلتة متناقضاذلي والعمل واحلقوق اجملاورة 
 واقةرح. وقواعده نظامه اكن دليه أأيضا اجمللس ادلويل للمتاحفأأن  الوفدبعني الاعتبار. وذكر  أأخذهاأأيضا من الرضوري 

 مسأأةل، حىت يمتكنوا من حتقيق تقدم بشأأن املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشلك وثيق مع اللجنة ادلامئة او عملي أأنالوفد 
بشلك خاص عندما اكنوا يناقشون الةراث الإنساين  همامأأمرا ابلنس بة للمتاحف. واكن هذا والتقييدات الاس تثناءات 

من خالل التجارة الإلكةرونية أأو التجارة  ي الأش ياء املادية. وأأوحض الوفد أأنه مل  توالتجارة  ي هذا الةراث، سواء اكن الأسايس
أأيضا مجموعات جتارية، وابلتايل اكن  اكن دلهياأأن عددا من املتاحف ب أأفادلتجارة، لكنه بغرض ايكن يتحدث عن الاس تنسا  

نتاج ن سخ ذكل الابتاكر، مبا  يعىل هذا املوضوع ذا صةل. وقد ساعدت التقنيات احلديثة  الأبعاد، واليت  يةع وراب يةثالث  اإ
ىل اجلوانب املالية،  وامتاما للأصل. و ي هذه احلالت جيب أأن نظر مطابقة اكنت تقريبا  ند ع احلقوق املعنوية،  وكذكلاإ

عادة  ي ق احلخر من ال  انب اجل اكنةراث الإنساين. و ال صونمناقشة  ىلادلراسة  وقد أأشارتبيع. ال اإ راسات حاةل بدلان ود اإ
ىل  شارة اإ عدد من ادلول ترشيعات دلى أأو نسخ تكل العنارص. واكن  أأو الاس تنسا قطع البالسييك الخمتلتة، سواء  ي اإ

النظر  ي  اكن علهيااليت اكنت منتصةل عن أأي قضااي متعلقة حبق املؤلف أأو امللكية التكرية. وذلكل، و املتاحف،  بشأأنحمددة 
من مجيع اجلوانب، عندما اكنوا  املسائلف، لأن ذكل من شأأنه مساعدهتم  ي التعامل مع املتاح تاليرشيعات اليت حمك

عاراتيتحدثون عن  اتحةاملتاحف  روهامتلك االيت  من املواد اإ ، مبا  ي  ي أأشاكل أأخرى وتقدميروهاعادة اس تخداهما اإ تكل املواد و  واإ
ىل اإ  واسيندما اعن النجارة أأو املنسوجات، أأحياان  وادثعىل سبيل املثال، عندما حت ه. وذكر الوفد أأنةتجاريال  الأشاكلذكل 
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لعنارص، ولكن ل جمرد اجلوانب املادية الأمر  يكن ومل. العنارصعنارص  ي مجموعات املتحف، واكن للزوار فرصة لرشاء تكل 
وفروهم  مهيهنا  أأيضا احلواجز الثقافية التقليدية. وينبغي معاجلة لك تكل القضااي من أأجل مساعدهتم عىل أأن يكون دل تاكن

الس ياحة الثقافية احلديثة  ي متناول اجليع. واختمت الوفد لكمته أأن تكون يمتكنوا من ضامن  وبذكلللموضوع،  امعق وأأكرثاكمل 
ىل الإدارة اجلاعية  معلروها  ي هذا اجملال، عىل داخلروها. وأأعرب عن شكره للويبو ة تردىال والعنارصموعات اجمل من لكلابلشارة اإ

ىل أأنه س يكون من املناسب مساعدة ادلول الأعضاء عىل أأن يكون  توجهيات من أأجل الاس تتادة من خربات دلهيا وأأشار اإ
 البدلان واملناطق الأخرى.

 اجملموعة الأفريقية. ابمسيان اذلي أأدىل به وفد نيجياي، متحداث لب عن تأأييده ل  الكونغووفد  وأأعرب .265

هنا من حيث طلب الةرمجة، و دلراسة. عىل ا الكتابيةتوضيحات ال تعليقات و ابل الأمانة الإجراءات املتعلقة وعرضت  .266 فاإ
ذا مت تلقي طلب كتايب من الوفد. وف تمتكن منس  تقدمي دراسة مةرمجة اإ

أأن وضع املتاحف عىل جدول الأعامل ب تىل السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل وأأجاباإ لويس غيبو  ةادلكتوروأأشارت  .267
ىل توضيح القوانني القامئة. و  ،هماماكن أأمرا للمناقشة  ذا أأدى ذكل اإ والتقييدات هذا ليس فقط الاس تثناءات مشل وخصوصا اإ

ذا اكنت هنا  أأية قيود قد عىل ولكن أأيضا نطاق احلقوق وكيف أأثرت  املؤلتني وأأنشطة املتاحف. وردا عىل سؤال حول ما اإ
ي أأوحض اذلو أأي قيد أأو توضيح عن حاةل القوانني، واكن جدا.  همام قيدااكن  الصونتكون أأكرث أأمهية من غيها، ذكرت أأن 

ما  ي شلك توضيح  ، همامتتي ابختصاصاهتالمتاحف أأن ل كيف ميكن   حتديدق، أأو من خالل توضيح أأو نطاق احلقو ل جدا، اإ
ىل أأي . وعالوة عىل ذكل، س يكون من املتيد توضيح التقييدات عرض أأعامهلم بلمتاحف ل سمح ظروف سي  وحتت أأي مدى اإ

ليه املتاحف متأأكدة من املدى اذلي  مل تكنحاليا و رمقيا. والإعالم عهنا  اكن اليت تكل أأن تشار   ي لك تكل الأنشطة و  اميكهناإ
 عىل أأداهئا. لروها عواقب

لزيابيث لوجيه  وأأفادت .268 دراسة أأولية واكنت العديد من القضااي وطنية اإىل حد ما. واكنت هنا   ا اكنتأأهنبالس يدة اإ
لقد اكنت هممة صعبة ل بد من حتديدها. ومع ذكل، اكن من املتيد التعرف عىل و أأيضا قضااي متعلقة ابلس ياسات ادلولية. 

جابة وا لك فئة من املتاحف بطريقة أأكرث واقعية. هتعملية اليت واهجال  املشالكتلتة من امل نواع الأ  مل يكن دلهيم وصتة لإعطاء اإ
أأن  يهالاس تقصائية البحث وادلراسة  النييجة اليت كشف عهنا واكنتدقيقة عىل لك سؤال حمدد. واكنت متتوحة للمناقشة. 

القيام به لرمقنة، مع  مللقيام به، أأو ما ميكهن سبيلروهما اكنوا  ي ذلكل مو، مصنتاهتم تعاو مجم نةمعظم املتاحف اكنوا  ي معلية رمق 
بعض املناقشات بشأأن نطاق أأن تدور فيه ميكن  اواحد جمال ذكل. واكن تنيتقريبي ومسأأةل قضية اكن قاعدة بياانهتم، 
الاسيامثر من قبيل . واكن أأيضا املسأأةل هالقامئة، أأو حلول الةرخيص احملمتةل اليت ميكن أأن تعاجل هذوالتقييدات الاس تثناءات 
 اوضعذكل . ومع ذكل، اكن ابملعىن الواسع صعوبةقد يكون أأقل  يئاش  الصوناكن و قواعد بياانت.  أأن تنشئاملايل للمتاحف 

ذا اكن املصنتاتعىل نوع  ادعامتالك حاةل عىل حدة جيعل  املزنة  ي ظروف مل تكن  املصنتاتاملتحف الكثي من دلى ، وما اإ
 اإىل الاعتناء هبا. تحتاجاو  ،متاما مرضية

أأنشطة املتحف وعدد قليل من  عنهنا  الكثي من ادلراسات اكن  هلويس غيبو اإىل حقيقة أأن ةادلكتوروأأشارت  .269
قلميية أأو حىت حملية. و  اكنادلراسات اليت انقشت قضااي حق املؤلف. ولكن  هذه يه املرة اكنت الكثي من تكل ادلراسات اإ

 لمناقشة ادلولية.ل بداية  توضعروها  ي س ياق دويل، ذلكل اكنمت الأوىل اليت قد 

لزيابيث لوجيه عىل سؤال ت أأجابو  .270 وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، بشأأن اليرشيعات  طرحهالس يدة اإ
. وأأشارت اجلادةتقدمي احللول للقضااي من خالل املزيد من املناقشات يه س تكون اخلطوة املقبةل و القامئة  ي الاحتاد الأورويب. 

ذا اكن املتاحف تسي عىل طريق التتاوض عاإىل سؤال  ن ذكل اإ  وقالت. أأحد املصنتاتعىل  روهال و قوق عند حصحول احلام اإ
ذا توقعو تعيل. اليشء النقل حقوق امللكية التكرية مع ت  اكن معقول. ومع ذكل، مل  برام  خاللمن  وااإ من  اعقد عىل الأقل بعضاإ
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ما القضيةتوضيح  ،، أأو عىل الأقلةناقشم ، اكن من املنطقي ابلصون، عىل سبيل املثال فامي يتعلق وهار أأاثقد القضااي اليت  ، اإ
 اذلي مل يكن ابلرضورة صاحب حق املؤلف، أأو مع البائع اذلي اكن صاحب حق املؤلف. املصنفمع ابئع 

ىل بياانت أأكرث حتديدا  وااجتح ا مالقضية لأهن عىللتحليل الاقتصادي ل هنجا  تطبقهنا مل اإ و لويس غيب ةادلكتوروقالت  .271 اإ
خالصة القول حول حلول الةرخيص أأهنم اكنت وتاكليف املعامالت ابلضبط. و تعمل هبا املتاحف اكنت بشأأن الكيتية اليت 

طار قانوين واحض جدا اكنوا  ىل اإ س ناد  ليك ي حاجة اإ ذا اكنت هنا  شكو  حول نطاق و . عليهترخيص أأي ممارسات يمت اإ اإ
طار قانوين واحض. ابمن أأجل السامح للأطراف  ل بد من توضيحروها اكناحلقوق، أأو الاس تثناءات املطبقة، اليت  لتتاوض  ي اإ

القضااي اكنت أأكرث وضوحا مما اكنت عليه  ي أأجزاء أأخرى من العامل، ولكن اكنت  ي الاحتاد الأورويب قد تكون القوانني و
ميكن أأن واكن هنا  اختالفات كبية جدا  ي الهن  و ي اليرشيعات بني ادلول الأعضاء. اكن  ه، لأنابقية العابرة للحدود ل تزال
ىل  احتاجابلتأأكيد، لكنه  يكون الةرخيص حال وفد الس نغال وذكرت أأهنا اذلي قدمه بيان ال خلتية قانونية واحضة. وأأشارت اإ
عادة البيع وأأعربتعاطتت مع التنانني ا ذكل  ةعاجلم ي  اعن أأملروه تلأفارقة اذلين مل يمتكنوا من املشاركة  ي عائدات حقوق اإ

 بطريقة أأو بأأخرى  ي املس تقبل.

لزيابيث لوجيه وقالت  .272 نه نظراالس يدة اإ عادة بيع حق  احدى ادلول الأعضاء مل يكن دلهين اإ لأ  اإ ن ذكل اإ مل  اأأهن مل يعنِ فاإ
عادة البيع ومت تطبيق  ي املس تقبل.  أأحدهاد ترصة لعامتال ايكن دلهي التنية  ي ادلول الأعضاء  ي الأعامل حمةر ي عىل حقوق اإ

التنية  املصنتاتلعب الاقتصاد دورا هاما من حيث حتديد و . ةسوق فن منظموجود هنا  حاجة ل تالاحتاد الأورويب، واكن
عادة البيع.وحتديد مؤلتو املصنتات ومعرفة ملن اكنت تباع واملبيعات ال  الحقة اليت من شأأهنا أأن تدمع حق اإ

اجملموعة الأفريقية، فامي يتعلق ابس تخدام رخص املشاع الإبداعي  طرحتهىل سؤال اإ لويس غيبو  ةادلكتوروأأشارت  .273
لهى الةراث الثقا ي للةروجي ملصنتات نه اكن حال أأو اقةراحأأو  كربأأ عىل حنو  اأأو الوصول اإ عادة اس تخداهما. وقالت اإ جديرا ا اإ

احلقوق املناس بة للقيام  ادلهياكن  هحف للتأأكد من أأناتامل  اليت اكنت دلىاملشاع الإبداعي رخص س تخدام للكن و لهامتم، اب
جمرد من كن املتحف يمتمل واحلال دامئا. ذكل هو كن يمل والأذوانت املناس بة من املؤلتني أأو أأاحاب احلقوق،  يهاليت بذكل، 
بداعي دون أأن حيق هل القيام بذكل عن طريق ماكل احلقوق الأصيل.  رخصة مبوجب مصنفاإطالق  ذامشاع اإ مسح ماكل  واإ
اس تخدام لإعادة  كربماكنيات أأ اإ و نطاقا قد يكون من أأجل حتقيق الصاحل العام، لأنه مسح بوصول أأوسع فذكل، باحلقوق 
ملس تخديم الةراث الثقا ي. و  لأطراف اثلثةلوين اليقني القان من رخص املشاع الإبداعياس تخدام زاد ذا املعىن، وهب. املصنتات

جيدا، ولكن اكن الرشط  املشاع الإبداعي اكنت متروهومة ومعروفة رخصل ميكن، لأن ما و  القيام به واكن واحضا ما ميكن
 املؤلتني وأأاحاب احلقوق. خالللتأأكد من أأن دلهيم احلق  ي القيام بذكل من ااملتاحف عىل الوحيد أأن 

لزيابيث لوجيه الس يدوأأشارت  .274 أأن ب تأأمرياك الالتينية وأأجاب  يوفد ش ييل بشأأن املتاحف اذلي طرحه سؤال ال ىل اإ ة اإ
ىل اللغة الإس بانية. اليت ت   س تقصائيةراسة الاأأقل قليال من عرشة متاحف  ي املنطقة قد اس تجابت لدل مل تنرش ورمجت اإ

ىل أأخذ الاس تبيان لأهنم اكنوا حباجة الواردة  ي الإجاابت   .املسحموافقة املتاحف اليت مشلروها اإ

ىل أأشارت و  .275 القامئني عىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وذكرت أأن  اذلي أأدىل بهبيان ال ادلكتور لويس غيبو اإ
 كيتية حتسني هذه ادلراسة، لإدراهجا مضن التقرير. حولميع التعليقات ب  وارحب ادلراسة

لزيابيث لوجيه وأأشارت  .276  ي كندا، لأهنا مل  اأأن الوضع اكن فريد توفد كندا، وذكر  اذلي طرحه سؤالال ىل اإ الس يدة اإ
قامة ق اكن دلهيا نتس حتِد احلأأخرى  بدلانتكن عىل ع م بأأي  التوسع  ي التحدايت اليت من  مل يمتكنوارض. وذلكل، امع ي اإ

املتاحف التتاصيل من املزيد من  التعرف عىلأأنه قد يكون من املتيد  وأأوحضت. ةحمدود تأأثيت، لأن السوابق القضائية اكن
ذا اكن احلق عالكندية  قامة مام اإ جازة يس تلزمرض اكن اع ي اإ  .صنفميكل امل اكن املتحف اذلي  يقوم به ا، حىت لو اكن عرضاإ
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 بشأأن العرضوفد كندا بشأأن تتسي الاس تثناء  اذلي طرحهىل السؤال الثاين اإ ادلكتور لويس غيبو وأأشارات  .277
 التعيل املقرو ي  املبىن ي  عىل حنوأأضيق احلدود،  ذكل  ي يتسمت ت ؤسسات الةراث الثقا ي. وقد املللجمروهور  ي مقر 

س تثناء اسيبعد أأي الا، ولكن ذاكرة فالشعىل عصا  املصنفوضع نسخة رمقية من  للمديرعىل الأكرث، ميكن و للمؤسسة. 
حق املؤلف، بشأأن   ي توجيه الاحتاد الأورويب 4دة لاملأأو عن بعد. واكن ذكل أأيضا نييجة  الإنةرنت عرب العرضنوع من 

ماكنية اي واذل عرض املصنتات عرب   يملكتبات واملتاحف وغيها من املؤسسات املعنية ابلةراث الثقا ي ارخراط اسيبعد اإ
. وفامي دخلوهناسوف ي  أأبرز وفد أأملانيا بعض التصويبات اليت  وقد. املراجعةواكن قيد  اعن بعد. واكن تتسي ضيقالإنةرنت أأو 

معلومات مبا دلهيم من ميكن للأطراف التتاوض  اقانوين واحضالطار الإ ماكنية تطوير رماذج الةرخيص، طاملا اكن ابإ يتعلق 
ىل فقرة  ي ادلراسة وقد أأشارن حتصل عىل حقروها. أأ جيب اليت  ي الاعتبار املتاحف  املؤلتون يأأخذمل وأأفضل.   وفد أأملانيا اإ

ىل أأن ت  رضورةتنص عىل  القطاعني بني رشااكت ال تعاون املتاحف مع املؤلتني  ي اس تغالل املصنتات واليت أأشارت أأيضا اإ
 المتويل.مسأأةل العام واخلاص والتعامل مع 

لزيابيث لوجيه اإىل حقيقة أأنه وأأشارات  .278 الرشوط الرئيس ية للخيارات املتاحة  تطبيقمن املروهم أأيضا اكن الس يدة اإ
ذا اكنت ال تتاوض مع اليت ت حف امتل ل  ميكن أأن تس توعب مصاحل الك الطرفني. ومشلت اجللوس  الرخصتنان، ملعرفة ما اإ

ذا هعلى واملوافقة تهصاحب احلق أأو اكن عىل اس تعداد ملناقش   ما ميكن أأن يقبهلو املتحف،  تهحتاج اما  تلبيةوحماوةل  ، وما اإ
املناقشات حول هذه املسائل مع أأاحاب  تكون ميكن أأنو احتياجات حمددة.  اكن دلهياملتاحف الأن  ذكل اكن ميكن تعديل

 احلقوق حماوةل جيدة للميض قدما.

ىل  ةادلكتوروأأشارت  .279 وفد السودان، اذلي سلط الضوء عىل قضااي احلقوق املعنوية،  املقدم منبيان ال لويس غيبو اإ
أأن ية املعرفة التقليدية. ووافقت عىل لعنارص وأأمه اب، وكذكل احلاجة اإىل الاعةراف ثالثية الأبعاد لطباعةابوالقضااي املتعلقة 

ىل قانون حق املؤلف للتعامل مع أأنشطة املتاحف  هنمحمدودة.  نظرةالةراث الثقا ي اكن و النظر فقط اإ اإىل  سوف حيتاجون واإ
 ةر اشالإ جدا من الصواب املزيد من الوقت واملوارد للنظر  ي املشروهد لكه، مبا  ي ذكل القوانني الأخرى ذات الصةل، لكهنا اكن 

ىل أأهن  مجيع اليرشيعات الأخرى اليت ميكن تطبيقروها. يغتلواينبغي ل  ماإ

ىل القامئني عىل ادلراسةرئيس الانئب وتوجه  .280 لقاء  فتح الباب للمنظامت غي احلكوميةو . ملا قاموا به من هجد ابلشكر اإ لإ
 .لكامهتا

حتديد  ي  ةالصعبالروهامة و اس تكامل املروهمة عىل دلراسة وكذكل عىل االويبو  وشكر ممثل اجمللس ادلويل للمتاحف .281
شكر و بميع مؤسسات الةراث الثقا ي.  قةلعق املؤلف املتحلوالتقييدات احتياجات املتاحف  ي أأثناء مناقشة الاس تثناءات 

القضية، وأأيد الزتاهمم  جتاهلزتام ادلؤوب عىل الا دور احملتوظاتو  اتكتبامل اجمللس ادلويل للمتاحف ممثيل جممتعات 
 137 ي أأعضاء متحف  35 000اكن اجمللس ادلويل للمتاحف منظمة غي حكومية متثل أأكرث من و لس تثناءات املقةرحة. اب

ش بكة دولية  وكرسلمتزي  ي هذا اجملال ل معايي  ووضعالعامل. أأحناء الةراث الثقا ي  ي  صونبدلا. واكنت هممته ضامن حامية و 
متأأنية مع  ةمشاورأأن أأجرى بعد و اث الثقا ي املادي وغي املادي عىل حد سواء. كبية من املواهب اليت طرحت موضوع الةر 

 ئيا اس تجابت جز يتحف الاومتش يا مع نطاق اختصاصه ادلويل، أأعد موقته بشأأن اس تثناءات املت ائهالعديد من أأعضائه وخرب 
ق املؤلف ابلنس بة للمتاحف حلت والتقييد حف. واكنت توصياته املتعلقة ابلس تثناءاالبعض التوصيات الواردة  ي دراسة املت

واكن . 2015 ي يوليو  الصادرصحتي حول هذا املوضوع ال همتاحة للجمروهور عىل موقعه عىل الانةرنت، وذكل كجزء من بيان
مبثابة عتبار املتاحف اب تهطبيع ب صل  ي الأ  توجهيياق املؤلف ابلنس بة للمتاحف حلوالتقييدات موقته بشأأن الاس تثناءات 

لى وصونه ساعي علميةم الةراث اذلي مشل  اكن لكيشافأأم نه دعو . هوالوصول اإ اس تثناءات تطبيق ل  اعىل هذا الأساس، فاإ
رض،  ي بيئة اكن من املعاباملتعلقة و ملساعدة املتاحف  ي تنتيذ الأنشطة العلمية والتعلميية وذكل حق املؤلف عىل حمدودة 

عىل وجه و . روهم التعليةمواقع   ي وأأ  ي شلك رمقي  الإنةرنتمثل هذه الأنشطة سواء  ي بيئة عىل فهيا املتاحف املتوقع أأن تنتذ 
تطبق عىل أأنشطة  نظرا حلساس ية الأسواق املس تقرة، فقد وضع سلسةل من الاس تثناءات املقةرحة اليت ملو اخلصوص، 
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نتاج وتوزيع املنتجات اااملت  للمساعيالاس تثناءات املقةرحة اس تثناءات  مشلتو ا. فهيجتار ليت ميكن الاحف املرتبطة ابإ
قامة عة، والاس تثناءات لأغراض و طبالتعلميية والعلمية، مثل تطوير ونرش السي اذلاتية املصورة، سواء عىل الانةرنت أأو امل  اإ

مقية أأو سخ، سواء ر ن   بعمللمتاحف ل الأخرى ذات الصةل، وكذكل اس تثناء للسامح  يةجم اناملعارض والأنشطة الةربوية الرب
احملتوظات دور لمتاحف واملكتبات و ل سمح ي قةرح اس تثناء حلق املؤلف من شأأنه أأن ا. وأأخيا، الصونلأغراض  مطبوعة

جمية. و ي اخلتام، اناس تثناءات حق املؤلف  ي لك من جمالت ختصصاهتم حيث تتداخل أأنشطهتا الربمن لس تتادة دوليا اب
كداعية دؤوب ومؤيد للحاجة اإىل حامية وتعزيز الةراث و  ي املناقشات اجلارية.  ركةهل للمشاالترصة  ةاتحابإ  سعادته عن أأعرب

نه  القطع  من املروهم عرضالتكنولوجيا، اكن ا ركروهمتلؤها وحت ي بيئة و. كبيةأأمهية  ذاتناقشة امل  أأن رأأىالثقا ي  ي العامل، فاإ
 هتاحامي بنتس درجة أأمهية العامل، اإىلبرصي  وأأ حف سواء  ي شلك أأديب امجموعات املت شلكتالأثرية والأش ياء املادية اليت 

املتاحف  لزتويد، وذكل ةأأساس ي  ومتكنيييسوس يةل ت واكنت الاس تثناءات عىل حق املؤلف ابلنس بة للمتاحف وصوهنا. 
ىل العنارص الأخية، راس ية  ي القرن احلادي والعرشين. وأأضاف اجمللس ادلويل للمتادل روهممنح  ابلإعالم عنلقدرة عىل اب احف اإ

مع تعزيز وحامية املتاحف  التعامل، اليت اكن علهيا 2015نومفرب  17مدت  ي املؤمتر العام لليونسكو  ي التوصية اليت اعت  
 جدا  ي معل اللجنة ادلامئة همام اتوصية عنرص ال كون تميكن أأن و به  ي اجملمتع.  تالتنوع وادلور اذلي قام وكذكلواجملموعات، 

عىل  أأنه لتروهم العنارصعىل أأكد املمثل و ثية لالهامتم. امل ، واليت بدأأت عىل أأساس ادلراسة عنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةامل 
س تخدم، مبا  ي ذكل نوع املتاحف اليت سيشملروها. قيد الاي اكن أأفضل، قد يكون من املناسب حتسني املصطلحات اذلحنو 
 راساتادلتكل اكن يتعني أأن تكون دراسات احلاةل،   ي اعندما معلو  منىس أأبدا أأهنت ملروهم أأل أأنه من ابر املمثل اللجنة كام ذك  

 موثقة بشلك جيد للغاية.

 اأأمهية كربى لنظام حق املؤلف حتقيق تولأأ ن منظمته اإ ( CEIPIممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية التكرية ) وقال .282
بداع وحامية املبدعني بطريقة تضمن الك ل  املصنتات احملمية  ااتحةتوس يع نطاق من لتوازن  ي حتقيق أأهدافروها، أأي تشجيع الإ

اكن ينظر  لأنهالرشعية،  ي واجه أأزمة خطية يحق املؤلف اكن  مع ذكل،و ثراء التنوع الثقا ي. اإ مبوجب حق املؤلف للجميع و 
ليه عىل حنو مزتايد بوصته عقبة  ي ىل املصنتات احملمية.  اإ املعين املرصد الأورويب أأجرى  2013 ي عام وسبيل الوصول اإ

٪ من 49، دراسة تبني أأن (OHIM) مقره داخل مكتب تنس يق السوق ادلاخليةو لتعدي عىل حقوق امللكية التكرية، اب
ىل احملتوى  أأن الوصول بشلك يرونعاما  24و 15مواطين الاحتاد الأورويب اذلين تةراوح أأعامرمه بني  مي احملغي قانوين اإ

قنعه ي زدهار حق املؤلف و ابخشص هممت أأي املالحظة هذه  أأن حتمسجيب و حبق املؤلف اكن معال من أأعامل الاحتجاج. 
ىل ادلور احلامس  وضعمع و الوصول وامحلاية الالزمة. هبا جيب التوفيق بني ابحلاجة امللحة اليت  ذكل  ي الاعتبار، أأشار املمثل اإ

لهيا  ي جدول أأعامل هذه ادلورة للجنة التقييدات لعبته اذلي ادلامئة املعنية حبق  والاس تثناءات عىل حق املؤلف املشار اإ
لتعلمي واملؤسسات البحثية، وكذكل الأشخاص ل ، أأي للمكتبات ودور احملتوظات من هجة، و املؤلف واحلقوق اجملاورة

بشلك قانوين لأغراض التعلمي  املصنتات اس تخدام يةن ماكاإ والاس تثناءات  التقييدات مضنت تكلو أأخرى.  هجةاملعوقني، من 
للمؤلتني  متيدةأأيضا  تلتمنية العلمية والثقافية. واكنل جديدة، وابلتايل  مصنتات لإبداعاذلي اكن أأساس يا الأمر والبحوث، 

"، الأحدث تطورا" ةالسابقاملصنتات فروهم القامئة، وابلتايل  املصنتاتلوصول اإىل ابسمح هلم مما ي خالل العملية الإبداعية، 
لروهام و  التقييدات بنيهنا  تنس يق مل يكن . ومع ذكل، ابلغة الأمهية/أأو لأغراض ولمعلومات /أأو لسواء اكن ذكل لالإ
مركز ادلراسات ادلولية أألقى  ي احملافل ادلولية، وول عىل املس توى الأورويب.  يس توى العاملامل والاس تثناءات ل عىل 

طار قانوين مرن وطموح للقيود والاس تثناءات عىل حق املؤلف، للملك   وقدية التكرية الضوء ابس مترار عىل رضورة وضع اإ
داخل الاحتاد الأورويب، أأعرب مركز ادلراسات ادلولية و من الترص للتعبي عن هذا الرأأي  ي اللجنة.  اعددهونتسه اس تغل 

 ي عام و، ردا عىل الورقة اخلرضاء للمتوضية الأوروبية. 2008 عام للملكية التكرية أأيضا مرارا عن دمعه للتنس يق:  ي
 ي ، 2015قواعد حق املؤلف. واكن أ خرها  ي عام  مراجعةبشأأن  2013عام ، ردا عىل املشاورات اليت بدأأت  ي 2014
الصادر  EC/2001/29رمق  بشأأن تنتيذ التوجيه 2015يوليو  9لقرار اذلي اختذه الربملان الأورويب  ي لالتحليل النقدي  أأثناء
مع الس يد اندروس جامعيا  اشامركز ادلراسات ادلولية للملكية التكرية نق أأجرى. وعالوة عىل ذكل، قد 2001مايو  22 ي 

الحتاد فيبعنوان "هل حق املؤلف  2015نومفرب  24، انئب رئيس املتوضية الأوروبية،  ي (Andrus Ansip) انسيب
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ن  ي عدة مناس بات عىل رضورة حتديث أأحاكم الاحتاد وقد أأكد املشاركو ؟" احلادي والعرشينللقرن  مالمئالأورويب 
ي ذكل سي وت  لتعلمي والبحوثغراض اس تخدام لأ ابلح سامال والاس تثناءات، ل س امي هبدف  التقييدات الأورويب بشأأن

والاس تثناءات عىل حق  التقييدات  ي مركز ادلراسات ادلولية للملكية التكرية بشدة اس مترار العملوأأيد . الاس تخدام
ىل املواءمة،  ليس فقط لس تعادة رشعية حق املؤلف،  دخلاكن املاذلي  وهو الأمراملؤلف وأأعرب عن أأمهل  ي أأن تؤدي اإ

 .اجملمتع كلك  ي عيون ي عيون جيل الش باب ولكن 

( ICA) للمحتوظاتلس ادلويل أأيضا ابمس اجمل (IFLA) ومعاهدها الاحتاد ادلويل جلعيات املكتباتممثل  وحتدث .283
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، عديدة اليت اكنت ممثةل  ي اللجنة ادلامئة الخرى الأ  اتاملكتبو احملتوظات دور  منظامتو 

 وانقشتاحملتوظات  ي اللجنة ادلامئة لأكرث من عقد من الزمان، دور املكتبات و  تقد مثل املنظامتن تكل وقال اإ 
ىل  احتاجتأأمثةل حمددة من املناطق اليت  تحملتوظات وقدمعىل دور اوالتقييدات ءات الاس تثنا دويل لتختيف  صكاإ
مناقشة الاس تثناءات  ي س نوات عديدة  ونظرا لأنه أأمىضاملصلحة العامة. حتقيق لوصول اإىل املعرفة و اليت تعوق ااحلواجز 

نه عىل اوالتقييدات  ىل  أأدر ملكتبات، فاإ بعض وأأدر  تعاريف وأأمثةل واحضة لتوضيح احلاجة اإىل حلول دولية. وجود احلاجة اإ
مؤسسات الةراث الثقا ي اليت مت ذكرها سابقا. واكن املمثل مثل احملتوظات واملتاحف، دور املشةراكت  ي أأهداف املكتبات و 

دور  العامل مكتبات و املتاحف  يواكن دلى معظم حمتوظات ومتاحف  ي جامعته. دور كتبات و م نه أأدار بذكل لأ عىل ع م 
تقامسوا بعض املصاحل املشةركة. وذلكل، أأشار و العديد من املكتبات ودور احملتوظات صالت عرض. دلى حمتوظات، واكن 

ىل أأن من بني املوضوعات  مبا  ي ذكل  -ملكتبات ودور احملتوظات بشأأن اابلتعل قيد املناقشة  ي اللجنة ادلامئة  اليتاملمثل اإ
اكن و روهادفة للرحب. ال املتاحف غي عىل  روهاطبق بعض ي  متل أأن حي   -البحوثلأغراض الصون و س تنسا  الا تعاجلتكل اليت 

واجمللس ادلويل للمتاحف اترخي من العمل اجلاعي عىل مس توى دويل، عىل سبيل املثال عندما  محتوظاتلمجلس ادلويل للل
جيري املمثل أأن  واقةرحاللجنة ادلولية لدلرع الأزرق.   ي، أأهداف مشةركة  ي جمال حامية وصون الةراث الثقا ياكن دلهيم 

اجمللس ادلويل للمتاحف لتوضيح مناقشات مع  محتوظاتاجمللس ادلويل للو  ومعاهدها الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات
 ي العمل القامئ للجنة ادلامئة بشأأن الاس تثناءات  اهجادر اإ متل حي   أأنقد يكون من املناسب للمتاحف  جمالت حمددة حيامث

 .للمكتبات ودور احملتوظاتوالتقييدات 

ىل وأأشارت البيان اذلي تقدمت به ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها،  غيبولويس  ةادلكتور وأأيدت .284 اإ
، من حيث الاس تثناءات ةقةرحاملف  ي الأحاكم ج املتاحادر فهيا اإ اليت ميكن  احلالتملناقشة  جتمتعأأن املنظامت جيب أأن 

 .ةكون ممثر تن أأ  روها  يأأمل أأعربت عن . وأأشادت ابملبادرة و للمكتبات ودور احملتوظات ،والتقييدات 

دخال تعديالت واقعية أأطلع و  غيبولويس  ةانئب الرئيس ادلكتوروشكر  .285 الوفود عىل ال ليات اليت ميكن من خاللروها اإ
 يق الأمانة.دراسة املتاحف عن طر عىل 

ىل الإشارة ولتت  .286  ي ادلراسة عن الاحتاد الأورويب قدم اثنني من الواردة وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء اإ
ىل أأن ذكل مل يكن سوى اس تثناء واحد يشي اإىل حقني خمتلتاجلس تثناءات الا  .ينيأأخر  تني ي نقطتني خمتلت  نيديدة وأأشار اإ

 تصحح ادلراسة وفقا ذلكل. سوف اثنني ولكهناك "ب"و "أأ" تحسب هنااإ  غيبولويس  ةادلكتور وقالت .287

هن .288 لمكتبات ودور ل والاس تثناءات  لتقييداتاب املتعلق اتوضوعاملجدول  اتباع ونواصليس   موقال الرئيس اإ
احملتوظات. دور للمكتبات و والتقييدات لبياانت الاس هتاللية بشأأن موضوع الاس تثناءات الإدلء ابفتح الباب لو احملتوظات. 

قلميية ل د  و   .اوهجات نظره تقدميعيت اجملموعات الإ

املكتبات ودور احملتوظات  ي التمنية الثقافية لعبته وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأكد عىل ادلور الروهام اذلي وحتدث  .289
أأنش ت العديد من قد خالل ادلورات السابقة، املقدمة ادلراسات ما وصتته  وعىل حنووالاجامتعية عىل وجه اخلصوص. 



SCCR/31/6 Prov. 
68 
 

 تللمكتبات ودور احملتوظات واليت معلت بشلك جيد، واحةرماخلاصة هبم والتقييدات ادلول الأعضاء ابلتعل الاس تثناءات 
املعنية حبق املؤلف واحلقوق ذكل يعين أأن معل اللجنة ادلامئة واكن مضن الإطار ادلويل احلايل. اليت الأنظمة القانونية احمللية 

عن  ابءاجملموعة وأأعربت يعمل بشلك جيد. اذلي الوضع احلايل وتمكل يشلك بطريقة تعكس هذا الواقع ي جيب أأن اجملاورة 
هيلكة هبا الطريقة اليت مت بشأأن دلهيا بعض املاوف اكن لرضورة تنظمي العمل بكتاءة وفعالية  ي اللجنة ادلامئة، ولكن  اتقديره

جراء نقاش  ابءاجملموعة وأأدركت . هذاختالجتاه اذلي جيب ابمعل اللجنة ادلامئة، فامي يتعلق  أأن الروهدف من هذه العملية هو اإ
ىلمنظم  ه طوامق الربوفيسور كينيث ميكن أأن تأأن العرض اذلي قدم  اجملموعة رأأتفروهم مشةر . و ي هذا الصدد،  للوصول اإ

ثراء مناقشات اللجنة ادلامئة ي  عىل هذا الإجناز  البناء علهيمأأنه ينبغي  ابءاجملموعة  تكررو . للميض قدما اطريق بوصتروهاساعد  ي اإ
ناقشة عىل مس توى الأهداف واملبادئ، عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن تكون امل الكبي. ميكن 

جراء الك من هذين الهنجني أأيضا يؤدي ميكن أأن و روهذا العمل. ممكةل ل  ىل اإ  ي ادلورة  يسالرئ  هوهو ما أأكد، منظمةمناقشة اإ
جامع داخل اللجنة ادلامئة  عدمللجنة حقيقة تتجاهل اينبغي أأل و املاضية.  هذه احلقيقة أأن لعمل املعياري و فامي خيص اوجود اإ
جياد أأساس توافقي بشأأن  النظربعني الاعتبار  ي  هاخذأأ جيب  مجيع ادلول الأعضاء معا.  عليهعمل تو ميكن أأن تسيند اإ
لمكتبات ودور احملتوظات بطريقة بناءة ل والاس تثناءات  التقييدات ملشاركة  ي املناقشات بشأأنا عةاجملمو واصل ت وسوف
 .وخملصة

اليت مل تكن والتقييدات ن دليه بيان عام بشأأن الاس تثناءات اإ  وفد نيجياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقالوحتدث  .290
، ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي ادلورات السابقة للجنة متكام و ىل املكتبات ودور احملتوظات. ع مقصورة

 ي نظام امللكية التكرية لتحقيق أأهداف حمددة، والتقييدات لتأأكيد عىل أأمهية املبادئ الاس تثناءات اواصلت اجملموعة الأفريقية 
ابلنس بة لعدد والتقييدات الاس تثناءات  بشأأناكن هدف اللجنة ادلامئة  وهو، ةوخاصة  ي س ياق تسروهيل املعلومات واملعرف

دراج أأكرب نس بة من اجلروهور  ي فضاء املعلومات  اإىل زايدةظروهور البيئة الرمقية وأأدى كبي من ادلول الأعضاء.  ىل اإ احلاجة اإ
امئة. ومع ذكل، ادلاللجنة بنود جدول أأعامل ل تلتة من النض  امل مس توايت لل  اجملموعة الأفريقية عن تقديرها تأأعربو واملعرفة. 

حراز تقدم بشأأن الاس تثناءات  اكنت اجملموعة الأفريقية  تو ي هذا الصدد، أأكد .والتقييداتتشعر ابلقلق بسبب عدم اإ
ادلول  اجملموعة ت اللجنة ادلامئة. وحثامتنظر فهي نيذلالوالتقييدات الاس تثناءات ملوضوعي احلاجة اإىل صكو  قانونية دولية، 

ىل العمل القامئ عىل النص لعىل الانتقاالأعضاء  ىل  اسينادا وصاإ  ومضنللجمعية العامة بشأأن هذا املوضوع.  2012ولية عام اإ
اجملموعة  وأأكدتكبي. اإىل حد  املداولت بشأأن هذه املوضوعاتتعزيز هذا الإطار، ميكن للخربات الوطنية لدلول الأعضاء 
املتعلق برانم  العمل  تأأييداإىل  توتطلعوالتقييدات شأأن الاس تثناءات الأفريقية اس تعدادها للمشاركة البناءة  ي املداولت ب 

عاقات و احملتوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية دور ملكتبات و ا للك من، والتقييدات لس تثناءات اب للأشخاص ذوي اإ
 أأخرى.

مناقشة متتوحة لإجراء  تأأييدهوأأعرب عن ، والاكرييب وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وحتدث .291
والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات اليت ل حتمك مس بقا عىل طبيعة النتاجئ، من أأجل  التقييدات ورصحية حول

ىل حلول للمكتبات و  ناقشة الاقةراح املقدم من وفود الربازيل مب اجملموعة  واهمتتاحملتوظات  ي مجيع أأحناء العامل. دور التوصل اإ
كوادو  ، والتقييدات من أأجل تعزيز العمل عىل الاس تثناءات و ة هذا املوضوع. والروهند واجملموعة الأفريقية فامي يتعلق مبعاجل وراإ

الأمانة من  والاكرييب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية تطلبو ي اقةرحه الرئيس. الرمس البياين اذل حولأأيدت اجملموعة النقاش 
 الوفود من أأجل تسروهيل املناقشات. عىل الرمس البياينبوزيع نسخ من 

وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ورحب بعرض ادلراسة اليت بشأأن حق املؤلف  .292
والاس تثناءات للمتاحف وشكر القامئني علهيا، عىل معلروهم وعىل املشاركة  ي النقاش مع اللجنة ادلامئة املعنية حبق والتقييدات 

تواجه املتاحف  ي معلروهم اليويم، وميكن أأن تكون اكنت تناولت ادلراسة املسائل العملية اليت و املؤلف واحلقوق اجملاورة. 
لروهام للمرشعني  ي العديد م لمكتبات ودور احملتوظات اكنت ل والاس تثناءات  لتقييداتابن البدلان. وفامي يتعلق مبثابة مصدر اإ

مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مقتنعة بأأن املناقشات املوضوعية اليت جرت خالل جلسات اللجنة ادلامئة السابقة 
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طارا واسعا  توقدماكنت متيدة لدلول الأعضاء فهيا. واكنت ترغب  ي اس مترار هذه العملية.  املعاهدات ادلولية حلق املؤلف اإ
ىل قد حتتاج ادلول الأعضاء و الاس تثناءات  لوضع اس تثناءات حمددة، وخاصة صياغة أأفضل الس بل ل  عنمزيد من التوجيه اإ

 كذكلو واحضة اليت اكنت قامئة بني الاس تثناءات وحق املؤلف واحلقائق التارخيية، الصةل ال ي العرص الرمقي. ومع ذكل، فاإن 
مجموعة  تفضلو ا غي مناسب  ي رأأهيا. يصك ملزم قانون أأي عل جت أأن االتقاليد  ي لك دوةل من ادلول الأعضاء، من شأأهن

بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بشدة تبادل أأفضل املامرسات من أأجل التعرف عىل أأمثةل من لك دوةل عضو عىل حدة. 
درا هذا الهن  ميكن أأن يكون وس يةل اكفية للميض قدما. وينبغي أأن يسيند معل اللجنة ادلامئة عىل و  قامة توازن عادل  اإ أأن اإ

 .صاحل للبقاءرضوري لنظام حق مؤلف أأمر بني حق املؤلف ومصاحل اجملمتع 

، اكنوا يلعبون دورا كبيا. الةراث الثقا ي صونوفد الصني اإىل حقيقة أأن املكتبات ودور احملتوظات، من حيث وأأشار  .293
عىل حق املؤلف ابلنس بة للمتاحف. وأأعرب  التقييدات راسة عنلتكل ادل عىل عرضروهم القامئني عىل ادلراسةوشكر الوفد 

واس تثناءات للمتاحف.  االعديد من ادلول الأعضاء قدمت قيود ي الوفد عن رسوره لرؤية أأن قوانني امللكية التكرية 
توازن  ي احلقوق بني أأاحاب احلقوق حتقيق اإىل  متضيةاكنت املناقشة و لخربات. ل روهالنقاش وتبادل ل  اروهس تواصل الصني دمع و 

 .املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة سأأةل تقدم  ي اللجنة ادلامئةتشروهد امل أأعرب عن أأمهل  ي أأن و واجلروهور. 

أأساس ية جليع  اوالاس تثناءات اكنت رشوط يداتالتقي  وذكر أأن ،وفد الروهند ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ وحتدث .294
لتحقيق التوازن املنشود بني مصاحل  ابلغة الأمهيةمتارين وضع املعايي والتتامه  ي احملافل الوطنية وادلولية. واكنت أأحاكم 

رموا. وقد انعكس  قلالأ أأاحاب احلقوق والصاحل العام،  ي التقدم العلمي والثقا ي والاجامتعي، وخاصة  ي البدلان النامية و 
عىل "رضورة احلتاظ عىل توازن بني حق املؤلتني  ت شدديتتريبس، ال يةمن اتتاق  7هذا التوازن  ي املصاحل  ي املادة 

اكنت املكتبات ودور احملتوظات اثنني من و ىل املعلومات". عصول ، ل س امي التعلمي والبحث واحلالأوسععامة الصلحة املو 
قل رموا، الأ  لبدلانا ي معظم البدلان النامية و وجملمتع، وتعمل  ي الغالب عىل أأساس غي جتاري.  ي ا الأساس يةاملؤسسات 

ن مل يكتنيالسائد اما  ي كثي من الأحيان هنتاك الناس  ي اكن  ي الواقع، وللطالب. ابلنس بة املصدر الوحيد للمواد هام  انو، اإ
احملتوظات. واكن دور للمكتبات و والتقييدات من الاس تثناءات  ون، يس تتيدمجيع البدلان، بغض النظر عن مس توى تطورمه

حواجز حمددة عرب  يعاجللمكتبات ودور احملتوظات ل والاس تثناءات  التقييدات اتتاق دويل بشأأنمن املروهم للغاية وجود 
بتحقيق يسمح أأن تتاق احلدود لضامن املساواة  ي احلصول عىل املعلومات ودمع البحوث والتعلمي والتمنية. ومن شأأن هذا ال

يتطلب التتاق التوحيد والتوازن عىل  وسوف ي لك دوةل من ادلول الأعضاء.  اللجميع، بدل من حرصه ملصلحةالتوائد 
 ي حامية وتعزيز املصاحل  ةسامهامل من شأأنه  وهو مااملس توى الوطين، مبا  ي ذكل تنس يق القوانني والس ياسات احمللية، 

جلان الويبو  ام فعلترس أأو صديق للرئيس، مثلتعيني مي  ب كرر التريق الاقةراح السابق و املصلحة.  املرشوعة جليع أأاحاب
 تقدم.حتقيق نص معل اكمل لضامن يكون مبثابة نص  لكتابةالأخرى، 

 لعبتو حتقيق تقدم ثقا ي واجامتعي. عىل املتاحف  ي قدرة  يثقنه اإ وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وقال  .295
 ميكناكن هنا  مزية  ي مناقشة كيف و  ي احلتاظ عىل التارخي.  تهذه املؤسسات دورا أأساس يا  ي نرش الثقافة وساعد

للمشاركة بشلك بناء  هالعام، وأأعرب عن اس تعداد لصاحلااليت حتقق طار متوازن متكني تكل املؤسسات من أأداء رسالهتا لإ 
 ةسعى جاهداملعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن ت لجنة ادلامئة عىل ال  ي تكل املناقشات. و ي الوقت نتسه، ينبغي 

جدول الأعامل بند ل وضوح احلايل  ي الأهداف والنتاجئ املتوقعة عدم الواحض. واكن  لغرضلس تخدام الوقت واملوارد بكتاءة، و 
املكتبات ودور وقدمت جئ ذات مغزى. لعمل حنو حتقيق نتااالوضوح حىت ييس ىن للجنة ادلامئة  توفيمتيد. وينبغي غي 

مع أأنظمة حق  تمعلو لمجمتعات احمللية والعلمية وغيها بطرق خمتلتة جدا. ل  اهتااحملتوظات وغيها من املؤسسات خدم
والتقييدات الاس تثناءات وفرهتا  يتال املساحةالاعامتد عىل  وكذكلةرخيص، ال املؤلف من خالل مجموعة متنوعة من أ ليات

وفرها النظام القانوين ادلويل احلايل للس ياسات يخمتلف أأحناء العامل. واكن ذكل بتضل املساحة اليت  منن ورشعا م قدهماليت 
 امهنالاكمةل املرونة، واعترب أأن ادلول الأعضاء ميكهنا الاس تتادة  تكل نمث  و الوطنية لالس تجابة لحتياجات وتقاليد حمددة. 

عترب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فهيا وااحملتوظات. دور ود ذات مغزى للمكتبات و لوضع واعامتد وتنتيذ اس تثناءات وقي
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اليت ميكن والتقييدات لةركزي عىل الاس تثناءات لينبغي أأن يكون املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن دور اللجنة ادلامئة 
طار املعاهدات ادلولية القامئة.   هو واكن هنجه املتضل، ادلامئة  ي ادلورات السابقة للجنةالوفد  كام ذكرو أأن تعمل بكتاءة  ي اإ

لخربات وأأفضل املامرسات، وعند لادلول الأعضاء املسؤولية عن الأطر القانونية اخلاصة هبا، بدمع من تبادل شامل  أأن تتوىل
ىل مزيد من القواعد امللزمة عىل املس توى ادلمن الرضورة مبساعدة  للجنة ادلامئة. ا تصورعن  ةويل بعيدالويبو. واكنت احلاجة اإ

نظم وطنية مصممة تصمامي جيدا لقواعد حق املؤلف، مبا  ي ذكل ما يتعلق ابلس تثناءات وجود مجيع الوفود أأمهية  وأأيدت
حدى الأأن  رأأىا، ولكن يلزمة قانون مصكو  وضع عمل حنو الوفد من تأأييد الكن متي   ي هذا الصدد، ملو .والتقييدات ل ائوساإ

احللول   ي البحثلحتياجات املكتبات، يليه  ةمهنجيأأكرث لةركزي عىل فروهم أأمشل و ابكون تميكن أأن للميض قدما غزى املذات 
النييجة العامة،  تكلاللجنة ادلامئة من أأجل أأن تعمل  رضورةالوفد  ورأأى. القامئ الإطار ادلويل وفقاملمكنة بني تكل املتاحة 

 لتحقيق ذكل. تصوريةجياد وس يةل ابإ وتتعروهد 

 ي والتقييدات عىل الأدوات الالزمة لتنتيذ الاس تثناءات  توِ حي وفد كولومبيا أأنه  ي حني أأن الإطار ادلويل مل وذكر  .296
جراء ن الرضوري الاس مترار  ي مفلك دوةل من ادلول الأعضاء، لاليرشيعات احمللية  مناقشات متتوحة وخملصة وممثرة بشأأن اإ

 .املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة احملتوظات  ي اللجنة ادلامئةدور مكتبات و لل والتقييدات الاس تثناءات 

واس مترار  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لعمل النشط للجنة ادلامئةعن تأأييده لوأأعرب وفد الاحتاد الرويس  .297
جامع و مناقشة تكل املسائل.   جمالتثناءات وقيود لبعض التئات و ي ينبغي أأن تكون هنا  اس ت  عىل أأنهاكن هنا  ابلتعل اإ

بطريقة شامةل، وليس عىل مراحل، بشلك والتقييدات تكل الاس تثناءات  ةقشمنا الأفضلس يكون من و حمدودة. معينة 
اجلع بني  يمتكنوا منسوف  وعندئذللمؤسسات التعلميية والبحث العلمي.  ومنتصلاحملتوظات دور لمكتبات و ل منتصل 
ىل اإىل دف اكن لهام هي. و اجملالني هاذين من س يكون و ىل املعرفة والتعلمي. عصول احلمن اجلروهور  متكنيتطوير الثقافة واحلاجة اإ
 ي القانون والتقييدات الاحتاد الرويس ابلتعل مثل هذه الاس تثناءات  وقد أأدرج. القضااي بشلك متوازر  ةناقشم كرث فعالية الأ 

والتقييدات عن الاس تثناءات  2014 ي عام  النتاذت اليت دخلت حزي اعمتد عددا من التعديالو  2008املدين لعام 
أأنه معظم ادلول الأعضاء اكن  ةالحظموالبحث العلمي. واكن من املروهم جدا  يةؤسسات التعلمي املللمكتبات ودور احملتوظات و 

 اتتاقيةالقامئة املنصوص علهيا  ي  قاحلقو بني نظم  التقييدات من املروهم جدا احةراماكن دلهيم هن  واحد لتكل القضااي. وأأخيا، 
ل يكون ، حبيث والتقييدات بشأأن الاس تثناءات  يناقشوهنابرن واملعاهدات ادلولية الأخرى، والأحاكم اجلديدة اليت اكنوا 

ل .والتقييداتفهيا حق املؤلف فقط من الاس تثناءات  يتأألفحاةل دلهيم  ذن، ماواإ عىل ؟ وحث وفد اللجنة ذا س يحمون اإ
بداء العناية دخالدراسة واعامتد املعايي الالزمة  ي  اإ من هجة، ومن  امية مصاحل اجلروهورح اكن علهيمهذه التعديالت، لأهنم  واإ

بداع و مؤلتني. وا اكن احملتوىأأن مبدعي  وانسي أأن ل  علهيمأأخرى  هجة بداع املؤلتني والإ اكن من املروهام الرئيس ية للجنة دمع اإ
 العامل. بشلك عام  ي مجيع أأحناء

كوادور وفدوقال  .298 ن اإ عاجلة حقوق أأاحاب احلقوق عىل حنو اكف. مبح هلم سامال من شأأنه  من املروهم بناء نظام دويلاكن ه اإ
طار قانوين اكنومع ذكل،  صكو  وجود حلصول عىل املعرفة عىل أأساس قانوين ومع ابلمجمتع ل سمح ي  من املروهم أأيضا وضع اإ

عاقذوي احملتوظات واملؤسسات التعلميية و دور املكتبات و  مع متطلبات ىشامتتقانونية متوازنة و  هذا ظل  ي و. ات أأخرىاإ
 لقد لعبوا. هاوتوفي  وحتظروهالتجميع املعلومات  مساحاتس تودعات امل احملتوظات و دور كون املكتبات و تعادل س  الالتوازن 

القانونية  ابلصكو  يدمهويكن هنا  حاجة لزت ىل املعلومات واملعرفة. ونييجة ذلكل، مل عصول دورا هاما  ي ضامن احلق  ي احل
البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة الوفد الاجامتعي الروهام. وأأيد  بدورمهالوفاء حقا من  اليت متكهنمالالزمة 

مي والبحث وذوي الإعاقة والاس تثناءات للتعل تقييداتل اببنود جدول الأعامل املرتبطة  معاجلة وحظيتبدلان أأمرياك الالتينية. 
رما اإ الةراث، ليس فقط لبدل أأو قطاع معني، و  صانتأأن املكتبات ودور احملتوظات  مراعاةأأمهية خاصة. واكن من املروهم ب

ماكنية دلى  اكن ي حني و. مجعاءللبرشية  من املنطقي  مل يكنوالاس تثناءات اخلاصة هبا،  التقييدات وضعلك دوةل عضو اإ
برامالسعي  حفسب بل من املناسب كوادور أأيد وفدذلكل، ويوفر هلم املعايي  ي مجيع أأحناء العامل.  ياتتاق عامل لإ البيان اذلي  اإ

العمل  ملواصةل هاس تعدادأأبدى و جدول الأعامل بند ب بصتة خاصة  اهامتمهأأدىل به وفد مجروهورية كولومبيا. وأأعرب الوفد عن 
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قواعد واحضة. وابلتايل،  ي  منصوص علهيامبادئ عامة  يقدمن شأأنه أأن م حل دويل وضعالالزم لوضع اللمسات الأخية عىل 
نه   لوثيقة اليت أأعدها الرئيس.ابلعمل والاكرييب بشأأن االطلب اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  أأيدفاإ

احملتوظات دور املكتبات و  ووفرت، ةجديد بداع مصنتاتوفد س نغافورة أأن حق املؤلف تضمن حوافز لإ وذكر  .299
ماكنية  احملتوظات، مع توفي حوافز دور ينبغي تيسي معل املكتبات و و نرش الثقافة. ي عزز التمنية و مما يالوصول اإىل املعرفة، اإ

والاس تثناءات لتائدة املكتبات  التقييدات س نغافورة ابلتعل مجموعة من اكن دلى ي ضوء ذكل وجديدة.  لإبداع مصنتات
ميكن  ،عىل سبيل املثال، وفقا لقانون س نغافورةو اتتاقية برن واتتاق تريبس.  املتوفرة  يق مع املرونة ودور احملتوظات ومبا يتت

لكةرونية متاحة داخل  ودور احملتوظاتاملكتبات دلى أأن يكون  املس تخدمني معل نسخ  يس بوسع، طاملا ل مقراهتمنسخ اإ
ىل ال خرين. ارساإ لأنتسروهم أأو  ابلتعل العديد من ادلول الأعضاء تطبقروها  اليتملعايي ادلنيا كون مواءمة اتميكن أأن و ل نسخ اإ

ىل  أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل و عرب احلدود، كام حدث  ي معاهدة مراك،. املصنتات أأداة مناس بة ملعاجلة قضااي الوصول اإ
 .بشلك أأكرب تطوير هذا املوضوع املروهم

اكن هل دور  ودور احملتوظاتللمكتبات والتقييدات ناءات ن العمل عىل الاس تث اإ وفد الولايت املتحدة الأمريكية  وقال .300
لتحقيق هدف نظام حق املؤلف  ي خلق  أأساس ياونرش املعرفة. واكن ادلور اذلي لعبه تكل املؤسسات صون هام  ي ضامن 

ت عىل احملتوظادور قد طرحت مقةرحات الوفد مبادئ وأأهداف عالية املس توى لالس تثناءات للمكتبات و و وتشجيع الإبداع. 
الولايت املتحدة الأمريكية أأن مثل هذا الهن  القامئ عىل مبادئ يوفر أأساسا جيدا للميض قدما  ورأأتاملس توى ادلويل. 

أأعرب الوفد عن تطلعه ملعرفة املزيد عن جتارب ادلول و ق املؤلف. حلالوطنية والتقييدات س تثناءات الاوتعزيز هدف حتسني 
 لمكتبات ودور احملتوظات.ل الاس تثناءات و التقييدات الأعضاء الأخرى بشأأن

كون الأساس لتطور يجيب أأن و . لوفدهاكنت موضوعا ذا أأمهية كبية والتقييدات وفد ش ييل أأن الاس تثناءات وذكر  .301
ميكن حتقيقه من خالل  اهدفذكل ىل املعرفة. واكن عصول امئ عن توازن بني احلقوق وتيسي احلادلبحث هو ال امللكية التكرية 

 ي  وضعت، اليت 22و 19الوفد جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية وتوصياهتا  وأأيد .والتقييداتأأدوات مثل الاس تثناءات 
طار ولية الويبو رموا والبدلان النامية، من أأجل الأقل لبدلان ل ىل التكنولوجيا عصول واملناقشات حول كيتية تيسي احل ،اإ
ادلامئة املعنية للجنة اليت تقوم هبا اوضع املعايي لنشطة القياس ية الأ سروهم أأن ت جيب و والإبداع وتسروهيل أأنشطهتا. زايدة الابتاكر 

 ي حتقيق الأهداف الإرمائية اليت وافقت علهيا الأمم املتحدة، مبا  ي ذكل قضااي مثل حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
 وضعته الأمم املتحدةي اذل -ىل الثقافة عصول احلق  ي احلميكن تتعيل ادلامئة،   ي اللجنةواملمكنة. والتقييدات الاس تثناءات 

عام  ي  ي اللجنة ادلامئة وعرفت البدلان النامية كيتية اس تخداهما. و من خالل تكل الأدوات الروهامة.  -كحق من حقوق الإنسان
النتاجئ الأوىل  ي معاهدة مراك،.  واشروهد 2013والاس تثناءات و ي عام  التقييدات موضوع الوفد عرضاقةرح  ،2004

بقاء البند عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة يعين أأن اكن ذكل،  وابلتوازي مع  ي الاس تتادة من هذه الترصة علهيم العمل عىل اإ
جراء مناقشات بناءة بشأأن أأهداف وأ اثر الاس تثناءات  توافق  من الصعب الوصول اإىل اكنأأن باعةرف الوفد و . والتقييداتاإ

اكن   ي أأنههذا هو السبب اكن للمكتبات ودور احملتوظات. و والتقييدات موضوعا من الاس تثناءات  11 ي ال راء بشأأن 
ظروهار لتوصل اإىل حل دويل لتكل القضااي. ل ال راء،  توافق  يىل اإ صول و بدائل والسعي لل دلراسة امس تعد وحرصا عىل اإ
 مواصةل العمل عىل موضوع يس تطيعون مبأأهن اعتقاداسروهام  ي تكل املناقشات، ملواصةل الإ  هالوفد اس تعداد أأبدىاملرونة، 
 والاس تثناءات. التقييدات

ه اتترشيع ي  أأدخلروها ما، عنداواس تتادت مهنوالتقييدات كبي  ي الاس تثناءات  بشلكنه قد سامه اإ وفد السودان وقال  .302
أأدخلت قد الربوفيسور كينيث أأن هنا  عددا من البدلان  طوامقهبا  اليت قامتشامةل ال راسة ادل وقد أأوحضت. 2013 ي عام 

 اتطور يشروهديعيشون  ي عامل  مهال ن و . تطوراابلتعل ذكل اكن و  ي اليرشيعات الوطنية، والتقييدات الاس تثناءات 
اللجنة أأن تأأخذ  ي الاعتبار أأعضاء من اجليل  وتعني عىل، وتكنولوجيا ووسائل اتصالت تتطور برسعة كبية. ايسارعم 

ادلراسات اليت أأجريت والاجامتعات املوازية اليت نظمهتا الويبو للنظر  ي معل  تاجلديد اذلي تبىن تكنولوجيات جديدة. واكن



SCCR/31/6 Prov. 
72 
 

تقترص فقط عىل  قد أأثبيت أأمهية الانتتاح عىل التن، لأن املتاحف ملاملعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اللجنة ادلامئة 
اكنت طريقة و تطوير وهجة نظر مشةركة بشأأن حامية املعرفة. ب مسحت هلم لك ورش العمل والندوات املنظمة وقد الةراث. 

ي اكن ذلمن أأجل حتقيق تقدم اكن دلهيم اختبار اخلطوات الثالث، او معاجلة هذا أأحد املبادئ الأساس ية لعمل الويبو. 
نقل املعرفة، لأهنا جتاوزت احلدود ب سمح هلم ت د اعمتدوا هذه العملية ملنحروهم مساحة جديدة قو  ي عدد من القوانني.  اموجود

اللجنة ادلامئة  ةساعدم لك ذكل معا لميكن و املنصوص علهيا ابلتعل  ي اتتاق تريبس.  تقييداتل اب اربطروهوتعني علهيم الوطنية. 
ىل اتتاق مشةر   ليه  ي اللجنة ادلامئة  اكن عىلالأساس اذلي هذا هو اكن و  ي التوصل اإ ابلنيابة عن البدلان  روها،معل الاسيناد اإ

 واملسامهة يهاسي  ي هممة الأجيال القادمة وت  ةشاركعىل امل البدلان النامية  قدرة هنا  حاجة اإىل هجودمه لضامن واكنتالنامية. 
ىلالتتامه ادلويل اجلديد  نقلل  سبيلروها ي  واكنت تكل الأجيال، فهيا الإبداع عىل املس توى الوطين يسمح هلم  املس تقبل. مل اإ

ىل اتتاق دويل عاملي وصك دويل ملزم قانون واحتاجوا لرخراط  ي تبادل أأكرث انيشارا. ابومصاحله احملدودة  ا، لأهنم اكنوا ياإ
اللجنة تسليط  وتعني عىل. حمدودةتكون مشةركة وليس أأن  جيبالتأأثي الاكمل  لمعرفةليعرفون أأنه من أأجل أأن يكون 
 مميكهن مأأهن لضامناملامرسات، مضمون عرفة مبهلم  واحباجة لالس امتع من اخلرباء اذلين مسحواكنو الضوء عىل عدد من القضااي. 

لهيا تداعيات املادية، اليت قد ال  ي ابلتوازي أأيضا النظر وتعني علهيم صل اإىل حلول معلية. التو   ي تقرير طوامق مت الإشارة اإ
، يةحامتلت املس تقبل الاالنظر  ي تعني علهيم ابلإضافة اإىل ذكل، واملتاحف.  اليت أأجريت عنر كينيث وادلراسة الربوفيسو 
 منافع مشةركة للجميع  ي البيئة الرمقية.توفي  المتكن منمن أأجل 

املتحف ريت عن اليت أأجراسة ادلالوفد  ووصفاجملموعة الأفريقية. قدمته لبيان اذلي عن تأأييده ل وفد نيجياي  وأأعرب .303
حول املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأهنا سيسروهم اإىل حد كبي  ي مناقشات اللجنة ادلامئة  رأأىملعلومات و بأأهنا غنية اب

ىل متكني املكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات التعلميية اكنت . و والتقييداتموضوع الاس تثناءات  هذه املناقشات هتدف اإ
عاقذوي و البحثية  ىل املعلومات واملعرفة. واكنت من اات أأخرى اإ  وواتتققضية عاملية تتطلب حال دوليا. هذه لوصول التعيل اإ

نس بة عالية جدا من الش باب  ي ساكهنا  هباوخاصة تكل اليت  -كثي من البدلان النامية والبدلان الأقل رموا مع رأأي  ي الوفد ال
ق املؤلف دويل حللضامن تطوير نظام يكون ابلغ الأمهية  أأن، لتقييدات واصك دويل ينظم الاس تثناءات من شأأن أأي  بأأن -

ىل عصول حل ي ا الرغبة امللحة يليب، وكذكل عىل حد سواء حقوق أأاحاب احلقوق واملس تخدمنيبني  حيقق التوازن
اكن الوفد يعةرف  ي حني و ي اللجنة ادلامئة. والتقييدات عنوان الاس تثناءات ل عن تقديره الوفد أأعرب و املعلومات واملعرفة. 

ماكنية الهجات نظر خمتلتة، اكن متتائل جود و و ب تتاوتة. واكنت نيجياي عىل امل تقارب  ي وهجات النظر ال عمل تدرجييا حنو ابإ
جيابي للمكتبات ودور احملتوظات للتقييدات والاس تثناءات س تخدام عادل ومتوازن من أأجل حتقيق ا ااس تعداد لالرخراط اإ

 والأشخاص ذوي الإعاقة. يةية والبحث ومؤسسات التعلمي 

يران ) .304 وفد الروهند، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط اذلي قدمه بيان لل  عن تأأييدهالإسالمية(  -روهورية مج وأأعرب وفد اإ
والاس تثناءات جزءا أأساس يا من قانون حق املؤلف ولعبت دورا أأساس يا  ي خلق توازن  ي  التقييدات اكنتو الروهادئ. 

ىل  تشجيعيل حلق املؤلف، هبدف النظام ادلو كام الثقافية.  املصنتاتالإبداع وزايدة فرص التعلمي وتعزيز الاندماج والوصول اإ
مبا فيه الكتاية مل تعاجل  ي املعاهدات ادلولية احلالية حلق املؤلف  املنصوص علهيا القامئةوالاس تثناءات  التقييدات أأن

عملية ال عن اعتقاده بأأن احللول الوفد جيب تصحيح تكل العيوب. ذلكل، أأعرب و  التكنولوجيا الناش ئة والتغيات الثقافية.
قانون دويل متوازن حلق املؤلف، لصاحل أأاحاب احلقوق وقضااي وضع وضع القواعد واملعايي رضورية للتحر  حنو ل

لمكتبات ودور احملتوظات، وكذكل ل ا للقيود والاس تثناءات يصك دويل ملزم قانون  وضعالعامة. وأأيد الوفد بشدة  اتالس ياس
ىل املعلومات والثقافة. ابلقدرة عىل هامة  ي تزويد الناس اكنت تكل املؤسسات لأن املؤسسات البحثية والتعلميية،  الوصول اإ

ضتاء الرشعية عىل يلزم قانون املصك هذا الن مثل واإ  ا جيعل من املمكن تلبية احتياجات مجيع ادلول الأعضاء، من حيث اإ
توفي الوصول اإىل عىل اكن الروهدف تعزيز قدرة املكتبات ودور احملتوظات ،  ي حاةل املكتبات ودور احملتوظاتو. عملال
حدوث توقع أأن ت جيب عىل اللجنة ادلامئة و اخلدمة العامة.  ها  يللقيام بدوروذكل ، صوهناومتكني احملتوظات كتبة واملواد امل 

ناقشات بشأأن لك موضوع مت حتديده، الوارد  ي وثيقة العمل. وأأيد الوفد الاقةراح و ي امل  وصالنصعىل  القامئتقدم  ي العمل 



SCCR/31/6 Prov. 
73 
 

نظر  ي تعيني ميرسين أأو ال اللجنة ادلامئة جيب عىل  هأأنباذلي تقدم به وفد الروهند، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ 
 .احةاملتن الواثئق للتقييدات والاس تثناءامتلرئيس لوضع نص العمل لأأصدقاء 

ن لأ   ي حاجة البثالتقدم احملرز  ي املداولت بشأأن معاهدة واكن ن ادلورة تتقدم ابلوتية املرجوة. اإ وفد الروهند  وقال .305
واملتاحف واملؤسسات  دور احملتوظاتلمكتبات و ل والاس تثناءات  التقييدات ملداولت بشأأنللتقدم  ي ا اكون مطابقي

اكن و من مظاهر املساواة الاجامتعية للتقراء واحملرومني.  امظروهر و لمعرفة للأجيال القادمة لاكنت املكتبات فضاءات و التعلميية. 
لهيا من اليت يمت املكتبات الافةراضية،  ليشملقد توسعت املكتبة التارخيية و قوية. ختية  تأأثياتونرشها  للمعرفة الوصول اإ
لمكتبات الناس ل ول أأيضا طريقة تصور الافةرايض حيل الوصو واكن تكنولوجيا املعلومات والروهواتف اذلكية.  أأهجزةخالل 

ىل املليارات من احملرومني  ي البدلان النامية اإ صول و قضية الدليه تحول ل يزال اكن ال واس تخداماهتا. ومع ذكل،  ي جوهرها، 
العديد واكنت البحث والتطوير. تمنيهتا من خالل الةركزي عىل التعلمي واملروهارات و وتية الروهند ترسع اكنت قل رموا. و الأ البدلان  و

اكن من الالزم حتديد  ي هذا الس ياق، وكرامة والتقدم. تنعم فهيا ابلمن ادلول الأعضاء حتول مواردها البرشية من أأجل حياة 
طار دويل، بطريقة ذكل تتطلب و مع الطريق الرسيع للمعلومات الرمقية.  هتاومطابقوالتقييدات س تثناءات أأولوايت الا وضع اإ

لمعرفة الأنرثوبولوجية لاحملتوظات واملتاحف ابملثل الأساس دور اكنت و ءة لتعزيز وتوس يع غرض ونطاق املكتبات. بنا
طار حققت، وابلتايل التضاءعضاء  ي هذا الأ حف هوية اتامل هيالك حولت الثقافية، و   التقييدات التضامن والوحدة. واكن اإ

طار دويل مالمئ ل ، وتطل  للبرشية اوأأخالقي اقانوني اوالاس تثناءات الزتام احتاجت تقدم عىل حنو فعال. ابملثل، ي ب وضع اإ
طار دويل، وفق للتقييدات والاس تثناءاتفعال ىل نظام اإ املؤسسات التعلميية  واكنت . ممتدةالعامل الرمقي اكن ظاهرة  لأناإ

 ملعاهدة مراك، وتكرار مثل هذا التعاون تطلع أأيضا اإىل الاختتام الناحجت خرى الأ عاقات الإ وي ذلوالتقييدات الاس تثناءات 
كوادور ياجملموعة الأفريقية ووفدابلشةرا  مع  قد اقةرح الوفدو  .العامل خمتلف أأحناءمن   اموضوع 11يضم  انص وش ييل اإ

نتاذ امللكية التكرية  7من املروهم التأأكيد عىل املادة اكن و  .لنقاشطرهحا ل ل ىل اإ سامه  ي ت اليت من اتتاق تريبس، اليت تشي اإ
 بادةل ملنتجي املعرفة التكنولوجيةتشجيع الابتاكر التكنولويج، وكذكل نقل ونرش التكنولوجيا لتحقيق املصلحة املت 

ىل احلقوق والواجبات. ومن هذا املنطلق اكن من املناسب  تقود، بصورة اومس تخدمهي  التقييدات لإطار ادلويلأأن يصوغ ااإ
 تقدم املوارد البرشية  ي مجيع أأحناء العامل.أأجل من والاس تثناءات بطريقة غي غامضة، 

هو املكتبات  هدفاكنت و هامة. اكنت  ودور احملتوظاتللمكتبات والتقييدات وفد أأذربيجان أأن الاس تثناءات وأأكد  .306
ىل  وصوهناخلق موارد متنوعة وكبية،  لكةرونية. اكن قد أ  و . متوظاهتحموتسروهيل الوصول اإ نش ت  ي كثي من البدلان مكتبات اإ

حق املؤلف اإىل حد كبي وقد أأضافت عددا من تناول هن   تشك  ي أأن املكتبات الإلكةرونية قد غي قليل من ال هنا  
ىل التحدايت، املتعلقة ابلتكنولوجيا الرمقية،  ف تنظمي حق املؤلل طرق  لوضعمعل نشط جار هنا  اكن و نظام حق املؤلف. اإ

عىل حق املؤلف فقط من موقف والتقييدات الاس تثناءات  تناولعىل ش بكة الإنةرنت. ومع ذكل، فلن يكون من الصحيح 
سامه حق و جزءا ل يتجزأأ من حق املؤلف.  ابوصتروه انظر فهيال قبل لك يء، اكن علهيم و املكتبات ومسامههتا  ي اجملمتع. 

دلى اكن و تكل املعلومات واملعرفة. ل اكنت املكتبات ودور احملتوظات خزائن و  نرش املعرفة. ي واملنتتحة املعرفة  ي املؤلف 
ضافة، 150 000عدد املس تخدمني حوايل اكن و  2013وفقا لبياانت من عام  ةمكتب 3 000أأذربيجان أأكرث من  حىت اإىل  اإ

و ي حمتوظات املكتبات  50من . واكن عدد املكتبات مع التروهارس الإلكةرونية أأكرث الافةراضينياملس تخدمني عدد أأكرب من 
. واكنت صياغة توصيات جديدة بشأأن حق املؤلف  ي جمال املكتبات الإلكةرونية مصنف 170 000اكن هنا  أأكرث من 

حدى الاس تثناءات  عن، 2015ديسمرب عام الأول من  ي  ،القضااي الروهامة جدا اليت نوقشت  ي ندوة دولية  ي ابكو اإ
اجلعية ن عن وأأذربيجان والويبو. واكن هنا  أأيضا ممثل ي معروهد حقوق الطبع والنرش نظمروها للمكتبات واملؤسسات التعلميية، 

 (IEPA)اتتاق الرشاكة الاقتصادية املؤقت )أأورواب وأأفريقيا( و  (IFRA)فة وتكنولوجيا وسائل الإعالم اصحلادلولية ل
ن جورجيا وروس يا واكزاخس تان وغيها من ادلول اجملاورة. من وى واملنظامت غي احلكومية وممثلواملنظامت احلكومية الأخر 

اللكمة  أأخذوامجيع املمثلني اذلين اعرب عىل حق املؤلف للمكتبات و والتقييدات قد انقشوا املامرسات املتعلقة ابلس تثناءات و 
هذا  عنمعاهدة دولية  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشأأنامئة اللجنة ادلاليت قامت هبا عن تأأييدمه للأعامل التحضيية 
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ىل أأنه  ي العرص الرمقي قد املوضوع. و  ىل  احتاجو اأأشاروا أأيضا اإ املعلومات من  وننقلاكنوا ي معايي دولية جديدة عندما اإ
ىل أ خر، حىت يمتكنوا من القيام يوس   اتحةط اإ  من مكتبات أأخرى. مصنتات اإ

ىل وصول أأفضل اإ للجمروهور  تقد وفر فنه علق أأمهية كبية عىل دور املكتبات ودور احملتوظات. اإ ابن وفد الياوقال  .307
العديد من ادلول الأعضاء ابلتعل أأحاكما دلى والأصول الثقافية. واكن  املقتنياتمجموعة متنوعة من  صانتو مجعت املعرفة و 
اكن التنوع الاجامتعي،  من حيث ي قوانيهنا الوطنية. ومع ذكل،  للمكتبات ودور احملتوظاتوالاس تثناءات  التقييداتبشأأن 

املتعلقة ابملكتبات ودور احملتوظات اكنت أأيضا خمتلتة والتقييدات تعريف املكتبات ودور احملتوظات يعين أأن الاس تثناءات 
ىل بدل.   تعملوالاس تثناءات  تقييداتال  لإجياد أأفضل وس يةل ممكنة جلعل اتبادل املامرسات الوطنية متيد وس يكونمن بدل اإ

النقاش حول الأهداف واملبادئ، عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت  اكنطار ادلويل والوطين. وهبذا املعىن، الإ  مضن
 .وصادقةوفد الياابن  ي العمل بطريقة بناءة  وسوف يشار . مناس بااملتحدة الأمريكية 

، واذلي تضمن اس تثناء 2014،  ي عام 28 رمقق املؤلف، حليد ندونيس يا أأنه قد سن قانون معدل جداإ وفد  وذكر .308
عىل والتقييدات الاس تثناءات  رضورة مواصةل مناقشة رأأىلمكتبات ودور احملتوظات لأغراض البحث. ومع ذكل، ل  قيداو 

. اثنيا، الوطين الصعيد، ليس فقط عىل والتقييدات  الاس تثناءات مينظت صك دويل من شأأنه  وذكل لوضعادلويل، الصعيد 
طار قانوين  ااكن دلهيو  ي تعريف حق املؤلف.  ةندونيس يا  ي قوانيهنا أأشاكل التعبي الثقا ي التقليدياإ  تذكر   مشل فيه حق  اإ

، واكنت هنا  أأيضا قيود واس تثناءات لتكل البنود. اثلثا، بعد سامع مناقشة اللجنة ةالتعبي الثقا ي التقليدي املؤلف أأشاكلَ 
وفد الروهند، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط اذلي قدمه بيان ال الوفد  ق املؤلف واحلقوق اجملاورة، أأيداملعنية حبادلامئة 

يران ) ىل بيان وفد اإ فقط تتعلق املسأأةل ومل تكن الثاين.  االإسالمية( وأأيد اقةراهح -روهورية مج الروهادئ. وأأشار الوفد أأيضا اإ
هنا  الكثي من  تاكنو  ي املس تقبل. املتوقعة هنا  الكثي من التحدايت  تاكنو . مجعاء للبرشية ااقةراح بل بدلان الناميةابل 

للمكتبات والتقييدات ذلكل، اكنت الاس تثناءات وعىل مس توى العامل.  ودراس هتا هتامعاجلتعني علهيم  اليتالقضااي العاملية 
، لإجياد حلول ملواهجة التحدايت علهيا يتعني علهيم العمل معاودور احملتوظات، وكذكل املؤسسات البحثية قضااي هممة 

الرأأي القائل بأأن ذكل مل يكن سوى طلب  عىل ةفقمن املواالوفد ومل يمتكن ابلنس بة جليع ادلول الأعضاء.  هامةالعاملية. واكن 
نظمي اإىل صك قانوين لت  وااجتح التوفي اليقني القانوين، و البدلان النامية، بل اكن لصاحل مجيع ادلول الأعضاء. من 
 للمكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات البحثية.والتقييدات  اتس تثناءالا

حدود  ذات ي بيئة عاملية وبيان وفد نيجياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية. ل  عن تأأييدهوفد كوت ديتوار وأأعرب  .309
احملتوظات واملؤسسات التعلميية  والاس تثناءات للمكتبات ودور التقييدات أأفضل طريقة ملعاجلةتأأيت ميكن أأن ل واحضة، 
ل من صك دويل، و والبحثية   لك بعني الاعتبار، بطريقة عادةل ومنصتة.ال يأأخذذوي الإعاقة اإ

عن رغبته  ي الوفد  وأأعربوفد نيجياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية. اذلي قدمه بيان ال وفد جنوب أأفريقيا  وأأيد .310
 أأعرب عن تقديرهعىل حد سواء  ي املكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات البحثية. و والتقييدات العمل عىل الاس تثناءات 

بقي اجلروهور الوس يةل و . وتعمميروها ي سد هذه التجوة من خالل نرش املعرفة والتقييدات الاس تثناءات لعبته دلور احلامس اذلي ل
تقييدية هذا املورد ال قوانني حق املؤلف كن أأن تعوق وميالتمنية البرشية. حدوث التعلمي و  تعزيزالرئيس ية اليت من خاللروها متت 

حق املؤلف أأقوى، ارتتع مس توى عدم الامتثال. و ي هذا الصدد لكام اكن  ه. وقد أأظروهرت الأحباث أأنةالعام امللكيةوتقلص 
 تة. واكنناس بم توازن بني احلقوق اخلاصة واحلقوق العامة، من خالل اعامتد اس تثناءات وقيود وجود هنا  حاجة لاكنت 

وصول اللجنة أأن العامل الرمقي قد غي طريقة  تدر جيب أأن و . دلهيا  ي قانون حق املؤلف جنوب أأفريقيا تنتذ التقييدات
ىل الناس   .امس تداموالتقييدات الاس تثناءات   ي معاجلة احلايلتدرجيي ال هن  ال كنيمل واملعلومات اإ

ات للمكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات البحثية التعلميية اكنت والاس تثناء التقييداتن مسأأةل اإ وفد أأرمينيا وقال  .311
اكن من الرضوري وضع صك دويل و ىل املعلومات  ي البيئة الرمقية. اإ صول و ملعرفة والابعظم أأمهية من أأجل الهنوض الأ 
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والاس تثناءات.  التقييداتوتوس يع نطاق  اتحسني ترشيعاهتل  سبيلروهاللتعامل مع هذه التحدايت اجلديدة. اكن أأرمينيا  ي 
ىل املعرفة وتلبية احتياجات املكتبات ودور احملتوظات عصول ىل القانون هتدف اإىل دمع احلعهذه التعديالت اكنت و 

جديدة،  االقانون اجلديد قيود وسوف يقدمواملؤسسات البحثية التعلميية،  ي ما يتعلق ابس تخدام املعلومات  ي البيئة الرمقية. 
ىل النصايييح للمس تخدمني الأرمن و رمقنة مجموعاهتا، بمكتبات ودور احملتوظات مما يسمح لل  جماان.   ي شلك رمقي وصلوصول اإ

 تنت لمشالك اليت ل ل حبح يسمس  ةدولي وجود لحئةأأن  رأأىوالاس تثناءات ادلولية، لأنه  التقييداتالوفد بقوة تطوير وأأيد 
 البيئة الرمقية.عن 

يقدم أأي قيود للمكتبات ودور مل حق املؤلف  بشأأن ي الأرجنتني  1993يع عام وفد الأرجنتني أأن ترش وذكر  .312
ن البالد اكنت تعمل عىل اإصالح قانون حق ب احملتوظات ونظام الاس تثناءات مل تسمح  تطبيقات تناظرية. ومع ذكل، فاإ

لس تنسا   اردة  ي مرشوعاملؤلف، من أأجل التتكي  ي اس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات. واكنت الاس تثناءات الوا
نشاؤها يكون  برشط أأنجزئية  انسخو  ي السوق،  اكن متوفر يي مل اذل صون املصنفأأو حتظ املصنتات التكرية، مع  مت اإ

لهيا  ي مجموعات  من املزمعاكن املصنتات اليت بناء عىل طلب املس تخدم للبحث، مثل أأن النسخة الإلكةرونية من  الوصول اإ
، مما ونهأأيضا لصمن املصنف ميكن أأن تس تخدم نسخة رمقية و ش باكت املكتبات ودور احملتوظات. من خالل احملطات  ي 

 ي املناقشات  تشاركقد ة  ي جملس النواب  ي الأرجنتني يجيعهل متوافقة مع التكنولوجيات اجلديدة. واكنت اللجنة الثقاف 
وغيها.  الاس تنسا دارة حقوق اإ و  نيرابطة الكتاب الأرجنتينيو كتب لل  ةغرفة الأرجنتينيال، و اتكتبامل الربملانية مع مجعيات 

مهية مبا  ي ذكل الاس تثناءات للمكتبات، واليت ينبغي أأل تقوض حقوق النارشين الأ اكنت هنا  مناقشات حول وقد 
اكن و دلمع. اليت مل تكن متداوةل حصل عىل أأكرب قدر من ا املصنتات، أأو للصونالاس تثناءات املنصوص علهيا وواملؤلتني. 

 تلتة معا.امل روهم ت مواق  لتوفيقواصلت القطاعات املعنية العمل  ي حماوةل و لتعلمي ل س تثناءات الاهنا  نقاش حول 

مسأأةل عىل علق الوفد أأمهية كبية و وأأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد نيجياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية.  .313
ىل تعزيز املؤسسات التعلميية اكنوا  متكل الأمهية لأهنزيدت  وقدحق املؤلف. والاس تثناءات عىل  التقييدات اليت  ي حاجة اإ
ىل ال  مومعلوماهت هتممعرف وتوس يعالةراث الثقا ي،  صونحل العام، حىت يمتكنوا من أأداء دورمه  ي ا ي الصتعمل  ل خرين. تصل اإ

عدد الطرق اليت ميكن من  مع يتضاعفز تقدم كبي اكن احر مت اإ وقد زيدت تكل الأمهية، ل س امي بسبب البيئة الرمقية. قد و 
ىل زايدة فرص احلصول عىل ذكل عزز و املعرفة. وينطبق ذكل أأيضا عىل تعممي الع م واملعرفة الثقافية.  توصيلخاللروها  احلاجة اإ

اكن عىل حق املؤلف. و والتقييدات أأخذ  ي الاعتبار أأمهية الاس تثناءات يالنظام احلايل للملكية التكرية أأن  اكن عىلاملعرفة، و 
  يحتقيق تقدم كبي عن أأمهل  ي الوفد  وأأعربتوازن  ي ال ليات ادلولية املتعلقة ابلقضية.  وجودهذا يعين أأن هنا  حاجة ل

 هذا املوضوع برسعة.

راجع قانوهنا وقهتا تالكونغو واكنت وفد نيجياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية. اذلي أأدىل به بيان ال الكونغو وأأيد وفد  .314
  ي هذا الصدد.عىل حنو رسيع لإطار ادلويل ة بوضع الباطامل وأأيد الوفدامللكية التكرية.  بشأأن

املتروضة عىل حقوق املؤلف،  التقييداتوفد السودان أأن  ي قانون بعض ادلول الأعضاء اكنت هنا  بعض  وذكر .315
ذا اكن مثار  ةل من الارتباط ابلعودة للمؤلفواكنت تكل املسأأ . تهورث عىل حقوق وكذكل   املبتكرقلق مرشوع. ومع ذكل، اإ

ذا اكن  قد اخةرع دواء حيواي ذا اكن و نتسه.  للمبتكر واعودأأن ي ميكهنمحلياة الإنسان، تساءل الوفد عام اإ وقد قد مات  املبتكراإ
حباجة لتحليل اكنوا هنم اإ . ورثتهوضوع وليس نه اكن الشخص الوحيد اذلي يعرف هذا املأأ ، مفن الواحض ادلواءمثل هذ طور 

ىل عدم حاجهتم لالوضع بعناية من أأجل ضامن  ىل أأن  لقد اكنوا. ورثة املبتكرلعودة اإ ىل تقويض و ، نيواحض واكونيحباجة اإ ليس اإ
من املروهم أأخذ البيئة اكن  الإنسانياة حب  تعلق الأمرحقوقروهم أأو حقوق املؤلف، عندما ينهتك احلق  ي نقل امللكية، لأنه عندما 

  ي الاعتبار. معرفةللكةروين لالإ  والنقلالرمقية 
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ىل الرمس البياين و  .316 هنم ،لرئيسلأأشار الرئيس اإ  عنمناقشة املوضوع الأول  ي  ؤواعندما بدالبنية  ههذ وايبعي س   وقال اإ
ىل أأن املنظامت غي احلكومية ميكهنا املشاركة وهو الصونالرمس البياين،  وجه التحديد  ي عىل  نوا ارخرطوااكذا اإ . وأأشار اإ

ىل عا بعد أ خرناقشات موضو امل   مهنبأأ  أأفاد. و الصونثية لالهامتم اليت جرت بشأأن موضوع امل ناقشة السابقة امل . وأأشار الرئيس اإ
أأجل خلدمة العامة، من  ي اا مهتروهمب املكتبات ودور احملتوظات اضطالع مة فامي يتعلق ابحلاجة اإىل ضامن هم اأ راء امسعو  قد

اخلدمة  ي  هتا ي الامتثال ملروهم هاتتيدسوف  للصونوالتقييدات املروهمة. و ي هذا الصدد، فاإن الاس تثناءات بتكل الوفاء متاما 
اخلدمة العامة من أأجل  هتا  يالقيام مبسؤولي عىلاملكتبات ودور احملتوظات  قدرةأأنه من أأجل ضامن  اكن من املعتقدة. و امالع

سخ ن   عملقيود واس تثناءات لقد يمت السامح ب املعرفة الةرامكية وتراث ادلول الأعضاء،  -مبا  ي ذكل  ي أأشاكل رمقية  - صون
طريقة بميكن وصف تكل النقطة الأساس ية و  ي ظل ظروف معينة.  روهاواسيبدال  لصون املصنتات، وذكل املصنتاتمن 

تعاون مع أأن ي  ميكنبات ودور احملتوظات، وأأمهية أأن نظام حق املؤلف لمكت ل جامع عىل أأمهية هممة اخلدمة العامة الإ تعكس 
. وبذكل، ميكن لعدد من العامة اخلاصة هبا هممة اخلدمة أأداءعىل  ااملكتبات ودور احملتوظات واملتاحف من أأجل مساعدهت

أأداة هممة والتقييدات ات تكون متيدة للغاية من أأجل حتقيق هذه املروهمة. واكنت الاس تثناءأأن والتقييدات الاس تثناءات 
املعنية حبق املؤلف لنييجة املرجوة من مناقشات اللجنة ادلامئة اباكنت هنا  خالفات شديدة ومرشوعة فامي يتعلق و جدا. 

دفع أأي وفد حنو نييجة غي مرغوب فهيا. ومع ذكل، اكن  لن يمتهن  قامئ عىل التوافق، بمعلت  مهنلأ  ونظرا. واحلقوق اجملاورة
 ي اللجنة ادلامئة املاضية اكنوا وميكن أأن تساعد املكتبات واملتاحف. والتقييدات أأن هذه الاس تثناءات بمشةر   امهتتهنا  

وضع اليت ميكن معاجلهتا عند املشةركة عىل العنارص واملاوف  التعرفحاولت الأمانة وقد قد تبادلوا اخلربات الوطنية املتلتة. 
احملددة  اوف  الوطنية املتلتة تكل املالهن  من خاللروها قد عاجلت ، والطرق اليت ونللصوالتقييدات هذه الاس تثناءات 

نطوي عىل حق الاس تنسا   ي البيئة الرمقية، خلق قضااي متعلقة اذلي ا، الصوناكن هنا  قلق من أأن و . بعد أ خر اوضوعم
نتاج  مصنتاتلس تنسا  الرمقي لل اب ىل و الرمقي.  املصنفواإ ر تكنولوجيات يتقادم بعض الأشاكل نييجة لتطو أأشار الرئيس اإ

مثل هذا  صونس يةل و  وسوف حتتاجاليت وردت  ي الأشاكل السابقة أأصبحت ابلية. تكل  املصنتاتثل بعض مف جديدة، 
سن  عندأأنه هو  تهناقش  مت م مثي لالهامتم أ خر موضوع  ومثةعاجلة مشلكة التحويل. ملتغيي الشلك اإىل  صنفامل 

 .الصون تكللنسخ  اجملازةالاس تخدامات مع التعامل أأيضا ينبغي للصون، عىل املس توى الوطين لتقييدات واالاس تثناءات 
أأشار الرئيس اإىل وحدث الاس تخدام غي اجملاز لنسخ الصون عندما مت معل نسخة للصون واس ت خدمت بطريقة خمتلتة. و 

املسأأةل الأوىل اليت مت تسليط الضوء  واكنت .سابقةامئة ال اللجان ادل من املناقشات الرثية  يانبثقت عدد من القضااي اليت 
 نتسه للصونالاس تنسا  يكن الروهدف من  ملللرحب، وهذا يعين أأنه مع بعض الاختالفات،  روهادفال غرض غي ابلتتعلق 

فامي يتعلق بتكل اليت قد مت تصمميروها تلتة امل  صيغميكن معل ال  ول .حتقيق ماكسب اقتصادية أأو جتارية مبارشة أأو غي مبارشة
ل من خالل مؤسسات غي هادفة للرحب الصونالعنارص احملددة، مبا  ي ذكل  ختص املسأأةل الثانية اليت نوقشت اكنت و  .اإ

ذا اكن الاس تثناء والتقييد  املصنتات ذا اكن ينطبق عىل ما ينطبق عىل املصنتات املنشورة فقط، أأو  للصونوما اإ  املصنتاتاإ
ذاغي املنشورة، و  يعين  مباملصدر، ابالقضية الثالثة  توتعلق .ملصنتاتهنا  معامةل خمتلتة فامي يتعلق هبذه اس يكون اكن  ما اإ

ذا اكن اذلي اكن عىل وشك املصنف هو، و صدر، فاإن املصنف امل، الصونلأغراض التنتيذ عىل وشك نسخة ال  تأأنه اإ
ذا اكن ذكل ينبغي  معلروهااليت ميكن  الصونسخ ن تناولت القضية الرابعة عدد و  .أأصل رشعي ن يكون هل، ينبغي أأ نسخال  وما اإ

ينمتي اإىل  مصنفمصنوعة من املصنف نسخة تكون أأن رضورة رشط ب القضية اخلامسة وتعلقت  .قترص عىل عدد معنيي أأن 

ما شلك و ال تناولت القضية السادسة و  .عىل سبيل الإعارة أأو كجزء من مجموعة مؤقتة تملكتبة، وليس ي حوزة ادامئة مجموعة 
ذا اكن ميكن  ىل اي احلايل اذل صنفحاةل امل  بالقضية السابعة،  وتعلقت . ي أأي شلكالصون نسخة  معلاإ . الصونحتاج اإ

لالس تعامل لكيا أأو  أأو غي صاحل أأو متقودتقريبا  يه اتلف أأو اتلف املزمع صونهاحلايل  صنفكون ظروف امل تجيب أأن 
 شائعةخمتلتة للتعبي عن املشالك ال  هنا  طرقواكنت  .عتا عليه الزمن شلكفهيا ال  اليت يكونجزئيا، أأو تشمل احلالت 

ذا اكن قد مت فقدان امل  وأأشاروااملتقودة،  املصنتاتقد انقشوا أأيضا مشلكة ول .احلايل صنفلظروف امل  ىل أأنه اإ ، كيف صنفاإ
ىلبعض الوفود  وقد أأشارت؟ صونهميكن  يه نت املسأأةل الأخية اكو  . ي ظل ظروف معينةسيبدال املصنتات هدف ل اإ

اثرة للجدل وأأشارت اإىل   اجهن    لتجاري  ي خمتلف اليرشيعات واختذكر التوافر ا ي كثي من الأحيان ذ   .التجاريالتوفر الأكرث اإ
ذا اكن امل معلروها ميكن ل  الصونالبعض أأن نسخة وأأدر   .خمتلتة ل اإ ىل اختبار و  .جتاراي غي متوفر صنفاإ أأشار الرئيس اإ
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ليه عىل النحواخلطوات الثالث  تعليقاهتم عىل املوضوع قيد املناقشة  أأن يقرصوا مهنموطلب  .مبارشةعامة أأو  بطريقة املشار اإ
طار اليت جتعل أأي  يةكيت ال اكن هنا  اتتاق عىل أأهنم اكنوا يناقشون  الصونموضوع  وعن .الةرابطأأوجه عىل الرمغ من  اإ
 جيسدوااكن هنا  أأيضا اإجامع عىل أأن أأرادوا أأن و  .اخلاصة هبا اخلدمة العامة ةمهم بأأداءلمؤسسات لسمح ي متوازن ميكن أأن 

 .صممة تصمامي جيدااملوطنية النظم ال بأأمهية  اعىل املس توى الوطين، اس تثناءات ذات مغزى للمكتبات ودور احملتوظات اعةراف
ىل الةركزي عىل احتياجات املكتبات و  فضل طريقة للتعرف عىل أأفضل لأ تبادل  يلهيالول، احملتوظات وتقدمي احلدور ودعامه اإ

 .احللول

املعنية حبق اللجنة ادلامئة اليت س تيبعروها عملية ال املزيد من الإيضاحات بشأأن عن رغبته  ي تلقي وأأعرب وفد الربازيل  .317
نظر ادلول  وهجات ون اإىلعمتس  ي الوفد أأهنم س يقدمون وهجات النظر حول املوضوعات و  وأأدر . املؤلف واحلقوق اجملاورة

نه ميكهنوباملوضوعات،  حولالأعضاء الأخرى  جياد حلول  التجواتحماوةل سد  مذكل حىت  ي وجه اخلالف الظاهر، فاإ واإ
 اجملال ادلويل. عىل الصعيداحملتوظات دور املكتبات و  ارهتمشةركة للمشالك اليت أأاث

جياد حلول مشةركة  وااولحيجيب أأن  ماكنوا عىل اس تعداد لبدء النقاش حول املوضوع الثاين، وأأهن موأأكد الرئيس أأهن .318 اإ
 من املواضيع. موضوعمتعلقة بلك أأهنا  واقد حدد واللمشالك اليت اكن

ذا اكنعوفد نيجياي وسأأل  .319 ىل  امليضاحملتوظات قبل دور ممثيل املكتبات و  اإىل ونعمتس  ي سوف  واام اإ جراء اإ  مناقشةاإ
 .س تتيضةم 

، وأأنه جزء من هذا الصونهنم اكنوا يناقشون اس تثناءات لأغراض اإ وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وقال  .320
لهى ونشي ي  واأأن املؤسسات اليت اكن واعترب ي املشروهد العام، ينبغي أأن  ىل السوق، أأيضا  الصونتذت ن ااإ عن طريق اللجوء اإ

س تثناء. كام ينبغي أأن يأأخذوا  ي الاعتبار الااري ميكن أأن يكون رشطا لتطبيق توفر التجال بغض النظر عن حقيقة أأن 
ماكنية أأن  خص ي  هجادر اإ ميكن  الصونسخ ن   معلاإ  .الر 

 ي الرمس البياين. وينص عىل:  2وفتح الرئيس ابب النقاش حول حق الاس تنسا  وحامية النسخ، وهو املوضوع رمق  .321
التداخل و قلق بشأأن نطاق املتاهمي قيد النظر، الب عن اعر مت الإ ، هياواحلتاظ علنسخ ال اس تنسا   "ابلنس بة ملوضوع حق

 التقييداتأأن ترتيبات مثل  ت اللجنةورأأ  .وضوعامل اقةراحات لتعديل عنوان ميقدمت تو .مع مواضيع أأخرىاحملمتل 
ملصنتات لأغراض معينة، مبا  ي لمكتبات ودور احملتوظات وغيها، لعبت دورا هاما  ي السامح ابس تنسا  ال والاس تثناءات 

نتاج هذه املصنتات املس تنسخة. توريدت مناقشة بشأأن يجر أأ ذكل البحوث. وعالوة عىل ذكل،  وأأضاف أأنه فتح الباب  "واإ
لقاء لكامهتا ملنظامت غي احلكوميةأأمام ا  .لإ

 ي العامل  احملتوظاتتراث  لصونكرسة املل منظامت الةراث الثقا ي ث  أأنه مَ  للمحتوظاتجمللس ادلويل اممثل وذكر  .322
يه  املتعلقة ابحملتوظات املروهمةاحملتوظات  ي مجيع أأحناء العامل. واكنت  ي جمال نيني هم ، من خالل هواس تخدامبه والعناية 

اتح   وصونهلعامللالةراث الواثئقي  احلصول عىل القليل جدا مهنا اكن من اجملمتع، و الشقيقة نتجات املعلومات م . وتأألتت من تهواإ
غي منشورة اإىل حد كبي، واندرا ما اكنت موجودة  ي نسخ متعددة.  احملتوظاتواد ملأغراض جتارية. ذلكل، اكنت  نتاجهمت اإ 

مل واهتا. مقتنياحملتوظات دور لروهذه الأس باب، مل تقرض و . اسيبدالروهال ميكن ووبعبارة أأخرى، اكنت  ي معظمروها فريدة من نوعروها 
عارة أأش ياءيمت  عارة خارجية تشارلز داروين أأو يوميات أ ن فرانك متكراتأأو  (الأعظم امليثاق)اكرات املاجنا مثل  اإ ا اكن . ومل  اإ

أأو  خطاابتقد تتكون هذه النسخ من بضعة و . مقتنياهتامن  الباحثني نسخل احملتوظات دور الإقراض غي ممكن، قدمت 
نسخ  الرسائل العلميةالكتب أأو  عىلن ون العاملوحثالباواحتاج  ي حالت أأخرى، وصور فوتوغرافية توثق اترخي العائةل. 

ذا ل و . املقتنياتكثي من  الباحثني قضاء ساعات طويةل  ي  سوف يتعني عىلسخ، معل ن  من توظات دور احملكن مل تمتاإ
يكروفي م وأ لت امل ، وقبل ظروهور تقنيات النسخ مثل ابليدلروها م اكبعنارص  وننسخي املالحظات أأو  يدونونغرف القراءة، 

ىل لقد الباحثون. يتعهل هذا ما اكن التصوير واملاحسات الضوئية،  لأسابيع، خاصة ابلنس بة  مكثواو  دور احملتوظاتسافروا اإ
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ىل اختياراهتا.  اتقدم تقنيات النسخ ال ن خيار و . ةكبي ال ع ير امشل ل   البحث  ي احملتوظات نيباحثوميكن لل أأكرث كتاءة للوصول اإ
ذا ال ودراسة  مهثاحببأأ ذات الصةل  عنارصسخ من ال وطلب ن   املطلوبة قتنياتامل واس تعراض  نسخ ابلتتصيل  ي املزنل. وابلتايل، اإ

اس تثناء اكن من الرضوري وجود ، مقتنياهتاخدمة الباحثني بشلك فعال وتوفي الوصول اإىل  ىلهتدف اإ احملتوظات دور اكنت 
يكون مثل  نأأو الاس تخدام الشخيص. ول ادلراس ية نحامل ض حمدودة، مثل لأغرا لس تنسا  مقتنيات احملتوظات احمايد تقني

 نسخة مياكن من املعقول فرض عدد من الرشوط. عىل سبيل املثال، ميكن أأن تقدولقد هذا الاس تثناء ش ياك عىل بياض. 
س تخدام الشخيص الا وأأ املنح ادلراس ية  وأأ وجيب أأن تس تخدم النسخة لأغراض غي جتارية حمددة مثل البحوث فقط واحدة 

بالغ املس تخدم  اس تخدام  ي حاةل حلصول عىل أأي أأذوانت لزمة من أأاحاب احلقوق، عن امسؤول  بأأنهأأو التعلمي. وجيب اإ
أأنه من دور احملتوظات جتد  سوفعىل حنو مالمئ،  احملدودبدون هذا الاس تثناء و النسخ لأغراض أأخرى غي تكل احملددة. 

اتحة مقتنياهتابشأأ  ااملس تحيل القيام مبروهمهت  .صوهناوضوع مبأأكرث مالءمة بشلك  تعلقتسخ  ي اخلتام، فاإن مسأأةل حامية الن  و. ن اإ

وحامية  الاس تنسا وضوع م عن اقدم وهجات نظرهاكن تملنظامت غي احلكومية اليت ابأأن دليه قامئة بالرئيس  وأأفاد .323
 النسخ.

 والتكنولوجيا العلوم جمال  ي للنارشين ادلولية اجملموعةأأيضا ابمس ( IPA) لنارشينل  ادلولية عيةاجل ممثل وحتدث  .324
نتاج  ي عىل حامية حق املؤلف  تعمتدان صناعة النرش اإ  وقال(، STM) والطب أأكرث من ما هو بتاكر، حىت او  املصنتاتاإ

عن طريق الوصول بشأأن  مأأو اتتاقياهت روهمرخص  ي  ونذكر املمثل أأن العديد من النارشين ينصو ذكل  ي العامل الرمقي. 
املعنية  ادلامئةاللجنة ب عهنا خالل دورة اعر مت الإ ختلف ال راء اليت مب املمثل علام  أأحاط. وقد واحلتظ الصونالاشةرا  عىل 

ىل قد لو ، حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة رنة القامئة محلاية حق املؤلف. وذلكل، املعايي املحظ أأيضا أأن مجيع الوفود انضمت اإ
عىل تبادل وتقامس الةركزي أأول،  .جد توافق  ي ال راء ابلتعلو   للجنة ادلامئة ينبغي أأن تركز معلروها حيامثأأكد املمثل أأن ا

عىل برام  الةركزي ، اواثني فهيا. كثي من املنظامت غي احلكومية املسامهةغرضت املعلومات وأأفضل املامرسات، واليت 
قلميي املس توايتالويبو مع التنس يق عىل  تقودهاو  اليت تنسقروها عند الطلباملساعدة التقنية  املنظمة بل منظامت مثل من قِ  ةالإ
قلميية الأفريقية  (CERLALC) والاكرييب الالتينية املركز الإقلميي لتطوير الكتب  ي أأمرياكو  ،(ARIPO) للملكية التكرية الإ

عىل النحو معروها لتعاون ا، واليت واصلت العديد من املنظامت غي احلكومية (OAPI) املنظمة الأفريقية للملكية التكريةو 
قلمييا من قِ  روهاق ي نس  ت عىل التعاون احلكويم واجلروهود اليرشيعية، اليت رمبا ميكن الةركزي ، اواثلث .املطلوب واملناسب بل منظامت اإ

اذلي ، 2رمق املوضوع  حتتات اليت تندرج اقةرح املمثل أأن أأفضل وس يةل لمتكني الاس تخدامو مثل تكل املذكورة سابقا. 
برام اتتاقات ترخيص بني النارشين واملكتبات.  تتعامل مع حامية النسخ، اكني   ي مجيع أأحناء العامل.  جدا اكثي  ذكلمت القيام بواإ

طويل صول ، وأأحياان مع ضامانت و حمتوظةسخ ن  ك  الاحتياطيةوصول اإىل اجملموعات التارخيية وامللتات الةرخيص ال وأأاتح
حلصول عىل نسخ احتياطية، بعضروها أأكرث رصاحة من غيها، اباتتاقيات الةرخيص أأيضا  تمسحو املدى أأو ما يسمى دامئ. 

ما عن طريق املكتبة أأو عن طريق مبادرات مشةركة الصون ونصت عىل حداث الأ  ي حاةل  ام، مثلينالنارش و  اتكتببني امل ، اإ
 اكرثية أأو الإفالس.ال

يكولوجيا املعرفيةملؤ اممثل  وأأيد .325 وصول ال املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشأأنمعل اللجنة ادلامئة  سسة ادلولية لالإ
مصلحة سخ املصنتات اإىل حد ما وحامية ن   صوناكن و . اءعضمن ادلول الأ للك دوةل  همام اهذا أأمر اكن ، و وصوهنا املعرفة اإىل

ىل  واحتاجوامجيعا  لقد أأرادوا. ةعامليعامة  ىل جانب الا حقوقو واكن حق املؤلف  صون املصنتات،اإ  التقييداتس تنسا ، اإ
واحلقوق احلرصية. وفامي  الصونلتحقيق التوازن بني الوصول و  ونسعي رضورية. واكن معظم خرباء أأمورا والاس تثناءات 

فامي و وصعبة للغاية. حتقيقروها، وكذكل موضوعات معقدة يسروهل  موضوعات، قدم الرمس بياين ابملوضوعات الأحد عرشيتعلق 
دا أأن من القضااي اليت جاحملتوظات دور املكتبات و أأوحضت سخ ن  ال  اس تنسا  وحاميةاحلق  ي هو ، و 2رمق ملوضوع ابيتعلق 
بني  اجدا ومتيد اشائع الصونالاس تنسا  لغرض  ابدو  . انسس ت الترق بني البدلان، ول س امي تبعا للغرض من الا مواهجهت

املكتبات احتاجت  هذا املوضوع، وعنمثيا للجدل. ذكل ل ينبغي أأن يكون و. مةلاهيا ابلتعل مكتبات عدلاكن البدلان اليت 
دراج ما جِيد من  تسمحنة ومر ولروها  لتتسياواحضة وسروهةل  احملتوظات اس تثناءات وقيود لالس تنسا دور و  تقدم  ي جمال ابإ
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. نييجتهأأبعد من ذكل من حيث الصون ذهب ي، ميكن أأن 1رمق ، كام هو احلال مع املوضوع 2 رمقوضوع واملالتكنولوجيا. 
حامية لأغراض لس تنسا  ابل املشالك املرتبطة حلصك ملزم وضع عمل عىل أأن ت ميكناملمثل أأن اللجنة ادلامئة  ورأأى

 .املصنتات

ن  (IFLA) ومعاهدها الاحتاد ادلويل جلعيات املكتباتممثل  وقال .326 لتارخيي لالحتاد بعد الإعالن او  ي ذكل اليوم، اإ
ماكنية الوصول عرب احلدود  ي لالس تثناءات  الكبيةمهية لأ أأقر اب اذليالأورويب  لةركزي ا هن دواعي رسور مفلمحتوى، ل زايدة اإ

من احملتوظات دور اكن حاسام لمتكني املكتبات و وهو الأمر اذلي الاس تنسا ،  تاليت مشلوالتقييدات عىل الاس تثناءات 
ماكنية الوصول لأ  يةاخلدم  هالقيام بأأدوار ا سخ. الن   ولتجديداخلاص  والاس تخداملبحوث غراض االعامة الأساس ية من توفي اإ

. مرتبطنيولكن  نيمعل نسخ لس ببني خمتلتمن احملتوظات دور ملكتبات و لالس تنسا  اوالتقييدات الاس تثناءات ومكنت 
يكون أأن كتبة وداخل البدل الواحد، امل  داخل ،سا ميكن لروهذا الاس تن و س تخدام. غرض الاس تنسا  لهو الاول الأ اكن و 

 مدى كرب جحمروهامكتبة  ي العامل بغض النظر عن وجود  عدملنظرا ، ومع ذكل، كذكلوكثيا ما اكن  القانون الوطينمدرجا  ي 
ىل امللكتبات دلمع ش بكة عاملية امل املس تخدم، جيب أأن تتعاون  هلك بند قد حيتاج اقتناء ااكن ميكهن عندما و علومات. لوصول اإ
قاعدة بياانت عاملية لتحديد مكتبة  تس تخدما ا، فاإهنه املس تخدمطلبي كتاب من أأو فصل احتية كتبة مادة امل  ىمل يكن دل
تكن مل وقمية جتارية  املصنتاتلروهذه  من الأحيان مل يكنكثي و ي نسخة لالس تخدام التردي.  تذكل، وطلبدلهيا  اكنأأخرى 

 س يقوم، اذلي خدمأأو املس ت أأو الباحثلترد لمهية كبي الأ حمتوى  روها ي السوق، ولكن قد يكون ل  متاحةحىت  ي أأحيان أأكرث 
ذا هبعىل املس توى ادلويل  ي هذا اجملال للسامح  رضوريةوالتقييدات علمية جديدة. واكنت الاس تثناءات  مصنتاتنتاج ابإ 

نتاج واإ  نتاج، ن أأولس تثناءاتضمن الاي عىل وجه التحديد، جيب أأن و اتحة. لإ النوع من الإ عرب  ةسخلن اتحه ااإ وتسلمي أأو  اإ
 ةاتحالإ توزيع أأو ال س تالم و الا، ااحملتوى نيابة عن املس تخدم  ي بدل أ خر، واثنيدلهيا احلدود عن طريق املكتبة اليت اكن 

س تخدام  ي الاو لس تنسا ابالاس تثناءات أأيضا تسمح  ي البيئة الرمقية، جيب أأن و. ِلمةس تكتبة امل امل  عن طريقللمس تخدم 
اتحة نسخة رمقية. و أأي   تعني علهيم اذليس تنسا  الاالنوع الثاين من اكن شلك مناسب سواء من خالل التوزيع املادي أأو اإ

لى الإشارة صالح املصنتاتما يتعلق هو  هاإ من أأو متقودة صتحات ممزقة ما تكون هنا  التالتة. عىل سبيل املثال، عند ابإ
من مكتبة بدل  ، قد حتتاج هذه املكتبة للحصول عىل صتحات بديةلانبدلأأحد ال اكن فريدا من نوعه  ي و  تهاعطبنتدت  عنرص
 رضوريةس تخدام عرب احلدود  ي تكل احلالت احملدودة الاس تالم والايسلمي وال لنسخ و ابلسامح ااكنت اس تثناءات و أ خر. 

ما أأمناء املكتبات عادة اكن  أأشاكل الصون،من  اخاص ط شالكبيامن ميكن اعتبار هذا النشاو . املصنتاتهذه  لإكاملللمكتبات 
لحتاظ عىل التوازن من ل ي احلالت احملدودة اليت وصتروها، اكنت الاس تثناءات وسائل ونشطة جمانية ولكهنا خمتلتة. روهنا كأ ي

 أأجل الصاحل العام مضن أأنظمة حق املؤلف الوطنية وادلولية عىل حد سواء.

ذا اكنوا حياولون  توضوعاأأحد املاكن مثيا لالهامتم عندما حاولوا فروهم حدود  الأمرن اإ الرئيس وقال  .327 دراجملعرفة ما اإ  اإ
التالتة، اليت ميكن املصنتات  اإصالحنوع معني من النشاط أأو الأنشطة الأخرى ذات الصةل. عىل سبيل املثال،  ي حاةل 

 ي هذه احلاةل، لن يكون من املمكن وقدت. نت قد ف  لو اك لسيبدال املصنتات، أأو حىت للصون املصنفاعتبارها وس يةل 
ول ابلأ أأنه حىت لو اكن مرتبطا  واأأمناء املكتبات اعترب  أأنالضوء عىل  خةلادامل تسلطو ابلتعل.  قد، لأنه قد ف  صون املصنف

نه   .الصونن عنشاط خمتلف فاإ

ىل توفي املكتبات ي   انسس حق الاأأن  أأدر أأنه  قوق الاس تنسا املعنية حبمنظامت لل الاحتاد ادلويل ممثل  وذكر .328 شي اإ
 ي مجموعات املكتبة للمس تخدمني، وحامية النسخ املوجودة احملمية مبوجب حق املؤلف  املصنتاتسخ من وأأمناء املكتبات لن  

عىل احلقوق احلرصية  ي اليرشيعات الوطنية قد تكون والتقييدات أأن الاس تثناءات باملمثل  وأأقرنسخ احتياطية. بوصتروها 
حامية.  مصنتات محمية مبوجب حق املؤلف مبا  ي ذكل لأغراضمن اس تنسا  حمتوظات حمددة دور كتبات و م ناس بة لمتكني م 

تتاقية برن. اب الوارداختبار اخلطوات الثالث تراعي ح، و وضمناس بة حمددة ب رشوطىل اإ  ينسينديكونوا م وتطلب ذكل أأن 
نتاهجكام جيب التأأكد من أأن حامية النسخ  ىل تمبوجب اس تثناء مل  االيت مت اإ اليت  املصنتاتسخ لزايدة عدد الن  اس تخدام ؤد اإ

صول املس تدام و  ي توفي ال اخاص ااملؤلتني والنارشين دوروكذكل لعبت املكتبات و املس تخدمني. تكون  ي متناول سيتاح ل 
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نتاج نسخة ابإ  اتمكتبلل سمح ال جيب واكن الثقا ي  ي لك من البدلان املتقدمة والبدلان النامية. ىل املعرفة الةرامكية والةراث اإ 
ق املؤلف متوافق مع اختبار اخلطوات الثالث من اتتاقية حلملس تخدمهيا عندما اكنوا مؤهلني للحصول علهيا مبوجب اس تثناء 

حيامث و . للمصنفع البيع أأو الاس تغالل التجاري ال خر عىل وجه اخلصوص، جيب التأأكد من أأن النسخة ل تتعارض مو برن. 
املؤلتني والنارشين، عىل سبيل املثال، من خالل برام  الةرخيص اجلاعي، اليت  لعوائد ةالنسخ همكن، ينبغي أأن ختضع هذأأ 

 مصنتاتأأاحاب احلقوق اس تنسا  ييرس من املروهم أأن اكن خالف ذكل، و مت تنتيذها بنجاح  ي عدد من ادلول الأعضاء. 
من خالل  وأأ بل النارشين واملؤلتني املكتبات، من خالل أ ليات الةرخيص، سواء عىل أأساس الةرخيص املبارش التردي من قِ 

 ي عامل رسيع التغي و(. RROsبل منظامت الإدارة اجلاعية، مثل منظامت حقوق الاس تنسا  )الةرخيص اجلاعي من قِ 
 اتتاقات الةرخيص حلول وقدمتتقدمي ما يلزم من املرونة.  منواحئ تمتكن اللمل  حيث انتقلت التقنيات برسعة غي مس بوقة،

ىل املصنتات العلمية والأدبية لتلبية احتياجات املكتبات واملس تخدمني. شامةل متكيتة  للوصول اإ

ىل مسأأةل عواقب غي مقصودة أأو حماولت دلمع الوظائف الأساس يوأأشار  .329 ة للمكتبات ممثل الاحتاد ادلويل للصحتيني اإ
العلوم  عنعىل كتابة وحترير مواد  تنطو احياته املروهنية، اليت واقع ودور احملتوظات واملتاحف. وأأشار املمثل اإىل حتذير من 

ذا اخةرت الاس تعارة الأوىل  كوالتكنولوجيا، وذكر أأن  وعرضتسوء التروهم.  ي  وتس مترفروهم املشلكة  تس ئينك رمبا فاإ  تصادفكاإ
هن أأشار قد وكاممجموعات من اللوحات.  بوصتروهاراسة املتاحف ادل وس يقية. مأأيضا عىل مصنتات  واحتو ا موفد السودان، فاإ

مشالك معينة. وابملثل، حافظت  أأظروهر ممانشورة، امل واثئق غي الالعديد من الواثئق  ي املتاحف، مبا  ي ذكل  ومكثت
زيد فقط مع رمو سوف يمجموعاهتا  تنوعالكتب، كام أأن  غيأأخرى مصنتات مجموعات هممة من عىل احملتوظات دور املكتبات و 

ىل متروهوم متحف بال جدران أأو مكتبة بال  أأثيتبعض املشالك اليت  معاجلةغري من املوسائل الإعالم الرمقية. واكن  اسينادا اإ
لهياأأحد  ي العامل الوصول  ميكن لأيرمقية لهنائية  مساحة -جدران  لك فعال انرشين أأو ولكن أأصبحت هذه املؤسسات بش -اإ

اثرةمثل وفد أأملانيا امل . وشكر هجات بث نتاج نسخ لرمبا نييجة و لمتحف نتسه. ل الية املصلحة املمسأأةل  عىل اإ لعمل الالزم لإ
نتاج منكن خشص ما  ي املس تقبل القريب  ي الربازيل متي س ، للمحتوظاتوجسالت   ي  وميسك، ختصهطبعة ثالثية الأبعاد  اإ

نتاج هالأصل. أأو ميكن يينهت ي اخلاصة به، أأيامن املعدنية التذاكرية  رونزبنني بلوحات يديه  سارة  متثالطبعة ثالثية الأبعاد من  اإ
بيور . للتنانة املتحركة مع أأحدث أألبوم التنية قد ذكر وفد السودان، من الرسوم  حس امبة الأبعاد، يع راب نسخةلواكس، أأو 
خل مع الاس تغالل العادي اتدال تقييد توزيع النسخ احملتوظة لأغراض غي جتارية قضية ب أأماهمم املطروح قةراح الا ومل يعاجل

عىل أأقل تقدير، و . الأفراد تأأو كتااب للمصنتاتقمية التقليدية لل قمية فوللكورية، أأو ل ، سواء اكن ذكل املصنتاتي من تكل لأ 
 َ  تغي  وكذكل قد اتحته خارج مبىن املكتبة. اإ و  املصنف، عندما مت توزيع مصنفلل  ويصسخ اخلصاكن الرضر أأكرب من الن

ناقشة متاما. واكنت العديد من املكتبات تعمل مع الرشاكت  ي اكليتورنيا اليت واخلاص امل الرشاكة بني القطاعني العام  مسأأةل
خ اليت مت س ي الن   املصنفقوق حبوالرمقنة، ولكن احتتظت   ي جمال الصونلعمل املروهم  ي الكثي من املال ابسامهت قد 

نتاهجا جراء  ولقد اكن من الالزم. اإ ىل أأن الرشاكت  تمناقشات متصةل جدا عن ذكل وأأحتاجاإ الأسلوب كون عىل بينة من تاإ
 السبيلمناقشة الأنشطة اليت اكنت  ي واقع الأمر قيد املناقشة. واكن  اكن جيرياملكتبة عندما جانب تراط من اجملازي امل

 الرضورية من خالل الةرخيص. املسائلالأكرث فعالية  ي التعامل مع هذه 

الاحتاد بيان ممثل ل  وأأعرب عن تأأييده ي أأملانيا.  مكتبة 10 000( أأنه ميثل DBVممثل مجعية املكتبات الأملانية ) وذكر .330
ثناءات الأخرى. وأأشار املمثل أأساس الاس تتادة من الاس ت يه سخ اكنت وأأكد أأن الن   ومعاهدها ادلويل جلعيات املكتبات

لكةرونية، وذكر أأهن ىل املصادر الإ َ  مببساطة ل ميكن اس تخداهم ماإ  ي ظلروها مت الظروف اليت  حتديدميكن ول . روهمسخ دون ن
ل ابلرتباطنسخ ابل ح سامال   اخمتلت ااس تثناء 180طاملا اكن هنا  خليط من  بأأنه هغرض املقابل. وأأعرب املمثل عن قلقالمع  اإ

 قدرهتم عىل ممن أأهنن يس تطيعوا التأأكد ل م، فاإهنالاس تنسا  تتطلب اليت اتدمات املكتبدمة من خلك خ بشأأنالعامل  ي 
جازة هوذكل س يكون عمل توفي اخلدمات عرب احلدود، لأن الرشط ل خلدمة  ي اختصاص البدل املتلقي، واكنت تاكليف ا اإ

ىل  واشار أأ عندما و املعامالت وعدم اليقني ببساطة مرتتعة للغاية. وخالصة القول أأن املكتبات مل تقدم خدماهتا عرب احلدود.  اإ
رسال احملتوظات ل سخ حتدثوا عن ن  عندما و التعلميي غي التجاري عرب احلدود، أأشاروا اإىل الاس تنسا  والإرسال. الس تخدام اإ
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بقاءميكن اس تخداهما قد وختزيهنا عرب احلدود، وذكل لأن اخلدمات اخلارجية  روهاعن اس تنساخ  ا، حتدثو الصون عىل  لالإ
رسال الن  من الرضوري ذلكل قد يكون ومن  ي لك بدل، ال  تخزين ل  خدمات كبية ل ميتقديمت مل واحملتوظات أ منة.  سخ عرب اإ

نسخ أ منة  ي مراكز  مكن ختزينلأنه أأ دولية ش به  كثي من احلالت اكنت اخلدمات السحابية ابلإضافة اإىل ذكل،  يواحلدود. 
رسال ن   تمسحيت عاهدة مراك،، المبكر املمثل املندوبني ذ  و البياانت  ي مجيع أأحناء العامل.  ىل بدلان ابإ سخ لضعاف البرص اإ

نتاج ن   لهى وااجتح ا اليتداة الأ سخ مهنا. ما أأخرى بعد اإ من حد أأدىن دويل معني توفر لمرونة دون ييسن لاملشلكة؟ مل  لحل ااإ
كون املكتبات وخصوصا تس  و احلالت العابرة للحدود.   يتساعد  احملس نة أأنوطنية الس تثناءات أأو من الاس تثناءات الا

اكنت تتعهل اكنوا يراقبون بدقة ما و حقا. يكون متيدا مس تخدمهيا، عىل سبيل املثال، الباحثني،  ي غاية الامتنان لأي حل 
ىل بيان ممثل ب فامي يتعلقمنظامت الاحتاد الأورويب   ومعاهدها الاحتاد ادلويل جلعيات املكتباتقوانني معينة. وأأشار املمثل اإ

ل ، من أأجل الوصو واحدة م عرب احلدود  ي سوق رمقيةاس تخدأأوجه الاحتسني من ن املتوضية الأوروبية قد أأعلنت هدفروها أأ ب
ىل املعرفة والبحوث وغيها. و   ي مجيع أأحناء الاحتاد الأورويب وادلول منسقة هنا  اس تثناءات أأنه س يكون هذا يعين أأن اكن اإ

عىل  هقةرحي صاكخدمات املكتبة أأن يكون أأيضا بشأأن س تنسا  الاالتنس يق ادلويل لس تثناءات ومن شأأن الأعضاء فيه. 
لزامية ادلول الأعضاء، من خالل صك دويل مثل ا   ي معاهدة. روهال ادخاإ  يمتس تثناءات اإ

 .6أأهنم سيناقشون القضااي العابرة للحدود حتت املوضوع رمق بالرئيس املمثل وذك ر  .331

نه ميثل املاليني من املس هتلكني عىل جانيب احمليط الأطليس، اإ ( TACDعرب الأطليس ) نيممثل حوار املس هتلكوقال  .332
اخلدمة  بتأأديةسمح للمكتبات اليت ت لصكو  ادلولية ل وأأعرب عن تأأييدهلأمريكية،  ي لك من أأورواب والولايت املتحدة ا

 املنافعصان اس تخدام اذلي ماجنا اكرات وميثاق الغابة  عىلس نة  800مبرور  ي ال ونة الأخية، احتتلت و. االعامة اخلاصة هب
لهىا والوصول  ةالعام ممارسة السلطة عىل النظام املليك  قدرةتارخيي من ال تتاق وحد ذكل العقول. املاص غي اخل التطويقمن اإ

ىل ما ينبغي أأن يكون  لتطويقالعديد من احملاولت  وااليوم واهجو . ممتلاكتهالاكمةل عىل  اجملال الرمقي والثقا ي ملنع الوصول اإ
لةراث الثقا ي  ي ذكل. جيب أأن يكون احدوث دون للتقييدات والاس تثناءاتول الصكو  ادلولية حتقد و ة. يمشاعات معرف 

 مدعومةعلمية  اهجودو ، اسخلباحثني ن  ل احملتوظات دور قدمت و ة العاملية. يمن املشاعات املعرف  اوجزء ةعاملي ةعاممنتعة العامل 
ول مقبول من  اعقالني رثي املعرفة املشةركةيعزز و ياكنوا  ي عرص رمقي ميكن أأن  مجتاهل أأهنومل يكن ةراث الثقا ي. ال صانتو 
ىل حاجة أأيضا واكنت هنا  ترخيص غي واقعية مرهقة وملكتة.  برام مل يكن بديال لترض وحية الأخالقية. النا احلق  ي اإ
فراد.  عارةصالح والإ الإ سخ لالس تخدام و ن   لتوفيس تنسا  الا ناكرملاذا و والتقامس بني املكتبات عرب احلدود وللأ  يمت اإ

ترض  وملكثيين ال رحبية اليت ساعدت الخلدمات غي  ي الاس تتادة ابروهور الاس تثناءات وخلق حواجز غي رضورية أأمام اجل 
عواقب سلبية غي مقصودة كبية من قبل املكتبات وأأنشطهتا. عىل حدوث  مل يكن هنا  أأي دليل موضوعي جترييبو؟ احدأأ 

مؤخرا اقةراحا لإصالح قوانني حق املؤلف  طرحوعالوة عىل ذكل، اكن من املده، متاما أأن الاحتاد الأورويب، اذلي 
، مل يكن نوايحوغيها من ال  اتس تخراج البياانت والإعاقتامي يتعلق ابللتقييدات والاس تثناءاتالأوروبية، مع مقةرحات واحضة 

اقةراح حق . وحتدث مةرابطا منطقيامل يكن ذكل وبقية العامل.  ليشملمتديد ذكل ل مناقشة  ي  لدلخولعىل اس تعداد ابلتوازي 
جمرد دلهيا ليس يكون بأأن لمكتبات واملؤسسات الأخرى ل  ولاس تثناءات خت عنحتاد الأورويب املقدم من الااملؤلف اجلديد 

 تناول الاقةراح أأيضا اس تخراجو شمل حمطات خارج مبىن املكتبة. ي ل  بتوس يعروها، ولكن صنتاتن امل عتشاور عىل الشاشة 
طار و الةراث الثقا ي.  صوننشطة اس تثناء لأ  وكذكلوالبياانت،  وصالنص اكن هنا  الكثي من الاس تثناءات الأخرى  ي اإ

لتدريس غراض الأ ابلصور والتوضيح الصون  اليت بشأأنعززت الأفاكر و املعرفة والتعلمي والبحوث.  تعاجلالاحتاد الأورويب 
اكن ابلنس بة لدلول الأعضاء فيه  اجيدن اكالاحتاد الأورويب، لأن ما  خارجواليشاور عن بعد احلاجة لدلخول  ي مناقشات 

ىل ابقية دول العامل من أأجل الوصول الشامل  ليشمل توس يعاجة اإىل حب  لثقافة والةربية والعلوم.اإ

نه ميثل الأفراد واملكتبات بأأنواعروها املتلتة  ي كندا، مبا  ي ذكل املكتبات العامة اإ  اتمكتبلل اجلعية الكندية ممثل  وقال .333
الاس تنسا  أأسايس ملروهمة املكتبات حبيث أأهنا ميكن اكن . و 1946، منذ اكن عام رس يةواحلكومية املتخصصة واملدوالأاكدميية 

رشاء املواد اليت تليب  ات مضنت لروهامجموعللس ياسات ومزيانيات املكتبات  ووضعتاحتياجات مس تخدمهيا. تلبية 
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أأن يل عىل أأي مكتبة رشاء مجيع املواد اليت ميكن . ومع ذكل، اكن من املس تح أأغلب الوقت احتياجات معظم مس تخدمهيا
 ي مجموعاهتا عن طريق تقدمي نسخة من لسد النقص املكتبات عىل بعضروها البعض  تعمتدوايوم. ون ذات املس تخدم اطلهبي

 نيتقاعدامل كبار املواطنني  توىل ي املدن الصغية  ي كندا، ومس تخدم معني.  هطلبي مقال أأو فصل من كتاب عندما اكن 
 ي اململكة املتحدة وكولومبيا والروهند ومجيع أأحناء و ي كندا  ىخر أأ كن امأأ ىل جسالت  ي اإ اترخي عائالهتم قادمه مشاريع الأنساب و 

بشأأن واحضة الوالتقييدات املكتبات الكندية  ي تكل املدن الصغية تكل الصحف، ولكن الاس تثناءات متتكل ن ولالعامل. 
لهيا كن امأأ بغض النظر عن التارخي اس تكشاف عىل تساعد هؤلء الباحثني  س تخدام عرب احلدود ميكن أأنالا اليت قادهتم اإ

 بتوفي تتريدة من نوعروها عىل الاس تثناءات اليت مسحالتعمتد القدرة عىل تيبع ماضهيم واس تكشاف مصاحلروهم و رحالهتم. 
ىل أأخرى عىل حد سواء. ومكثال أ خر، فاإن الأاكدميي ئاثالو  ي اجملالت اذلي يعمل ق داخل وعرب احلدود من مكتبة اإ

ذا و الباحثني  ي بدل أ خر. كتبه أأحد  ههامتمحيظى ابشف أأن هنا  مقال ي يك س  املتخصصة غالبا ما   تهجامع  ةمكتبمل تشةر  اإ
اكنت ، الأجر عو دفمخص الاشةرا  املرَ ذات  اقواعد بياانهت أأحد نيكن مض، ومل املقالتكل  تضمنتاجلريدة اليت الأم  ي 

ل   الرمقييكون اليسلمي أأمل أأن عىل كتبة أأخرى للحصول عىل نسخة مب عن طريق التصال يه  يهالطريقة الوحيدة للوصول اإ
متوفرة  مل تكن أأو هتااعطب نتدتللمواد املتخصصة اليت يه طلبات . واكن العديد من الطلبات من هذا النوع مسموحا
رفضت ، 2014 ي عام وهذه الأنشطة لك يوم  ي املكتبات  ي مجيع أأحناء العامل.  وجرت، أأو متوفرة جتاراي. ةرخصمبوجب 

تكل الطلبات بتلبية  رخص لروهاطلبا من مكتبات أأخرى لأهنا مل تكن م 125 000املكتبات  ي مجيع أأحناء العامل أأكرث من 
، ولكن  ي البيئة الرمقية، هبا أأكرثعةرف مبيئة الطباعة، اكنت اس تثناءات حقوق النرش واحضة و  ي وعلومات. املللحصول عىل 

ىل املعرفة. اكن جيري تقليص و  تةراجع تاكن ، مت منع 2008ابلنس بة لتكل البدلان اليت أأدخلت تعديالت منذ عام والوصول اإ
ىل املكتبات واكنت . نسخ للصونال من احلالت حىت  ي بعض حالت  % 30النسخ الرمقي  ي أأكرث من  اس تثناءات حباجة اإ

احتاجت  ،ملعاجلة الأحباث عرب احلدودو التقدم والتكنولوجيا.  يس توعبل الاكفية وقيود واحضة لالس تنسا  دلهيا املرونة 
ىلاملكتبات  نت، ومعاهدها الاحتاد ادلويل جلعيات املكتباتحدده ممثل  عىل النحو اذلياس تثناءات وقيود،  اإ  اج النسخلإ
اتح روهاوتسلمي  ىل وفامي بني نيابة عن املس تخدمني بني املكتبات هتا أأو اإ جيايب لالحتاد الأورويب الإ جتاه الاالبدلان. وأأشار املمثل اإ

ىل الوصول عرب احلدود للمكتبات و  دون اس تثناءات وقيود لالس تنسا  و الأوروبية.  احملتوظاتدور  ي الاعةراف ابحلاجة اإ
عمل خارج القانون أأو تأأن  سوى اميكهنل  ي وضع ل يطاق حيث أأنتسروها املكتبات جدت  احلدود، و الطلبات عربتراعي 
ىل املعلومات. ونييجة ذلكل، م مس تخدمهيوصول  ترفض الترص الاقتصادية، وكذكل الترص املتاحة لتحسني سوف تتوهتا اإ

 .ا س بقأأوسع مم بشلكالتجوات بني ادلول  وسوف تمنتواجه التتاوت  ي املعرفة و تظل  وسوفاحة ورفاهية اجملمتعات. 

همنية  ي أأمرياك الشاملية.  حمتوظاتكرب منظمة يه أأ  مجعيهتمأأن ( SAAمناء احملتوظات)لأ عية الأمريكية اجل ممثل وذكر  .334
املؤلف، وافز نظام حق حب اهمتو ا ي مجيع أأحناء العامل. ونييجة ذلكل،  الأساس يةصدر امل املصنتاتها مليارات ؤ أأعضا وأأدار

زاء يشعرون  واولكن اكن  لإبداع مصنتات ماس تخدام مجموعاهت فامي خيصلنظام اليت تضمهنا اقوية الات ثبطامل ابلقلق أأيضا اإ
َ  عن طريقسخ اكن الروهدف هو حامية الن   ولوجديدة.   ن وهجة نظر احملتوظات من احملمتل أأن يمت حلمفسخ الاحتياطي، الن

 للعمل القامئ عىل. ومع ذكل، فاإن املوضوع املقةرح وهو الصون، 1املوضوع  بشأأن وصلنصعن طريق العمل القامئ عىل ا ذكل
. التالية املبادئ والشواغل واحللول بشأأهنا أأشار اإىلسخ للمس تخدمني، واليت توفي ن  ب  أأكرثمتعلق  29.4و 26.3، وصالنص
واثئقروها اكن وثيقة من لك فاإن فريدة من نوعروها أأو اندرة جدا، عنارص  احتوت عىلاحملتوظات دور لأن نظرا بشلك أأسايس، و 

ذلكل، جيب أأن و ي أأي وقت.  احملتوظاتدور مجروهور عاملي، ولكن اس تطاع فقط جزء صغي من هذا اجلروهور زايرة لروها 
تعبي اكن ل ل اثبت  بوس يط مرتبطاتتاقية برن أأن لك يء  تفةرضواسخ نيابة عن املس تخدمني. ن   معلعىل  ينقادر  واكوني

اكن هنا  عامل أ خر من املواد و . قد تكون مضن حمتوظاهتمبق عىل لك قصاصة من الورق سلعة جتارية وأأن حق املؤلف ط  
جتاري.  اليت مل يكن لإابعروها غرضواد غي املنشورة املالتكرية اليت اكنت دامئا موجودة ابلاكمل تقريبا خارج العامل التجاري، 

جسالهتا أأكرث  مضتمليون كتاب، ولكن  420أأكرث من بأأاكدميية  ي أأمرياك الشاملية  ةمكتب 108 أأكرب احتتظت، ولبلورة هذا
املعنية حبق كن للجنة ادلامئة مي ي اتساع هذا التتاوت  التأأملفقط من خالل و غي املنشورة.  من املصنتاتمليارات  6من 

النظم ادلولية احلديثة  بشأأناحملتوظات ايئسة ور جعلت د الأس باب اليتتبدأأ  ي فروهم املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن 
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د نتعا لالس تثناءات وملاذا  ىل مثالني امل وطنية القوانني الفوىض لن جت  ممثل  تعليقاتعىل جزئيا للرد نتصةل. وأأشار املمثل اإ
كبار دعاة احلداثة  ي  اجلامعة أأوراق املروهندس الإيراين العاملي الشروهي اذلي اكن من مضت حمتوظاتالاحتاد ادلويل للصحتيني. 

ىل أأربعينيات القرن العرشين ابريس من من مشاريع املروهندس  اصورا هولند ذاتية مقمي  ياكتب سي طلب . و عرشينيات اإ
ىل معلومات عن  لسوء احلظ، و  ي أأملانيا احملتةل والولايت املتحدة الأمريكية.  قدهمااليت  التصول ادلراس يةاملعامري ابلإضافة اإ

اكن الباحث  ي الولايت املتحدة  ولوحق املؤلف لبعض املواد املطلوبة.  اذلي ميتكلمن  ةعرفمن  دار احملتوظاتكن مل تمت
َ ملا اكن ال الأمريكية  أأوراق هو املثال الثاين اكن حواجز. و  تسبب  ي وجودرسال عرب احلدود الإ سخ هنا  مشلكة، ولكن ن

الك للتوفيق بني كبار العلامء عىل الرامية   ي عرشينيات القرن العرشينروهود اجل اد كمييايئ ابرز من الولايت املتحدة الأمريكية ق
دور ممسوحة ضوئيا من أأوراقه وعىل الأرحج يه نتسروها من  اابحث كندي نسخواحتاج جانيب احلرب العاملية الأوىل. 

دار احملتوظات من  تكنومت بني العامليتني.  ي هجود ما بني احلر  شاركواأأوراق لعلامء أ خرين ب اليت حتتتظ يةوروب الأ احملتوظات 
املمثل أأنه  وأأوحضمن الولايت املتحدة الأمريكية ولكن ملاذا ينبغي اسيبعاد العلامء الأوروبيني من البحث؟ الن سخ  تكل يوفت

عمل عن يعد يعامل الإبداع مل أأن  أأدركتنشاء نظام حديث من الشلكيات اليت اإ رمبا حان الوقت لإعادة فتح اتتاقية برن و 
بدا هتدف أأ كن تاحملتوظات مل دور للجنة ادلامئة أأن أأن تدر  ابدل من ذكل، ميكن و والستر ابلقطار.  الورقيةطريق الكتب 

سخ للمس تخدمني. وأأظروهرت ادلراسة اليت ن  بعمل احملتوظات دلور  يسمح ااس تثناء يقدم املزم ادولي صاك تضعلتجارة وابلتايل ل 
لق مشلكة. واكن احلل ختنتصةل امل وطنية القوانني المن  ةاحلالي الأس باب اليت جعلت التوليتةطوامق الربوفيسور كينيث أأجرهتا 
 حملتوظات عرب لك احلدود من خالل معاهدة دولية.تائدة دور اميكن التنبؤ هبا ل املؤلف قحلتوفي اس تثناءات هو 

( بأأهنا منظمة اكنت تعمل مع املكتبات بغرض تطوير eIFL.netت )ورصح ممثل ش بكة املعلومات الإلكةرونية للمكتبا .335
معلية التحول  ي البدلان. واكن وجود اس تثناء يتعلق ابحلق  ي النسخ من الاس تثناءات الأساس ية اليت مكنت املكتبات من 

مت هبا ادلول الأعضاء ثالثة القيام بدور اخلدمة العامة اذلي يتعلق بتعزيز البحث واملعرفة. وقد يرست الاقةراحات اليت تقد
مواقف اكنت املكتبات تقوم بعمل نسخ فهيا. أأول، اكنت املكتبة تقوم بعمل نسخة للمس تخدم الهنايئ اس تجابة لطلب بس يط 
للحصول عىل مواد موجودة  ي مجموعات املكتبة لأغراض التعلمي والبحث وادلراسات اخلاصة. وميكن للمكتبة أأن تقوم بعمل 

تكون الوثيقة غي متوافرة عىل الأرفف بسبب معرها أأو جحمروها أأو صيغهتا أأو قميهتا أأو حالهتا أأو لأن املكتبة ل نسخة عندما 
ميكهنا توفي تسروهيالت النسخ لأن املعدات تكون ملكتة من حيث الصيانة وتاكليف اليشغيل مثل ارتتاع سعر احلرب 

بعمل نسخ هو ما حيدث نييجة اس تجابة لطلب من مكتبة أأخرى والورق. والسبب الثاين اذلي اكن جيعل املكتبات تقوم 
نيابة عن مس تخدم هنايئ. وقد مت وصف ذكل  ي ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

نسخة هو أأغراض معل  لتوضيح ب عد تزويد املسيندات عرب احلدود. السبب الثالث اذلي اكن جيعل املكتبة حتتاج اإىل معل
نسخ احتياطية محلاية الوثيقة من التقد أأو التلف. فقد تكون املكتبة عىل سبيل املثال قد اشةرت كتيبا ابهظ المثن ويكرث عليه 
الطلب من قبل الطالب. ولتجنب متزق صتحاته، حيث اكنت بعض الصتحات قد متزقت حرفيا  ي الكتاب، أأو لتجنب 

، قد ترغب املكتبة  ي معل نسخة احتياطية لس تخداهما بدل من الأصل. مفا يه الرشوط فقدان الكتاب بصورة لكية
ماكنية معل نسخ تناظرية ورمقية من الكتب. وجيب تطبيق  املتعلقة بعمل املكتبات ملثل هذه النسخ؟ ولبد من توافر اإ

املواد السمعية والبرصية. وعادة ما تكون  الاس تثناءات عىل احلقوق اجملاورة حىت تتضمن خمتلف أأنواع املواد مبا  ي ذكل
الطلبات اليت يتقدم هبا املس تخدمون الهنائيون لأغراض التعلمي والبحث وادلراسات اخلاصة. واكن يمت معل النسخ وفقا 

املنصتة. لاللزتامات ادلولية مبا  ي ذكل معاهدة برن. وقد اس تخدم الاقةراح اذلي طرحته اجملموعة الإفريقية معيار املامرسات 
وقد رشح دليل الويبو ملعاهدة برن أأن املامرسات املنصتة تتضمن تقديرا موضوعيا ملا يعترب عادة مقبول واكن  ي هناية املطاف 
ىل املامرسات املنصتة  ي العديد من القوانني الوطنية اخلاصة حبق املؤلف ابلإضافة  شارة اإ يطرح أأمام القضاء. وميكن أأن جند اإ

ىل معاهدة برن دوةل  11. لكن ما هو البعد ادلويل للمشلكة؟ وفقا دلراسة أأجراها بروفيسور كينيث كروز اكن يوجد  ي اإ
فقط اس تثناء يتعلق ابلزتويد ابلواثئق  ي قوانيهنا الوطنية ومل تتعرض أأي دوةل تقريبا ملسأأةل نقل احملتوى عرب احلدود. وبناء 

ل عىل معلومات عىل أأساس حقوق املؤلف أأو الةرخيص. واكنت هنا  عليه، غالبا ما اكنت املكتبات ترفض طلبات احلصو 
رضورة لوجود معاهدة دولية لضامن أأن املكتبات ميكن تقوم بصورة قانونية بتوفي الواثئق داخل ادلوةل وعرب احلدود. و ي 
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ذه الوظائف الأساس ية حالتني أأخريني اكن من الرضوري وجود هن  دويل لضامن أأن املكتبات  ي لك ماكن ميكن أأن تقوم هب
% من ادلول اليت مت اس تعراضروها مل تكن تسمح بصورة  48ابس تخدام أأساليب التكنولوجيا الرمقية. وقد أأوحضت ادلراسة أأن 

رصحية للمكتبات بعمل نسخ لأغراض البحث وادلراسة وأأن الاس تثناءات املوجودة  ي العديد من ادلول اكنت تنطبق فقط 
ممثل الش بكة مبطالبة املتوضية الأوروبية املتعلقة بتحديث حق املؤلف واليت اقةرحت أأن يقوم  عىل النسق املطبوع. ورحب

زاةل العقبات اليت تواجه النتاذ اإىل احملتوى عرب احلدود ولتداول املصنتات. واكن  الأعضاءودوهل  الأورويبالاحتاد  ابلعمل عىل اإ
 . أأيضاب ولكن اكن من الرضوري القيام به عىل املس توى ادلويل حفس الأورويبهذا الإجراء همام ليس  ي داخل الاحتاد 

( بيان ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات IALIDAوأأيد ممثل الرابطة املس تقةل ملعلومات املكتبات ومجعيات التوثيق ) .336
 س تنسا  ومعلومؤسسات املكتبات. وعرض ممثل الرابطة اثنني من الأمثةل امللموسة عىل احلاجة املاسة اإىل احلق  ي الا

واكن أأول مثال يتعلق مبعروهد سكوت بولر  ي العرشينات من القرن املايض واذلي اكن جزء من جامعة  نسخ احتياطية.
اكمربيدج، ومركز اململكة املتحدة للمتزي ودراسة القطب الشاميل واجلنويب. واكن املعروهد من الروهيئات ذات الأمهية الوطنية 

واكن يتضمن مجموعة مت مجعروها منذ العرشينيات واكنت  امء واملتخصصون يقومون ابسيشارته.واكنت احلكومة والصناعة والعل
جمدل يغطي اكفة املوضوعات املتعلقة ابلقطب الشاميل والقطب اجلنويب  140 000 دورية وأأكرث من 700تتضمن أأكرث من 

  ي جمال القطبني وذلكل فقد اكنوا متباينني واجلليد والثلوج أأيامن وجدت. واكن جممتع مس تخديم املعروهد هو جممتع الباحثني
ىل أأو قراءة كتاب  جغرافيا، ومتناثرين عرب الكرة الأرضية واكن من غي املتوقع أأن يقوموا ابلستر ملسافة أ لف الأميال للرجوع اإ

خية، حيث وفرت أأو مقال  ي جمةل متخصصة ل تتوافر سوى  ي مكتبة املعروهد. و ي زمن الاحتباس احلراري والتغيات املنا
الأساليب التكنولوجية احلديثة الترصة للتواصل التعال، فاإن وضع اس تثناء للمكتبات يتعلق ابلس تنسا  سوف يساعد جممتع 
الباحثني  ي احلصول عىل نسخة من احملتوى مبا  ي ذكل من خالل الوسائل الرمقية لتعزيز أأحباهثم املتعلقة ابلتوصل اإىل حلول 

. أأما املثال الثاين فقد أأ ى من املكتبة العامة  ي ليون بترنسا واليت تعترب أأكرب مكتبة عامة  ي أأورواب. متيدة لساكن العامل
قامت املكتبة ابلتدرجي  2009مليون وثيقة تتضمن جمالت وواثئق قانونية. ومنذ عام  3.8 وتضمنت مجموعات الكتب هبا

اكفة املؤلتات املوس يقية اليت ترتبط مبدينة ليون. وقد اكنت  بتأأسيس صندوق ترايث يسمى ذاكرة ليون املوس يقية ليحمي
اسطوانة مرنة. و ي هناية املطاف ينبغي أأن متتد ليشمل املوس يقى الرمقية حىت ترثي  5000اجملموعة شامةل وتضمنت أأكرث من 

وئيا أأي نسخروها بصورة الصندوق. وجيب صون الواثئق بصورة مس تدامة، وجيب جعلروها قابةل للنتاذ وذلكل اكن يمت مسحروها ض
بداع املوس يقي. وبدون احلق  ي حرية الاس تنسا  ومعل نسخ  مهنجية. ومن ال اثر املبارشة لروهذا الصندوق تطوير هممة دمع الإ

احتياطية، ميكن أأن تتعرض املكتبة خلطر فقد مجموعة موس يقية فريدة اكنت تعترب جزء من الصاحل العام وذكرى ذات أأمهية 
طار حقوق مؤلف أأكرث حداثة واليت تضمنت معارصة. و ي الهن اية، قامت ابقتباس مطالبة املتوضية الأوروبية اخلاصة ابإ

"يتضح جتزئة قواعد حقوق املؤلف  ي الاحتاد الأورويب بصتة خاصة  ي جمال الاس تثناءات. ويبدو أأن الوضع ميثل مشلكة 
جراء بصتة خاصة ابلنس بة لالس تثناءات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ابل  تعلمي والبحث والنتاذ للمعرفة. وسوف تتخذ املتوضية اإ

طارا فعال  ي العرص الرمقي وعرب  ىل التعلمي والبحث اإ طار الاس تثناءات  ي الاحتاد الأورويب املتعلق ابلنتاذ اإ لضامن أأن يكون اإ
مناقش هتا  ي اللجنة ادلامئة حلقوق  احلدود". واكنت املشالكت اليت ذكرت  ي مطالبة املتوضية الأوربية مماثةل لتكل اليت متت

ن التوصل اإىل حل دويل يوفر احلد الأدىن من املعايي ادلولية  ي اس تثناء الاس تنسا   املؤلف واحلقوق اجملاورة. وذلا، فاإ
 ومعل نسخ احتياطية، بغض النظر عن نسق النرش سوف يدمع النتاذ للمعرفة عرب العامل. 

اليت حتث أأعضاء هيئة التدريس عىل نرش أأعامهلم  دىل مذكرة مكتبة جامعة هارفار وأأشار ممثل ش بكة العامل الثالث اإ  .337
البحثية من خالل ادلورايت املتوافرة للنتاذ العام. وعالوة عىل ذكل، طالبت نتس املذكرة أأيضا أأعضاء هيئة التدريس 

اجمللس الاسيشاري لروهيئة تدريس  ابلس تقاةل من جمالس حترير املنشورات اليت لروها رسوم اشةرا  مرتتعة. وقالت مذكرة
أأن كبار النارشين قد خلقوا وضعا ل ميكن ادلفاع عنه  ي اجلامعة من خالل جعل التتاعل العلمي غي مس تدام من  دهارفار 

% أأو أأكرث. واكنت أأسعار 35الناحية املادية وضعيف من الناحية الأاكدميية  ي حني يقومون ابحلصول عىل أأرابح تبلغ 
% عىل مدى الس تة أأعوام 145املقالت من خالل الإنةرنت من اثنني من كبار النارشين قد ارتتعت بنس بة  احلصول عىل
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ىل أأن احيتة اجلارداين أأيضا قد ذكرت أأن  40 000املاضية حيث اكنت تبلغ تلكتة بعض ادلورايت  دولر. وأأشارت املذكرة اإ
ق اعةراضا عىل أأسعاره وس ياسات النتاذ دليه. وقد اس تعانت أأاكدميي قد شاركوا  ي مقاطعة لنارش معال 10 000 أأكرث من

بعاد الأعامل الأاكدميية عن الطالب واملتخصصني ابمس حامية حقوق املؤلف. وغالبا مااكنت  دور النرش تكل حبق املؤلف لإ
 الأمثةل أأن صناعة النرش تس تخدم حقوق املؤلف لتحقيق مصاحل جتارية عىل حساب احلصول عىل املعرفة. وقد أأوحضت تكل

لهيا من قبل املس تخدمني. عالوة عىل ذكل، اكن من  املكتبات اكنت حتتاج اإىل الاعامتد عىل مجموعات لك مهنا لتيسي النتاذ اإ
حق املؤلف لزايدة النتاذ. ومن منظور التقييدات والاس تثناءات لتائدة املروهم أأيضا صون نسخ دور احملتوظات واس تخدام 

رتتعة للمصنتات الأاكدميية قد خلقت مناقشات معرفية وغالبا ما منعت قدرات اسييعاب التكنولوجيا التطور، فاإن الأسعار امل
ن أأسعار النتاذ للمصنتات الأاكدميية قد أأخرت معلية اللحاق بقطار التكنولوجيا  ي ادلول النامية.   ي ادلول النامية. وبذكل فاإ

ج من العروهد ادلويل اخلاص ابحلقوق  15.1ىل الع م واذلي تقره املادة وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن ذكل قد انهتك حق احلصول ع
وفقا لتقرير املقرر اخلاص لدلورة الثامنة والعرشين جمللس حقوق الإنسان. وجيب أأل يضع  الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

يوحض أأن التقييدات حتقق مكس با مرشوعا قانون حقوق املؤلف أأية تقييدات تتعلق ابحلق  ي احلصول عىل الع م والثقافة ما مل 
جراء اإصالح  يامتىش مع طبيعة هذا احلق وأأهنا رضورية للغاية لتعزيز الرفاه العام  ي جممتع دميقراطي. وقد تطلب املوقف اإ
للنظام ادلويل حلق املؤلف من خالل وضع اس تثناءات وتقييدات. واكن وضع تقييدات واس تثناءات خاصة ابملكتبات ودور 

 توظات من اخلطوات الروهامة اليت تضمن النتاذ للمعرفة. احمل

( أأنه اجلروهة املدافعة عن قطاع دور احملتوظات  ي SCAورصح ممثل اجمللس الاسكتلندي دلور احملتوظات ) .338
ىل دراسة قام هبا الربوفيسور كينيث كروز واليت رصحت بأأنه من بني   104دوةل، هنا   188اسكتلندا. وأأشار ممثل اجمللس اإ

دوةل هبا اس تثناءات خاصة ابلبحث وادلراسات اخلاصة  61هيا اس تثناءات تتعلق ابحلتظ  ي دور احملتوظات كام أأن هنا  دل
% من ادلول دلهيا اس تثناءات متعلقة بدور احملتوظات 33ابس تخدام مجموعات دور احملتوظات. واكن هذا يعىن أأن أأقل من 

راسات اخلاصة واحلتاظ والاسيبدال واليت تندرج مجيعروها حتت احلق  ي جلعلروها تقوم بعمل نسخ  ي جمالت البحث وادل
ىل املواد املوجودة  ي دور احملتوظات وخاصة حيامن ل يس تطيع املس تخدمون الستر ملوقع دار  الاس تنسا . ويكون النتاذ اإ

خراهجا اإىل جحرة حبث من خالل ن  سخة تناظرية أأو رمقية. فقد احلتظ، أأو عندما تكون املادة املعنية هشة حبيث ل ميكن اإ
مث  2010مليون وثيقة  ي عام  130قامت دور احملتوظات الوطنية ابململكة املتحدة عىل سبيل املثال بتوفي ما يقرب من 

للمس تخدمني عرب الانةرنت. واكن من املس تحيل توفي هذا املس توى من  2014مليون وثيقة  ي عام  200ارتتع العدد اإىل 
ود اس تثناء حلق الاس تنسا . وهنا  مثال أ خر قدمته دار احملتوظات الاسكتلندية، ويه الأخضم من نوعروها اخلدمة بدون وج

وتتوافر من خالل خدمات حمتوظات جامعة جالسكو. واكنت دار احلتظ مصدرا همام من مصادر التارخي الاجامتعي 
سكتلندا الصناعية اليت تتعلق ببناء الستن وهندسة والاقتصادي والصناعي. واكن لروها أأمهية دولية لأن العديد من منتجات ا

ىل اكفة دول العامل. وقد قام ما يقرب من  ابحث بزايرة دار احلتظ خشصيا  1200القطارات وهندسة الطيان اكنت تصدر اإ
لعديد . وابلرمغ من ذكل، فقد تلقى املسؤولون عن دار احلتظ أ لف اليساؤلت الأخرى عرب الانةرنت واكن ا2013 ي عام 

مهنا من مس تخدمني دوليني. وقام املسؤولون عن دار احلتظ بتقيمي اليساؤلت بشأأن املاطر بناء عىل نوع املواد املطلوبة 
صدار وثيقة دولية  رسالروها. لقد اكن الأمر مبثابة حقل أألغام ميكن عالجه فقط من خالل اإ وكيف سيمت اس تخداهما وأأين سيمت اإ

اتحة نسخ من السج الت عرب احلدود لأغراض البحث وادلراسات اخلاصة. واكن ذكل سوف يزيل الكثي من تسمح هلم ابإ
عدم اليقني واملاطر املتعلقة بطلبات احلصول عىل نسخ عرب احلدود. لقد اكنت مجموعات دار احلتظ غنية ومتنوعة و اكنت 

ىل أأي ماكن أ خر لل حصول عىل احتياجاهتم. وتةرامك دور فريدة بشلك كبي. ومل يكن املس تخدمون قادرين عىل اذلهاب اإ
فراد واملنظامت واحلكومات ويه  ىل الإجراءات والأفعال اليومية للأ احملتوظات تدرجييا وبصورة طبيعية مبرور الس نني وتشي اإ
ذا احتتظوا فقط ابلواثئق الأصلية، فاإهنم سوف يقعون  ي موقف غي مقبول يتعلق  غي منشورة وذات طبيعة غي جتارية. واإ
ما هبجر الالزتام ابلقانون أأو رفض الطلبات املرشوعة واملعقوةل اليت يتقدم هبا مس تخدمومه. وقد قامت املتوضية الأوروبية  اإ
ىل أأن  طار حديث حلقوق املؤلف  ي الاحتاد الأوريب. وقد أأشار اإ جياد اإ بنرش بيان حول حقوق املؤلف يتعلق ابلسعي حنو اإ

دلول الأعضاء ملزمة بتطبيق الاس تثناءات ذات الصةل وضامن معلروها عرب احلدود هدفروهم هو "رفع مس توى الوئام وجعل ا
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داخل الاحتاد الأورويب". ورصح ممثل اجمللس بأأن هدف الانسجام والسامح ابلس تخدام عرب احلدود س يكون متيدا 
ناءات رضورية محلاية مجموعات دور ابلنس بة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وقد اكنت التقييدات والاس تث 

احملتوظات وتوفي النتاذ لروها مع حتقيق التوازن مع مصاحل أأاحاب احلقوق. ومل تكن قوانني الةراخيص مالمئة ابلنس بة 
للمصنتات غي املنشورة وغي التجارية واحملتوظة  ي مجموعات دور احملتوظات. وقد أأيد اجمللس الاسكتلندي دلور احملتوظات 

 دلولية للمكتبات ودور احملتوظات.شات خاصة ابلنصوص للوثيقة القانونية امناق 

ورصح وفد الربازيل بأأنه قد اس متع بعناية ملداخالت املنظامت غي احلكومية وخاصة تكل اليت تعمل مع املكتبات  .339
محلاية نسخ اليسجيالت واملصنتات الأخرى، واليت ميكن أأن يمتخض ضياعروها أأو تلتروها عن تلكتة اقتصادية مرتتعة. وعرب الوفد 

لأعضاء الأخرى. ومن أأجل جتنب ذكل، والسامح للمؤسسات بتطوير معلروها، عن تتروهمه لأن هذا املوقف تشاركه فيه ادلول ا
اتحة، من خالل أأي وس يةل، أأي مصنتات أأو مواد محمية  فروهم الوفد أأنه جيب السامح للمكتبات ودور احملتوظات ابس تنسا  واإ

لهيا من قبل مكتبة أأو دار حتظ، ملكتبة أأخرى أأو دار حتظ  حبقوق جماورة أأو مت احلصول علهيا بصورة قانونية أأو مت النتاذ اإ
أأخرى من أأجل أأن تقوم بدورها بتوفيها ملس تخدمهيا، لأغراض التعلمي وادلراسات اخلاصة والأحباث أأو تبادل الواثئق بني 
املكتبات برشط أأن تامتىش مثل هذه الاس تخدامات مع املامرسات املنصتة وفقا للقوانني الوطنية. وعرب الوفد عن فروهمه أأيضا 

ىل لأنه  اتحة نسخة من مصنف، أأو تقدمي مواد محمية حبقوق مؤلف، اإ جيب السامح للمكتبات ودور احملتوظات ابس تنسا  واإ
مس تخديم مكتبة أأو دار حتظ  ي أأي حاةل أأخرى يسمح فهيا اس تثناء أأو تقييد  ي القانون الوطين للمس تخدم بعمل مثل 

  ي الاس تنسا  ومعل نسخ احتياطية.ق هذه النسخة. واكن هذا موقف الوفد من املوضوع، وهو احل

دخال  .340 ماكنية  ي الاحتاد الأورويب لدلول الأعضاء بأأن تقوم ابإ ورصح وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء بأأنه يوجد اإ
جراءات معينة غي مرصح هبا تتعلق ابلس تنسا  من قبل املكتبات العامة واملؤسسات التعلميية  اس تثناءات تسمح ابإ

ور احملتوظات. واكن هذا هو أأحد الاس تثناءات املوجودة  ي قوانني الاحتاد الأورويب واليت تشي بصورة واملتاحف ود
لقد اكن اس تثناء  رصحية للمتاحف. ومل تكن هذه الإجراءات تس هتدف احلصول عىل مزااي اقتصادية مبارشة أأو غي مبارشة.

واكن مبثابة حكام عاما مبعىن أأنه مل حيدد غرض الاس تنسا  ابلرمغ مس تقال  ي توجهيات الاحتاد الأورويب اخلاصة حبق املؤلف 
من اس تخدامه عىل نطاق واسع  ي ممارسة أأغراض احلتظ. وقد قامت ادلول الأعضاء بتطبيقه غالبا لأغراض احلتظ. وقد اكن 

ىل نوع الاس ت  ثناءات الشامةل. ول ميكن الاس تثناء  ي قانون الاحتاد الأورويب اجلديد رصحيا، من حيث أأنه مل يرش رصاحة اإ
اس تخدام الاس تثناء لتحقيق أأية مزية اقتصادية كام اكن خمصصا للمس تتيدين. واكنت جيب أأن يتوافر النتاذ لغالبية املنظامت 
 املذكورة  ي قوامئ اجلروهات املس تتيدة للجمروهور مبا  ي ذكل املتاحف ودور احملتوظات. ومل يكن الإطار القانوين لالحتاد الأورويب
حمدد بشأأن الاس تنسا  من أأجل توفي الواثئق بني املكتبات وابلنس بة للواثئق اليت يمت توفيها للمس تخدمني الأفراد، واليت 
مت الاعةراف هبا  ي الاس تثناءات  ي بعض ادلول الأعضاء. وقد عكس ذكل درجة من املرونة اليت توافرت  ي الإطار ادلويل 

طار الاحتاد ادلويل كام رصح من قبل. ومن خالل النص عىل وجود اس تثناءات، فاإن الاس تثناءات الوطنية  ي ادلول  و ي اإ
 الأعضاء ميكن أأن تنص عىل الزتامات تتعلق بتعويض أأاحاب احلقوق. 

وعرب وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية، عن شكره ملمثيل املكتبات ودور احملتوظات عىل تعزيز  .341
ىل أأن املعرفة وحتدي د خمتلف التحدايت اليت واهجوها  ي سبيل حتقيق هدف تيسي النتاذ للمعلومات واملعرفة. وأأشار الوفد اإ

العديد من أأعضائه قد أأيدوا احلاجة اإىل وجود وثيقة قانونية دولية لتيسي الاس تخدام عرب احلدود واحلق  ي الاس تنسا  
احلالت اليت اكنوا حيتاجون فهيا لس تنسا  مصنتات وخاصة  ي البيئة واحلتظ. كام سلطوا الضوء عىل العديد من الأس باب و 

عالن املتوضية الأوروبية وبيان وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. وعرب عن أأمهل  ي أأن ميتكل  ىل اإ الرمقية. وأأشار الوفد اإ
 ي نطاق الاحتاد الأورويب والاعةراف  الاحتاد الأورويب الشجاعة الاكفية من أأجل سد الثغرة اليت اعتقدوا أأنه جيب سدها

ىل نطاق املعلومات عىل املس توى العاملي.  ىل توس يع قاعدة الأفراد املسموح هلم ابلنتاذ اإ  ابحلاجة اإ
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ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه حاول تطبيق اس تثناءاته اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات  ي العرص  .342
ىل عدد من التحدايت اليت تواجه الاس تثناءات مثل  الرمقي لكنه واجه عدد من املشالكت املتعلقة ابلبيئة الرمقية. وقد أأشار اإ

ضافة املتاحف والسامح ابملزيد من الاس تخدام للصيغ الرمقية وتوس يع تطبيق الاس تثناءات  ي بعض احلالت. وقد متت  اإ
من قانون حقوق املؤلف ابلولايت  108املتعمقة للقسم دراسة العديد من هذه الاقةراحات بصورة رمسية أأثناء املراجعة 

املتحدة الأمريكية واليت قام هبا فريق درايس بدعوة من مكتب حقوق املؤلف ابلولايت املتحدة الأمريكية ومكتبة الكوجنرس. 
 ي  108القسم  وأأصدر التريق ادلرايس تقرير وتوصيات بشأأن التحديثات احملمتةل اليت اكنت رضورية من أأجل حتسني معل

البيئة الرمقية. وعرب الوفد عن رغبته  ي أأن يعرف كيف تعاملت ادلول الأعضاء الأخرى مع هذه املسائل وخاصة تطبيق 
الاس تثناءات أأو التقييدات اخلاصة ابملكتبات عىل املصنتات الرمقية ذات الصيغة الرمقية. وقام عىل وجه التحديد، هبدف 

ظات من الاضطالع مبروهمهتا اخلاصة ابخلدمة العامة  ي البيئة الرمقية، قام برسد مبدأأ أأن متكني املكتبات ودور احملتو 
ماكنية النتاذ اإىل  الاس تثناءات والتقييدات جيب أأن تضمن بصورة مناس بة أأن حتافظ املكتبات ودور احملتوظات عىل وتوفر اإ

التكنولوجية اخلاصة ابلش باكت. واكن السؤال اذلي املعلومات اليت مت تطويرها ونرشها  ي صيغة رمقية ومن خالل الوسائل 
طرحه الوفد هو: عند تطبيق أأو حتديث اس تثناءات املكتبات ودور احملتوظات، هل تقوم ادلول الأعضاء الأخرى بتطبيق 

ذا اكن الأمر كذكل، كيف مضنت ادلول الأعضاء الأخرى أأن الاس تنسا  الرمقي وأأنشطة التوزيع قد مت ت  ناولروها هذا املبدأأ؟ واإ
بصورة ل تدخل أأو تعمل عىل اس مترار معايي خمتلتة عىل حنو غي معقول تتعلق بوسائل الإعالم الرمقية أأكرث من الوسائل 

عالوة عىل ذكل، وطاملا أأن املصنتات الرمقية يمت اس تنساخروها وتوزيعروها بصورة أأيرس مفا يه ال ليات اليت قامت  املطبوعة؟
 س تخدام تكل النسخ لأغراض مرشوعة؟روها محلاية النسخ الرمقية وضامن اادلول الأعضاء الأخرى بتطبيق 

وأأكد وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عىل ما رصح به  ي بيانه الافتتايح  ي ظل بند جدول الأعامل  .343
ادلامئة املعنية حبق املؤلف وهو أأنه يعتقد أأن الإطار احلايل يعمل بصورة جيدة وأأنه ل يوجد توافق  ي ال راء  ي اللجنة 

  يتعلق ابلعمل اخلاص ابملعايي.واحلقوق اجملاورة فامي

وأأشار وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء اإىل سؤال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اذلي يتعلق بكيتية أأخذ  .344
ن ترشيعاهتا املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اس تنسا  الصيغ الرمقية أأو البيئات الرمقية  ي احلس بان  ي القوانني احلالية. اإ 

اخلاصة ابملؤسسات، اليت ذكرانها أ نتا، مل تذكر أأي شئ يتعلق برضورة أأن تكون النسخة تناظرية أأو رمقية. وقد اكنت نية 
ىل ما جيب عىل ال خرين القيام به ابلرضورة أأو ما جيب عىل  اللجنة الوفد يه وصف ما دليه، وليس معل وصتة أأو الإشارة اإ

 ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة القيام به. 

ىل املعلومات الرثية اليت تلقوها من املنظامت غي احلكومية.  .345 لقد اكن هنا  حتداي يتعلق بوضع حدود  وأأشار الرئيس اإ
ذا اكنوا يتحدثون عن الاس تنسا  من أأجل حامية النسخ.   املوضوع اإ

( أأن الإيداع القانوين ميثل التقييد الأصيل عىل IFLA جلعيات ومؤسسات املكتبات )ورصح ممثل الاحتاد ادلويل .346
حق املؤلف. وقد اكن الغرض منه ضامن صون املصنتات عىل املس توى الوطين من خالل فرض تسلمي نسخة عىل الأقل من 

تكون مكتبة وطنية أأو مكتبة جامعة لك مصنف،  ي لك صيغة مت نرشها  ي ادلوةل اإىل مؤسسة معينة موثوق فهيا، وعادة ما 
يداعروها هبا. وتعترب أأنظمة الإيداع القانوين أأنظمة هممة ابلنس بة لصون ثقافة الأمة. واكن  وطنية ويقوم النارش أأو صاحب احلق ابإ
د من املروهم أأيضا أأن تطبق عىل اكفة صيغ الإبداع مبا فهيا الصيغة الرمقية. وقد أأدى هذا املطلب بدوره اإىل رضورة وجو 

اتحة املصنتات للجمروهور. ومن املتطلبات املروهمة الأخرى اخلاصة ابلإيداع القانوين  اس تثناء يتعلق حبق التواصل العام أأو حبق اإ
عطاء املكتبة اليت يمت الإيداع هبا احلق  ي اس تنسا  املصنتات احملمية لأغراض احلتظ وبذكل يمت ربط املوضوع  هو أأن يمت اإ

وميكن أأن توفر الوثيقة ادلولية رماذج لتطبيق الإيداع القانوين عىل املس توى الوطين مبا  ي ذكل  وهو احلتظ. 1ابملوضوع رمق 
الإيداع القانوين للصيغ الرمقية ومجع املعلومات عرب ش بكة الانةرنت من أأجل مجموعة الإيداع القانوين. وتعترب مكتبات الإيداع 

يداع القانوين يه أأفضل ضامنة  الوطنية يه أأكرث مركز واثئق موثوق فيه  ي الوطن. ن وجود متطلبات قوية لالإ وذلكل فاإ
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لصون الةراث الثقا ي لدلوةل  ي خمتلف صوره مع ضامن احامتلية توفيها عندما تصبح مشاعا. وتعترب هذه املتطلبات واكفة 
 ادلول الأعضاء أأفضل أأدوات لس مترارية الةراث الثقا ي العاملي. 

( بأأن تعليقاته حول الإيداع القانوين سوف تتعلق ابملسائل SAAتوظات الأمريكيني )ورصح ممثل مجعية أأمناء احمل .347
اخلاصة بعبور احلدود لأهنم يتحدثون عن مسائل دولية. واكن الروهدف من ذكل هو احلتاظ عىل فكر الأمة واحلصول وصون 

امل ل يزال يعمل بصتة أأساس ية مع الأعامل املصنتات اليت قام بتأأليتروها من يعيشون هبا. وقد اقةرحوا ابلرمغ من ذكل أأن الع
نتاهجا بمكيات  املنشورة لكن ذكل مل يعد احيحا. فالعامل احلايل مىلء مبصنتات التعبيات والتعلمي واليت ل متثل فقط مواد يمت اإ

املسؤولون يعرفون  كبية ويمت تسويقروها جتاراي. وهنا  اس تخدامات ميشعبة وتوزيع للمواد من قبل املواطنني أأنتسروهم. وقد اكن
ن دور احملتوظات ل تتضمن فقط مواد غامضة أأو واثئق قدمية لكهنا تتضمن أأيضا مواد  دور احملتوظات هذا معرفة جيدة. اإ
من تويةر والتيس بو  ومدوانت ووسائل التواصل الاجامتعي وأأي شلك أ خر من أأي حمتوى رمقي عابر. وهذا هو مس تقبل 

ن جتاهل ذكل يعىن  التظاهر بعدم وجود عامل الانةرنت وأأنه جمرد ظاهرة عابرة. وقد اعةرفت مكتبة الكوجنرس املعرفة. اإ
ابلولايت املتحدة الأمريكية بأأن الإيداع القانوين للمصنتات املنشورة ل يتي بعد ال ن مبروهمة صون الثقافة الوطنية. وقد 

يداع لأنشطة تويةر، لكهنا ن  حاولت عىل سبيل املثال أأن تصبح مكتبة اإ مل تس تطع توفي النتاذ ذلكل من قبل الباحثني. اإ
حتقيق أأهداف الإيداع القانوين  ي عامل اليوم خترج عن نطاق قدرات أأي مؤسسة وطنية منتردة. وقد قامت دور احملتوظات 
ن احلصول عىل حمتوى من خال ل بوظيتة مماثةل، مما جعل املوضوع الأول اخلاص ابلس تثناءات والتقييدات رضوراي. اإ

الانةرنت يعترب أأمرا دوليا وميثل مشلكة حتتاج اإىل حل من خالل اس تثناء ذي طبيعة دولية يمت وضعه  ي معاهدة. وقد 
اثرة زوبعة عاملية  ي عام  عندما أألغت عقد توظيف بروفيسور عندما اس تخدم تويةر  ي نرش  2014قامت مؤسسة املمثل ابإ
شروهرا  14روهمة احلتظ اخلاصة ابحلتاظ عىل اترخي املؤسسة، قىض دار احلتظ تعليقات س ياس ية عن اإرسائيل وغزة. وللقيام مب 

ن مل   ي التقاط مجموعة من املدوانت ادلولية العابرة والترصحيات والتقارير والإعالانت حيث اكنت الواثئق ختتتي خالل أأايم اإ
داي مماثال ابلنس بة لروهذا النوع من الواثئق. حيدث ذكل خالل ساعات أأحياان. وقد مثلت أأزمة الالجئني  ي الاحتاد الأورويب حت

يداع القانوين لكن اكن عىل دور احملتوظات أأن تقوم بوظيتة مماثةل وحىت لو  ولن يندرج أأي مهنا حتت املتروهوم التقليدي لالإ
ىل ما هو أأبعد من احملتوى اذلي قامت املؤسسة بتأأليته . اكنت تقوم ابلنظر اإىل مؤسسات منتردة فقد ذهبت ابلتعل اإ
ولتحقيق ذكل، ل ميكن أأن تعمتد دور احملتوظات فقط عىل خليط من القوانني الوطنية املتلتة للقيام بأأعاملروها. وجيب أأن يكون 
ما اس تثناءات ميسقة حلق املؤلف للتقاط مثل هذه الواثئق الأساس ية املرجعية أأو أأن تتجاهل قيود حق املؤلف  دلهيا اإ

نت العابر ووسائل التواصل الاجامتعي قبل اختتائه. ومل تكن دور احملتوظات عىل هام، حبيث ميكهنا التقاط حمتوى الانةر 
ل اهامتمات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي يتعلق ابلإيداع القانوين لكهنا اكنت  ي بؤرهتا. اكنوا مثل املث

يداع املتعلق بعصتور الكناري اذلي يوجد  ي منجم من منامج  ذا أأردان لالإ التحم ليحذر من خطر أأكرب بكثي من قدراته. واإ
ىل اس تثناء دويل للتقاط وصون مجموعة كبية من  القانوين أأن حيظى ابلأمهية، فاإن ذكل يعىن أأن دور احملتوظات حتتاج اإ

 احملتوى احلايل اذلي يوجد خارج نطاق الصيغ التقليدية املنشورة. 

(، فامي يتعلق ابس تنسا  النسخ ، أأنه اكن من الواحض أأن CILIPملروهنيي املكتبات واملعلومات )وأأكد ممثل املعروهد املعمتد  .348
هنا  أأغراض خمتلتة لس تنسا  النسخ. ومل يكن الأمر يتعلق بعمل نسخ للحامية حفسب، بل اكن يس هتدف توفي الواثئق 

ث وأأغراض أأخرى غي جتارية. واكنت تكل يه بناء اس تجابة لطلبات من أأفراد مبوجب اس تثناءات لدلراسة اخلاصة، والبح
ن الإيداع القانوين الأغراض الرئيس ية. وابلرمغ من ذكل فكام رصح ممثل  الاحتاد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات فاإ

ىل املسيندات املنشورة واليت يمت تأأليتروها  ي اكفة ادلول. ونييجة ذلكل، فاإن لك د وةل يلعب دورا حموراي  ي صون والنتاذ اإ
نتاهجم  ي املكتبات املمزية املسؤوةل عن مجع  يداع اإ اكنت حتتاج اإىل ترشيعات تطالب النارشين ومنتجي الوسائط املتعددة ابإ
نتاج الوسائط املتعددة قد تغي تغيا  صدارها  ي دولروها. وابلرمغ من ذكل، فاإن نرش اإ الواثئق باكفة صيغروها كام يمت نرشها أأو اإ

ليه ممثل مجعية أأمناء احملتوظات الأمريكيني. لقد كبيا بسبب التكنولوجيا  الرمقية، وخاصة عىل ش بكة الانةرنت وفقا ملا أأشار اإ
أأصبح النرش اذلايت واس تخدام احملتوى اذلي يقوم بتأأليته املس تخدم ووسائل التواصل الاجامتعي جزءا ل يتجزأأ من احلياة 
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اد أأكرث بكثي من ذي قبل عىل الانةرنت حفسب، بل أأصبح وجود اليومية للناس  ي لك أأحناء العامل. ومل يصبح هنا  مو 
ىل  2013املعلومات مؤقتا بصورة مزتايدة. وقد أأوحضت معلية مجع البياانت اليت قامت هبا املكتبة الربيطانية  ي التةرة من  اإ

، ف قدت 2014 ي عام % من احملتوى قد اختتي أأو أأصبح ل ميكن التعرف عليه. و60بعد انقضاء عامني أأن حوايل  2014
ذا مل يمت مجع مواد من مواقع الانةرنت  نصف العناوين املوجودة عىل ش بكة الانةرنت  ي الولايت املتحدة  ي عام واحد. واإ
بصورة منتظمة ومهنجية وبكثافة من قبل مكتبات الإيداع القانوين وفامي يتعلق مبعلومات احلكومة عىل الانةرنت من خالل 

طار قانوين من نوع ما دور احملتوظات ا بد. لقد قامت نصف دول العامل فقط بتطبيق اإ لوطنية، س تضيع تكل املواد للأ
يداع القانوين  يداع القانوين للمواد غي املطبوعة ومجع البياانت من عىل الانةرنت. وقد أأدت جوانب حق املؤلف لالإ لالإ

ملسائل املتعلقة حبق املؤلف املتضمن من أأجل، أأول، الالكةروين اإىل ظروهور حاجة ملحة اإىل وجود اتتاقية دولية حول ا
التعرف عىل روابط من املواقع اليت مت مجع بياانت مهنا  ي ادلوةل قد أأدى عرب العامل اإىل خلق مواد  ي دول أأخرى، واثنيا، 

يداعروها قانونيا واليت تصبح مشاعا، أأو اليت تنازل أأاح اب حق املؤلف اخلاصة هبا ضامن أأن النسخ واملواد الالكةرونية اليت مت اإ
عن حقروهم أأو جعلوها متوافرة مبوجب تراخيص املشاع الإبداعي، لن تبقى  ي دور حتظ مظلمة بصورة دامئة ول ميكن النتاذ 
ن أأحد التأأثيات املضادة للواحئ ملكتبات الإيداع  لهيا من خالل الانةرنت من أأي ماكن من العامل. فعىل سبيل املثال، فاإ اإ

هو أأنه مل يمت جتاهل أأي تنازلت عن حق املؤلف أأو تراخيص املشاع الإبداعي اذلي  2013اململكة املتحدة لعام  القانوين  ي
سروهاما مهنا  ي توجهيات  قام أأاحاب احلقوق بتطبيقه حفسب، بل الأسوأأ من ذكل أأن مكتبات الإيداع القانوين قد قامت، اإ

يداعروها بيامن اكنت الاحتاد الأورويب وقانون حق املؤلف ابململكة املت حدة خبلق دار حتظ مظلمة للأعامل الالكةرونية اليت مت اإ
خاضعة حلق املؤلف. و ي اململكة املتحدة، فاإن لك حمتوى دار احلتظ املظلمة اكن خيضع بصتة خاصة وبصورة دامئة حلق 

يداعروها قانونيا مبا  ي ذكل البياانت  اليت مت مجعروها من مواقع الانةرنت. فقليل من املؤلف ابلنس بة لاكفة املواد الرمقية اليت مت اإ
الناس مه اذلين ميكهنم رؤية املواد سوى  ي مقر دار احلتظ  ي مكتبات الإيداع القانوين  ي اململكة املتحدة حىت بعد فةرة 

ن املوقع عىل الانةرنت قد يتضمن مواد  طويةل من انهتاء مدة أأي حقوق وحىت بعد أأن تصبح غي مملوكة لأحد. وبذكل فاإ
ذا توقف املوقع الرئييس، فاإن نسخة مت التقاطروها من عىل الانةرنت  تصبح مشاعا مثل نص يرجع للقرن السابع عرش لكن اإ
وأأودعت بصورة قانونية للموقع باكمهل والواثئق الاكمنة به والروابط س يكون املصدر الرمقي الوحيد املتوافر لروهذا احملتوى 

 من كونه حمتوى مشاع عىل الانةرنت، فقد ل يمتكن املس تخدمون من رؤية أأكرث من اخلاص ابلقرن السابع عرش. وابلرمغ
صورة للصتحة الرئيس ية؛ و ي مكتبة الإيداع القانوين ابململكة املتحدة لن يمتكنوا من احلصول عىل أأكرث من نسخة ورقية 

لنتاذ عرب احلدود من خالل الانةرنت وليس صورة رمقية من حمتوى الصتحة. وقد يكون ملسائل حق املؤلف اليت حتيط اب
يداعروها بصورة قانونية أأثر كبي عىل قمية اجملموعات احملتوظة  ي مكتبات الإيداع  ماكنية اس تخدام املواد الرمقية اليت مت اإ واإ
ىل اس تنتاجات ادلورة السادس ة القانوين الوطنية ودور احملتوظات الوطنية  ي الس نوات القادمة. وأأشار ممثل املعروهد اإ

دراج  ىل اإ والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حيث عربت الوفود عن أ راء خمتلتة حول احلاجة اإ
الإيداع القانوين  ي الاس تثناءات والتقييدات. واقةرح ممثل املعروهد أأن الأمر س يكون متيدا ابلنس بة للتواصل عرب احلدود من 

وانب املتعلقة بعمل وصالت تشعبية  ي الإيداع القانوين الالكةروين والتقاط البياانت عرب خالل الانةرنت مع اجلروهور واجل
الانةرنت، حبيث تصبح موضوعا فرعيا ملوضوع احلتظ، هبدف التوصل اإىل حل دويل، والوفاء مبعيار حق مؤلف يعمتد عىل 

املعروهد املعمتد ملروهنيي املكتبات   ي الهناية، رحباملامرسات املشةركة واملنصتة مبا يامتىش مع قانون حق املؤلف احلايل. و
طار الاحتاد الأورويب املتعلق ابلس تثناءات ذي صةل ابلنتاذ  واملعلومات بنية املتوضية الأوروبية اليت تتعلق بضامن أأن يكون اإ

ت املتعلقة بتحديث حق للمعرفة والتعلمي والبحث وفعال  ي العرص الرمقي وعرب احلدود، كام مت التعبي عن ذكل  ي البياان
بتبين تكل الرغبات عىل  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املؤلف. وعرب ممثل املعروهد عن رغبته  ي أأن تقوم

 املس توى ادلويل. 

ذا اكن جيب تتويض أأم تشجيع أأنظمة الإيداع املصصة ودور  .349 يكولوجيا املعرفية عام اإ وتساءل ممثل املؤسسة ادلولية لالإ
ذا اكنت تكل املسأأةل تتعلق حبق املؤلف ومدى رضورهتا ابلنس بة  احملتوظات واملكتبات الوطنية. ومل يكن من املؤكد ما اإ

اد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات عىل أأن الإيداع القانوين اكن التقييد للمكتبات. وابلرمغ من ذكل، أأكد ممثل الاحت
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الأصيل عىل حق املؤلف الوارد  ي اليرشيع واكن مثال عىل أأمر ميكن مناقش ته  ي شلك قانون رموذيج هيدف اإىل ضامن 
 صون املصنتات عىل املس توى الوطين. 

ىل مساةل ا .350 لإيداع القانوين اليت ترتبط بدور احملتوظات. لقد دمع الإيداع وأأشار ممثل اجمللس ادلويل للمحتوظات اإ
القانوين رغبة ادلوةل  ي بناء مجموعة وطنية من اكفة املصنتات اليت يمت نرشها  ي ادلوةل أأو حولروها. واكنت مقتنيات دور 

جية ترتبط مبوضوع ملموس احملتوظات تتكون بصتة كبية من مواد غي منشورة. وعادة ما اكن النرش يتضمن أأساليب تكنولو 
يداع نسخة أأو نسختني  ي مكتبة عامة. وابلرمغ من ذكل، فاإن  ومل يكن حق املؤلف ميثل مشلكة عند مطالبة النارش ابإ
املصنتات واملواد احملمية ابحلقوق اجملاورة مل يمت نرشها بأأي طرق أأخرى جتعل دور احملتوظات تظروهر  ي الصورة. ولقد أأدى 

ىل مسأألتني هممتني. أأول، ما يه املادة املنشورة؟ لقد اعمتد حق املؤلف عادة عىل نرش املواد من خال ىل اجلروهور اإ ل توصيلروها اإ
المتيزي بني املواد املنشورة واملواد غي املنشورة، ولكن تعريف النرش أأصبح ضبابيا بصورة مزتايدة  ي البيئة الرمقية. هل يعترب 

دونة مطبوعة؟ وهل يعترب التليكر مطبوعة؟ وهل تعترب التغريدات مطبوعة؟ موقع الانةرنت مطبوعة؟ وهل تعترب امل
وتتضمن ترشيعات الإيداع القانوين  ي كندا عىل سبيل املثال النرش عرب الانةرنت ابلرمغ من أأنه ل يتعلق بصتة خاصة مبا 

ذا النقطة الرمادية، فاإن العديد من تضمنه. وتقوم مكتبة ودار حتظ كندا بمع حمتوى متنوع من عىل ش بكة الانةرنت. و ي ه
دور احملتوظات قد رأأت أأن مواقع الانةرنت ليست ابلرضورة مطبوعات جيب احلتاظ علهيا فقط من قبل املكتبات الوطنية 
أأو مكتبات الإيداع، لكهنا تعترب دليال عىل أأنشطة مؤسسة أأو فرد. واكن تعريف املطبوعة  ي معاهدة برن تعريتا ابليا بقدر 

 واقةرح ممثل اجمللس أأن تمتثل نييجة مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البحث عن تعريف كبي
ىل نسخ. وميكن للبعض  حديث للمطبوعة. واكنت املسأأةل الثانية تتعلق بأأن احلصول عىل حمتوى من خالل الانةرنت حيتاج اإ

ذا حاول مسؤول دار احلتظ معل نسخة من حمتوى موقع عىل القول بأأن هذا الأمر ميكن التعامل مع ه عىل أأساس وطين اإ
الانةرنت أأو مدونة من املؤسسة الأم. وقد اكنت ابلرمغ من ذكل مسأأةل أأكرب من ذكل ابلنس بة دلور احملتوظات اليت جتمع 

عاما، قامت خدمة حتظ بياانت  حمتوى يتجاوز ما تنتجه املؤسسة الأم لروها. وعىل مدار خالل معرها اذلي وصل اإىل عرشين
مليار صتحة انةرنت، لكن اجملموعة مل تكن اكمةل وغي عادية ومل تكن جاهزة  445الانةرنت "وايبا  ماشني" حبتظ أأكرث من 

لإجراء أأحباث علمية قوية ي عمتد علهيا. واكن ل جيب تر  شئ هام مثل حتظ عامل الانةرنت اإىل خدمة وايبا  ماشني. اإن 
ودور احملتوظات متتكل ممارسات راخسة تتعلق ابختاذ قرارات ترتبط ابحلصول عىل ومجع احملتوى وجيب أأن تقوم  املكتبات

بدور نشط  ي التقاط وحتظ حمتوى الانةرنت. واكن من الواحض أأن املصادر املوجودة عىل الانةرنت تدخل مضن نطاق 
ىل اس   حتظ تثناء دويل يسمح دلور احملتوظات واملكتبات بمع و مسؤوليات دور احملتوظات حول العامل واكنت  ي حاجة اإ

 احملتوى الغين عىل الانةرنت.

وخلص الرئيس املناقشة مبا  ي ذكل الةركزي عىل الشواغل والطرق اليت يمت التعامل معروها من خالل مجموعة من  .351
الل الرشااكت بني القطاع العام الرشوط. وهنا  مناجه خمتلتة ل تأأيت من قسم التقييدات والاس تثناءات حفسب، بل من خ

 واخلاص وهجود الةراخيص. 

ىل أأحاكهما اليت تتعلق بصتة خاصة حبق املؤلف واليت ميكن أأن تتعلق  .352 وأأشار وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء اإ
ال عىل مؤسسات ابلزتامات الإيداع القانوين عند تطبيق اس تثناءات حق املؤلف املوجودة  ي القانون الوطين عىل سبيل املث

الإيداع القانوين املصصة حبيث ميكهنا تطبيق هممة الإيداع القانوين بصورة مناس بة. و ي هذا الصدد، فاإن ترشيعات الإيداع 
يداع القانوين عىل  القانوين  ي الاحتاد الأورويب يه ترشيعات وطنية. وابلرمغ من ذكل، مل يكن هنا  أأي ترشيعات لالإ

، لأن الإيداع القانوين يظل متعلقا حبتظ الثقافة الوطنية. و ي بعض احلالت، قامت القوانني مس توى الاحتاد الأورويب
الوطنية ابلتنبؤ ابلزتامات الإيداع القانوين للمؤسسات املتصة، وخاصة املكتبات الوطنية، ولكن ليس فقط فامي يتعلق مبا 

ليه ابعتباره مجع حمتوى حيظى بأأمهية وطنية من عىل الا نةرنت. لقد تنوعت املؤسسات املسؤوةل عن واملتصة هبذا يشار اإ
دراج أأحاكم  ي الإيداع  النوع من الأنشطة، وهو ما يعكس تنوعا كبيا عىل املس توى الوطين. و ي بعض احلالت، اكن يمت اإ

ىل قوانني حق امل ضافهتا اإ ىل قوانني امحلاية، و ي حالت أأخرى، اكن يمت اإ ضافهتا اإ ؤلف و ي بعض احلالت القانوين أأو يمت اإ



SCCR/31/6 Prov. 
91 
 

ضافهتا للكهيام. وقد اعةرفت القوانني املؤسس ية ابلحتاد الأورويب بصتة عامة بأأن ترشيعات حق املؤلف  الأخرى اكن يمت اإ
والإيداع القانوين ميكن أأن تامتىش مع املسائل الأخرى مثل حامية البياانت واخلصوصية أأو قانون العقود. وميكن أأن تصبح 

ة اليت يمت فهيا معل مؤسسات الةراث الثقا ي ونرش الأعامل الإبداعية والثقافية. وقد نصت توجهيات حق جزءا من البيئ
 املؤلف ابلحتاد الأورويب عىل رضورة أأل متس الأحاكم اليت تتعلق ابلإيداع القانوين من بني أأمور أأخرى. 

ىل بيان الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء وأأكد .353 يطاليا اإ عىل أأن ترشيعاته قد تضمنت القيام ابلإيداع  وأأشار وفد اإ
القانوين  ي املكتبة الوطنية لكن  ي بعض احلالت اكنت هنا  خيارات أأخرى. فتامي يتعلق بكتب النصوص القانونية عىل 

ن الإيداع القانوين جيب أأن يمت  ي وزارة العدل أأو املكتبة الوطنية وذكل ابلنس بة للنص القانوين اب لاكمل ومل سبيل املثال فاإ
يكن الإيداع القانوين أأحد الاس تثناءات أأو التقييدات. لقد اكن الزتاما مبوجب القانون العام ونشأأ عن حقيقة أأن حامية الثقافة 
الوطنية أأمر همم وهنا  رضورة صون وحامية اكفة املصنتات اليت يمت تأأليتروها عىل املس توى الوطين. ولروهذه الأس باب اعتقد أأن 

ن نطاق ما تقوم اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مبناقش ته لأنه مل يكن اس تثناء ومل يكن املوضوع خيرج ع
هنا  نوع من املالءمة عىل املس توى ادلويل، نظرا لأنه أأمر يمت تنظميه عىل املس توى الوطين فقط. وأأشار الوفد اإىل 

يطاليا فامي يتعلق ابلإيد يطاليا املشالكت اليت واهجهتا اإ اع القانوين  ي أأعقاب ظروهور الانةرنت. فقد واهجت املكتبة الوطنية  ي اإ
يداع املصنتات اليت قام مس تخدمون بتأأليتروها عىل الانةرنت. لقد اكنت مشلكة صعبة لأنه  عىل سبيل املثال مشالكت تتعلق ابإ

ذا اكنت مصنت وقد بدأأ ذكل  ات أأم شيئا أ خر.يصعب العثور عىل املصنتات عىل الانةرنت ويصعب أأيضا اكيشاف ما اإ
يشلك عددا من املشالكت، وابس تثناء الاعتبارات الأخرى اليت قاموا بيسليط الضوء علهيا، اكنت متثل مشلكة معقدة أأمام 
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وفامي يتعلق ابلس تنسا  لأغراض احلتظ، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل 

ثل مشلكة تقع مضن ولية اليرشيعات الوطنية فقط. ول يوجد جوانب تندرج حتت الاختصاصات ادلولية لأنه من مصلحة مي 
 حتتاظ وحتظ ما دلهيا  ي حوزهتا.املكتبات  ي لك دوةل أأن تقوم ابل

ىل موضوع الإيداع القانوين ورصح بأأن دليه قانون خاص يتعلق هبذا املوضوع .354 ، للحتاظ الوطين وأأشار وفد الربازيل اإ
ال من عىل املصنتات التكرية. وبدون وجود يقني قانوين يتعلق ابملعايي اليت اكنت حتمك احلتظ ال من مل يكن من الواحض أأي 
ذا  يداعروها. ومن أأجل توضيح ذكل، اقةرحوا اللغة ليوا ما اإ نوع من الاس تخدامات ميكن القيام هبا ابلنس بة للمصنتات اليت مت اإ

يداع قانوين. وعرب الوفد عن اكنوا سيتوص ىل توافق  ي الأراء حول معل دور احملتوظات واملكتبات بوصتروها مؤسسات اإ لون اإ
تتروهمه لأنه يتعني عىل السلطات الوطنية حتديد والسامح ملكتبات ودور حتظ معينة، أأو أأي مؤسسات أأخرى، ابلعمل 

يداع متخصصة، حتتتظ بنسخة عىل الأقل من لك معل مت  نرشه  ي ادلوةل، بغض النظر عن الصيغة اليت يمت مكؤسسات اإ
يداعروها هبا واحلتاظ علهيا بصورة دامئة. كام عرب الوفد عن تتروهمه أأيضا نظرا لأن املؤسسة أأو املؤسسات املتصة ابلإيداع جيب  اإ

يداع املصنتات املنشورة اليت تمتتع حبق املؤلف، أأو نسخ من مواد منشورة ومحمية حبق املؤلف أأو حبقوق جماورة  أأن تطلب اإ
حلقوق املؤلف. وجيب السامح ملؤسسات الإيداع القانوين الوطنية ابس تنسا  احملتوى املتاح للجمروهور، لأغراض احلتظ، 
يداع اس تنسا  املصنف أأو املصنتات احملمية حبق مؤلف أأو حقوق جماورة، واليت مت أأبالغ اجلروهور هبا أأو مت  واملطالبة ابإ

اتحهتا للجمروهور. وسوف ي جياد نوع من اليقني فامي يتعلق ابلكيتية اليت جيب اس تخدام املصنتات هبا. وقد مثل اإ ىل اإ ؤدي ذكل اإ
ىل رأأي الوفود الأخرى فامي يتعلق بتجارهبا  ذكل جزءا كبيا من مناقشات الإيداع القانوين وسوف يكون من املمتع الاس امتع اإ

 والعالقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

ياي عن شكره ملمثل الاحتاد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات عىل تذكيمه ابلسابقة التارخيية وعرب وفد نيج .355
عطاء حقوق للمؤلتني حفسب، بل يشجع أأيضا عىل 1710اخلاصة مبامرسات الإيداع القانوين، وهو قانون . ومل يقصد ابلقانون اإ

عضاء و ي الولايت املتحدة الأمريكية. ورحب الوفد بوجود بند  ي ادلول الأ  1700الإعارة للصاحل العام. وقد مت تكراره  ي 
حول الإيداع القانوين هل عالقة متبادةل مع احلتظ والاس تنسا  وقدرة املكتبات ودور احملتوظات عىل القيام بأأنشطة عرب 

راء املناقشات اليت تقوم عىل احلدود،  ي حماوةل لتبين املعرفة وتيسي النتاذ للمعرفة. وسوف يظروهر الوفد مرونة  ي أأثناء اإج
ىل أأن الأمر يندرج حتت بند احملافظة. وأأكد  ذا اكن مالمئا للبنود الأخرى لأن بعض املمثلني أأشاروا اإ أأساس نيص ليى ما اإ
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الوفد عىل أأنه رأأى فائدة  ي معلية الإيداع القانوين لأن هنا  بند يتعلق بذكل  ي العديد من ادلول الأعضاء، ولكنه ليس  ي 
لزتام وأأن املكتبات اليت تقوم ابلإيداع القانوين توفر لك  دول العامل. ورمبا اكنت التكرة تتعلق بضامن أأن ذكل ميثل ممارسة واإ

 كون دلهيا نسخ من اكفة املصنتات.املصنتات لأغراض تيسي التعلمي عندما ي

طاق ذكل  ي املناقشات يتعلق بأأن الإيداع وأأكد وفد ش ييل عىل أأمهية الإيداع القانوين اذلي تقوم به املكتبات. واكن ن .356
القانوين اكن يمت من قبل املؤسسات الوطنية واليت اكن ي سمح لروها ابلحتتاظ ابملصنتات بصورة مرشوعة. و ي حاةل ش ييل، 

يداع اكفة املواد الس  ن القانون غطى الزتام الإيداع  ي املكتبة الوطنية ويه أأكرب مكتبة  ي ادلوةل العضو ويمت اإ معية والبرصية فاإ
نتاهجا  ي ش ييل هبدف تسويقروها. ويصب ذكل  ي اجملموعات املوجودة  ي املكتبة الوطنية.  والصوتية والالكةرونية اليت يمت اإ
ىل املعلومات. واكن من املروهم  فراد النتاذ اإ ىل املصنتات كام ميكن للأ وتمتتع اكفة ش باكت املكتبة العامة  ي ش ييل حبرية النتاذ اإ

 لك ذكل اكن ذي صةل  ي س ياق الاس تثناءات والتقييدات. مالحظة أأن 

ىل امل .357 عارة املكتبة.واقةرح الرئيس بسبب عدم وجود تعليقات أأخرى الانتقال اإ  وضوع الرابع وهو اإ

عارة املكتبات، أأكدت اللجنة عىل  .358 وأأكدت الأمانة عىل أأن املوضوع الرابع عىل القامئة ينص عىل : "فامي يتعلق مبوضوع اإ
اول هذه املسأأةل واقةرحت الوفود املتلتة بدائل خمتلتة لتقدمي اخلدمة مبا  ي ذكل الاس تعانة ابلس تثناءات أأمهية تن

عارة  والتقييدات، واسينتاذ احلقوق وخطط الةراخيص. وعربت اللجنة عن خمتلف ال راء املتعلقة ابلتوزيع الرمقي  ي نطاق اإ
 املكتبات". 

عارة الكتب املصنوعة ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للمنظام .359 ت املعنية حبقوق الاس تنسا  بأأنه جيب السامح للمكتبات ابإ
نهتاء فةرة الإعارة. وجيب حصول أأاحاب احلقوق عىل  ىل املكتبات بعد اإ بصيغ ملموسة واليت ختضع حلق املؤلف عىل أأن تعاد اإ

ىل أأن دوةل عىل الأقل، ورمبا أأكرث، قد  54هنا   حق تلقي بعض املقابل املايل عن مثل هذه الإعارة. وأأشار ممثل الاحتاد اإ
عارة املكتبات العامة  ي ترشيعاهتا. كام جيب متكني املكتبات أأيضا من توفي النتاذ ملس تخدمهيا للمصنتات  تبنت أأساليب اإ
ذن وحتت ترخيص من أأاحاب احلقوق وممثلهيم من منظامت حقوق الاس تنسا . واكنت الإعارة  املوجودة  ي مجموعاهتا ابإ

عارة مصنتات  ي صيغة رمقية مبوجب ا لرمقية متثل جزءا من رماذج معل العديد من النارشين. ويتعني عىل أأي مكتبة تقوم ابإ
اس تثناء أأن تضمن أأن الأمر ل يتعارض مع اليسويق أأو أأي اس تغالل طبيعي للمصنف، وأأل يؤدي ذكل ابملساس بصورة 

من الصعب رؤية أأن هنا  نطاق كبي للسامح ابلإعارة الرمقية مبوجب غي معقوةل مبصاحل املؤلف املرشوعة. وذلكل اكن 
رسال املصنف اإىل معيل بعيد بناء  هنا معلية الاس تنسا  وتقدمي أأو اإ اس تثناء. أأما توفي الواثئق، فروهو خيتلف عن الإعارة. اإ

ذن  من صاحب احلق أأو ممثهل عىل طلبه. وجيب القيام بعملية توفي أأي مصنتات محمية حبقوق مؤلف بعد احلصول عىل اإ
ذا مت ذكل مبوجب اس تثناء  ي اليرشيعات الوطنية، واذلي يتوافق مع اختبار اخلطوات الثالثة، جيب أأن يمت ذكل  املعمتد أأو، اإ

 اخل ادلوةل أأو ممثلوه املعمتدون.مبوجب الرشوط املتتق علهيا واليت يقبلروها صاحب احلق د

عارة املكتبات العامة للكتب الرمقية وهو أأمر هل بعد دويل. فقد CLAاحتاد املكتبات الكندية )وأأشار ممثل  .360 ىل اإ ( اإ
لكةرونية  ي العديد من املكتبات العامة الكندية بأأكرث من  عارة الكتب الإ اإىل  2011%  ي التةرة من 300زادت معلية اإ

ليت يمت تداولروها  ي العديد من % من املواد ا10. وقد اس متر الاس تخدام  ي الزايدة واكنت الكتب الالكةرونية متثل 2012
% من 80املكتبات العامة  ي كندا. وميثل احملتوى الرمقي اذلي تقوم برشائه املكتبات الأاكدميية الكربى  ي كندا أأكرث من 
نتاق املكتبات  ي كندا عىل املصنتات املطبوعة والرمقية  نتاق املكتبات الس نوي عىل اجملموعات. وقد جتاوز اإ مليون  550اإ

مليار دولر أأمرييك س نواي. وقد واهجت  24ر كندي س نواي. وعىل املس توى العاملي، اكنت املكتبات تنتق أأكرث من دول
عارة الكتب  املكتبات  ي كندا وحول العامل حتدايت خطية تتعلق ابلوفاء بطلب اجلروهور عىل الكتب الرمقية. وميكن للمكتبات اإ

ابسينتاذ احلق أأو مهن  حق الترصف  ي املصنف اذلي مت رشاؤه، وهو نتس املبدأأ  املطبوعة بسبب املتروهوم القانوين املتعلق
هنا ل تمتتع بنتس احلقوق. وتتوصل  عارة الكتب للأصدقاء وأأفراد الأرسة. وابلنس بة للمصنتات الرمقية فاإ فراد ابإ اذلي مسح للأ
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ىل اس تنتاجات متباينة  خبصوص اسينتاذ حقوق املصنتات الرمقية. وبدون احملامك  ي خمتلف الولايت القضائية حول العامل اإ
وجود مهن  حق الترصف  ي املصنف اذلي مت رشاؤه، جيب أأن تعمتد املكتبات عىل الةراخيص. وختتلف رشوط الةراخيص 
من انرش ل خر ويتحمك صاحب احلق  ي اس تخدام الكتاب الالكةروين بعد بيعه. ويمت منح احملتوى الرمقي الأاكدميي ترخيصا 

دة عام  ي املرة الواحدة. وقد يمت تقييد الكتب الرمقية واملكتبات العامة من خالل تراخيص تسمح ابس تخداهما عىل موقع مل
املكتبة و ي مقر املكتبة. وقد تصبح غي قابةل لالس تخدام بعد عام واحد من رشاهئا أأو بعد عدد معني من مرات الإعارة. وقد 

قائق ومن النادر خضوع البنود للتتاوض. وابلنس بة لتحقيق املكتبات لأهدافروها املتعلقة تعكس الأسعار أأو ل تعكس هذه احل
بتوفي النتاذ، فاإن حتدايت الةراخيص تأأيت  ي املرتبة الثانية بعد مشلكة احملتوى اذلي يرفض النارشون رفضا ابات ترخيصه 

ل العامل؛ ومع ذكل، مل مينح نتس النارشين تراخيصا للمكتبات. ومتتكل املكتبات الكندية نتاذا لكتب رمقية من انرشين حو 
للمكتبات  ي اململكة املتحدة واسةراليا. وقد أأضعف ذكل من قدرة املكتبة عىل الوفاء ابحتياجات ادلارسني وأأاحاب الأعامل 

حملتوى اذلي ميكهنا ومس تكشتي الةراث الثقا ي والأطتال اذلين يتعلمون القراءة. وأأصبحت املكتبات تتقد القدرة عىل تقدمي ا
عارته  ي صورته املطبوعة. و ي كندا، جنحوا  ي العمل مع النارشين احملليني عىل حتسني املوقف عىل املس توى الوطين، لكن  اإ
معظم سوق مصنتات اللغة الإجنلزيية يتحمك فهيا انرشون دوليون. ول ميكن للمكتبات احمللية التتاوض مع النارشين ادلوليني 

 من عيوب خطية تتعلق ابلنتاذ حملتوى النارشين. وهنا  رضورة لإجياد حل دويل لأهنا الطريقة الوحيدة لتوفي واكنت تعاين
احلد الأدىن من املعايي ادلولية لس تثناءات الإعارة وحل املشالكت اليت ل ميكن حلروها عىل املس توى الوطين، لمتكني تدفق 

 الأمية واملشاركة  ي الثقافة. املعلومات الرضورية للبحث والتعلمي وحمو 

( ابلنيابة عن الاحتاد املس تقل EBLIDAوحتدث ممثل املكتب الأورويب لحتادات املكتبات واملعلومات والتوثيق ) .361
 ي  1996جلعيات املكتبات واملعلومات والتوثيق  ي أأورواب. وقد مت تطبيق مبدأأ اسينتاذ احلق الوارد  ي معاهدة عام 

ن املكتبات اليت حتصل عىل هذا احلق تكون قادرة عىل التعامل مع اليرشيعات الوطني ة لاكفة الأطراف املتعاقدة وبذكل فاإ
ىل رعاهتا طاملا أأن نقل امللكية مبوافقة املؤلف قد اسينتذ  عارة املواد اإ الوسائط وفقا ملا ترى. فميكن للمكتبة عىل سبيل املثال اإ

عارة الكتب الالكةرونية  ي الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. ومل حقوق التوزيع اخلاصة ابملؤلف. ول تنطبق ا لإعارة عىل اإ
ىل مواقع أأو قواعد  تمتكن املكتبات من احلصول عىل امللتات الرمقية ذاهتا، بل اكن علهيا الاشةرا  مبوجب ترخيص ابدلخول اإ

ملصنتات الرمقية. و ي ظل الإطار القانوين احلايل بياانت املؤلف عرب الانةرنت واليت تتضمن الكتب الرمقية أأو أأي أأنواع من ا
عارة للملتات اكن ميثل نقل مواد للجمروهور  ىل وما ييبع ذكل من اإ  ي ادلول الأعضاء  ي الاحتاد الأورويب فاإن رشاء، والنتاذ اإ

ن النت اذ الأورويب من ويتطلب تتويض من املؤلف أأو أأاحاب احلقوق الأخرى ومل يكن أأمر خيضع لس تثناء. ونييجة ذلكل، فاإ
خالل املكتبات العامة للكتب الالكةرونية من هجات متعددة اجلنس يات اكن أأكرث منه  ي الولايت املتحدة الأمريكية وكندا 
واسةراليا. واكن يقارن ابلنتاذ  ي جنوب أأفريقيا. و ي المنسا، من بني اكفة الكتب الالكةرونية املتوافرة للمس هتلكني الأفراد 

% مهنا متاحا للمكتبات لتحصل عليه من أأجل الإعارة الالكةرونية. و ي أأملانيا، 60م رشاؤها بصورة مبارشة، اكن واليت ميكهن
مت السامح للمكتبات العامة ابلةرخيص للكتب الالكةرونية من ثالثة انرشين دوليني، ولكن اكن ي سمح ابلكتب املؤلتة ابللغة 

ريكية وليس املطبوعات الأملانية. و ي هذا الس ياق، اكنت املكتبات تتقد قدرهتا عىل الإجنلزيية فقط  ي الولايت املتحدة الأم
دراج بعض الكتب الالكةرونية  ي  فراد اذلين خيدموهنم بسبب مواهجهتم للرفض من قبل مقديم الكتب ابإ توفي احملتوى للأ

زاةل بعض الكتب الالكةرونية من حزم الاشةرااكت وبنود ا لنتاذ غي القابةل للتتاوض. وقد اقةرحت العديد احلزم املتلتة، واإ
اتحة خمتلف الكتب يك يمتكن  من التعديالت أأن اسينتاذ احلق ميكن أأن يطبق عىل امللتات الرمقية. واقةرحت حممكة العدل اإ

حت أأيضا، أأثناء املس تخدمون من حتميلروها بصورة جتعل النسخة اليت يمت حتميلروها غي قابةل لالس تعامل بعد فةرة معينة. كام اقةر 
تكل التةرة، أأل يمتكن أ خرون من حتميل النسخة الأصلية. وللحد من اليشكك القانوين، فاإن وجود حل دويل يوفر حد أأدىن 
 من املعايي ادلولية  ي اس تثناءات الإعارة، مبا  ي ذكل اس تثناءات الإعارة الالكةرونية، سوف يساعد عىل خلق جممتع حقيقي. 

ذاعة  ورصح ممثل .362 ( بأأن نس بة املصادر الالكةرونية  ي املكتبات تزتايد ابس مترار. DBV) أأرشطة التيديو الرمقيةاإ
عارة الكتب املطبوعة قد أأصبح أأمرا ابليا، لكنه ل يزال همام لأن املكتبات لزالت تشةري الكتب لمتثل  ويبدو أأن موضوع اإ
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وجود الكتب الالكةرونية، من خالل الإعارة ادلولية التناظرية. جزءا من اكفة املصادر املنشورة واليت تشةرهيا املكتبات، قبل 
ىل املكتبات الأجنبية اليت ل تعترب هممة  ي دوةل ما تعترب هممة متخصصة متعلقة ابملكتبات البحثية.  ن الإعارة ادلولية للكتب اإ اإ

ذا مل يكن قادرا ع ىل مكتبة  ي بدله اإ ىل كتاب معني أأو اإ ذا مل يقم صاحب احلق وكيف ميكن لباحث النتاذ اإ ىل رشاءه واإ
ن املكتبات، وخاصة  ذا اكنت نسخه املطبوعة قد نتدت وهو ما ينطبق عىل غالبية مقتنيات املكتبات؟ اإ بيسلميه هنا  أأو اإ

ن املكتبات اليت تقوم برشاء كتب من  التابعة جلامعات أأو مؤسسات حبثية، حتتاج اإىل رشاء الكتب من اكفة أأحناء العامل. اإ
رى يه أأيضا مكتبات مؤسسات ثقافية، لروها فروع  ي خمتلف أأرجاء العامل. ومن أأمثةل ذكل معروهد جوته والرابطة دول أأخ

الترنس ية واجمللس الثقا ي الربيطاين ومؤسسة رسفانتيس الأس بانية ومعروهد كيندي الأمرييك. هذه املؤسسات مشروهورة وقد 
ف الناس عىل الثقافة واللغة  ي ادلول اليت متثلروها عارة الكتب والوسائط  تعر  تكل املؤسسات. وقد توقع املس تخدمون مهنا اإ

الأخرى لكننا جند معروهد جوته عىل سبيل املثال  ي العديد من البدلان خارج الاحتاد الأورويب يطلب ترخيصا لإعارة 
ذاعة أأرشطة التيديو الرمقية كام ييل: أأن املشلكة  الوسائط اليت يمت توزيعروها فقط داخل أأملانيا. وقد اكنت شواغل ممثل اإ

ىل مس تخدمهيا. فروهل جيب أأن  عارة كتب اإ سيس متر طاملا أأنه ل يوجد اسينتاذ دويل للحقوق، لأنه لن يمت السامح للمكتبات ابإ

ن اسينتاذ احلق املتعلق مببدأأ احلق  ي الترصف  تعمتد الإعارة  ي تكل احلالت عىل احلصول عىل تراخيص من دور النرش؟ اإ

ذا مت توزيع نسخة مطبوعة من معل مبوافقة صاحب احلق، ميكن بيع النسخة مت رشاؤه   ي املؤلف اذلي اكن يعىن أأنه اإ
ذا مت توزيع املصنف مبوافقة  عطاءها اإىل خشص أ خر كروهدية. أأما الاسينتاذ ادلويل للحق فيعىن أأنه اإ عارهتا أأو اإ املطبوعة، أأو اإ

ىل رعا عارته اإ ىل الإعارة، جيب أأن تنص  ة املكتبات.صاحب احلق  ي أأي ماكن  ي العامل، ميكن اإ وابلنس بة للامدة اليت تشي اإ
اتحة نسخ للجمروهور، مبوافقة أأاحاب احلقوق  ي أأي دوةل  ي العامل. وفامي يتعلق هبذه الصياغة،  عىل أأنه يسمح ابلإعارة مبجرد اإ

دراجه  ي  ذا اكن موضوع الاس تياد املوازي قد مت اإ ىل التعامل اكن علهيم أأن يقوموا بتحليل ما اإ املادة أأم ل، حبيث ل حيتاجوا اإ
معه ابلإضافة اإىل ذكل. واكن يوجد ابلحتاد الأورويب مبدأأ احلق  ي الترصف  ي املؤلف اذلي مت رشاؤه ابلنس بة لاكفة دوهل 

قلمييا للحق واكنت هنا  أأس باب وجهية لتطبيقه. وسوف يكون من املتيد وجود اتتاق  ية دولية الأعضاء. لقد اكن اسينتاذا اإ
حول الاسينتاذ ادلويل للحق للمكتبات غي التجارية فقط ودور احملتوظات اليت ختدم اجلروهور  ي لك دوةل من ادلول 

ماكنية اس تخداهما.  عارة أأن يضمن اإ ىل مكتبات اإ رسال كتب اإ  الأعضاء. وميكن للك معروهد يقوم ابإ

عارة الكتب اكنت دامئا من اخلدمات احملورية  (CILIP) املعروهد املعمتد ملروهنيي املكتبات والإعالمورصح ممثل  .363 بأأن اإ
لهيا. وقد اكن ذكل ميثل أأحد املكوانت الأساس ية دلور املكتبات  ي تمنية  للمكتبات احلديثة اليت ميكن للجمروهور النتاذ اإ

كهنا الاس تجابة واحلتاظ عىل ثقافة القراءة ودمع البحث والتعلمي. وجيب أأن يعىن ظروهور الكتب الالكةرونية أأن املكتبات مي
لتطلعات املس تخدمني  ي العرص الرمقي من خالل مد خدمات الإعارة ملا وراء حدود اجلدران حبيث ميكن للمس تعي املسجل 
اس تعارة كتاب الكةروين  ي أأي وقت ومن أأي ماكن خيتاره. وقد وجدت العديد من املكتبات أأن النارشين يس تخدمون 

عارهتا لرعاهتا ابس تقاللية، لأهنم اكنوا خيشون من أأن تؤدي الةراخيص من أأجل حتجمي قدراهتا عىل  اختيار الكتب اليت تقوم ابإ
نتاق الكبي اذلي تقوم املكتبات ذاهتا  ىل التأأثي عىل البيع املبارش للجمروهور، متجاهلني الإ عارة املكتبة للكتب الالكةرونية اإ اإ

عاجلة القانونية للكتب املطبوعة والكتب الالكةرونية اإىل وجود بتقدميه للنارشين وابئعي الكتب. وقد أأدى الاختالف  ي امل
ن النارشين ل ميكهنم التحمك فمين يقوم برشاهئا وما  ذا مت طرح كتاب مطبوع أأو مادة ملموسة للبيع، فاإ حاةل من عدم اليقني. فاإ

ومبدأأ اسينتاذ احلق يطبق عند س يقومون بعمهل بشأأن النسخة املطبوعة لأن مبدأأ حق الترصف  ي املصنف اذلي يمت رشاءه 
عطاء ترخيص مبحتوى الكةروين وليس بيعه  نه ابلنس بة للمصنتات الرمقية، ميكن للنارشين اإ نقطة البيع. وابلرمغ من ذكل، فاإ
ىل اجلروهور وليس توزيعروها، وبذكل تصبح خدمة ول ينطبق اسينتاذ احلق عىل  رسال الكتب الالكةرونية اإ بصتة مبارشة. ويمت اإ

ت. ويعىن هذا التتسي أأن املكتبات علهيا ادلخول  ي اتتاقيات تراخيص مع أأاحاب حقوق الكتب الالكةرونية واذلين اخلدما
ذن ابلنتاذ وحتديد رشوط ذكل. وخبالف الوسائط املطبوعة، فاإن املكتبات ل  عطاء اإ يتحمكون بصورة اكمةل  ي احلق  ي اإ

عارة الوسائط الرمقية بدون ترصحي من أأاح اب احلقوق. ونييجة ذلكل، اكن النارشون قادرين عىل المتيزي ضد املكتبات ميكهنا اإ
عارهتا. واكن املوقف اذلي حدث  ي ادلول النامية مبا  ي ذكل ادلول النامية  ي  بوصتروها هجات تشةري كتب الكةرونية بغرض اإ

ةرونية قد أأثر عىل املكتبات العامة بصتة أأورواب وأأمرياك الشاملية وخاصة فامي يتعلق ابملكتبات، والتجارة  ي الكتب الالك
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ىل كتب رمقية، مثل ادلورايت البحثية، اكن هنا  خطر يمتثل  ي تأأثر  خاصة. ولأن الكثي من الكتب النصية قد حتولت اإ
املؤسسات البحثية واملكتبات الوطنية ومكتبات اجلامعات، واللكيات واملدارس. واكن هنا  عدد من النارشين، مبا  ي ذكل 
انرشين دوليني كبار، يرفضون بيع احملتوى الرمقي اإىل املكتبات، ويترضون علهيم الكتب اليت ميكهنم رشاؤها ومينعون أأو 
عارة الالكةرونية للمكتبات، ويقومون بترض رشوط ترخيص جمحتة أأو يتقاضون أأسعار غي  حيظرون بشلك غي منصف الإ

ع. ونييجة ذلكل، فقد حدث تشوه حاد لس ياسات تمنية اجملموعات معقوةل ول عالقة لروها بسعر السوق كنوع من الرد
املتخصصة ابملكتبات املتعلقة ابلكتب الالكةرونية بسبب اسةراتيجيات العمل اخلاصة ابلنارشين واليت اختلتت اختالفا كبيا. 

ىل أأن  2014وأأشارت اإحصاءات عام  كتااب  45ارهتا أأي كتاب مطبوع تمت اس تع 50% من أأكرث 90من اململكة املتحدة اإ
اكنت متوافرة  ي صورة الكةرونية لبيعروها بصورة مبارشة للمس هتلكني. وابلرمغ من ذكل، فاإن ثالثة فقط من هذه الكتب، أأي 

عارهتا الكةرونيا. و ي العام السابق، اكن 7 % من الكتب الالكةرونية متاحة للمكتبات 15%، مت توفيها للمكتبات لتقوم ابإ
عارهتا ا %. ومل يقم كبار النارشين مثل مامكيالن وبنجوين وساميون 8لكةرونيا. وقد تراجعت نس بة التوافر بنس بة لتقوم ابإ

وشوس تار بتوفي الكتب الالكةرونية لسوق مكتبات اململكة املتحدة. واكن من الرضوري تعديل الإطار لييناسب مع الواقع 
رشها عرب املكتبات، وابلتايل اس مترار تقدمي خدمات املكتبات العامة، الرمقي، حبيث يمت احلتاظ عىل ثقافة القراءة اليت يمت ن 

ىل س بل عي، املؤلتني، والنارشين وابئعي الكتب، من خالل البيع املبارش للكتب، نظرا لأن املكتبات ليست  ابلإضافة اإ
ن النرش معلية  اجلروهة الوحيدة اليت تقوم برشاء الكتب. لقد مثلت سوقا كبيا للنارشين وملس تخديم املكتبات أأيضا لأهنم قراء. اإ

دولية. لقد أأثرت معلية رشاء الكتب الالكةرونية وبرام  الإعارة تأأثيا سلبيا عىل املكتبات  ي العديد من ادلول وسوف 
ىل املزيد من ادلول، لأن مكتباهتا أأصبحت تركز بصورة أأكرب عىل املصنتات  ينيرش هذا الأمر مثل الوابء من ادلول املتقدمة اإ
ىل الأهجزة الرمقية ويودون اس تعارة كتب الكةرونية. وذلكل فاإن احلل جيب أأن  الرمقية، لأن مس تخديم املكتبات يزتايد نتاذمه اإ
اتحته للجمروهور،  جياد حق جديد عىل املس توى ادلويل  ي رشاء أأي مصنف، بسعر السوق العادي، يمت اإ يكون دوليا مثل اإ

صداره، مبا  ي ذكل  احلق  ي رشاء امللتات الرمقية أأيامن اكن ذكل رضوراي. هنا  اس تثناء جديد عىل سواء مت نرشه أأو اإ
ىل رعاهتا، الكتب  ي أأي صيغة لتةرة  عارة، مبا  ي ذكل الإعارة الالكةرونية عن بعد اإ مس توى العامل مينح املكتبات احلق  ي اإ

طاق مبدأأ احلق  ي الترصف  ي املصنف اذلي مت زمنية حمدودة، وليس من أأجل مزااي اقتصادية مبارشة أأو غي مبارشة، ومد ن
 رشاؤه ومبدأأ اسينتاذ احلق  ي الكتب الالكةرونية. 

ذا اكنت معلية احلتظ والاس تنسا  من أأجل احلتظ  .364 يكولوجيا املعرفية بأأنه اإ ورصح ممثل املؤسسة ادلولية لالإ
ة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، فاإن موضوعني يسيين عىل قامئة املوضوعات اليت جيب القيام هبا واخلاصة ابللجن

عارة املكتبات، سواء اكنت  عارة املكتبات اكنت موضوعا ش يقا لكنه صعبا. وهمام اكنت صيغة الوثيقة اخلاصة بعملية اإ معلية اإ
جبارية كقانون رموذيج أأم ل، فيجب أأن تبدأأ مبناقشة التعامل مع اجلزء املزتايد من املوارد الرمق  ية واليت اكن سيمت توزيعروها. اإ

عارة الكتب  ىل أأي مدى تظل اإ ىل الإحصاءات اليت قدهما ممثل احتاد املكتبات الكندية. ومل ينسوا اإ وأأشار ممثل املؤسسة اإ
املطبوعة أأمرا رضوراي ابلنس بة للعديد من املس تخدمني والعديد من الاس تخدامات. لقد اكن من الواحض أأن ذكل هو أأساس 

ت. لقد اكن ذكل أأحد املوضوعات املثية للجدل ابلنس بة لبعض ادلول الأعضاء وابلنس بة لروها. واقةرح ممثل احتاد همام املكتبا
املكتبات الكندية أأهنم قد يس تتيدون من املناقشة املتعلقة بوضع قانون رموذيج بدل من وضع وثيقة ملزمة. وقد أأصبح 

جناز املس تخدمون أأكرث دراية ابلكتب الالكةرونية وجيب ع ىل النارشين أأنتسروهم تعديل رماذج معلروهم وليس منع املكتبات من اإ
 هماهما. 

لرابطات ومؤسسات املكتبات. وقد أأكد الاحتاد الاحتاد ادلويل ( تعليقات ممثل IFJوأأيد الاحتاد ادلويل للصحتيني ) .365
ادلويل للصحتيني أأنه هنا  من أأجل املكتبات واللكامت. ومع ذكل، جيب عليه  ي الوقت ذاته أأن حيصل عىل دخل من 
عارة نسخ من الكتب  ىل املناقشات املتعلقة ابإ خالل الةرخيص ابس تخدام اللكامت. وبعد الوصول لتكل النقطة، أأشار املمثل اإ

لإلكةرونية واليت دمعت وجود فةرة زمنية حمدودة والقدرة عىل فك طرق حامية تشتي التيديوهات. ومتتىلء ش بكة الانةرنت ا
ن معلية القرصنة عىل الكتب الالكةرونية سزتيد  هنا تؤثر عىل س بل العي،. اإ بنسخ مقرصنة من الكتب الالكةرونية وذلكل فاإ
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ذا أأردان القيام ابلإقراض كثيا عن القرصنة عىل الكتب املطبوعة  نه اإ لأنه من الصعب تصوير كتاب مطبوع، وذلا فاإ
عداد كتب جديدة من قبل مؤلتني متخصصني أأمرا اقتصاداي، فاإن هنا  رضورة لأمر مياثل  ذا أأردان أأن يصبح اإ الالكةروين، واإ

ىل أأن املكتبات حقوق الإعارة العامة اليت ذكرها ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات. و  أأشار ممثل الاحتاد اإ
عارة مصنتات مسعية ومسعية وبرصية وذكل مع دم  الوسائط  ي النطاق الرمقي. ول جيب أأن ترتبط أأي  اكنت تقوم ابإ
بداعية  عارة الأعامل الإ مناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلكتب فقط، ولكهنا جيب أأن تتعلق ابإ

 خلاصة ابملؤلتني وفناين الأداء  ي أأي صيغة اكنت. ا

بيان ممثل املؤسسة ادلولية  (STMوأأيد ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين  ي جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ) .366
يكولوجيا املعرفية ورصح بأأن موضوع الإعارة الالكةرونية هو موضوع معقد ومل يس متر  ي مناقشات  ي هذه الصيغة ب دون لالإ

مزيد من املعلومات. ومل تساعد املناقشات بصتة خاصة تكل املطالب امليشددة اليت أأثيت  ي املداخالت السابقة. وغالبا ما 
عارة الكتب املطبوعة  اكنت تمت مقارنة معلية النتاذ عن بعد للكتب الالكةرونية ورماذج الةرخيص للكتب الالكةرونية ابإ

عارة الكتب التقليدية اليت اكنت متثل جزءا  من مجموعة املكتبة. و ي بعض ادلول، وخاصة  ي الاحتاد الأورويب، اكنت معلية اإ
املطبوعة من قبل املكتبات العامة تندرج حتت اس تثناء حق املؤلف. ولروهذا السبب اكن يمت التعبي أأحياان عن رأأي متاده أأنه 

عارة الكتب الالك جيب السامح ةرونية" مبوجب اس تثناء حق مؤلف خمصص للمصنتات بالك من"الإعارة الالكةرونية" و"اإ
الرمقية. واعتقد أأعضاء اجملموعة ادلولية للنارشين  ي جمال العلوم والتكنولوجيا والطب أأن اكفة أأنواع املكتبات املموةل متويال 

لنتاذ للكتب املطبوعة والرمقية عاما )مثل املكتبات الوطنية واملكتبات العامة واملكتبات البحثية( لروها رساةل هممة تتعلق بتوفي ا
ن النتاذ عن بعد للكتب الإلكةرونية والةراخيص وفرت عددا متنوعا من  لقاعدة عريضة من اجلروهور. وابلرمغ من ذكل، فاإ
اخليارات لتيسي النتاذ. وقد يمت تدمي تكل اخليارات، بدل من تعزيزها، عند وضع اس تثناء "واحد ينطبق عىل لك الأمور" 

ؤلف. وقد قام النارشون والنارشون التجاريون ابلعديد من التجارب املتعلقة بامنذج الإعارة، وذكل عىل النقيض مما مت حلق امل
لقاء الضوء عىل أأوجه المتيزي والترق  زمعه. وحث ممثل اجملموعة اللجنة عىل أأن يمت اس تكامل املناقشات ابملزيد من ادلراسة لإ

لقاء الضوء علهيا،  ىل جانب وضع مبادئ للتعريف ابل راء املتبادةل والقيام بتقيص حقائق حول مسأأةل الإعارة اليت حتتاج لإ اإ
دخال اس تثناءات كبية تسمح "ابلإعارة الالكةرونية"، وهو ما سوف  ذا اكن جيب اإ والنتاذ عن بعد للكتب الالكةرونية. واإ

ىل ىل  يسمح بنتاذ دون متيزي للكتب الالكةرونية، فاإن ذكل لن يؤدي حفسب اإ تأ لك سوق رشاء الكتب، لكنه س يؤدي اإ
ن مغوض معلية وجود كتاب الكةروين  وجود تنافس بني املكتبات عىل الرعاة عرب املس تجمعات اجلغرافية التقليدية واحلدود. اإ

ىل املوقع اجلغرا ي للرعاة الطبيعيني للمك  شارة اإ تبات، خمزن  ي ش بكة الانةرنت يعىن أأن الإعارة عن بعد للمكتبات، بدون اإ
 ايت ابلنس بة للمكتبات والنارشين.ميثل حتد

ىل املراقبني وخاصة منظامت املكتبات، أأن هنا  عدد من املسائل اليت جيب  .367 ورصح وفد الربازيل، بعد الاس امتع اإ
ىل مصنتات توجد  ي مكتبات  التعامل معروها بني ادلول الأعضاء. واكنت أأول مسأأةل تتعلق بكيتية نتاذ الأفراد بصورة قانونية اإ

عارة املكتبات متثل خطوة للأمام. واكن من الواحض أأن الإعارة املقصورة عىل   ي دول أأخرى. ويبدو أأن وهجة النظر املتعلقة ابإ
احلدود الوطنية متنع تقدم الع م وتبادل املعرفة. ولتقدمي حلول لتكل املشلكة، عرب الوفد عن فروهمه أأن وجود وثيقة قانونية دولية 

ةل الثانية تتعلق بكيتية اس تخدام املكتبات للكتب الرمقية سوف جتعل من املمكن قيام املكتبات ابلإعارة ادلولية. واكنت املسأأ 
ىل  أأو الالكةرونية. لقد اس متع الوفد من املكتبات  ي ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

مقية. وقد اكن من الصعب بصورة الصعوابت اليت اكنت تتعامل معروها فامي يتعلق ابلةراخيص ومبدأأ اسينتاذ احلق  ي البيئة الر 
خاصة ابلنس بة هلم التعامل مع معلية التتاوض بشأأن الةراخيص. فتي ظل الس ياق املتغي للوسائل التكنولوجية اجلديدة، و ي 
ىل متاحف للكتب بدل من حتقيق هدفروها  غياب معاجلة دولية متوازنة للموضوع، لن تمتكن املكتبات من التكيف وقد تتحول اإ

ىل أأمثةل  ي الربازيل حيث واهجت املكتبات مصاعب  ي احلصول ورسالهت ا اليت تتعلق بيبادل املعرفة. كام اس متع الوفد أأيضا اإ
عىل تراخيص معينة من انرشين. واكن جيب أأخذ ذكل  ي احلس بان  ي تكل البيئة املتغية. وقد قدم الوفد طلبا أأو اقةراحا 

عارة املصنتات احملمية حبق مؤلف، واملواد احملمية حبقوق، واليت ميكن للمكتبة أأو دار  ابلسامح للمكتبات ودور احملتوظات ابإ
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ىل أأي مس تخدم أ خر،  ىل مكتبة أأخرى أأو دار حتظ أأخرى لتقدميروها اإ ىل املس تخدمني أأو اإ لهيا بصورة قانونية، اإ احلتظ النتاذ اإ
ن بأأي وس يةل ومهنا النقل الرمقي، برشط أأن يامتىش هذا الاس تخدام مع املامر  سات املنصتة اليت حيددها القانون الوطين. اإ

وجود نص رصحي عىل حق املكتبات  ي الإعارة العامة قد يصحح هذا الأمر. واكن الاقةراح يتعلق ابلتعامل مع املشلكة وحل 
 رسالهتا. املسأألتني اليت واهجهتا بشأأن كيتية نرش النتاذ للمصنتات عىل مس توى العامل، وكيف تس متر املكتبات  ي القيام ب

عارة املكتبات قد ورد  ي توجهيات  .368 طاره القانوين اذلي يتعلق ابإ ورصح وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء بأأن اإ
حول حقوق التأأجي وحق الإعارة وبعض احلقوق اجملاورة حلق املؤلف  1992نومفرب  19بتارخي  EEC/92/100اجمللس رمق 

عارة(. وقد أأقرت توجهيات الاحتاد الأورويب اخلاصة ابلإعارة  ي جمال امللكية التكرية )توجهيات الاحت اد الأورويب اخلاصة ابلإ
حق الإعارة العامة ابلنس بة لتناين الأداء واملنتجني ومنتجي أأول نسخة من في م، بغض النظر عن أأصل النسخ الهنائية من 

رة اخلاصة ابلحتاد الأورويب وبني حق التعويض املايل التي م. واكن جيب عدم اخللط بني حق الإعارة العامة  ي توجهيات الإعا
ماكنية قيام  ليه حبق الإعارة العامة أأيضا. وقد قدمت توجهيات الإعارة اخلاصة ابلحتاد الأورويب اإ واذلي اكن يش يع الإشارة اإ

عارة ال عامة سوف ينص عىل ادلول الأعضاء بتتويض هذه احلق. و ي جمال التطبيق، فاإن وجود اس تثناء أأو تقييد حلق الإ
عارة النسخ املطبوعة من املصنتات بدون تتويض من أأاحاب احلقوق. وقد مت تطبيق الأمر  ماكنية قيام املكتبات العامة ابإ اإ
عارة. وعندما حدث ذكل  ي اكفة ادلول الأعضاء  ي  عىل هذا النحو  ي الاحتاد الأورويب وبذكل اكن هنا  اس تثناء فعال لالإ

عتاء ادلول الأعضاء لبعض فئات املؤسسات الاحتاد الأورويب،  ماكنية اإ تطلب الأمر سداد تعويض مايل للمؤلتني ابلرمغ من اإ
من سداد هذا التعويض املايل. واكن هذا هو الإطار احلايل  ي الاحتاد الأورويب. واكن يمت أأيضا اختبار وجتربة رماذج تعمتد 

العديد من ادلول الأعضاء ابلحتاد الأورويب. وقد مسع الوفد عن املصاعب  عىل الةراخيص، فامي يتعلق ابلإعارة الالكةرونية  ي
ىل أأن هنا  حلول يمت اختبارها من خالل التعاون بني أأاحاب احلقوق  اليت تتعلق ابملوضوع من املكتبات، واس متع أأيضا اإ

أأو رماذج الأعامل  ي أأحناء العامل، وابئعي الكتب واملكتبات. واقةرح الوفد أأنه سوف يكون من املتيد التعرف عىل التجارب 
 اوز وجود جمرد اس تثناء أأو تقييد.وهو ما سوف يساعد عىل زايدة فروهم املسأأةل فامي يتج

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره لوفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء لوصف نظام الإعارة العامة.  .369
 يتعلق ابجلوانب الأخرى للموضوع. ووفقا لقوانني الولايت املتحدة، فاإن هنا  وسأأل عن جتارب ادلول الأعضاء الأخرى فامي

املكتبات ودور احملتوظات التقييدات والاس تثناءات لتائدة أأحاكم تعاقدية معينة تبطل أأحاكم حق املؤلف، مبا  ي ذكل 
ذا اكنت ادلول الأعضاء الأخرى دلهيا قواعد مماثةل  ي قوانيهنا احمل  ذا اكن الأمر كذكل فكيف تعاملت وتساءل عام اإ لية أأم ل، واإ

 احملتوى الرمقي.التقييدات والاس تثناءات لتائدة مع التعارض بني بنود العقد و 

عارة املكتبات  ي البيئة الرمقية. لقد تضمن نظام املكتبات العامة  ي ش ييل و ي مديرية املتاحف  .370 ىل اإ وأأشار وفد ش ييل اإ
عارة املصنتات احملمية عرب الانةرنت واملصنتات اليت تعترب ملاك واملكتبات مكتبة رمقية منذ عد ة س نوات. واكنت تسمح ابإ

ىل النصوص جماان، بصيغة رمقية، داخل ش ييل  عاما. وقد مسحت هذه الأداة التعاةل ل لف املواطنني  ي ش ييل ابلنتاذ اإ
%  ي 35.4، اكنت هنا  زايدة بنس بة مصنتا قابال للتحميل و ي العام املايض 8000وخارهجا. واكن هنا  حوايل 

املس تخدمني اجلدد. ويوجد ابملكتبة الوطنية بش ييل مركزا وطنيا للمصادر الرمقية يسمى ذاكرة ش ييل واكنت تكل املصنتات 
ىل نرش معلية  الرمقية تيناول موضوعات متثل جزء من الروهوية الثقافية. وقد بدأأ املرشوع  ي التضاء الافةرايض، وهو ما أأدى اإ

. وقد مت أأيضا تدشني برانم  لإنشاء حمتوى رمقي 2001النتاذ والاطالع عىل مجموعات تراثية  ي مركز مكتبة اخلرائط  ي عام 
. وقد اكنت جتربة رائدة  ي جمال تداول احملتوى عرب الانةرنت وحصل الربانم  عىل جائزة س توكروهومل للتحدي 2003 ي عام 

عامل الانةرنت، ويه متنح ملن اس تخدموا تكنولوجيا املعلومات لتحسني جودة حياة املناطق واليت تعترب مبثابة جائزة نوبل  ي 
عارة املكتبات  ي البيئة الرمقية وحاجة ادلول النامية لإنشاء  الأقل حظا والأكرث معاانة من العامل. وقد اكن ذكل مثال عىل اإ

را لوجود عدد كبي من هذه املصنتات احملمية حبق املؤلف، فاإن منصات توفر نتاذا جمانيا مبارشا لاكفة أأنواع املصنتات. ونظ
ىل احلصول عىل تراخيص لالس تنسا  الالكةروين لروها وتوصيلروها للجمروهور. و ي هذا الس ياق، اكن من املثي  هنا  حاجة اإ

 بات واملؤسسات. لالهامتم التعرف عىل جتارب تتعلق ابلس تثناءات احملمتةل  ي مقابل العمل املروهم اذلي تقوم به املكت 
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كر أأن قدرة املكتبات  .371 ىل أأنه  ي حاةل الاس تنسا  ومن أأجل"حامية النسخ" كام متت عنونهتا، فقد ذ  وأأشار الرئيس اإ
عىل اس تنسا  املصنتات من أأجل املس تخدم الهنايئ لضمروها جملموعته يه مسأأةل جيب دراس هتا. ويمتثل أأحد اجلوانب الأخرى 

املصنتات اس تجابة لطلبات من مس تخدمني هنائيني من مكتبات أأخرى، لكن مت التأأكيد  ي قدرة املكتبات عىل اس تنسا  
ذا اكنت تكل املكتبات تقع خارج احلدود، ومع  6عىل أأن ذكل قد يتعارض مع املوضوع  املتعلق ابلس تخدامات عرب احلدود، اإ

املتعلق  1يتداخل أأيضا مع املوضوع  قدرة املكتبات عىل اإصالح مصنتات من أأجل أأغراض معل نسخ احتياطية، وهو ما قد
طارها، أأي مبوجب  ابحلتظ. وميكن أأن يساعد القيام هبذه العملية عىل فصل احلدود اليت ميكن دراسة الاس تنسا   ي اإ

. وفامي يتعلق ابلس تخدامات املمكنة لالس تنسا  لأغراض البحث وادلراسة اخلاصة واليت مت ذكرها، مت التتكي  ي 2املوضوع 
ذا مت منح بعض الاس تثناءات  مناجه خمتلتة. ولقد مت ذكر بعض مناجه الةراخيص عىل سبيل املثال. وعالوة عىل ذكل، اإ

ىل الةركزي بصتة خاصة عىل اختبار الثالث خطوات حىت ل يتعارض ذكل مع الاس تغالل الطبيعي  هنا حتتاج اإ والتقييدات، فاإ
ضافية من خالل أ راء خمتلتة. واكن أأحد هذه للمصنف، أأو املصلحة املرشوعة لأاحاب احلقوق. وقد  مت التعبي عن رشوط اإ

ضافة تعويض مايل عند السامح هبذا النوع من الاس تنسا  مع اس تخدام الإدارة اجلاعية كذكل. كام اقةرح  ماكنية اإ ال راء هو اإ
ات الأخرى. وفامي يتعلق رضورة فصل ما يتعلق بصتة خاصة مبوضوع الاس تنسا ، مع احلرص عىل عدم التداخل مع املوضوع

، وهو الإيداع القانوين، اكنت هنا  شواغل بشأأن كيتية الاعةراف ابلعالقة ابمللكية التكرية، أأو مع الاس تثناءات 3ابملوضوع 
ح والتقييدات عىل وجه التحديد. وابلرمغ من أأنه مت التأأكيد عىل أأن الإيداع القانوين همم ابلنس بة حلتظ الةراث الوطين، مت اقةرا

. واكنت هنا  شواغل تتعلق بأأنه من أأجل ضامن تطبيق الإيداع القانوين ينبغي أأن 1التعامل معه مكوضوع فرعي للموضوع 
فقد تلقوا  4نضع  ي احلس بان موقف الإيداع القانوين الرمقي، وهو ما اكن يواجه بعض التحدايت. وفامي يتعلق ابملوضوع 

عارة املكتبات، مبا  ي ذكل بعض ال راء حول كيتية التعامل معروها. واكن هنا  أأس ئةل أأكرث من الترصحيات  معلومات حول اإ
ىل دراسة كيتية تركزي  حول هذا املوضوع لأنه مت التأأكيد عىل أأنه موضوع معقد. لقد أأدت معلية الإعارة الالكةرونية اإ

بدراسة موقف التعلمي الالكةروين اكنت  الاس تثناءات عىل الإعارة العامة للنصوص الورقية أأو البضائع املادية. وعندما قاموا
هنا  بعض الشواغل اليت تتعلق ابلس تخدام غي املرخص وكيتية جتنبه. ومن أأجل التعامل مع تكل الشواغل، مت طرح بعض 
الاقةراحات اليت تضمنت وجوب عدم اس تخدام الإعارة لتحقيق مزااي جتارية وتوضيح أأن بعض الصيغ جيب أأن تندرج حتت 

. واكنت هنا  هجود جارية تتعلق بتروهم الثالثة موضوعات الأخية. وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل اجلروهود اليت صيغ أأخرى
ىل الشواغل اليت أأثيت  بذلهتا من أأجل رمس حدود املوضوعات، وفروهم املبادئ املتعلقة ابملوضوعات ذات الصةل، ابلإضافة اإ

عن شكره أأيضا لروها عىل هجودها املتعلقة ابلتوصل لطرق للتعامل مع تكل عند مناقشة الاس تثناءات والتقييدات. كام عرب 
ذا اكنت تمتزي ابلكتاءة الالزمة أأم ل  الشواغل، سواء من خالل بعض الرشوط أأو بعض املناجه الأخرى، بعد حتليل ما اإ

واخلالفات املرشوعة اليت لتغطية اكفة املواقف. وسوف حياول الرئيس توضيح املناقشات، أ خذا  ي احلس بان اكفة ال راء 
 لزالت قامئة، بدون الإحياء لأحد أأو دفع أأحد حنو نتاجئ غي مرغوب فهيا. 

والبحث والأشخاص ذوي لتائدة مؤسسات التعلمي والاس تثناءات  التقييدات من جدول الأعامل : 7البند 
عاقات أأخرى  اإ

ىل البند  .372 الاس تثناءات لتائدة مؤسسات التقييدات و من جدول الأعامل وهو 7رصح انئب الرئيس بأأنه س ينتقل اإ
عاقات أأخرى. كام اكن من الرضوري أأن يمت الأخذ  ي احلس بان ما مت بشأأن موضوع  التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

ىل النظام املقةرح للمناقشات. وأأشار اإىل التقييدات و الاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات. وأأشار انئب الرئيس اإ
ىل املناقشات. كام دعا الأمانة  27/8واليت ميكن أأن جندها أأيضا  ي املرفق  .SCCR/26/4/provيقة رمق الوث  شارة اإ بوصته اإ

التقييدات لعرض أ خر املس تجدات عىل الوفود حول املسائل اليت تطورت بعمق كبي منذ ادلورة الأخية وخاصة 
عاقات أأخرى.البحث والأشخاص الاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي و و  ذوي اإ

قلميية  .373 ورصحت الأمانة بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة طلبت من الأمانة حتديث ادلراسات الإ
قلميية لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث. وقد لكتت الأمانة  اليت قامت هبا  ي السابق حول الاس تثناءات والتقييدات الإ
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جراء ادلراسة واكن ا هو اذلي يقوم بدور قيادي. واكن من املتوقع  لربوفيسور دانيال سين ، أأحد مؤلتي ادلراسة الأصلية،ابإ
أأن تتوافر ادلراسة من أأجل اس تخداهما  ي العرض التوضيحي  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 

القيام ابدلراسة . و ي العام التايل، اكنت الأمانة ختطط لتلكيف 2016واحلقوق اجملاورة واذلي اكن من املقرر أأن تمت  ي مايو 
عاقات أأخرى  ي للتقييدات والاس تثناءات لتائدة الأخرى اليت مت طلهبا، ويه عبارة عن دراسة نطاق  الأشخاص ذوي اإ

قراءة املطبوعات. واكن من املتوقع أأن تكون ادلراسة جاهزة للعرض التوضيحي واملناقشة  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة 
 .2016املقرر انعقادها  ي نومفرب ؤلف واحلقوق اجملاورة ادلامئة املعنية حبق امل

التقييدات ورصح وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، بأأنه اس متر  ي التأأكيد عىل أأمهية تبادل اخلربات حول  .374
ف واملبادئ، وفقا والبحث. كام عرب عن اعتقاده بأأن املناقشات املتعلقة ابلأهدا والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي

لقةراح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ميكن أأن تس تمكل هذا العمل. ولحظت اجملموعة غياب مماثل للتوافق  ي الرأأي حول 
املكتبات ودور التقييدات والاس تثناءات لتائدة بند جدول الأعامل كام اكن احلال ابلنس بة لبند جدول الأعامل السابق، وهو 

ىل غرار بند جدول الأعامل السابق، ميكن أأن ترشدان نتس الاعتبارات للميض قدما وجيب أأخذها  ي احملتوظات. وع
تاعل بشأأن املوضوع الاعتبار بصورة اكفية عند القيام مبزيد من العمل فامي يتعلق هبذا البند. وميكن للمجموعة الاس مترار  ي الت

جيابية.  بروح اإ

التقييدات والاس تثناءات عن اجملموعة الإفريقية، اإىل بند جدول الأعامل حول وأأشار وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة  .375
عاقات أأخرى. وأأكد عىل أأمهية موقته لتائدة  املكتبات ودور احملتوظات، واملؤسسات التعلميية والبحثية، والأشخاص ذوي اإ

ىل أأن هنا  فراغا جيب ملؤه من خالل وضع وثيقة دولية تركز عىل الاس تث  ناءات والتقييدات. ورحب الوفد اذلي يشي اإ
والبحث. كام عرب الوفد عن أأمهل أأيضا  ي أأن يمتكن  التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلميبتقرير الرئيس حول 

عاقة قراءة املطبوعات. وطالب بقيام الأمانة  جراء دراسة نطاق حول الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، خبالف اإ من اإ
عداد  لقاء الضوء علهيا  ي الوثيقة والرئيس ابإ وثيقة مجمعة حول اجملالت اليت متت مناقش هتا واملبادئ والعنارص اليت مت اإ

SCCR/33/4/prov.  املكتبات ودور التقييدات والاس تثناءات لتائدة حبيث ميكن عقد نتس املناقشات املركزة حول
،  SCCR/26/4عليقات املوجودة  ي الوثيقة املطوةل احملتوظات. وقد رأأى الوفد أأن وجود وثيقة أأصغر، رمبا بدون الت 

 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.س يكون متيدا ابلنس بة ملناقشات اللجنة ادلامئة املعن 

عاقة قراءة املطبوعات اكن سيمت التلكيف هبا  .376 وأأكدت الأمانة عىل أأن ادلراسة الاس تطالعية حول الإعاقات خبالف اإ
 .2016 ي يناير 

ومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عىل اهامتم اجملموعة مبشاركة اخلربات وأأكد وفد ر  .377
وأأفضل املامرسات اخلاصة ابس تثناءات وتقييدات حق املؤلف املتعلقة ابملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي 

عاقات أأخرى. واكنت املرونة اليت انهتجروها النظام ادلويل  احلايل قد وفرت الاحامتلت الاكفية اليت يرغب الوفد  ي مناقش هتا اإ
بتعمق، حبيث تصبح ادلول الأعضاء جمروهزة بصورة أأفضل  ي هجودها الرامية لصياغة اس تثناءات وتقييدات. وكام رصح الوفد 

ذا اس تطاعت ال  حراز تقدم  ي املسأأةل، اإ نه يؤمن بأأنه سيمت اإ لجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف ابلتعل  ي ادلورات السابقة، فاإ
 التتاق بشأأن الأهداف املشةركة. واحلقوق اجملاورة

وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس والأمانة عىل العمل اذلي قاما به بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة  .378
عاقات أأخرى. واكن  ي انتظار املزيد من ادلراس ات حول املسأأةل وقد أأعطى مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

جراء مزيد من املناقشات حول تكل املسأأةل. كام عرب عن أأمهل  ي أأن  اهامتما كبيا للنتاذ املنصف للتعلمي من قبل اجلروهور وتوقع اإ
 يد من الاهامتم من اكفة الأطراف.حتظى املسأأةل ابملز 
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ىل موقف اجملموعة  ي ورصح وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الال .379 تينية والاكرييب، بأأنه أأشار اإ
عاقات  بياهنا العام. وهتمت اجملموعة اهامتما كبيا ابملناقشات والتقييدات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

ع اقة قراءة أأخرى. كام رحب ابملعلومات اليت حصل علهيا من الأمانة فامي يتعلق ابدلراسات اخلاصة ابلأشخاص ذوي اإ
رشادات من الرئيس حول كيتية دفع املسأأةل قدما، طاملا أأنه أأمر حيظى بأأ  ىل احلصول عىل اإ ولوية كبية دلى املطبوعات وتطلع اإ

 أأعضاء اجملموعة.

التقييدات والاس تثناءات لتائدة ورصح وفد الروهند، متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أ س يا واحمليط الروهادي، بأأن  .380
عاقات أأخرى لروها أأمهية كبية وتتطلب دراسة جادة من قبل ادلول الأعضاء،  مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

من أأجل وجود ش بكة دولية مناس بة. ويوجد دلى ادلول النامية وأأقل ادلول رموا رساةل هممة تمتثل  ي رفع مس توى أأقل 
ات التعلميية أأحد الطرق الروهامة. ويعترب وجود نظام الساكن حظا من التقر وتعترب موارد املعرفة املقدمة من خالل املؤسس

عاملي مناسب حول التقييدات والاس تثناءات من احللول اجليدة. وتعترب معاهدة مراك، أأحد العالمات البارزة ابلنس بة 
ء بقوة ملعايق البرص ولس تكامل رسالهتا جيب مد نطاقروها ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وحث الوفد ادلول الأعضا

ىل توافق  ي   الرأأي حول هذه املسأأةل املروهمة.عىل منح اهامتم جاد للمسأأةل والتوصل اإ

ودرس وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء كيتية متكنه من تقدمي ادلمع املالمئ للمؤسسات التعلميية والبحثية ابلنس بة  .381
عاقات أأخرى  ي العامل التناظري والرمقي. واكن الو  فد يرغب  ي املشاركة بصورة بناءة  ي املناقشات وعرب للأشخاص ذوي اإ

عن اعتقاده بأأن الروهدف اكن يمتثل  ي متكني ادلول الأعضاء من صياغة وتبين اس تثناءات وتقييدات معتربة  ي هذه اجملالت 
واكن من املروهم أأن حتافظ  من خالل الإطار القانوين ادلويل احلايل. ومل ير أأنه من املالمئ السعي حنو وضع واثئق قانونية ملزمة.

ادلول الأعضاء عىل قدر معني من املرونة، وهو أأمر مالمئ  ي ظل وجود أأنظمة قانونية خمتلتة  ي خمتلف ادلول الأعضاء. و ي 
ىل جانب تطبيق الاس تثناءات. وعرب الوفد عن  العديد من ادلول الأعضاء، لعبت الةراخيص دورا هاما، مبا  ي ذكل دورها اإ

ذا مت بطريقة شامةل ومهنجية للتوصل اإىل حلول جيدة اعتقاده بأأ  جراء جيدا وخاصة اإ ن تبادل أأفضل املامرسات ميكن أأن ميثل اإ
ذا اكنت هنا  اس تثناءات وتقييدات وطنية أأو حلول تتعلق ابلةراخيص  ي  للتعامل مع أأي مسائل حمددة متكن من حتديد ما اإ

مت به اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول هذا املوضوع املعاهدات ادلولية احلالية. واكن العمل اذلي قا
ذا اكن دلى اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نتس التروهم لنقطة البداية والأهداف من  ميثل نييجة هممة اإ

ىل اس تخدام يمتزي ابلكتاءة للوقت الإجراء. واكن الوضوح حول هذا اجلانب أأمرا همام، وجيب مواصلته مع وضع ا حلاجة اإ
ية حبق املؤلف واملوارد  ي احلس بان، بنتس الطريقة اليت تتعلق ابملوضوعات الأخرى اليت متت مناقش هتا  ي اللجنة ادلامئة املعن 

 واحلقوق اجملاورة.

لتائدة والاس تثناءات تقييدات ة ابل وعرب وفد س نغافورة عن شكره للرئيس والأمانة عىل املسأأةل املروهمة املتعلق .382
عاقات أأخرى. وعرب الوفد عن تطلعه اإىل الاطالع عىل نتاجئ ادلراسة اليت  مؤسسات ادلراسة والبحث والأشخاص ذوي اإ
لكتت هبا الأمانة. واكنت مسأأةل نقل املعرفة عرب احلدود من املوضوعات اليت تظروهر  ي خمتلف املسائل اليت اكنوا يناقشوهنا. 

طار متيد ملناقشة احملتوى  ي البيئة الرمقية يعترب عابرا للحدود وقد رأأت س نغافورة،  مثل ادلول الأعضاء الأخرى، أأن وجود اإ
ىل تيسي التع م والتروهم والتواصل عرب اجملمتعات والثقافات بصورة كبية. وعرب عن رغبته  ي تعليق املناقشات  كام أأدى ذكل اإ

ىل أأن تبادل معلومات ومعرفة اكفية ي  عترب أأكرث أأمهية للمجمتعات الأقل حظا، اليت واهجت حتدايت  ي النتاذ للمواد والإشارة اإ
اليت اكنت متوافرة بسروهوةل لل خرين. و ي هذا الصدد، اكنت معاهدة مراك، تيناول هذه الثغرة وتعطي جممتع معايق البرص نتاذ 

الأخرى أأنه اكن واحدا من الأعضاء العرش أأفضل عرب احلدود للمعرفة. وقد عرب الوفد عن سعادته لإبالغ ادلول الأعضاء 
الأوائل اذلين قاموا بذكل  ي بداية هذا العام. وابلرمغ من ذكل، اكن ل يزال هنا  العديد من ادلول الأعضاء اليت جيب أأن 

اءات تقوم بذكل وحث وجشع ادلول الأعضاء الأخرى عىل تطبيق هذه املعاهدة املروهمة. واكنت املناقشات املتعلقة ابلس تثن
والتقييدات فرصة لأن يقوموا بيبادل خرباهتم الوطنية، وهو ما ميكن أأن يكون متيدا لدلول الأعضاء الأخرى. ومثل العديد 
من ادلول الأعضاء، قامت س نغافورة بتطبيق اس تثناءات وتقييدات أأفادت املؤسسات التعلميية والبحثية ابلإضافة اإىل 
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عاقات أأخرى. و ي بداية هذا العام قامت بتطبيق قوانني مسحت للروهيئات اليت  املؤسسات اليت اكنت تدمع الأشخاص ذوي اإ
لهيا أأعامل تمتتع حبامية حق املؤلف. وقد  عاقات القراءة بعمل نسخ ذات صيغة ميكن أأن تنتذ اإ دارة مؤسسات تتعلق ابإ تقوم ابإ

معلية طويةل ل داعي لروها تتعلق ابملوافقة تلقت تعقيبات من جممتع املعاقني بأأن القانون مرحب به لأنه مكن من التخلص من 
عىل طلب مؤسسة بعمل نسخة من كتاب ذات صيغة قابةل للنتاذ. وقد قامت معاهدة مراك، بتغيي حياهتم. وأأيد الوفد 
فراد من خالل منصات دولية مثل موقع كورسيا اذلي  دراج اس تخدام التكنولوجيا ابملناقشات لتوفي مزيد من النتاذ للأ اإ

دورات من جامعات عريقة مثل جامعة ديو  وجونز هوبكيزن وقامت جامعة س نغافورة ابملوافقة عىل كورسيا. ومما ل  يقدم
ذا متت موازنهتا  ناكره أأن العامل اذلي عاشوا فيه هو عامل يتصل بعضه ببعض. وسوف تتيد معلية نقل املعرفة عرب احلدود اإ ميكن اإ

 ول من منظور اجملمتعي والثقا ي.ف ادلبصورة معقوةل مع حقوق أأاحاب حق املؤل

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن أأهداف ومبادئ اس تثناءات وتقييدات مؤسسات التعلمي والتدريس  .383
اكنت تعمتد عىل مبدأأ عام متاده أأن الاس تثناءات والتقييدات  SCCR/27/8 والبحث واليت قدهما الوفد من خالل الوثيقة

للتقييدات لف أأو لس تخدامات معينة تعترب جزءا ل يتجزأأ من أأي نظام حق مؤلف متوازن. وميكن املناس بة حلق املؤ 
ىل تيسي النتاذ والاس تثناءاات ملالمئة اليت تامتىش مع الالزتامات ادلولية، مثل الاختبار ذي الثالث خطوات، أأن تؤدي اإ

ن النتاذ للمواد  يعترب أأمرا همام ابلنس بة لصناعات حق املؤلف. وتقدر قمية للمعرفة والتع م والبعثات. و ي نتس الوقت، فاإ
مليار دولر أأمرييك س نواي  ي أأمرياك  14مليار دولر و 12صناعة نرش الكتب املطبوعة  ي سوق التعلمي مببلغ يةراوح بني 

من خالل رماذج ترخيص جديدة الشاملية؛ واس تجاب النارشون للحاجة املزتايدة للمزيد من النتاذ الأكرث مرونة للمواد التعلميية 
ومبتكرة وزايدة النتاذ للمحتوى الرمقي. ورأأى الوفد أأن املزيد من العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات جيب أأن يركز عىل 
التوصل لأرضية مشةركة تتعلق ابلأهداف عالية املس توى واملبادئ ودراسة اكمل نطاق الاس تثناءات التعلميية من قبل الأمم 

أأحناء العامل. ولتحقيق هذه الغاية، اكن الوفد همامت مبعرفة املزيد عن كيتية قيام ادلول الأعضاء الأخرى بتطبيق مثل هذه  ي اكفة 
الاس تثناءات والتقييدات  ي قوانيهنا الوطنية، وخاصة فامي يتعلق ابلأنشطة التعلميية  ي الطريق الرمقي وكيف معلت تكل 

 سوق التجارية التعلميية. ادلول الأعضاء عىل تيسي ودمع ال 

وأأيد وفد ش ييل بيان وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، فامي يتعلق بأأمهية نوع  .384
ىل مناقش ته من قبل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وخاصة  الاس تثناءات والتقييدات. واكن أأمر حيتاج اإ
عداد ادلراسات  مانة عىل اإ الأدوات الرمقية للتع م عن بعد واليت اكنت متيدة  ي بدلان مثل ش ييل. وعرب الوفد عن شكره للأ

سروهاما كبيا  ي النقاش.  قلميية اليت ع م أأهنا سوف تسروهم اإ  الإ

كوادور أأنه قام من خالل جملسه الوطين بوضع معيار جديد لالبتاكر والبحث وامللكي .385 ة التكرية وأأنه جعل ورصح وفد اإ
البحث عن التوازن بني ماليك احلقوق، واملس تخدمني واجملمتع بصتة عامة كنقطة بداية. ويعترب مرشوع القانون اذلي اكنت 
عادة هيلكة الهن  املؤسيس واملتاهميي  ىل اإ بداع اكنت تسعى اإ تعمل عليه حكومته مبثابة أأداة عضوية للمعرفة والابتاكر والإ

ليه عىل أأنه املتعلق ابمللك  ية التكرية. لقد سعى املرشوع لإحداث تغيي  ي المنوذج املتعلق هبذا املوضوع، من أأجل النظر اإ
وثيقة، لضامن متكيهنم من ضامن الرفاه وحسن املعيشة  ي تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتاكر والثقافة. وعرب الوفد عن 

ف واحلقوق اجملاورة جيب أأن تضع حلول دولية ميكن أأن تضمن التوازن املنصف اعتقاده بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤل
ىل الثقافة واملعرفة. واكن من احلمكة  ومن مث تعزيز الابتاكر دون نس يان احلقوق الأخرى مثل الصحة والتعلمي وضامن النتاذ اإ

 من ذكل، اكن من املروهم أأيضا الاس مترار  ي ومن املالمئ ضامن أأن تسي دراسة الأمانة قدما وسوف ت نتظر النتاجئ. وابلرمغ
كوادور بتأأييد بياين وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان  التتكي  ي والعمل عىل املوضوع؛ و ي هذا الصدد قامت اإ

 أأمرياك الالتينية والاكرييب، ووفد ش ييل. 

عاقات أأخرى  تعلميالتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات ال ورصح وفد الروهند بأأن  .386 والبحث والأشخاص ذوي اإ
تزايدت أأمهيهتا بصتة خاصة  ي عامل حسيق. وابلرمغ من أأن بعض ادلول الأعضاء ميكهنا حتقيق التقدم بشأأن وضع ترشيعات 
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طار دويل ميكن أأن  نشاء اإ ن العديد مهنا اكن يلزمه اللحاق هبذه املعايي. ومن بني احللول املقةرحة اإ يشلك وطنية مالمئة، فاإ
اليرشيعات احمللية لأن وجود املزيد من الاختالفات  ي اليرشيعات الوطنية من شأأنه أأن ميثل عقبة  ي سبيل تدفق تبادل 
طار دويل للتغلب عىل مثل هذه العقبات. لقد توقف العامل أأمام قضية "من ميتلكون  نه من الرضوري وجود اإ املعرفة. وذلا فاإ

ةل املاضية، ويه مشلكة جيب حلروها واكن دلهيم أأيضا مشلكة "من ميتلكون املعرفة ومن ل ومن ل ميتلكون"  ي العقود القلي
ىل العالج. ومثلام هو احلال ابلنس بة للك حافز من حوافز امللكية التكرية، جيب مواءمهتا مع  ميتلكون املعرفة" واليت حتتاج اإ

ة عىل حق اجلروهور بصتة عامة  ي النتاذ. وحث الوفد س ياسة نتاذ مناس بة. لقد اكنت رشعية حق املؤلف تعمتد بصورة مبارش 
طار دويل.   ادلول الأعضاء عىل العمل من أأجل حتقيق هدف وضع اس تثناءات وتقييدات  ي اإ

وقام وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة  ورصح انئب الرئيس بأأن العديد من الوفود قد أأاثرت تكل النقطة .387
عاقات  التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلميالإفريقية، مبحاوةل تركزي املناقشات عىل  والبحث والأشخاص ذوي اإ

ىل وثيقة  ىل الأهداف واملبادئ. وقام انئب ال SCCR/27/8أأخرى من خالل تطوير املبادئ. وأأشار اإ رئيس اليت أأشارت اإ
 بتتح الباب للمنظامت غي احلكومية لعرض أ راهئا فامي يتعلق ببند جدول الأعامل. 

ورصح وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بأأنه يدمع املناقشات املتعلقة  .388
عاقة قراءة املطبوعات الاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ لتقييدات واب عاقات أأخرى خبالف اإ

صدار أأحاكم مس بقة عىل نييجهتا. وقد اس متع الوفد لبعض ال راء املثية لالإجعاب  لكنه أأيد املناقشات الرصحية واملتتوحة بدون اإ
عداد رمس ب  ياين جديد. حول تبادل اخلربات بشأأن املبادئ والأهداف، وذكر أأن اجملموعة الإفريقية قد اقةرحت حال يتعلق ابإ

كام اس متع الوفد أأيضا اإىل خمتلف ال راء اليت طرحت فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات. وقد ذكرت بعض الوفود معلية 
دراج تكل املوضوعات  ي الاس تثناءات والتقييدات. واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هممتة بسامع تكل الوفود  اإ

تعلقة ابلسي قدما. وقد تقبلت اجملموعة تكل ال راء اجلديدة والطرق اليت سيساعد عىل دفع القضااي ويه ترشح أ راهئا امل 
للأمام. وعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن فروهمروها أأنه من املروهم احلصول عىل معلومات من ادلراسة اجلديدة، 

عاقات الأخرى. و ي التةرة  اليت مل حيصلوا فهيا عىل معلومات بعد، اكن من املروهم الاس امتع اإىل وخاصة من الأشخاص ذوي الإ
أ راء ادلول الأعضاء الأخرى فامي يتعلق بكيتية دفع املناقشات قدما. وطالبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابحلصول 

جراء املزج.   عىل مزيد من املعلومات من تكل الوفود اليت طالبت ابإ

ذا اكن ذكل ورصح وفد الي .389 وانن أأن القيود الزمنية تمكن  ي يد الأمانة. كام سعى الوفد أأيضا للحصول عىل توضيح ملا اإ
 اقةراحا جديدا أأم أأنه اقةراح مت طرحه  ي السابق. 

ىل النسخة اجملمعة من وثيقة مكونة من  ورصح وفد نيجياي .390 صتحة واليت يقومون مبناقش هتا حاليا،  61أأنه قد أأشار اإ
ىل الوثيقة  ىل أأنه اكنت هنا  عنارص خمتلتة، SCCR/26/4/provوتتعلق ابملكتبات ودور احملتوظات. وأأشار اإ . وأأشار اإ

ومجموعة دول أ س يا واحمليط  دلان أأمرياك الالتينية والاكرييبمجموعة بحيث قامت اجملموعة الإفريقية والوفود الأخرى، مبا  ي ذكل 
واكن جيب مناقشة هذه العنارص  ي ظل الوثيقة املنشودة املتعلقة  الروهادي، بطرح اقةراحات تتعلق مبوضوعات جدول الأعامل.

ذا اس تطاعوا جتميع تكل العنارص ووضعروها  ي نص مثل  ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات. واإ
ذا اس تطاعوا القيام بعملروهم بنتس الطريقة اليت قاموا هبا  النص اذلي قدمه الرئيس ابلنس بة للمكتبات ودور احملتوظات واإ

 ابلنس بة للمكتبات ودور احملتوظات، س تكون معلية اس تغالل الوقت أأكرث فاعلية وكتاءة. 

املكتبات ودور احملتوظات اكنت متيدة س تثناءات لتائدة التقييدات والاوعرب انئب الرئيس عن موافقته عىل أأن  .391
عاقات أأخرى،  وساعدت املناقشات. ومن أأجل دمع املناقشات املتعلقة ابملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي اإ

ضل طريقة ممكنة، اقةرح قيام الأمانة برمس جدول،  ي حماوةل لتجميع الواثئق اليت حبوزهتا. وميكن للجنة عندئذ اس تخداهما بأأف



SCCR/31/6 Prov. 
103 
 

التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات حبيث ميكهنا ابلتعل توضيح املوضوعات،  ي ضوء ما جيب مناقش ته حول مسأأةل 
عاقات أأخرى.  التعلمي  والبحث والأشخاص ذوي اإ

مجموعة بدلان  ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن هنا  اقةراح مثي لالهامتم من قبل وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن .392
أأمرياك الالتينية والاكرييب، واذلي تداخل مع موقف وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية. واكن من املروهم وضع 
وثيقة مجمعة تقوم بتجميع اكفة املواقف حول املوضوعات اليت اكنوا يناقشوهنا. واكن ميكهنم القيام بنتس الشئ ابلنس بة 

ميية والبحثية. لقد اكنت املناجه واملبادئ اليت يتحدثون بشأأهنا مامتثةل متاما. ما يه املكتبة؟ وما هو الغرض من للمؤسسات التعل 
ن املكتبة ليست مركزا ثقافيا حفسب. لكهنا مركز لدلراسة والبحث ويه رضورية ابلنس بة للمؤسسة التعلميية. ومل  املكتبة؟ اإ

ذا قاموا ابلتصل بيهنام بصورة متتعةل. وقد قام  ير الوفد أأي جدوى لوجود نقطتني وموقتني منتصلني لأهنم يضيعون الوقت اإ
مانة،  ي ادلورة التالية، تقدمي مسودة لروهذه الوثيقة. وس ميكهنم حتقيق املزيد بصورة هامة  الوفد بطرح هذا الاقةراح وميكن للأ

ذا اكن دلهيم وثيقة واحدة حول  املكتبات ودور احملتوظات س تثناءات لتائدة التقييدات والاومنتجة  ي الوقت املصص اإ
واملؤسسات التعلميية والبحثية تضم لك ذكل  ي وثيقة واحدة. واكن ذكل أأمرا همام وميكن أأن يساعدمه  ي حتقيق طترة  ي 

لقاء الضوء علهيا يه أأهنم سي  متكنون من القيام معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. واكنت أأمه نقطة ينبغي اإ
 اإىل حد كبي بتقليص الوقت اذلي يقضونه  ي مناقشة أأمور اكنت متثل بصتة أأساس ية نتس القضااي. 

ىل بيان وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية. وعرب عن فروهمه أأن الهن  اذلي طرحه  .393 وأأشار وفد الربازيل اإ
يقه عىل املؤسسات التعلميية والبحثية، وفقا ملا رأأته اجملموعة الإفريقية. ومل الرئيس للمكتبات ودور احملتوظات ميكن تطب 

يسيبعد اقةراح وفد الاحتاد الرويس لكنه عرب عن رغبته  ي أأن يتروهم بوضوح أأثر ذكل عىل املوضوعني. وفامي يتعلق بتكرة قيام 
عداد وثيقة، فقد رأأى أأن أأفضل سبيل هو السامح لدلول الأعضاء  ابلس مترار  ي الاسةرشاد خالل املناقشات. الأمانة ابإ

ىل الوثيقة اليت قدهما الرئيس، للمكتبات ودور احملتوظات رأأى الوفد أأن وجود وثيقة مماثةل تتضمن وتقدم  وعندما أأشاروا اإ
رشادات لدلول الأعضاء وموضوع املناقشة سوف ميثل أأفضل أأسلوب دلفع املسأأةل قدما. وأأيد الوفد اقةراح وفد نيجي اي، اإ

 متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية. 

ثراء مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق  .394 ورصح وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، بأأن اجملموعة تؤيد اإ
لأعامل كام املؤلف واحلقوق اجملاورة. لقد اكنت املناقشات متيدة، وبعد الإشارة اإىل ذكل، عرب الوفد عن رضاه بشأأن جدول ا

 هو. 

اثرة بعض املسائل. وقد ذكرت بعض الوفود فائدة  .395 ورصح انئب الرئيس بأأنه نظرا للمداخالت فقد اكن من الرضوري اإ
عداد جدول مماثل للجدول اذلي أأعدته من أأجل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات،  قيام الأمانة ابإ

عاقات  التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلميبشأأن  من أأجل املناقشات املس تقبلية والبحث والأشخاص ذوي اإ
جراء مناقشات متتوحة حول املسائل املتعلقة مبوضوع  التقييدات أأخرى. وقد اس متعوا أأيضا لالقةراحات املتعلقة ابإ

م ميرون بوقت قد حيدث به بعض والبحث. واكن من الرضوري أأيضا الترصحي بأأهن والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي
املكتبات ودور احملتوظات، ومن انحية أأخرى، التقييدات والاس تثناءات لتائدة التوافق بشأأن موضوعات، مفن انحية هنا  

عاقات أأخرى. وقد يكون هنا  بعض التداخل. وفامي يتعلق ابلقةراح  هنا  املؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي اإ
عداده اذلي طرحته  عداد وثيقة مجمعة حول بنود جدول الأعامل، حبيث تش به اجلدول اذلي مت اإ اجملموعة الإفريقية، واملتعلق ابإ

خبصوص الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات، فاإهنا سوف تساعد الوفود عىل احلصول عىل 
سييضاح بعض املسائل اليت طرحت  ي الوثيقة أأيضاحات بشأأن بعض املوضوعات واملسائل، كام س متكهنا من ا

SCCR/26/4 prov وسوف متكهنا من حتقيق تقدم  ي مناقشات بند جدول الأعامل ووضع صيغة أأفضل ملناقش هتا. وفتح .
 من جدول الأعامل.  7الرئيس الباب للمنظامت غي احلكومية للتحدث بشأأن البند 
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يكولوجيا املع .396 رفية بأأنه  ي س ياق املناقشات حول التعلمي، عرب عن رغبته  ي لتت ورصح ممثل املؤسسة ادلولية لالإ
ىل مبادرة قامت هبا اليونسكو والويبو  ي عام  . وقد قام خرباء 1976نظر اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

ىل تقدمي قالب يامتىش مع بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء وسعت منظمة الي 1976بصياغة قانون رموذيج  ي عام  ونسكو اإ
اكن قانوان  1976معاهدة برن لدلول النامية حبيث ميكنه اسييعاب تقاليد القانون العام والقانون املدين. وبيامن جند أأن قانون 

قانون غي مناس با، فقد حدث الكثي  ي اليسعة والثالثني عاما املاضية، واكن يبدو أأنه من املالمئ التتكي  ي حتديث وثيقة ال
يكولوجيا املعرفية أأن تتضمن ادلراسة اليت يقوم هبا الربوفيسور دانيال س ن  دراسة  امللزم. واقةرحت املؤسسة ادلولية لالإ
عداد تقرير حمدث يمت تكييته مع البيئة الرمقية. وعند التتكي  ي املراجعات املمكنة للقانون المنوذيج  نطاق للتأأكد من جدوى اإ

هنا  فرصة لصياغة أأحاكم رموذجية تيناول اس تثناءات وتقييدات حق املؤلف اخلاصة ابلتعلمي والبحث مبا ، اكنت 1976لعام 
 ي ذكل اس تثناءات التعلمي عن بعد املقدم عرب احلدود واملصنتات الييمية اليت تمتتع حبق املؤلف واس تثناءات  ي الوقت 

ىل املصنتات الثقافية مبا املناسب من أأجل الةرمجة وقواعد مساءةل الأنظمة، للتعام ل مع خمتلف الشواغل املتعلقة ابلنتاذ اإ
يامتىش مع التعامل مع املصاحل املرشوعة للموردين واملصنتات الثقافية. وميكن أأن يوفر قانون تونس المنوذيج للجنة ادلامئة 

مام، بناء عىل طلب اجملموعة الإفريقي ة، وذكل من أأجل تأأمني وجود نظام حق املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة خطوة للأ
لهيا.   مؤلف دويل يالمئ اكفة الشعوب وهيدف اإىل حتقيق مزااي تمتثل  ي وجود منتجات ثقافية وعلمية وفنية ميكن النتاذ اإ

ه ( بأأنPIJIP) التابعة للجامعة الأمريكية بواش نطن احلقوقلكية ل  اةل الإعالمية وامللكية التكريةبرانم  العدورصح ممثل  .397
من لكية احلقوق ابجلامعة الأمريكية بواش نطن. كام اكن منسقا أأيضا لش بكة اخلرباء العامليني حول حقوق مس تخديم حق 

دوةل واذلين  30املؤلف، ويه عبارة عن مجموعة من الأاكدمييني والأاكدمييني املتخصصني  ي جمال حق املؤلف من أأكرث من 
ي وادلراسات التجريبية املتعلقة حبقوق املس تخدم  ي اكفة دول العامل. وحتدث ممثل اكنوا هممتني ابلقيام بأأحباث حول املعاي

الربانم  مؤيدا دم  املؤسسات التعلميية  ي املناقشات املتعلقة بقضااي املكتبات، حيامث تقاطع املوضوعان عىل الأقل. واكن من 
التئة الأوىل اكنت عبارة عن مجموعة من املعايي، سواء اكنت  املتيد أأن يمت التتكي  ي منتجات متيدة للتعلمي من خالل فئتني.

رشادات فنية لقوانني غي   ي شلك مبادئ غي ملزمة لنصوص ملزمة واكنت التئة الثانية عبارة عن مجموعة من مواد تتعلق ابإ
الأنظمة القانونية بطرق ملزمة. و ي تكل التئتني، اكن جيب أأن تكون املعايي أأكرث جتريدا. وجيب أأن تس توعب العديد من 

خمتلتة  ي التعامل مع تكل املعايي وجيب أأن تكون الإرشادات أأكرث حتديدا ولكن أأقل تقييدا. وجيب أأن تطرح طرقا خمتلتة 
للوفاء مبعايي أأكرث جتريدية واليت ميكن القيام هبا من خالل القوانني المنوذجية، مثل قانون تونس المنوذيج لدلول النامية، أأو 

دراج معايي التعلمي  ي معايي املكتبات اليت متت مناقش هتا  ي اللجنة ادلامئة مج ع وتصنيف للخيارات للوفاء ابملعايي. وميكن اإ
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ومن أأجل حتقيق نتس الروهدف، أأتت ثالثة معايي  ي املقدمة: أأول، متطلبات التوازن. 

ن أأمه شئ ميكن لدلول الأ  عضاء القيام به محلاية مصاحل املعلمني ومصاحل املكتبات هو وجود مرونة اكفية  ي قوانيهنا للوفاء اإ
مبتطلبات تغي الزمن. وهنا  أأحد الامنذج اجليدة لتحقيق التوازن واملتضمنة  ي فصل امللكية التكرية املتعلق ابتتاقية الرشاكة 

بتحقيق التوازن  18.66 رشحية واسعة من ادلول الأعضاء. وطالبت املادة ( واليت اكنت اتتاقية بنيTPPعرب احمليط الروهادي )
بني حق املؤلف وأأنظمة احلقوق اجملاورة وطالب بأأن يقوم لك طرف مبحاوةل حتقيق توازن مناسب بني حق املؤلف دليه 

مع اختبار الثالث خطوات، وأأنظمة احلقوق اجملاورة، من بني أأمور أأخرى، من خالل الاس تثناءات والتقييدات اليت تامتىش 
مبا  ي ذكل تكل اليت تتعلق ابلبيئة الرمقية، مع الاهامتم بصورة مناس بة ابلأغراض املرشوعة، واليت تتضمن، عىل سبيل املثال 
 ل احلرص، النقد والتعليق والتقارير الإخبارية والتدريس والبعثات والبحث والأغراض املامثةل. لقد اكنت املادة جمردة نسبيا
ومتتوحة. ومل تقم بتقليص عدد الأغراض أأو أأنواعروها واليت ميكن للمرونة اقةراهحا وبدل من ذكل أأبقت املعيار متتوحا أأمام 
أأغراض مماثةل. واكن هذا الأمر مالمئا من أأجل وثيقة دولية، تسعى للحتاظ عىل درجة من املرونة فامي يتعلق بكيتية تطبيق 

وهو دم  النص  - SCCR/26/3معيار ملزم لتحقيق التوازن. واكن أأول بند  ي الوثيقة  املعايي لكن لزالت تتطلب وجود
كوادور  يتضمن صياغة  –املقةرح من قبل وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية، ووفد الربازيل، وأأوروغواي واإ

ة أأن متثل بداية جيدة ابلنس بة لصياغة اتتاقية الرشاكة مماثةل وتسمح هلم بعمل نسخ لصون الةراث الثقا ي. وميكن لروهذه الصياغ
دراهجام  ي  دراج الأغراض املتعلقة مبؤسسات التعلمي واملكتبات. واكن هنا  جانبان جيب اإ عرب احمليط الروهادي لتحديد واإ
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وهو يتضمن  ابملساءةل.املناقشات املتعلقة ابلتعلمي واليت وردت أأيضا  ي املناقشات لتائدة املكتبات أأولهام اس تثناء يتعلق 
املكتبات واملؤسسات التعلميية والبحثية ومؤسسات اخلدمة العامة الأخرى. اثنيا، اس تثناءات خاصة بتدابي امحلاية التنية. 
واكن من املروهم مباكن أأل يمت اس تخدام تدابي امحلاية التنية لإعاقة فاعلية التقييدات والاس تثناءات واليت تنص عىل أأغراض 

ن توفي املواد لطالهبا هل نتس الأمهية ونتس الاحتياجات مثل املكتبات اليت توفر نتاذا لرعاهتا. أأخرى و  مؤسسات تعلميية ؛ اإ
( ملزتما مبساعدة PIJIP) التابعة للجامعة الأمريكية بواش نطن احلقوقلكية ل  اةل الإعالمية وامللكية التكريةبرانم  العدوقد ظل 

ن خالل تبادل ادلراسات، وتوفي دليل للمداولت بيامن حترز املؤلف واحلقوق اجملاورة، مبا  ي ذكل ماللجنة ادلامئة املعنية حبق 
مام.   تقدما للأ

( بأأن املؤسسات التعلميية والطالب واملدرسني IFRROورصح ممثل الاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنسا  ) .398
ىل الأعامل  احملمية حبقوق ملكية واليت أأزالت العقبات ومكنت من النتاذ الرسيع واملرحي والباحثني اكنوا حباجة اإىل موارد للنتاذ اإ

ن النارشين ومبدعو تكل الأعامل حيتاجون اإىل وس يةل أ منة  ىل الأعامل احملمية حبقوق فكرية. و ي نتس الوقت، فاإ والسلس اإ
بداعات ال خرين من خالل وفعاةل لنرش أأعامهلم. وفامي يتعلق ابلأعامل احملمية حبقوق مؤلف، ل جيب أأن تعمت د دوةل عىل اإ

اس تياد املصنتات املنشورة، واليت تتضمن مؤثرات ثقافية واحضة ومتضمنة. ومه حيتاجون اإىل متكني الإبداع احمليل ونرش 
اطرة مواد مت تأأليتروها  ي الس ياق املأألوف دلهيم وعىل الأسس اليت قاموا بوضعروها بأأنتسروهم. ويعترب نرش الكتب ادلراس ية أأيضا ق

ن الإبداع ونرش أأعامل جديدة  % 90قطاع النرش، فروهيي متثل  ي بعض البالد مثل جنوب أأفريقيا  نتاج هذا القطاع. اإ من اإ
ذات جودة مرتتعة عىل املس توى الوطين يتطلب حامية املؤلف والنارش من انهتا  حقوقروهام واحلصول عىل تعويض مايل عىل 

ن حق املؤلف هو اذلي مكن املؤ  لف من كسب قوته واكن ميثل خيطا ينظم حبات العقد. وهنا  ثالثة مكوانت هجودهام. اإ
رئيس ية، ويه الأسواق الأساس ية والأسواق الثانوية واس تثناءات حقوق املؤلف. ويعترب لك مكون من تكل املكوانت همام 

امعية من خالل الاحتاد لكهنا ل تمتتع بنتس الأمهية. وتتضمن الأسواق الثانوية مس تخدمني متوضني من خالل حقوق ج
ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنسا . واكنت قادرة عىل الاس تجابة للظروف احمللية واحتياجات املس تخدم وممارسات 
ىل التعامل مع التغيات التكنولوجية بيامن تقوم  ي نتس الوقت بتحقيق التائدة لاكفة أأاحاب  النسخ والقوانني احمللية ابلإضافة اإ

لحة  ي سلسةل القمية. وتقوم الأسواق الثانوية ابس تكامل الأسواق الأساس ية لكهنا مل حتل حملروها. ويتجه ادلخل القادم من املص
ىل املؤلتني والنارشين. وقد أأوحضت دراسة قامت هبا مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز  ي اململكة  املس تخدمني الثانويني اإ

% من ادلخل من الاس تخدامات الثانوية لأعامهلم واكن النارشون  ي 60صلون عىل % تقريبا من املؤلتني حي25املتحدة أأن 
% من الاسيامثرات 19% من ماكس هبم وهو ما يساوي حوايل 12اململكة املتحدة يعمتدون عىل ادلخل الثانوي الوارد بنس بة 

%  ي ادلخل من 20تاض بنس بة  ي املصنتات اجلديدة. وأأشارت دراسات أأخرى اإجريت  ي اململكة املتحدة أأن حدوث ارخ
% س يعىن 20% بيامن أأن الارختاض بنس بة 20اململكة املتحدة ابلنس بة للمبدعني سوف ينت  عنه خمرجات أأقل بنس بة 

مصنتا س نواي. وتشي اخلربات املكيس بة من خالل تبادل ال راء حول  2870%  ي املرجات أأو ما يوازي 29هبوط مبقدار 
ىل أأن الاس ت نصافا اذلي يمت السامح به  ي ظل اس تثناءات مثلام حيدث  ي كندا اكن هل أأثر سليب اليرشيعات اإ خدام الأكرث اإ

اتحة وتوزيع املصنتات مبوجب ترخيص من  قوي عىل قطاع النرش الوطين، وخاصة ابلنس بة للمواد التعلميية. واكن النسخ واإ
أأو فصل أأو مقالت. وقد تضمن ذكل التحميل  منظامت منح حقوق الاس تنسا  سيتضمن بصتة عامة جزءا من املصنتات

من خالل الانةرنت أأو رمقنة املصنتات وختزيهنا عىل ش باكت دولية أأو بيئات التع م الافةراضية مثل البث التدفقي املتعدد من 
شارة واحدة ومواقع ادلورات الضخمة املتتوحة عىل الانةرنت )ادلورات املتتوحة الضخمة عىل الانةرنت(.  وتشلك خالل اإ

املؤسسات التعلميية جزءا من النظام احليوي للمصنتات املنشورة. ومن املروهم السامح هبا وتوفي حلول لروها للسامح ابلنتاذ 
برام اتتاقيات للةرخيص املبارش مع املؤلتني والنارشين  القانوين للمصنتات احملمية حبق مؤلف. وأأفضل طريقة لتنظمي ذكل يه اإ

دارة جامعية  ىل جانب اإ للحقوق من قبل منظامت منح حقوق الاس تنسا . واكن هذا هو احلل الوحيد اذلي ميكن أأن يتي اإ
بداع احمليل  مبتطلبات املس تخدمني ادليناميكية للحصول عىل نتاذ سروهل وقانوين وميرس مع خلق توازن  ي نتس الوقت بني الإ

 واس تياد امللكية التكرية، و ي جمال التعلمي والبحث أأيضا. 
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( بيان ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنسا . وميثل IPAثل احتاد النارشين ادلوليني )وأأيد مم  .399
ىل أأن أأي خشص حرض التاعلية اجلانبية للمنتدى ادلويل للمؤلتني قد  الاحتاد احتادا مظليا لحتادات النرش احمللية. وأأشار اإ

لتغيات اليت اكنت تبدو بس يطة  ي قانون حق املؤلف  ي كندا، واتتقوا عىل رأأى كيف اكن مؤلتو املواد التعلميية يشعرون اب
واكنت احلقيقة تمتثل فامي أأن الأمور قد تسوء وتسبب رضرا ابلغا، عىل حساب الكتاب والنارشين احملليني وجودة التعلمي. 

ليه دار بي جدين، ويه دار نرش ابرزة  ي السويد،  "لن يقوم أأحد سوى النارش احمليل بأأنه  ي هناية املطاف أأشارت اإ
بداع الأدب الوطين اذلي يعترب همام ابلنس بة للوطن كام هو همم ابلنس بة لبقية العامل". وحهثم ممثل الاحتاد  ابلسيامثر  ي اإ

ىل أأكرب قدر من احملتوى احمليل حيث جيب توفي احملت وى بوصتروهم صناع قرار عىل أأن يتذكروا ذكل. وحيتاج النرش التعلميي اإ
املناسب ابلصيغة املناس بة  ي الوقت املناسب. واكنت هنا  حاجة اإىل خربة ومعرفة كبية ابلقطاع التعلميي. وهذا الأمر ل 
هنا  تقان فاإ ذا متت ابإ هنا هممة ذات تتاصيل يقوم هبا أأشخاص حمبون للتع م والتدريس والكتب واإ ميكن القيام به برسعة ويرس. اإ

علمني وميرسي التعلمي. ويعترب حق املؤلف مبثابة العمود التقري لقتصاد املعرفة. لقد اكن تطبيق توفر أأكرب قدر من ادلمع للم
قواعد منصتة للجميع هو اذلي يصنع التنافس من قبل متنافس صغي دليه ما يقوهل، أأي من خالل فكرة جيدة أأو منت  

نتاج ونرش املعلومات. قوي. و ي الأساس فاإن حق املؤلف هو ال لية اليت يقوم من خاللروها ال بداع واإ قراء بتقدمي مقابل مادي لإ
نه س يكون مثارا  ذا اختاروا القيام بذكل فاإ لقد اكنت رماذج "النتاذ اجملاين" يه  ي الواقع رماذج "املؤلف هو من يدفع المثن". واإ

واملنصات الالكةرونية لالإجعاب. ومع ذكل، ل ميكن توقع ذكل من لك خشص. ونييجة ذلكل أأيضا فاإن الرشاكت الوس يطة 
ذا أأرادوا ذكل مفا يه  اكنت تس تتيد بشلك غي متناسب من وراء ذكل. من اذلي يريد أأن يعمل جماان  ي قطاع التعلمي؟ واإ
التةرة اليت يس تطيعون فهيا القيام بذكل؟ وينطبق نتس الأمر عىل النارشين. ويعترب النارشون مس تخدمني ومبدعني ملصنتات 

نتاج مصنتات مع مؤلتهيم من خالل تكييف وهيلكة العمل لييناسب مع املناجه محمية حبقوق مؤلف . ومه غالبا ما يقومون ابإ
هنم يؤيدون  ي احلقيقة وجود حق مؤلف متوازن يسمح ببعض الاس تثناءات مثل  الوطنية. فلامذا يؤيدون حق املؤلف؟ اإ

أأيضا أأن بعض الاس تثناءات رضورية حيث ل يتداخل احلق  ي الاقتباس من معل خشص أ خر واحملااكة وأأمور أأخرى. ورأأوا 
ليه اختبار اخلطوات الثالثة: ل تقم بعمل جتاه ال خرين ل  ليه مع سوق النارشين. وهذا هو ما يشي اإ الاس تخدام املشار اإ

 حتب أأن يقومون مه به جتاهك. 

ذا عرفت أأ  .400 ن الةراخيص الثانوية تعترب مصدرا ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للصحتيني بأأن الوفود قد تصاب ابدلهشة اإ
هاما لدلخل املادي للصحتيني، ليس فقط للصحتيني اذلين قاموا بتأأليف كتب، ولكن للصحتيني اذلين يقومون بكتابة 
مقالت  ي الصحف أأيضا. ويعاين الصحتيون من تشويه صورهتم من قبل املشاهي اذلين قاموا بتحقيق أأموال طائةل، بيامن 

عمل تقارير للجمروهور ويعمتدون عىل دخل حيصلون عليه من الةرخيص الثانوي حىت يس تطيعوا البقاء. وطالب يقوم العديد ب
ليه  ي اتتاقية الرشاكة عرب احمليط  ممثل الاحتاد من الوفود التتكي بةروي  ي طبيعة الاس تثناءات. واكن البند اذلي أأشي اإ

أأ الاس تخدام املنصف من الولايت املتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن الروهادي يس تخدم ليشجيع ادلول الأعضاء عىل تبين مبد
ذا اكن نظام حق  ترخيص ملن ميلكون املال ليقرروا ما هو الإنصاف. وتبلغ تلكتة التقايض  ي الولايت املتحدية لإثبات ما اإ

حتاد، قامت احلكومة بدراسة ورفض املؤلف  ي الولايت املتحدة منصتا أأم ل حوايل مليون دولر أأمرييك. و ي دوةل ممثل الا
دعوات من أأجل تطبيق نظام منصف وقررت بدل من ذكل أأن حتدد اليرشيعات الوطنية أأغراض نرش الأخبار والشؤون 

اتحة مصنتاهتا جماان لأن التعلمي واملكتبات تعترب مصلحة عامة.   اجلارية لكهنا رفضت أأن يمت اإ

( بأأن الاسيامثر العام  ي البحث والتعلمي واجلروهود TACD) الأطليسس هتلكني عرب منتدى حوار امل ورصح ممثل  .401
نتاج مقالت أأاكدميية وكتب تعلميية نييجة لالسيامثر العام  ي ىل العودة اإىل جمال الصاحل العام. وغالبا ما اكن يمت اإ  العلمية حيتاج اإ

م الكثي من املقالت الأاكدميية والكتب مرتبات املدرسني واذلين من املتةرض أأهنم يقومون ابلتدريس والبحث. وقد جن
نتاج. حىت أأن الاحتاد الأورويب  ي برانجمه البحيث متعدد الس نوات، أ فاق  ، تبىن 2120التعلميية عن هذا النوع من الإ

نتاهجا نييجة اسيامثرات وأأحباث الاحتاد الأ  لزامية، حيث جيب أأن يمت نرش املقالت العلمية اليت يمت اإ ورويب، س ياسة نتاذ حر اإ
ميان الاحتاد الأورويب بأأن اجلروهور ل جيب أأن يدفع  بعد عام أأو فةرة تعليق، عىل الانةرنت وجماان. ويأأيت ذكل من منطلق اإ
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مرتني. ونظرا لالسيامثرات العامة  ي جمال التعلمي، لن يكون من املناسب أأن نعي،  ي عامل يوجد به ماليني من طالب 
ول العامل اذلين ل يس تطيعون سداد مثن الكتب التعلميية أأو يقومون ابس تخدام نسخ رمقية اجلامعات واملدارس الثانوية ح

نتاج، وخاصة عند اس تخدام  ضعيتة بصورة غي قانونية. ولبد أأن يدركوا احلقيقة  ي العامل الرمقي حيث يصبح هذا النوع من الإ
يا وأأمرياك الالتينية وأأفريقيا. لقد اكنت مسأأةل تتعلق أأرصدة عامة، للصاحل العام. واكن هذا هو احلال بصتة خاصة  ي أ س  

 ابلعدل. لقد اكن اقةراحا مل يؤذ أأي خشص لكنه يتيد الأغلبية. 

أأنه يتحدث ابلنيابة عن الاحتاد فامي يتعلق ابقةراح  (IFLA) ومعاهدها الاحتاد ادلويل جلعيات املكتباتورصح ممثل  .402
الاحتاد الرويس بضم مناقشات الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات. وقد اعةرض عىل هذا الضم 
 لعدة أأس باب. اكنت املكتبات  ي العديد من ادلول تعمل بصورة مس تقةل ويمت متويلروها من قبل مس توايت منتصةل من
احلكومة. وقد صدرت ترشيعات منتصةل لروها واكنت ختضع لإدارة منتصةل واكن لروها همام خمتلتة وواسعة وقواعد مس تخدمني 
كبية. واكن هذا هو سبب تعامل الاقةراح الأصيل للمجموعة الإفريقية مع املكتبات ودور احملتوظات بصورة منتصةل عن 

ىل احلتاظ عىل املؤسسات التعلميية والبحثية. عالوة عىل ذكل ، فقد حققت مس توى أأكرث تقدما من النض  واكنت حتتاج اإ
ىل ذكل، اعتقدت  مس توى الزمخ اذلي مت حتقيقه  ي دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وبعد الإشارة اإ

لهيا جنبا أأن هنا  جمالت معينة وحمددة حيث تتواءم مصاحل واحتياجات املكتبات والتعلمي بصو  رة اكفية حبيث ميكن النظر اإ
اإىل جنب دون احلد من تقدم املس تخدمني واملكتبات. لقد اكنت تكل الاحامتلت مقبوةل ليشجيع ادلول الأعضاء عىل السي 

 قدما  ي املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات. 

يران )مجروهورية وأأشار وفد  .403 اإىل وضع التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملؤسسات التعلميية والبحثية  الإسالمية( -اإ
عاقات أأخرى  ي القانون الإيراين والتطورات احملمتةل  ي املس تقبل القريب. وتنص املادة  من قانون حق  8والأشخاص ذوي اإ

يران لس نة  ق واملنشأ ت التعلميية ، غي التجارية، معل نسخ عىل أأنه حيق للمكتبات العامة ومراكز التوثي 1970املؤلف  ي اإ
من املصنتات احملمية حبق مؤلف من خالل الصور الضوئية أأو أأي معليات مشاهبه، ابلعدد والإضافات الرضورية، لأغراض 

من مرشوع القانون اجلديد، ميكن للمؤسسات  18القيام بأأنشطهتا، وفقا لإعالن يصدره جملس الوزارات. ووفقا للامدة 
ذن من صاحب  التعلميية اس تنسا  املصنتات املنشورة اليت تمتتع حبق مؤلف لأغراض تعلميية غي جتارية بدون احلصول عىل اإ
ذا مت تكرارها، يمت ذكل  ي حالت متترقة ول يرتبط بعضروها  احلق، برشط أأن تكون معلية الاس تنسا  معلية فردية، واإ

عاقات من مرشوع القانون الس 23ببعض. ونصت املادة  امح ابس تنسا  املصنتات املنشورة من قبل أأشخاص يعانون من اإ
ماكنية اس تخدام املصنف  ي صيغته الأصلية، أأو اكن يصعب القيام بذكل علهيم، ويمت اس تنسا   ذهنية وبدنية برشط عدم اإ

لهيا، ولالس تنسا  من أأجل أأغراض غي جتارية. وأأيد الوفد  املبادرات احلالية املتعلقة املصنف  ي صيغة، يسروهل علهيم النتاذ اإ
بصياغة وثيقة ملزمة بصورة قانونية مناس بة حول الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة مبؤسسات التعلمي والتدريس والبحث 

 والأشخاص ذوي الإعاقات عىل املس توى ادلويل. 

هنا  معل تنس يقي من أأجل ورصح انئب الرئيس أأثناء الاسةراحة أأنه متكن من التحدث اإىل مجموعة من الوفود واكن  .404
عاقات  التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلميالقيام ابملزيد من التطوير ملوضوع  والبحث والأشخاص ذوي اإ

عدادها خبصوص  التقييدات والاس تثناءات لتائدة أأخرى. وقد طرحت بعض الوفود احامتلية وجود أأداة مثل اليت مت اإ
صورة رمس بياين تقوم الأمانة برمسه، حبيث جتمع النقاط املروهمة من الواثئق اليت اكنت دلهيم  ي املكتبات ودور احملتوظات  ي 

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. واقةرحت الوفود الأخرى وجود مناقشات متتوحة حول الوثيقة 
SCCR/26/4/prov.  ناقشات اليت جرت حول املوضوع. واكن انئب اليت تضمنت معلومات مت احلصول علهيا من خالل امل

الرئيس والأمانة عىل اس تعداد لصياغة الأدوات اليت ميكن أأن تسروهم بصورة بناءة  ي تطوير املناقشات حول خمتلف 
املوضوعات. واكن هنا  خيار أ خر يتعلق ابقةراح بعض الوفود فامي خيتص بعقد مناقشات متتوحة. ول شك أأن لك مناقشة 

قشات املواضيعية اليت قاموا بعقدها وأأن لك من املواقف اليت مت وصتروها فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة من املنا
عاقات أأخرى س يكون لروها أأمهيهتا عند الاس مترار  ي مناقشات اللجنة ادلامئة  ابملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي اإ
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ىل أأن ادلراسة اكن قيد التحديث وسيتضمن املزيد من املعلومات واليت  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وأأشار الرئيس اإ
من جدول الأعامل طاملا أأنه ليس هنا  توافق  ي الرأأي فامي  7س تكون متيدة للمناقشات اجلارية. وذلكل ميكهنم غلق البند 

عداد الوثيقة اليت س تكون مبثابة أأداة، أأو عقد مناقشات متتوحة  نظرا لأن هنا  دراسات لزالت قيد الإعداد.  يتعلق ابإ

وطالب وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية، اسييضاح كيتية السي قدما بشأأن الاس تثناءات  .405
عاقات أأخرى،  ي ظل عدم وجود توافق  ي الرأأي حول  والتقييدات اخلاصة ابملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي اإ

عداد  الرئيس لنص مجمع. ومل تتكر اجملموعة الإفريقية  ي أأن هنا  تعارض يظروهر من خالل ادلراسة الاس تعراضية حول اإ
عاقة قراءة املطبوعات. واكن دلهيم أأيضا نص مطول  ي الوثيقة  عاقات أأخرى خبالف اإ  SCCR/29/4الأشخاص ذوي اإ

هو الةركزي عىل املناقشات وتيسيها، مع اس تخدام  واقةراحات أأخرى حول بند جدول الأعامل. واكن الغرض من الاقةراح
. وطالبت اجملموعة الإفريقية دمع ادلول الأعضاء  ي اس تغالل وقهتا بصورة SCCR/29/4املعلومات املتضمنة  ي الوثيقة 

 أأفضل وأأن تكون أأكرث فاعلية  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

ىل جانب عقد مناقشات متتوحة  وأأكد انئب الرئيس أأن .406 وجود رمس بياين سوف ميكهنم من الاس مترار  ي املناقشات اإ
عداد الرمس  لهيا وفد نيجياي متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية. وفامي يتعلق ابإ من انحية أأخرى تعمتد عىل الوثيقة اليت أأشار اإ

عداد أأي أأداة أأخرى تكون رضورية وتسروهم  البياين، مل تكن الأمانة وانئب الرئيس مس تعدين لإعداد هذه الأداة حفسب، بل اإ
  ي تطوير املناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

وعرب وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق، عن شكره لوفد نيجياي، متحداث ابلنيابة  .407
فريقية، عىل اقةراحه. وقد اس تنتجت مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق أأهنا مل تقم حىت ال ن مبناقشة عن اجملموعة الإ 

للتقييدات موضوعات معينة تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة بأأغراض تعلميية وحبثية، كام اكن احلال ابلنس بة 
طع حتقيق نتس مس توى النض  فامي يتعلق هبذه الأنواع من خلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات. ومل تس توالاس تثناءاات

الاس تثناءات والتقييدات. وذلكل، ل ميكنه دمع نتس املهن  املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور 
 احملتوظات  ي هذا الوقت. 

ىل تعليق وفد رومانيا، متحداث .408 ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب  وأأشار وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء اإ
والبلطيق، ورصح بأأنه يؤمن أأيضا بأأهنم حيتاجون ملزيد من الوقت من أأجل التعرف عىل نطاق وطبيعة املقةرحات اليت مت 

ىل فةرة التدبر اليت تتصل بني دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة احلالية وادلو  رة التالية، طرهحا. وتطلع اإ
 من أأجل صقل فكرها حول املقةرحات. 

ورصح وفد اليوانن أأن اليوانن بوصتروها دوةل من ادلول الأعضاء  ي الاحتاد الأورويب فاإن اجملموعة ابء ليس دلهيا  .409
 وقت اكف ملناقشة املسأأةل. 

يقية. وميكن أأن يساعد الاقةراح وأأيد وفد الس نغال املوقف اذلي أأعلنه وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفر  .410
عىل حتقيق تقدم  ي تتكيمه ويساعد عىل دفع املناقشات قدما. ورصح الوفد بأأن الأداة ل تتعارض مع التدابي الأخرى، 

 وحىت لو مل يتوفر الوقت للمجموعات ملناقش هتا، ل جيب أأن تكون هنا  معارضة. 

عداد الواثئق اليت ميكن .411 أأن متثل أأدوات لتطوير املناقشات ميكن أأن تسروهم بال شك  ي  ورصح انئب الرئيس بأأن اإ
عداد أأي وثيقة  املناقشات  ي وقت معني، بعد تتكي الوفود  ي اس تخدام هذه الأدوات. واكن الرئيس والأمانة قادرين عىل اإ

ئيس عن اعتقاده بأأهنا ميكن أأن تساعد  ي مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وعرب انئب الر 
غالق البند  درسون خيارات للتقدم  ي من جدول الأعامل عىل أأساس أأهنم ي 7س تكون مناقشات بناءة. وقام الرئيس ابإ

 املسأأةل.
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قرار معاهدة مراك، اليت أأعدها وفد الربازيل  ي ذكل اليوم املوافق  ورصح الرئيس بأأنه سيبدأأ  .412  11بعرض وثيقة اإ
عود ستي الربازيل الس يد ماركوس جالتاو ورئيس مكتب حق املؤلف، والس يد دي سوزا للص . ودعا سعادة2015ديسمرب 

ىل املنصة مع املدير العام.  اإ

ورصح املدير العام بأأهنا فرصة عظمية. لقد اكنت معاهدة مراك، أأحد مثار العمل اجلاد للجنة ادلامئة املعنية حبق  .413
تصديق من أأجل تنتيذ  20عضاء. لقد اكنت هنا  حاجة للحصول عىل املؤلف واحلقوق اجملاورة وأأحد جناحات ادلول الأ 

يداع وثيقة انضامم أأو تصديق الربازيل، أأصبح دلهيم  يداع وثيقة انضامم اسةراليا واإ  13املعاهدة. أأما ابلنس بة لليةل املاضية، ومع اإ
 هذا الأمر من الأهداف الرئيس ية ويعترب 2016تصديقا. وهنا  احامتل حقيقي بدخول معاهدة مراك، حزي التنتيذ  ي عام 

مانة. وقد عرب املدير العام عن امتنانه للربازيل لالإجراء اذلي قامت به وشكر الستي ورئيس مكتب حق املؤلف عىل  للأ
ىل حزي التنتيذ هو وجود توزيع جيد ليشكيل الأطراف  حضورهام. ومن أأحد الأمور الروهامة اليت تصاحب دخول املعاهدة اإ

ومل يكن هنا  دول أأعضاء سيس تتيد أأكرب اس تتادة من تدفق املصنتات املنشورة عرب احلدود  ي صيغة يسروهل املتعاقدة. 
لهيا أأيضا. و ي هذا  لهيا حفسب، بل اكنت هنا  دول أأعضاء دلهيا مجموعات خضمة من املصنتات  ي صيغ يسروهل النتاذ اإ النتاذ اإ

يداع وثيالصدد، رحبوا بصتة خاصة ابنضامم الربازيل، ويه دوةل  قة الانضامم كبية ومنتجة للمصنتات املنشورة وهو ما جعل اإ
 للمعاهدة أأمرا همام.

يداع وثيقة التصديق عىل  .414 ورصح ستي الربازيل، الس يد ماركوس جالتايو، بأأنه يرشفه أأن ميثل الربازيل  ي مرامس اإ
عاقات الطباعة الأخرى. وحتمل معاهدة مراك، للنتاذ للمصنتات املنشورة لصاحل املكتوفني وذوي العاهات الب رصية أأو ذوي اإ

كوادور ابلس تجابة لدلعوة اليت وهجهتا  ىل جانب وفدي ابراغواي واإ الوثيقة معىن خاص لبالده. لقد قام وفد الربازيل اإ
أأهنا ومثلت الاقةراح الأويل خبصوص املسأأةل. ومن الأدةل الواحضة عىل أأمهية املعاهدة  2009الاحتادات للمكتوفني  ي عام 

دراج معاهدة  ي اليرشيعات الوطنية مبس توى تعديل دس توري. ومل يكن ذكل ابلإجناز  املرة الثانية  ي التارخي اليت يمت فهيا اإ
البس يط. ومل يكن من املمكن التصديق عىل املعاهدة  ي تكل التةرة القصية بدون وجود رشاكة قوية بني وزارة الشؤون 

 ي الس يد دي سوزا، رئيس مكتب حق املؤلف. وقد تضمنت العملية اليت جرت  ي الكوجنرس  اخلارجية ووزارة الثقافة ممثةل
املوافقة عىل تعديل عىل مس توى ادلس تور، تضمن أأربعة تصويتات بأأغلبية بثالثة أأخامس، اثنان  ي جملس الشعب واثنان  ي 

ع ادلويل بكتابة فصل جديد حول مؤسسات جملس الش يو . ومل يكن ذكل ابلإجناز اليسي. لقد حان الوقت لقيام اجملمت
عداد نسخا منه بطريقة برايل، وحبروف كبية  أأو أأي صيغ أأخرى وبصيغة ديزي الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وهو فصل يمت اإ

ىل حزي التنتيذ وطالب ادلول  ىل س بعة تصديقات أأخرى من أأجل دخول املعاهدة اإ لهيا. واكن هنا  حاجة اإ يسروهل النتاذ اإ
لهيا ابلنضامم الأعضاء الأخر  لهيم. وطالب ادلول الأعضاء اليت متتكل مجموعات كبية من الكتب اليت يسروهل النتاذ اإ ى ابلنضامم اإ

لأن النتاذ لروهذه الكتب قد جيعل املعاهدة موضوع اهامتم أأكرب لحتادات املكتوفني ولدلول النامية. وقد اكن عىل ثقة من أأهنا 
تصديق قبل عقد اجلعية العامة التالية، حبيث تقوم ادلول الأعضاء  ي معاهدة ميكن أأن تصل اإىل حتقيق هدف العرشين 

. ورصح بأأن نظام امللكية التكرية متعدد الأطراف ميكن قبل لك يء أأن يصبح أأداة 2016مراك، ابلجامتع لأول مرة عام 
 يق هذا الروهدف.مل معا من أأجل حتق للتمنية الاجامتعية طاملا ميكهنم تعزيز عالقاهتم ادلولية والع

وجشع املدير العام اكفة ادلول الأعضاء عىل الإرساع  ي معلية التصديق حىت ميكهنا حتقيق هدف دخول معاهدة  .415
 .2016مراك، حزي التنتيذ قبل لقاهئا  ي اجلعيات العامة لدلول الأعضاء  ي 

 من جدول الأعامل : مسائل أأخرى 8البند 
ىل أأهنم قد تلقوا اقةراحني جديدين مبوجب البند  8افتتح الرئيس البند  .416  8من جدول الأعامل، مسائل أأخرى، وأأشار اإ

من جدول الأعامل مبا  ي ذكل اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية، 
عادة البيع  ي العمل املس تقبيل للجنة ادلامئة  الكونغولس نغال و ، واقةراح من وفدي اSCCR/31/4الوثيقة  دراج حق اإ ابإ

. وقد اتتق املنسقون الإقلمييون عىل أأن لك وثيقة ميكن أأن SCCR/31/5املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، الوثيقة 
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عطاء ادلول الأعضاء الترصة للتعليق، وطرح تساؤلت وتقدمي ردود أأفعالروها الأولية. ودعا الرئيس  يقدهما مؤيدوها عىل أأن يمت اإ
 .SCCR/31/4وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، لتقدمي وثيقة 

والاكرييب، بأأن اجملموعة أأولت عناية خاصة ورصح وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .417
التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودول احلتظ و التقييدات والاس تثناءات لتائدة بتقدم املناقشات حول البث و 

عاقات أأخرى. واكن هذا هو سبب رغبة اجملموعة  ي عرض أ راهئا الأولية حول  مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
هحا حبيث يكون دلى اللجنة مجموعة اكمةل من ال راء والأفاكر املتبادةل  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف اقةرا

واحلقوق اجملاورة. وقد أأيدت اجملموعة وهجة نظر املدير العام عندما رصحت بأأن مناقشة الاقةراح سوف تس تتيد من 
خرا واخلاص ابلأسواق الرمقية العاملية. أأما الوثيقة اليت حتمل عنوان "حتليل حق املؤلف التنس يق مع املؤمتر اذلي أأعلن عنه مؤ 

حدى املناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية" فقد مت اقةراهحا خالل اإ
جياز، اكن الاقةراح  اجملاورة للتحدايت اجلديدة اليت تنشأأ من جراء اس تخدام حقوق امللكية التكرية احملمية والبيئة الرمقية. وابإ

جياد حلول مشةركة للتعامل مع اخلدمات الرمقية والوسائل التكنولوجية اجلديدة اليت نشأأت منذ تبين معاهدة  ىل اإ يسعى اإ
يمت اعتبار أأن الك حقي . ومل (WPPT( ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء واليسجيل الصويت )WCTالويبو بشأأن حق املؤلف )

الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن  امللكية التكرية التقليديني واحلق  ي الإاتحة للجمروهور، واملتضمنة  ي معاهدة
الأداء واليسجيل الصويت متثل الإطار القانوين للمصنتات اجلديدة ومس تخديم املصنتات احملمية  ي البيئة الرمقية. وعالوة عىل 

ن العدد املزتايد للرشاكت، اليت تقوم بتطوير رماذج معل جديدة تقوم عىل أأساس اس تخدام مصنتات محمية حبقوق ذكل ، فاإ
مؤلف من خالل منصات رمقية، قد أأاثر شواغل عىل املس توى الوطين وادلويل، وخاصة فامي يتعلق ابلشتافية  ي جمال 

ول العامل. ومن التحدايت الأخرى هنا  صعوبة تطبيق الاس تثناءات الأعامل والتعويض املايل للمؤلتني وفناين الأداء ح
والتقييدات عىل حق املؤلف  ي البيئة الرمقية والتأأثي احملمتل عىل احلقوق الأساس ية مثل حرية التعبي والنتاذ للثقافة واملعرفة 

برر ذكل مناقشة املوضوع  ي اللجنة ادلامئة  واملعلومات  ي الأماكن اليت يكون فهيا املس تخدم  ي موقف املالف احملمتل. وقد
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، للبحث عن حل توافقي جلعل اللواحئ املتعلقة ابملسائل الرمقية أأكرث فاعلية عىل املس توى 

نصافا وأأكرث توازان للمصنتات التكرية  ي البيئة الرمقية وتتضيل تطوير السوق الرمقية  متعدد الأطراف لتحقيق اس تخدام أأكرث اإ
للملكية التكرية احملمية. واقةرحت الوثيقة ثالثة جمالت عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة: أأول، حتليل 
 ومناقشة كيف قامت ادلول الأعضاء بوضع أأطر قانونية للمصنتات احملمية  ي اخلدمات الرمقية اجلديدة، اثنيا، حتليل ومناقشة
دور املرشوعات واملؤسسات اليت اس تخدمت مصنتات محمية حبق مؤلف  ي البيئة الرمقية ورماذج معلروها مبا  ي ذكل التحقق 
دارة حق املؤلف  ي البيئة الرمقية، من أأجل التعامل مع  من خمتلف أأاحاب احلقوق املعنيني، اثلثا، التوافق  ي الرأأي حول اإ

للتقييدات والاس تثناءات ارختاض التعويض املايل للمؤلتني وفناين الأداء ابلنس بة املشالكت املصاحبة لروها، مبا  ي ذكل 
لقاء الضوء  ىل اإ جراء نقاش متتوح حول املوضوع بصورة تؤدي اإ املتعلقة حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية. وقد رأأت اجملموعة أأمهية اإ

صدار أأحاكم مس بقة عىل املسأأةل كام  لق مبصلحة اكنت مس تعدة لتحليل أأي اقةراحات تتععىل جمالت النقاش. ومل تقم ابإ
 ادلول الأعضاء الأخرى.

نةرنت  ي العامل. ويمتتع  .418 % من الأرس  ي س نغافورة ابلنتاذ 88ورصح وفد س نغافورة بأأن دليه أأعىل معدلت النتاذ لالإ
مليون اشةرا  نشط  8.3م %، من بيهن152اإىل خدمة النطاق العريض. كام تبلغ معدلت النتاذ اإىل خدمة الروهاتف احملمول 

حدى ادلول اليت يتجاوز فهيا عدد الروهواتف احملموةل تعداد ساكهنا. واكنت جتربهتا  خبدمة الروهاتف احملمول. وقد جعلروها ذكل اإ
تتعلق بأأن البيئة الرمقية اكنت مصدر ابتاكر وابداع خضم كام اكنت حمراك همام من حمراكت المنو الاقتصادي. واكن من الرضوري 

طار جيد التصممي حلق املؤلف ملنع اليرشيعات البالية من خنق التقدم الاقتصادي والاجامتعي. ومن أأجل وضع  وجود اإ
املسائل اليت أأاثرهتا البيئة الرمقية خالل العقود القليةل املاضية  ي احلس بان، قامت س نغافورة ابملشاركة  ي اثنني من 

قامت س نغافورة ابلتصديق عىل معاهدة الويبو بشأأن الانةرنت  ي عام و  1995املراجعات الكربى حلقوق املؤلف منذ عام 
. وابلرمغ من ذكل، ورمغ هجودها الرامية ملسايرة التكنولوجيا، لزالت البيئة الرمقية تشلك حتدايت ابلنس بة للروهيلك 2005
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ق  ن الطبيعة العاملية لالنةرنت ل تس تقمي مع الطبيعة الإ لميية حلق املؤلف. ومتثل حقيقة أأن الأسايس لقانون حقوق املؤلف. اإ

البضائع الرمقية حتصل  ي الغالب عىل تراخيص بدل من بيعروها حتداي للمبدأأ التقليدي املتعلق ابسينتاذ احلق ووجود سوق البيع 
ىل البث التدفقي يعىن أأن النسخة مل تعد املوضوع الأسايس  ن التحول من التوزيع من خالل التحميل اإ لقانون للمرة الثانية. اإ

ن مسأأةل وضع حمتوى عىل الانةرنت قد جعلت المتيزي بني املصنتات املنشورة وغي املنشورة أأمرا  حق املؤلف وممارس ته. اإ
ضبابيا. وقد درست س نغافورة املوضوع ابهامتم اجيايب، واكن الاقةراح أأساسا جيدا ملزيد من التطورات والتتاصيل مبا يؤدي 

ىل التوصل جمل  الأعامل. موعة ملموسة من املسائل اليت يمت التعامل معروها ملصلحة اجملمتع وقطاعبصورة رموذجية اإ

ىل مسأأةل وقت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. واكنت املسائل اليت مت  .419 وأأشار وفد الس نغال اإ
ىل املوس يقى نتاهجا وطرق توزيعروها واس هتالكروها، واليت  طرهحا تتعلق بتغيات كبية نتجت عن الاقتصاد الرمقي. وأأشار الوفد اإ واإ

اكنت تتطور مبرور الوقت، كأحد الأمثةل عىل ذكل. و ي البداية اكنت أأمرا افةراضيا مث أأصبحت أأمرا وظيتيا مث تغيت لتصبح 
ىل أأنه  ي الا قتصاد الرمقي يوجد شئ متثيال اقتصاداي. وقد أأشارت الوثيقة اليت اقةرحهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ

جيازه  ي أأنه جمرد معلية اس تنسا . ومل تقم  بني البث والطريقة اليت تباع هبا املوس يقى  ي احملالت. وهنا  أأمر ل ميكن اإ
صدار أأحاكم مس بقة عىل نتاجئ أ راءه، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن  املعاهدات ادلولية احلالية بتغطية ذكل بصورة اكفية. وبدون اإ

لأس ئةل جيب أأن تطرح. وأأشار اإىل سلسةل من الشواغل اليت قام اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هذه ا
بتغطيهتا. واكن أأحدها مسأأةل الإنصاف. من اذلي يكسب ماذا من الاقتصاد الرمقي  ي جمال املوس يقى؟ واكن هذا الأمر 

الشواغل. ما اذلي فروهموه بشأأن الاقتصاد اجلديد؟ واكنت السلسةل  يتعلق ابلشتافية واكنت هذه يه السلسةل الثانية من
ىل اس تثناء النسخ اخلاص  الثالثة من الشواغل مرتبطة حبقيقة الاس تثناءات  ي الاقتصاد الرمقي. وأأشار الوفد بصتة خاصة اإ

مك بصورة اكمةل تقريبا  ي وكيف ميكن المتتع ابس تثناء النسخ اخلاص بيامن ميتكل املشغلون أأساليب أأخضم متكهنم من التح
صدار أأحاكم مس بقة عىل ال راء، رصح الوفد بأأن املسائل  اس تخدامات ملتات البياانت اليت قاموا بتوزيعروها. وبدون اإ
واليساؤلت املتعلقة ابلإنصاف متثل واقعا. وخالل املناقشات اليت جرت مع عدد كبي من التنانني  ي أأفريقيا، اكن الرأأي 

يكس بون القليل للغاية من خالل اقتصاد البث التدفقي. واكن هذا هو التصور السائد. ورمبا يكون الواقع السائد هو أأهنم 
ن التنانني قد أأصبحوا أأكرث  شيئا أ خر. واكنت املسأأةل الأخرى تتعلق بتتاصيل الواقع نتسه، واذلي جيب أأخذها  ي احلس بان. اإ

دراكروه م ذلكل. وبعضروهم يكسب القليل وال خرون يتوقعون أأل يكس بوا شيئا. تواجدا  ي مواقع البث التدفقي وأأحياان بدون اإ
وتقول الغالبية مهنم أأهنم ل يتروهمون شيئا. لقد عرفوا أأنه من اجليد أأن يتواجدوا هنا  لكهنم ل يعلمون كيف يعمل الأمر. 

ادر ادلخل الروهامة للمؤلتني واكنت مسأأةل النسخ الشخيص أأحد املسائل الروهامة اليت جيب دراس هتا. لقد اكنت مصدرا من مص
والتنانني واملنتجني وهنا  بعض ادلول  ي أأفريقيا مثل بوركينا فاصو اليت قامت بتطوير قوانني للحصول عىل مزيد من 
التعويضات املالية. والسؤال اذلي جيب طرحه هو: ما هو مصي النسخ الشخيص  ي ظل الاقتصاد الرمقي والبث التدفقي؟ 

ائل تعىن أأن الوفد يدمع بقوة اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املتعلقة ابحلوار متعدد واكنت لك تكل املس
جراء الويبو دلراسة واسعة النطاق  الأطراف بني احلكومة وأأطراف فاعةل متعددة الأطراف معنية وهممتة ابلقةراح. وأأيد الوفد اإ

ىل فروهم أأفضل لل ليات امل  ذا اكن جيب تعديل القانون حبيث ميكهنم التوصل اإ طبقة، من أأجل المتكن من الرد عىل سؤال ما اإ
لييناسب مع الوضع. لقد اكن الأمر يتعلق بوقهتم. لقد أأرادوا الرد عىل الأس ئةل  ي الوقت املصص هلم. وأأرادوا أأن يكونوا 

عادة البيع عىل الطا  ته فامي بعد.وةل، حىت ميكن مناقش  ميسقني ولروهذا قام الوفد بطرح مسأأةل حق اإ

كوادور بأأن اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هل أأمهية كربى فامي يتعلق ابلعلوم والتواصل  .420 ورصح وفد اإ
كوادور  ي اثنني من الإصالحات القانونية املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا  والتصالت والثقافة. وكام ذكران أ نتا، تشار  اإ

وخالل تطور مشاورات مرشوع القوانني، واليت اكنت مطروحة  ي اجلعية الوطنية، قام مؤلتو خمتلف  والابتاكر والثقافة.
دارة احلقوق  ي البيئة الرمقية. لقد اكن وقتا مناس با ملناقشة  أأشاكل الإبداع بطرح شواغلروهم بطريقة جاده، واليت اكنت تتعلق ابإ

قوق اجملاورة. واكن الوفد سيتابع عن كثب تطورات املوضوع ومناقش ته املوضوع  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحل
 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.داخل اللجنة ادلامئة املعن 
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وعرب وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق، عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .421
ا حول حتليل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية. وعرب الوفد عن تقديره ملبادرة مجموعة والاكرييب، عىل طرح اقةراهح

ىل أأهنا متثل اقةراحا موسعا وشامال وأأنه حيتاج ملزيد من الوقت لتحليل الوثيقة  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، لكنه أأشار اإ
ركزي أأو هدف املبادرة حبيث يقوم بتقدمي أ رائه  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة بدقة. وسوف يكون من املتيد أأيضا فروهم نقطة ت

املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وابلرمغ من ذكل، رأأى الوفد أأن الاقةراح جيب دراس ته  ي ظل أأمور أأخرى  ي ادلورة 
 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.التالية للجنة ادلامئة املعن 

الولايت املتحدة عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقةراحه اخلاص بتحليل حق وعرب وفد  .422
املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية وشكر وفد الربازيل عىل عرضه الواحض لقةراحه. و ي البداية، قام الوفد بوضع 

أأنه من املتيد القيام بتوس يع قامئة موضوعات جدول أأعامل اللجنة ادلامئة تعليقاته عىل الاقةراح  ي س ياق أأمشل. ووافق الوفد 
حداث احنراف ملسار العمل القامئ. وقد وافق الوفد، مثل الوفود الأخرى، عىل  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بدون اإ

جراهئا  ي رضورة ضامن بقاء مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ذات صةل ابملوضوعات ورضورة اإ
الوقت احملدد لروها. وفامي يتعلق ابقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، كام أأشارت الوفود الأخرى، فقد اكن اقةراحا 

نظر مسأأةل حق املؤلف  موسعا واكن وفد اجملموعة ل يزال يقوم مبراجعة الوثيقة. وبعد القراءة الأولية للوثيقة، رأأى الوفد أأمهية
ىل مناقشات ممثرة  ي س ياق اللجنة   ي البيئة الرمقية. وتضمن الاقةراح عددا كبيا من املسائل، من احملمتل أأن يؤدي بعضروها اإ
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بصورة أأكرب من البعض ال خر. واكن دلى الوفد اقةراح معني بشأأن املسأأةل الكبية 

ثراء املناقشات داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. واكن من املروهم وضع جدول أأعامل جللسات ا خلاصة ابإ
ضافهتا اإىل جدول الأعامل القامئة.  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املس تقبلية حول املوضوعات اليت ميكن اإ

ة اكفة الوفود وحصولروها عىل فرصة طرح أأي موضوع يرغبون  ي مناقش ته. وس تكون تكل طريقة وسوف يتضمن ذكل مشارك
لبدء حوار حول أأي املوضوعات أأكرث فائدة  ي مناقش هتا أأو أأهيا يتضل مناقش ته أأول. وقد اكن هنا  وثيقة قانونية هممة تتعلق 

تضمن وضع معايي. وليس معىن ذكل أأن أأي موضوع ل ابحلوار. واكن ميكهنم السي قدما عىل أأساس تتروهم أأن العملية ل ت 
ميكن أأن ينض  دلرجة اختاذ قرار لبدء معلية وضع معاير  ي وقت ما  ي املس تقبل. واكنت النية  ي البداية يه الةركزي عىل 

اجملاورة عىل اجلوهر املناقشات املوضوعية الرثية. وعىل نطاق أأوسع، جيب أأن تركز اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق 
بدل من الاختالف بشأأن الشلك املالمئ والقلق بشأأن العملية والس ياسة واليت اكنت تتداخل  ي أأغلب الأحيان  ي 

 لأمه املوضوعات  ي الوقت الراهن.مناقشات قوية 

اكن للمبدعني وفناين  ورصح وفد اجلزائر بأأن اليرشيعات  ي البيئة الرمقية اكنت تتضمن العديد من املسائل الروهامة اليت .423
برام عدة معاهدات  ي حماوةل للتعامل مع هذه  صدار قوانني واإ الأداء  ي اجلزائر شاكوى كبية بشأأهنا. وذلكل، قررت اجلزائر اإ
قلميية للقوانني واليرشيعات املتعلقة  لقاء الضوء عىل الطبيعة الإ ىل اإ الشواغل املرشوعة. وقد أأدى التعامل مع تكل املسائل اإ

املؤلف، ابلإضافة اإىل وجوب مرور معلية التعامل الاك ي مع الشواغل من خالل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف حبق 
واحلقوق اجملاورة. واكن من املروهم حماوةل توفي بعد عاملي للمسائل التنظميية اليت جيب أأن حتمك هذه النشاطات. ورأأى الوفد 

 يدا ملناقشة هذه املسأأةل الروهامة.نية والاكرييب ميثل أأساسا ج أأن اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتي 

وعرب وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقةراهحا. واكن أأول  .424
ىل فروهم رد فعل يمتثل  ي أأن الوثيقة اكنت ذات نطاق عريض كام أأشارت الوفود الأخرى. وذلكل فقد رحب ا لوفد ابلتوصل اإ

أأفضل لنقطة تركزي وهدف الوثيقة. وذكر الوفد ابلقةراح اذلي ذكره املدير العام ابس تضافة مؤمتر حول السوق الرمقية  ي العام 
التايل. وميكن لروهذه التاعلية أأن تلقي الضوء عىل العديد من املوضوعات ذات الصةل. وبصتة عامة، ميكن لالحتاد الأورويب 

لأعضاء مشاركة الروهدف املتعلق بوجود نظام حق مؤلف يعمل بصورة جيدة ويوفر صتقات جيدة للمؤلتني، وفناين ودوهل ا
بداع قوي ومتنوع.  الأداء ومجيع أأاحاب احلقوق والصناعات الإبداعية  ي البيئة الرمقية، لأن ذكل يعد أأساسا جيدا لقطاع اإ
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بق فقط واكن من املبكر للغاية ابلنس بة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف وابلرمغ من ذكل، مت تلقي الوثيقة  ي الأس بوع السا
 هو ما ميكن أأن حيدث  ي املس تقبل.واحلقوق اجملاورة أأن تشار   ي مناقشات موضوعية، و 

ورصح وفد ش ييل بأأن املناقشات املتعلقة حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية هممة وموضع ترحيب. لقد وفرت الوسائل  .425
بداع املصنتات و ي سلسةل التكنو  لوجية وأأشاكل التصالت اجلديدة فرصا وحتدايت ابلنس بة للك من يعمل  ي معلية اإ

ىل بيان وفد الس نغال ورصح بأأنه ميكنه تقيمي فائدة الاقةراح  القمية، واليت تعترب هممة ابلنس بة لنرش املصنتات. وأأشار الوفد اإ
ذا قامت الأمانة بوضع دراسات لمتكينه من  التوصل لتروهم أأفضل خمتلف الأطر القانونية واخلربات العملية اليت تتعلق حبق اإ

جراءات  املؤلف واحلقائق اجلديدة اليت تتطور ابس مترار  ي البيئة الرمقية. وتقوم ش ييل ابلنظر  ي مشاورات داخلية خمتلتة واإ
دراج رؤ  ى خمتلف أأاحاب املصلحة املعنيني.تشاركية لمتكيهنا من اإ

يجياي عن شكره لوفد الربازيل لتقدميه اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وعىل مشاركة التوقع وعرب وفد ن  .426
زااي بأأن الاقةراح اجلديد لن يؤثر تأأثيا سلبيا عىل معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وتمتتع البيئة الرمقية مب

ىل مناقشة املوضوع  ي س ياق أأفاكر جامعية وتشاركية حول العمل املس تقبيل للجنة جيب دراس هتا؛ ومع ذكل، ت طلع الوفد اإ
 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.ادلامئة املعن 

. وقد أأوحض الاقةراح أأن وسائل ورصح وفد السودان بأأنه يدمع اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .427
ناكرها مرسحا لرتاكب جرامئ ضد أأاحاب احلقوق التواصل الاجامتعي والإعال م بصتة عامة قد أأصبحت بصورة ل ميكن اإ

ن أأي أأعامل  وأأشخاص أ خرين معنيني بعملية الإبداع. وذلكل، جيب علهيم القيام بلك ما هو رضوري محلاية هذه املصنتات. اإ
ت امللكية التكرية حول العامل و ي أأي وقت ينظرون يمت نرشها عىل الانةرنت ميكن أأن تتعرض لالنهتا . وقد ارتتع عدد خمالتا

ىل نطاق الانةرنت أأو أأي وسائط الكةرونية، ميكهنم أأن يروا انيشار النرش بدون موافقة أأاحاب حق املؤلف. وذلكل يتعني  اإ
هنا  حامية اكفية، عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة القيام بدور للتعامل مع هذه املشلكة. ومل تكن 

والوقاية أأفضل كثيا من العالج الالحق بعد ارتاكب اجلرمية. وجيب منع ارتاكب اجلرامئ ضد حق املؤلف وأأاحاب احلقوق 
عالء شأأن الوقاية أأول قبل السامح بأأي تعامالت  من خالل أأحاكم قانونية يمت الاعةراف هبا عىل املس توى العاملي. كام جيب اإ

درا  رسعة انيشار احملتوى بصورةالكةرونية فامي ي  الكةرونية وأأخذ ذكل  ي  تعلق ابلتبادل الالكةروين للمعلومات. ذلكل جيب اإ
 احلس بان.

( عن دمعه لالقةراح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك Latín Artisوعرب ممثل احتاد فناين الأداء من أأمرياك الالتينية ) .428
مسأأةل أأن فناين املواد السمعية والبرصية قد حاربوا عىل مدى العرشين عاما املاضية، وقد الالتينية والاكرييب. وتناول الاقةراح 

أأتيحت ال ن فرصة ممتازة لتعديل الإطار القانوين ليتالمئ مع الواقع املتغي. وقد مت الاعةراف حبق املؤلف  ي القرن التاسع 
ليت ابلرمغ من انيشارها حىت ال ن مل تظروهر أأي كتاءة  ي عرش. ومنذ ذكل احلني، اكن هنا  دمع متنايم لبعض املسلامت وا

حامية املبدعني بصورة فعلية. لقد اكن الأساس الأصيل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة هو ضامن احلقوق الاقتصادية واملعنوية 
داء ل يمتتعون  ي للمبدعني بصتة عامة من خالل حقوق حرصية. وابلرمغ من ذكل، أأظروهر القرن العرشين هلم أأن فناين الأ 

الواقع هبذه احلقوق. و ي الواقع، ميكن القول بصورة أأكرث دقة أأهنم حمرومون من ممارسة هذه احلقوق ومن مضموهنا. لقد اكنوا 
ىل  عطاء ظروهورمه للواقع. ويمتتع حق احلصول عىل تعويض مايل ابلعديد من اخلصائص. أأول، أأدى اإ يضعون ترشيعات مع اإ

نشاء العديد من الرش  ىل التحقق من اإ اكت  ي البيئة الرمقية. اثنيا، مل ميثل أأي عقبة لتطور السوق، كام اتضح. اثلثا، أأدى اإ
هدار الكرامة. ول  احة الإدارة اجلاعية، ويه اليت ميكن أأن تضمن  ي هناية املطاف تلقي أأاحاب احلقوق حوافز مالية دون اإ

هرية اليت ل ميكن جعلروها فعاةل بطريقة تناسب واقع السوق. وقد جيب أأن تقترص اليرشيعات عىل الاعةراف ابحلقوق اجلو 
أأكدت التجربة  ي الاحتاد الأورويب وعدد من ادلول الأعضاء أأنه  ي بعض املواقف، يعترب احلق  ي احلصول عىل تعويض 

ممارسة هذه احلقوق، مبا مايل حال جيدا  ي املواقف اليت يتتقر فهيا أأاحاب احلقوق احلرصية القدرة احلقيقية والتعاةل عىل 
جيعلروها مصدرا مبتكرا من مصادر القانون ابلنس بة للمبدعني. واكن هذا هو الوضع ابلنس بة للعرض عىل اجلروهور أأو الاجيار، 
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وابلنس بة للتعويض عن النسخ الشخيص كام أأشار وفد الس نغال. وذلكل، مل يكن ممثل الاحتاد مؤيدا فقط لقةراح مجموعة 
التينية والاكرييب ولكنه اكن مس تعدا للتعاون بصورة نشطة أأيضا. لقد اكن مس تعدا لتقدمي حلول معلية وأأفاكر، بدلان أأمرياك ال

وبصتة خاصة فامي يتعلق ابلوسائل السمعية والبرصية، واليت أأثرت فهيا الوسائل التكنولوجية اجلديدة تأأثيا كبيا. و ي الهناية، 
لتعويض املايل، مع الع م أأنه مياثل وييسق مع احلقوق احلرصية، واليت، بغض النظر عن أأيد الاحتاد الوثيقة وتطور احلق  ي ا

ملكيهتا الأولية، تنهتيي  ي أأيدي املنتجني. واكن املنتجون  ي حاجة اإىل حقوق حرصية لعمل ما، لكن املبدعون اكنوا  ي حاجة 
ىل احلق  ي التعويض املايل. وقدر رحب احتاد فناين الأداء من أأمري اك الالتينية بروهود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ

ىل أأفضل احللول لتلبية   احتياجات القرن الواحد والعرشين.وعرض العمل معروها من أأجل التوصل اإ

( عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية FILAIEالاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبيي لتناين الأداء )ممثل وعرب  .429
رييب عىل تقدمي اقةراحه اىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل دراسة احلقائق املقلقة والوضع والاك

غي املس تقر لتناين الأداء. و ي البيئة الرمقية، اكن هنا  صناعة حلقوق رمقية وتعويضات مالية غي منصتة لعروض الأداء 
فنان  ي أأمرياك الالتينية، وأأس بانيا  350 000 د الأمرييك الالتيين الأيبيي لتناين الأداءاملس تخدمة جتاراي. وميثل الاحتا

اتحة املصنتات للجمروهور احلايل وطريقة جعلروها فعاةل. وقد أأ ى اقةراح  والربتغال واذلين اكنوا يطالبون بتغيي شلك حقوق اإ
اكن رضوراي. ويعترب الوضع احلايل حلقوق التنانني  ي البيئة الرمقية مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  ي الوقت املناسب و 

حمدودا وسوف يصبح مأأساواي  ي املسقبل القريب ما مل يمت اختاذ تدابي مالمئة. ورصح ممثل الاحتاد بأأن الاحتاد الأمرييك 
جياد  حل للموقف مشيا اإىل حق حرصي أأو الالتيين الأيبيي لتناين الأداء سوف يقوم بتحليل طريقة للسي قدما من أأجل اإ

اتحة املصنتات للجمروهور. ويود الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبيي لتناين الأداء أأيضا  حقوق تعويض مايل بديةل تتعلق حبقوق اإ
ىل ادلور الكبي اذلي لعبته منظامت الإدارة اجلاعية لتناين الأداء،  ي جعل احلقوق فعاةل. و  عرب ممثل أأن يشي بصورة أأفضل اإ

الاحتاد عن فروهم مؤداه أأن الاقةراح اكن جمرد خطوة مبدئية سيمت دراس هتا وحتليلروها بصورة أأمعق واكن من الرضوري حتقيق 
ىل املبدعني  التوازن السلمي بني احملتوى والنتاذ واملزااي. ويعد مقدمو اخلدمة  ي البيئة الرمقية مه املس تخدمني وتعود املمتلاكت اإ

وجيب تقدمي املزااي وتوزيعروها بصورة متوازنة حبيث ل جيور أأحد عىل حق املزااي أأو احلقوق اليت حيصل علهيا  وفناين الأداء.
اتحة املصنتات  ال خرون. ووافق ممثل الاحتاد عىل أأن معاهدة الويبو بشأأن الأداء واليسجيل الصويت واليت تضمنت معلية اإ

نطاقروها ليشمل الأداء و اليسجيالت الصوتية حفسب، بل الأفراد أأيضا. ومل  للجمروهور بوصتروها مبدأأ نتاذ احلقوق، جيب أأل ميتد
ىل فناين  عطاء حقوق اقتصادية اإ يكن تطبيق هذا اليرشيع فعال واكنت رشاكت اليسجيل  ي غالب الأحيان تعمل حبرية عىل اإ

و ي العديد من البدلان اكنت الأحاكم الأداء والتنانني عند اس تخدام املواد السمعية والبرصية والأداء من خالل الانةرنت. 
اليرشيعية تعىن أأنه من املتوقع أأن يقوم التنانون ابلتخيل عن حقوقروهم املتعلقة ابلس تخدام  ي املس تقبل بدون تعويض مايل 

دولر. وحتقق رشاكت اليسجيالت املوس يقية  700مليون بث تدفقي ميكن للتنان احلصول عىل  34كبي. و ي مقابل لك 
 ادلولرات من حتميل الأغنيات والبث التدفقي لروها ومتيض اخلدمات قدما دون لكل. وحتدث معلية البث التدفقي عرب ماليني

ن أأكرث املنصات شعبية ل تدفع الكثي لتناين الأداء والتنانني. وتكل  الانةرنت ومعلية التحميل بصورة عشوائية. ومع ذكل، فاإ
ىل أأنه من بني الأرقام ل تامتىش مع املبالغ الصغي  ة اليت تلقاها فنانو الأداء فامي يتعلق ابس تغالل الانةرنت. وقد أأشارت دراسة اإ

دولر حيصل عليه  1دولر تدفع كرضائب، و 2.90دولر  ي منصة البث التدفقي، هنا   10رسوم الاشةرا  اليت تبلغ 
ىل منصة البث ا30% تذهب للمنت  و70دولر أأو  6.50النارش، و   0.46لتدفقي، وحيصل التنانون عىل % تذهب اإ

ضافة  % من مس تخديم الإنةرنت اذلين قاموا بتحميل 20دولر. وميكنك أأن حتمك عىل تكل النسب. واكن علهيم أأيضا اإ
%. وعرب ممثل الاحتاد عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك 40موس يقى بصورة غي قانونية وترتتع النس بة  ي بعض البدلان اإىل 

نصافا للتنانني وفناين الأداء لزالت قامئة. وحهثم ممثل الالتينية وا نةرنت أأكرث اإ لاكرييب عىل اقةراهحا. وقد اكنت امحلةل املطالبة ابإ
الاحتاد عىل ضامن فاعلية حقوق امللكية التكرية وادلفاع عهنا، لضامن اس مترار وجود مبدعي الأداء. لقد اكن هذا الأمر همام 

واملس تقبليني، لأنه  ي لك مرة تكون أأجور التنانني وفناين الأداء  ي خطر، يكون هنا  عدم ابلنس بة للتنانني احلاليني 
نصاف. ويعترب هذا ضد حقوق ومعل التنانني وفناين الأداء اذلين صنعوا احملتوى الإبداعي واملوس يقى والأفالم والإبداعات  اإ

ىل الواقع واحلقائق وحتليلروها.  جابة عىل هذا اخللل الأخرى. واكن جيب علهيم النظر اإ واكن علهيم البحث عن حل بس يط يقدم اإ
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الروهائل املوجود  ي البيئة الرمقية. وطالب ممثل الاحتاد اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلنيابة عن التنانني 
اخللل واذلي يعترب جمحتا للتنانني خشص، جعل الانةرنت منصتا من أأجل عالج  750 000 وفناين الأداء، واذلين يبلغ قواهمم

 ء العامل.وفناين الأداء  ي اكفة أأحنا

( عن شكره لوفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك CSAIوعرب ممثل جلنة املمثلني وفناين الأداء ) .430
الالتينية والاكرييب، عىل الاقةراح اذلي قدمه للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وقد صور الاقةراح بدقة 

ابس تغالل عروضروهم  ي البيئة الرمقية. لقد اكن املوقف املقلق اذلي يواهجه التنانون وفناين الأداء الصويت واملريئ فامي يتعلق 
موقتا ميثل حاةل من الضعف الشديد جنم بصتة أأساس ية عن الرشوط التعاقدية اليت خضعوا لروها، مثل النقل ال يل، أأو 

درا  احلقيقة  اتحة املصنتات للجمروهور(. ولبد علهيم اإ ىل املنتجني )مبا  ي ذكل حق اإ اليت الةرجيحي لاكفة حقوقروهم احلرصية اإ
وصتهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  ي اقةراهحا، وتمتثل  ي أأن التنانني مل يتلقوا أأي مزااي مالية مقابل هذا النقل، 
ابس تثناء عدد قليل من املناس بات، وحىت  ي هذه احلالت اكنوا حيصلون عىل مبالغ ضئيةل. وعند نقل ملكية حقوقروهم 

ماكنية احلصول عىل نصيب احلرصية، فقد التنانون ا لس يطرة عىل الأداء الثابت، وخاصة  ي البيئة الرمقية، مبا جنم عنه فقدان اإ
من العائدات املالية املكيس بة من اس تغالل عروضروهم عرب الانةرنت. وذلا بدا من الرضوري وضع معادةل لضامن املكون 

داء عن فروهمروها أأن املعادةل اليت اتضح أأهنا الأكرث جناحا، عىل حقوقروهم احلرصية. وعربت جلنة املمثلني وفناين الأ  الاقتصادي  ي
الأقل  ي ادلول اليت مت تطبيقروها فهيا، متثل اعةرافا حبقوق التنانني غي القابةل للمصادرة  ي احلصول عىل مقابل مادي عادل  ي 

ىل امل  نتجني. وكام رصح املمثل الأس باين خافيي مقابل أأعامل الاس تغالل  ي احلالت اليت مت فهيا نقل ملكية حقوقروهم احلرصية اإ
ن وجود صناعة بال توازن اقتصادي وقانوين ل ميكن أأن تس متر لتةرة طويةل" واكن ذكل هو الاجتاه اذلي متت  ابردمي: " اإ

متكن اللجنة صياغته  ي اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وعربت جلنة املمثلني وفناين الاداء عن أأملروها  ي أأن ت 
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من الاس مترار  ي العمل والنقاش بناء عىل هذه الأسس  ي املس تقبل، مع عدم 

دراهجا  ي املادة  ، اليت 12التغايض عن معاهدة بكني اليت نصت رصاحة عىل املعادةل اليت يمت اقةراهحا حاليا، ومن منطلق اإ
اتحة املصنتات للجمروهور أأيضا.حلقوق احلرصية، وهو بند تأأمني احلق  ي التعويض املايل، و تتعلق بنقل ملكية ا  حق اإ

وعرب وفد الروهند عن تقديره لوفد الربازيل عىل التصديق عىل معاهدة مراك،. وقد اكنت الروهند أأول دوةل تقوم  .431
ة دلخول هذه املعاهدة املروهمة حزي التنتيذ. ابلتصديق عىل املعاهدة وحثت مجيع ادلول الأعضاء الأخرى عىل الاعةراف ابحلاج

وعرب الوفد عن تقديره لقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي تضمن بعدا خمتلتا يتعلق ابلبيئة الرمقية مل تمت 
لتقدمي  مناقش ته، مع التأأكيد عىل احلاجة لوجود ش بكة دولية. وقد اكن الوفد يدرس الوثيقة وس يكون  ي موضع أأفضل

 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.معلومات مناس بة  ي ادلورات التالية للجنة ادلامئة املعن 

( عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية AFMوعرب ممثل الاحتاد الأمرييك ملوس يقى الولايت املتحدة وكندا ) .432
بث التدفقي الرمقي عند الطلب واخلدمات الرمقية الأخرى. والاكرييب عىل طرح الاقةراح للمناقشة حول املسائل املتعلقة ابل 

ىل أأن الوثيقة اكنت مبثابة ملخص دقيق لشواغل  ىل بياانت املنظامت غي احلكومية الأخرى اليت تشي اإ وأأشار ممثل الاحتاد اإ
داء من قبل رشاكت اخلدمات فناين الأداء فامي يتعلق ابملس توى املتدين وغي املتناسب للتعويضات املالية املقدمة لتناين الأ 

الرمقية مثل ابندورا وس بوتيتاي واليت تتحمك فهيا رشاكت تسجيل كربى. لقد اكن عدم التوازن  ي القوة الاقتصادية بني 
املنتجني وفناين الأداء ميثل أأمرا غي منصف. وعرب الاحتاد الأمرييك ملوس يقى الولايت املتحدة وكندا عن أأمهل  ي القيام 

 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.ت موضوعية للمسأأةل من قبل اللجنة ادلامئة املعن مبناقشا

( مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل وثيقهتا. لقد اكن اقةراحا AADIوهنأأت اجلعية الأرجنتينية لتناين الأداء ) .433
عية هممتة ابلقةراحات اليت تقدمت هبا املنظامت غي لتحليل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية. واكنت اجل 

ىل مناقشة مشلكة التعويضات املالية املناس بة للتنانني  ي البيئة الرمقية، وهو موضوع همم جيب  احلكومية فامي يتعلق ابحلاجة اإ
ت عن اعتقادها بأأن التعامل معه عىل املس توى ادلويل. وقد دافعت املنظامت غي احلكومية عن الإبداع املس تدام وعرب 
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اتحة املصنتات للجمروهور وحق التو  اصل العام  ي جمال البث التنانني حيتاجون اإىل حق التعويض املايل  ي ضوء مد نطاق اإ
 التدفقي.

( PIJIP) التابعة للجامعة الأمريكية بواش نطن احلقوقلكية ل  اةل الإعالمية وامللكية التكريةبرانم  العدوتساءل ممثل  .434
ذا اكن  ذا متت املوافقةعام اإ دراج ابحثني مضن اجامتع اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التايل؛ واإ  من املمكن اإ

 عىل ذكل، ميكنه تقدمي اقةراحات.

 ح الرئيس تقدمي الاقةراح مكتواب.واقةر  .435

دوةل  120مجعية مؤلتني  ي  230بأأنه ميثل  (CISACالاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني )ورصح ممثل   .436
هنا متثل صوت حوايل  مليون مبدع  ي اكفة جمالت التن مبا  ي ذكل املوس يقى  4حول العامل. ومن خالل هذه اجلعيات فاإ

قد رحب والتنون السمعية والبرصية وادلراما وفنون أأخرى. وفامي يتعلق ابقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ف
ابملبادرة اليت اكنت تس هتدف التعامل مع عدم التوازن املوجود  ي السوق الرمقية، بني املوقف الضعيف للمبدعني واملوقف 
القوي ملن يس تغلون أأعامهلم ويس تتيدون بصورة جتارية من الاس تكشاف. ول حيصل املبدعون عىل مقابل منصف 

وهو ما حدث عندما قامت رشاكت وس يطة عىل الانةرنت ابحلصول عىل قمية  لس تخدام أأعامهلم. لقد مت معل حتويل للقمية،
كبية مقابل اس تخدام الأعامل الإبداعية بدون تعويضات مناس بة لأاحاب احلقوق. وقد حصلت العديد من الرشاكت 

لأسف أأن هذا الوس يطة عىل أأرابح خضمة من خالل اس تغالل الأعامل الإبداعية ورفضت مشاركة الأرابح مع املبدع. ول
الوضع قد تسبب فيه وجود قوانني ابلية. وتعمتد العديد من الرشاكت الوس يطة عىل قوانني توفر لروها مالذا أ منا ومل يقصد مهنا 
أأن حتمهيا أأو تسمح لروها بتجنب سداد عائدات املبدعني أأو سداد مبالغ زهيدة هلم. ومل يكن هذا الأمر غي منصف حفسب 

م عنه أأيضا تنافس غي منصف مع اخلدمات القانونية اليت احةرمت حق املبدعني وقامت بسداد ابلنس بة للمبدعني، بل جن
لهيم. ومن املشالكت الكربى الأخرى  ي السوق الرمقية غياب الشتافية بشأأن كيتية مشاركة العائدات ومع من  مس تحقاهتم اإ

ة لضامن بناء السوق عىل تسييل سلمي للأعامل تمت مشاركهتا. ومن أأجل ضامن مس تقبل أ من  ي السوق الرمقية، هنا  حاج
الإبداعية ووجود رماذج أأعامل مس تدامة توفر عائدات مالية لاكفة أأاحاب املصلحة. واكن ميكن للجنة ادلامئة املعنية حبق 

ىل جانب اس تكشاف الطرق احملمتةل لضامن حامية حقوق املبدعني  املؤلف واحلقوق اجملاورة مناقشة هذه املسأأةل بصورة متيدة اإ
الاحتاد ادلويل وحصول املبدعني عىل مقابل مايل عادل ابلنس بة للك اس تخدام جتاري لأعامهلم  ي البيئة الرمقية. وسوف يقوم 

ية حبق املؤلف بتحليل متصل لصياغة موقف ما وطرحه  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعن  جلعيات املؤلتني وامللحنني
 واحلقوق اجملاورة.

يكولوجيا املعرفيةاب ممثل ورح .437 بترصة احلديث عن مواقف التنانني وبدقة أأكرث عن حق التعويض  ملؤسسة ادلولية لالإ
املايل املنصف للمبدعني وليس املنتجني حفسب. واكنت تعليقاته الأولية املتعلقة ابقةراح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة 

ىل أأن معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف واملعاهدات الأخرى غي  الرمقية يه أأن الترضيات الأساس ية لالقةراح واليت تشي اإ
لهيا بطرق خمتلتة متاما عام اكن عليه احلال منذ مخس س نوات  ن املوس يقى يمت الاس امتع اإ مالمئة وغي اكفية للعصور احلديثة. اإ

بث التدفقي للموس يقى أأمثةل معروفة عىل عاما سابقة. وتعترب خدمة س بوتيتاي وابندورا وخدمات ال  20سابقة, انهيك عن 
الأساليب التكنولوجية احلديثة. وهنا  أأمثةل عىل أأن احلقوق احلالية غي مالمئة وقدمية مبا  ي ذكل احلق  ي الاس تنسا . وقام 

ات وذكل مبا ابلإشارة اإىل الاقةراح: "واليت يبدو أأهنا غي مالمئة لتغطية العديد من اخلدمات الرمقية،  ي العديد من املر 
قلميية  يتعارض مع مصلحة املؤلتني وفناين الأداء. ومبوجب الاقةراح، اذلي أأيدته املؤسسة، جيب أأن يمت عقد نقاش حول اإ
وتتسي اختبار الثالث خطوات اخلاص حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية. وركز الاقةراح عىل رماذج الأعامل  ي عرص البث 

م أأو احلصول عىل منت  جماان  ي مقابل المتويل من خالل الإعالانت، وهام أأمران معروفان التدفقي، مبا  ي ذكل سداد رسو 
ابلنس بة ملس تخديم خدمات البث التدفقي. وقد ع م اجليع أأن هنا  مشالكت تتعلق بتقدمي تعويض مايل للتنانني عند 

مشاركة العائدات واملبالغ اليت يمت دفعروها  اس تخدام الأعامل عىل منصاهتم. لقد حان الوقت لعالج غياب الشتافية، وكيتية
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ىل غياب اليرشيعات الاكفية اليت تدفع الرشاكت الوس يطة اإىل الاس تتادة عىل حساب التنانني. وأأشار  للتنانني، ابلإضافة اإ
نشاء قاعدة بياانت عاملية لأاحاب ىل العديد من الطرق املثية لالهامتم لعالج املشلكة، مبا  ي ذكل اإ احلقوق  الاقةراح اإ

واملصنتات واليسجيالت والةرامج والأداء، مع الإلزام مبشاركهتا مع احلكومة، وأأاحاب احلقوق واحتادات الإدارة اجلاعية. 
يكولوجيا املعرفيةاوأأيدت  اقةراح مناقشة كيتية وضع تعويض عادل بصور أأفضل  ي حق حرصي  ملؤسسة ادلولية لالإ

ن أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل أأن هنا  حتدايت تواجه املهن  ورأأت أأنه من اجملدي ابلتتويض. وقد أأكد اقةراح مجموعة بدلا
طرح املوضوع للنقاش عىل املس توى ادلويل، هبدف التوصل اإىل طريقة حقيقية، لضامن سداد مقابل مادي عادل للتنانني. 

يكولوجيا املعرفيةو ي اخلتام، رحبت ا شات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ابقةراح عقد مناق  ملؤسسة ادلولية لالإ
اجملاورة فامي يتعلق بطرق حتقيق التوازن بني حقوق التنانني واملس تخدمني وخمتلف رماذج التعويض املايل اخلاصة ابلتنانني  ي 

ىل أأن الويبو س تقوم بعقد مؤمتر دويل حول سوق احمل  توى الرمقي العاملي وطلب البيئة الرمقية اجلديدة. وأأشار ممثل املؤسسة اإ
 املؤمتر وقامئة ابملتحدثني فيه. من الأمانة توفي املزيد من التتاصيل حول هذا احلدث الروهام، مبا  ي ذكل جدول أأعامل

ىل أأهنا متثل  .438 ورصح الرئيس بأأن وثيقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد أأاثرت العديد من التعليقات وأأشار اإ
للتتكي  ي احلاجة اإىل حتليل ومناقشة الأطر القانونية املس تخدمة  ي حامية الأعامل  ي اخلدمات الرمقية وحتليل ومناقشة دعوة 

دور الرشاكت واملؤسسات اليت شاركت  ي البيئة الرمقية، فامي يتعلق ابس تغالل الأعامل والشتافية القانونية. و ي الهناية، تضمن 
جراء مناق  دارة حق املؤلف  ي البيئة الرمقية، من أأجل التعامل مع املشالكت اليت مت التعبي الاقةراح وجوب اإ شات حول اإ

عهنا فامي يتعلق ابرختاض التعويضات املالية املقدمة للمؤلتني والتقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية. 
غالق املوض  وع بسبب انهتاء الوقت املصص هل.ومت اإ

 وفد الربازيل عن شكره، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ورصح بأأنه لحظ وعرب .439
لهيا  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حب ق التعليقات وال راء الأولية واليت س تعود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ

 من جدول الأعامل اخلاص مبسائل أأخرى.  9لبند املؤلف واحلقوق اجملاورة مضن ا

 .SCCR/31/5 ودعا املؤيدين لعرض الوثيقة الكونغووالتتت الرئيس اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفدا الس نغال و  .440

عادة البيع قد مت الاعةراف به  ي معاهدة برن، ابلرمغ من أأن ذكل مل يكن بشلك  .441 ورصح وفد الس نغال بأأن حق اإ
دوةل وهنا  عدد كبي من ادلول اليت تقوم ابلإعداد لإدخاهل  ي ترشيعاهتا.  80ويتواجد هذا احلق  ي ترشيعات أأكرث من  ملزم.

عادة البيع ما مل يكن هنا  اعةراف عاملي به،  واكنت هنا  مساءل تتعلق ابلتعامل ابملثل. ول ميكن المتتع بصورة اكمةل حبق اإ
رب مسأأةل ملحة. وقد اكنت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تناق، بعض وهو ما اكن يعىن أأن املسأأةل تعت

عادة البيع  املوضوعات الصعبة للغاية لتةرة طويةل حول البث والاس تثناءات والتقييدات. وبيامن يبدو أأن التحدث عن حق اإ
نه اكن ميثل موضوعا ملحا . لقد اكنت مسأأةل هممة ابلنس بة ملن دلهيم القدرة عىل اختاذ ابتعادا عن موضوعات غاية  ي الأمهية، فاإ

ن سوق التن، مثل أأي سوق أأخرى،  قرارات ودلهيم القدرة عىل القيام بذكل. واكنت هنا  دول أأعضاء متتكل تكل القوة. اإ
يث اكنت الأعامل يمتزي ابحلياة، ومير بأأوقات رخاء وأأوقات شدة. و ي هذه اللحظة، اكنوا يشروهدون حتول  ي سوق التن، ح 

ثراء أأشخاصا  حتقق أأسعارا مل تسجل من قبل  ي اترخي البرشية. و ي نتس الوقت، مات فنانون مغمورون بيامن قامت أأعامهلم ابإ
أ خرين ووفرت السعادة ل خرين. لقد اكن ذكل أأمرا غي منصف. فتي أأفريقيا، من الشائع أأن ميوت فنان مبدع بسبب التقر 

عادة البيع مل يكن  بيامن تيسبب أأعامهل  ي ثراء خشص أأخر؛ ولروهذا السبب اكنت هنا  حاجة ملحة للعمل، وخاصة لأن حق اإ
ن رشعية احلق ل ختضع للمناقشة. أأما املسأأةل الوحيدة اليت ميكن طرهحا فروهيي أأن احلق  من الأمور اليت يصعب تطبيقروها. اإ

كرة خاطئة. و ي الوقت اذلي اكنت اللجنة ادلامئة س ييسبب  ي تغيي  ي سوق التن. وأأوحضت ادلراسات املتوافرة أأن الت
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تقوم بقضاء الكثي من الوقت، عىل مدار شروهور وس نوات، ملناقشة مسائل هامة واكنت 

ىل تعزي جراءات بس يطة يكون لروها نطاق كبي، وتؤدي اإ ن املرء ميكنه أأن يقوم ابإ ز مصداقية حتقق تقدما بصعوبة بشأأهنا، فاإ
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اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيز مصداقية ما تقوم به. وعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن يمتكن التنانون 
 من الطترة احلالية  ي سوق التن. الأفارقة والتنانون  ي ادلول النامية من الاس تتادة

عىل عرضهيام  الكونغوفريقية، عن شكره لوفدي الس نغال و وعرب وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإ  .442
عادة البيع. وعربت اجملموعة الإفريقية عن تقديرها لأمهية املوضوع،  يرادات اإ التوضيحيني املتعلقني مبوضوع همم وهو حقوق اإ

قلميية  ي هذه املرحةل. ودعت  لكن مل يكن دلهيا وقت اكف لتحليل النص والاقةراح وذلكل مل تمتكن من مشاركة وهجة نظر اإ
ىل مشا  ركة وهجات نظرمه بصتهتم الوطنية.ادلول الأعضاء  ي اجملموعة اإ

 الكونغووعرب وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن شكره لوفدي الس نغال و  .443
عادة البيع، وهو حق بداعروهم أأس عىل تقدمي اقةراح حول حق اإ ايس ابلنس بة للتنانني. وقد متت صياغة احلق من أأجل تعزيز اإ

وحاميته. ومت تطبيق معاهدة برن  ي عدد من ادلول الأعضاء ولكن مت حذفروها من بعض اليرشيعات وعرب الوفد عن اعتقاده 
ىل دراسة شامةل. وأأيدت عادة البيع حيتاج اإ عادة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تبا بأأن حق اإ دل اخلربات حول حق اإ

دراجه  ي جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.   البيع وأأيدت اإ

وعرب وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء عن شكره لوفد الس نغال عىل عرضه التوضيحي، ووفدي الس نغال  .444
عادة  عىل اقةراهحام. وأأكد الكونغوو  عادة البيع عىل املس توى ادلويل. وقد مت الاعةراف حبق اإ الوفد عىل دمعه ملناقشة حق اإ

للربملان الأورويب واجمللس الأورويب  ي  EC/2001/84البيع  ي الإطار القانوين لالحتاد الأوريب من خالل الأمر التوجهييي 
عادة البيع ملصلحة مؤلف العمل التين2001سبمترب  27 الأصيل )الأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب بشأأن احلق  ، حول حق اإ

عادة البيع( واذلي دخل اإىل حزي النتاذ  ي  . وقد اكن احلق مطبقا  ي اكفة ادلول الأعضاء  ي الاحتاد 2006يناير  1 ي اإ
عادة البيع بوصته أأداة، كام أأشار الأمر التوجهييي لالحتاد  الأورويب بشأأن احلق  ي الأورويب. ومنح الاحتاد أأمهية كبية حلق اإ

عادة البيع: "لضامن مشاركة فناين الأعامل التصويرية والأعامل التنية اليشكيلية  ي النجاح الاقتصادي لأعامهلم التنية  اإ
الأصلية". وعرب الوفد عن تطلعه لعقد مناقشات مس تقبلية حول هذا املوضوع، حيث ميكن أأن يسروهم خبربته ومعلوماته حول 

عاتطبيق وأ اثر الأ   دة البيع ومزااي مثل هذه احلقوق.مر التوجهييي لالحتاد الأورويب بشأأن احلق  ي اإ

عىل اقةراهحام. ورصح الوفد بأأنه عىل  الكونغووعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره لوفدي الس نغال و  .445
عادة البيع. ومل تكن الولايت املتحدة املس توى احمليل، اكن من الواحض عدد ادلول اليت يوجد هبا حق احلصول عىل  عائدات اإ

اثلثا من  14، يوجد املادة الكونغومن بني تكل ادلول. وعىل املس توى ادلويل، كام أأشارت اقةراحات وفدي الس نغال و 
عادة ا ن وجود ومس توى امحلاية عىل املس توى احمليل فامي يتعلق حبق احلصول عىل عائدات اإ لبيع ختتلف من معاهدة برن. اإ

عادة البيع كبند معتاد عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  دوةل لأخرى. ومل يكن الوفد مس تعدا لإضافة حق اإ
جراء دراسة.  واحلقوق اجملاورة. وبدل من ذكل، اكن يرى أأنه من الأفضل  ي ظل اختالف القوانني الوطنية مطالبة الأمانة ابإ

اسة مسائل مثل القوانني احلالية اليت تتعلق هبذا املوضوع حول العامل وما مدى تشاهبروها واختالفروها، والأمه وسوف تغطي ادلر 
من ذكل، مدى اس تخداهما وأأثرها عىل التنانني ومبيعات التن وابئعي الأعامل التنية واملتاحف وقاعات املزادات. وسوف 

مة للمناقشات اليت جتري  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق يساعد مك الأدةل الرثية عىل توفي املعلومات الالز 
 املوضوع املروهم واجلدير ابدلراسة.اجملاورة حول هذا 

يكولوجيا املعرفية ابلقةراح اذلي طرحه وفد الس نغال ووفد  .446 دراج  الكونغوورحب ممثل املؤسسة ادلولية لالإ املتعلق ابإ
عادة البيع اخلاص اب لتنانني  ي جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملناقش ته  ي املس تقبل. حق اإ

ىل: " قيام املتوضية الأوروبية اليوم بتبين  عادة البيع اإ وأأشار التقرير اخلاص ابلأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب بشأأن حق اإ
وجد التقرير أأنه  ي حني توجد ضغوط عىل أأسواق التن الأوروبية، ل قرار حول تطبيق وأأثر هذا الأمر التوجهييي، وقد 

نشاء أأرماط قاطعة تعزي خسارة نصيب الاحتاد الأورويب بصورة مبارشة  ي السوق العاملية للتن احلديث  ميكن حاليا اإ
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يكول عادة البيع". وأأيدت املؤسسة ادلولية لالإ ىل توفيق الأحاكم املتعلقة بتطبيق حق اإ وجيا املعرفية وضع وثيقة واملعارص اإ
عادة البيع مع بروتوكولت اختيارية معينة يمت حتديدها  ي اليرشيع احلايل  ي  دوةل. ومن الأسايس وضع  65ملزمة حول حق اإ

عادة البيع لتوفي تعويض مايل منصف وعادل لتن  اين الأعامل البرصية والتصويرية.وثيقة دولية حول حق اإ

عادة البيع.  الكونغولوفدي الس نغال و  وعرب وفد الربازيل عن شكره .447 دراج حقوق اإ عىل تقدمي عرض مثي لالهامتم حول اإ
دراج بند جديد  ي ضوء مناقشات الاس تثناءات  ن الوفد دليه شواغل تتعلق ابإ وكام أأشار  ي ادلورات السابقة، فاإ

ب وفدا لوالتقييدات اخلاصة ابلبث. وفروهم أأن للمناقشات مزااي وأأنه  ي موقف يسمح هل بدمع اس مترار املناقشات كام طا
 .الكونغوالس نغال و 

عادة البيع وقدم  الكونغووعرب وفد كوت ديتوار عن شكره لوفدي الس نغال و  .448 عىل عرضروهام التوضيحي املتعلق حبقوق اإ
 من هلام لك التأأييد. وقد أأظروهرت احلقائق اليت وردت  ي التقرير ما اكن يواهجه املبدعون والتنانون  ي كوت ديتوار ابلرمغ

مواههبم. وقد اكن من املعروف جيدا أأهنم يعيشون  ي ظروف سيئة. وجيب وضع البند عىل جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة 
 مناقشات أأكرث تعمقا حول املسأأةل.ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل عقد 

عىل الاقةراح املروهم للغاية. ومل يكن دلى الوفد الوقت الاك ي  نغوالكو وعرب وفد اجلزائر عن شكره لوفدي الس نغال و  .449
دلراسة العرض بصورة متعمقة؛ ومع ذكل، قامت اجلزائر بدمع الاقةراح من حيث املبدأأ. كام سلط الوفد الضوء عىل أأن حق 

عادة البيع موجود  ي اليرشيعات الوطنية اجلزائرية. وقد اكنت املشلكة تس تحق اهامتما جيدا  من جانب اللجنة ادلامئة املعنية اإ
عادة البيع موجودا  ي العديد من ادلول الأعضاء، فاإن نطاقه س يكون حمدودا  ذا اكن حق اإ حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لأنه اإ

جراء دراسة ومعلية مراجعة.بسبب نقل وعوملة سوق التن. لقد اكنت تكل املسائل تس تحق اهامتما دو   ليا واإ

الاقةراح اذلي طرحه هو ووفد الس نغال. والكونغو دوةل كبية واكنت مساةل رعاية فنانهيا من  الكونغو وأأيد وفد .450
املشالكت احلادة. لقد رأأوا  ي النطاق التين أأن ماليك الأعامل التنية يعيشون حتت ظروف صعبة، لأنه مل يكن هنا  من 

 الأعامل ملناقش هتا  ي املس تقبل. ولحيرص عىل حقوقروهم وذلكل طالب الوفد بوضع املسأأةل عىل جد

ورصح وفد كندا أأنه عىل غرار ما رصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فاإن كندا ليست من ادلول اليت يوجد هبا  .451
عداد دراسة حول املوضوع. وسوف تساعد مثل تكل  عادة البيع. وقد أأيد الوفد اقةراح الأمانة ابإ حق للتنانني خبصوص اإ

 والاختالفات والتأأثي عىل احلق. ويد ادلول الأعضاء ابملعلومات املتعلقة بأأوجه الش بهادلراسة عىل تز 

نه يعمل عىل  .452 عادة البيع معةرف به  ي ترشيعاته. وابلرمغ من أأنه موجود  ي قوانينه فاإ ورصح وفد أأوكرانيا أأن حق اإ
دخال تعديالت مس تقبلية وتغييات عىل القان جراء اإصالحات أأخرى لليرشيعات واإ عادة البيع. ويرتبط اإ ون فامي يتعلق حبقوق اإ

عادة البيع ومن املطط أأن يقوم بتعز  يز تطبيقه. وأأيد مرشوع الإصالح ابلأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب املتعلق حبقوق اإ
 الوفد الاقةراح.

يل للمبدعني وفناين أأنه ابلنيابة عن اجملمتع ادلو (CISACالاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني )ورصح ممثل  .453
نه يرحب كثيا ويدمع بشدة الاقةراح املشةر  لوفدي الس نغال و   الكونغوالتنون املرئية اذلين ميثلروهم  ي مجيع أأحناء العامل، فاإ

ىل وفد  عادة البيع. وعرب عن شكره اإ لبدء املناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول حق اإ
عادة البيع من احلقوق الأساس ية ابلنس بة لتناين التنون  السودان والوفود الأخرى عىل دمعروها لروهذه املبادرة املروهمة. لقد اكن حق اإ
عادة بيع أأعامهل. وابلنس بة للعديد من فناين التنون البرصية، فاإن  املرئية وأأكد أأن التنان سوف يتلقى تعويض مايل عىل اإ

نه يتعلق التعويض املايل يعترب جزءا  هاما من دخلروهم، لكن ابلنس بة للك فناين التنون البرصية، فاإن احلق يتعلق ابلحةرام. اإ
دخال مزيد من الشتافية  ي سوق التن. ويتعلق ابلسامح لتناين التنون البرصية مبعرفة  ابلرتباط بيهنم وبني أأعامهلم. ويتعلق ابإ

ل لك شئ ابلإنصاف. وعندما تزيد قمية معل فين، فاإن قميته تزيد بسبب موقف أأعامهلم عىل املس توى العاملي. ويتعلق الأمر قب
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ىل زايدة قمية معهل؛ ومن الإنصاف أأن يمتكن التنان نتسه من  التنان، لأن زايدة شروهرة التنان وشعبيته يه اليت تؤدي اإ
وذلا مفن الإنصاف والعدل أأن املشاركة  ي ذكل. و ي هناية الأمر، فاإن زايدة شروهرة التنان يه اليت تزيد من أأمهية معهل. 

عادة البيع عادة ما متثل مبالغ ضئيةل فقط للبائعني ولل خرين،  يرادات حق اإ يس تتيد التنان وأأرسته من تقدير العمل. واكنت اإ
عادة البيع ل يتعلق ابلإيرادات حفسب، بل هو الأداة الوحيدة اليت  ن حق اإ هنا أأكرث من ذكل. اإ لكن ابلنس بة للمبدعني، فاإ

هنا جترب سوق التن عىل أأن  تسمح لتناين التنون البرصية ابحلتاظ عىل العالقة مع الأعامل التنية التريدة اليت قاموا بصنعروها. اإ
تصبح أأكرث شتافية وبذكل تساعد فناين التنون البرصية عىل معرفة ماكن أأعامهلم ومن ميتلكوهنا. وقد مت الاعةراف هبذا احلق 

دراجه  ي املادة الرابعة عرش اثلثا  من معاهدة مبوجب القانون ادلويل حلق امل ؤلف، لكن بصورة بس يطة وغي اكفية. وقد مت اإ
لزامية واكنت ختضع ملتطلبات التعامل ابملثل  برن واليت ظلت مبثابة برانم  معل احلقوق العاملية، وابلرمغ من ذكل، ف م تكن اإ

الطبيعة اخلاصة للحق  ي معاهدة برن عقبة كربى أأمام فناين التنون داخل ادلوةل اليت يمت املطالبة فهيا ابمحلاية. وقد مثلت 
البرصية  ي العامل أأمجع. لقد اكنت تعين أأن التنانني ل حيظون بذكل احلق حىت  ي ادلول اليت تقره، ما مل يكن هذا احلق 

لهيا التنان. وذلكل فقد اكن الوضع يمتثل  ي وجود اختالف  ي توافر احلق ومس توى امحلاية من  موجودا  ي ادلوةل اليت ينمتي اإ
دوةل لأخرى واكن يعمتد عىل جنس ية البدل اليت يعيشون فهيا. واكنت بعض ادلول مل تتبىن تكل احلقوق، مبا ميثل عائقا أأمام 

 دوةل حول العامل حيث ثبت أأنه ميثل أأداة هممة 80احلق ابلنس بة لعدد خضم من الأعامل التنية. وقد اعةرف ابحلق أأكرث من 
عادة البيع وتأأمني توافره  دلمع الإبداع  ي جمال التنون البرصية. واكن جيب حتقيق تقدم همم من أأجل حتقيق جتانس فعال حلق اإ
ذا اكنت املسأأةل تس تحق  حول العامل. ومتت دعوة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لختاذ قرار بشأأن ما اإ

الاحتاد أأن الأمر يتطلب ذكل. لقد اعتقد  الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني. واعتقد التحليل بصورة أأكرث تتصيال
بشدة أأنه عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأل تضيع الترصة املتعلقة  ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني

لهيا عىل املس توى ادلويل، لصاحل فناين التنون مبناقشة املسأأةل، وحتديد املشالكت والتوصل لل حلول اليت ينبغي التوصل اإ
البرصية حول العامل، وهو جممتع ضعيف ميثل الإبداع والةراث الثقا ي للك دوةل حول العامل. ودعا ممثل الاحتاد اللجنة ادلامئة 

عادة البيع عىل جدول الأ  عامل ومضن خطة العمل املس تقبلية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لإدراج حق اإ
 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.املعن 

والس نغال عىل اقةراهحام. وقد اكن حقا جديرا ابدلراسة، لأنه ابلرمغ من  الكونغو وعرب وفد كولومبيا عن شكره لوفدي .454
دراجه  ي اثلثا  من معاهدة برن، كام مسعوا  ي الل  14وروده  ي املادة  جنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، فقد مت اإ

قوانني اكفة ادلول الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، فاإن ادلول الأعضاء اليت قامت بتطبيق احلق  ي ترشيعاهتا مل تقم بتطبيقه 
جراء ادل راسة متثل واجبا اترخييا بصورة تضمن أأن يصبح مصدرا حقيقيا لدلخل للمبدعني. ولروهذا السبب، فاإن معلية اإ

ليه من أأجل بدء معلية  املناقشات. حيتاجون اإ

عادة البيع لصاحل  الكونغووعرب وفد الياابن عن شكره لوفدي الس نغال و  .455 عىل اقةراهحام. ومل يكن دلى الياابن حق اإ
عادة البيع أأو أ ليهتا متيدة، التنانني كام مل يكن دلهيا خطة لتطبيق هذا احلق. ومع ذكل، قد تكون أأي معلومات ت  تعلق حبق اإ

جراء دراسة من أأجل حتليل املوقف بصورة موضوعية. و ي هذا الصدد، أأيدت الياابن اقةراح الولايت املتحدة الأم ريكية ابإ
 حول املوضوع.

ذا أأردان هل .456 ىل أأنه جيب أأن يكون حقا عامليا اإ ينجح  ي  أأن وعرب الاحتاد ادلويل للصحتيني عن دمعه للحق وأأشار اإ
 ضوء طبيعة الأسواق.

تعليقات مثية لالهامتم من خمتلف ادلول الأعضاء واملنظامت غي احلكومية وتضمن رد التعل  ورصح الرئيس بأأنه تلقى .457
جراء مزيد من التحليل هل والاس مترار  ي مناقش ته. ومن خالل هذه املناقشات  الأويل عىل املوضوع بعض الاقةراحات ابإ

النقاش  ي ادلورات املس تقبلية لتبادل فروهم أأمعق للوثيقة. وفتح الرئيس الباب الرثية، سوف يهنيي النقاش حول الوثيقة ليس متر 
 ة املسائل الأخرى عىل نطاق واسع.ملناقش
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ة مع ورصح وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بأأهنم أأجروا مناقشات رمسي .458
املنسقني الإقلمييني والرئيس وانئب الرئيس فامي يتعلق ابقةراح حول خطة العمل واملناقشات املس تقبلية. ومت التتاق عىل أأنه 
من املتيد ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن تتوافر لروها فرصة اس امتع رأأي الرئيس حول الاقةراح املتعلق خبطة معل مس تقبلية حبيث 

 ل الأعضاء من فروهم الاقةراح.ادلو  تمتكن لك دوةل من

بقرار جيب أأن  ورصح الرئيس بأأن خطة العمل املس تقبلية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تتعلق .459
تقوم اللجنة ابختاذه. و ي هذا الصدد، ميكن للرئيس فقط أأن يقدم بعض الاقةراحات من أأجل مساعدهتم عىل التوصل لقرار 

املس تقبيل اذلي جيب القيام به. وقد زادت احلاجة ذلكل بسبب املوضوعات املثية لالهامتم اليت مت اقةراهحا. حول العمل 
ىل أأهنم حيتاجون لوقت اكف لعقد جلسات ممثرة حول املوضوعات املوجودة حاليا عىل جدول الأعامل والاقةراحات  وأأشار اإ

يل عقد دورة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل املرشوعة املتعلقة مبناقش هتا. وسوف يكون من املس تح 
ن التكرة اليت تبادلروها مع املنسقني الإقلمييني اكنت متثل أأداة  أأن تمت فهيا مناقشة مخسة أأو س تة أأو س بعة أأو مثانية موضوعات. اإ

 تتطلب عرضروها. وقد وجد أأن الأداة اليت متيدة ميكن اس تخداهما من أأجل القيام ابلإدارة التعاةل للوقت والتحدايت اليت
س تقوم اللجنة بتحليلروها يه دعوة للتتكي  ي أأن أأول موضوعني عىل جدول الأعامل، والذلين متت مناقش هتام  ي دورات 
عديدة، قد مرا مبسار طويل. واقةرح أأنه فامي يتعلق مبوضوع البث، فاإن الاقةراح املطروح من قبل هيئات البث اكن يمتثل  ي 

والاس تثناءات لتقييدات وضوع املروهم اخلاص ابعقد دورة غي عادية أأثناء العام التايل ختصص لتحليل املوضوع. وفامي يتعلق ابمل
لتائدة املكتبات ودور احملتوظات، مت اختاذ العديد من اخلطوات  ي ادلورات الأخية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 

عدادها بروفيسور كينيث كروز، واليت مل تقدم هلم وهجة واحلقوق اجملاورة، وخاصة بعد ا لأثر الضخم لدلراسة احملدثة اليت قام ابإ
املكتبات عىل مس توى العامل حفسب، بل اكنت مبثابة للتقييدات والاس تثناءات لتائدة نظر واسعة النطاق حول الوضع احلايل 

وفي بعض الأدوات هلم من أأجل فروهم تكل املعلومات الرثية دعوة للتعمق  ي املناقشات أأيضا. وقد بذلت الأمانة هجودا لت
الإقلميي، املتعلق ولزالت معليات القيام بذكل جارية. ومتثل أأحد الأساليب  ي حتليل نتاجئ الوضع احلايل، عىل املس توى 

ميكهنم تبادل ال راء بشأأن  لتائدة املكتبات ودور احملتوظات،  ي لك منطقة، بناء عىل فروهم متاده أأنه والاس تثناءات لتقييداتاب
قلميية من  هذا املوضوع، مع دراسة التروق  ي املنطقة. و ي هذا الصدد، قد يكون من املتيد مطالبة الأمانة بعقد ندوات اإ

املكتبات ودور احملتوظات من أأجل حتليل املعلومات الرثية املتضمنة  ي التقييدات والاس تثناءات لتائدة أأجل موضوع 
مت تقدميروها خالل دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، هبدف تبادل وهجات النظر فامي  ادلراسات اليت

قلميية واس تقبال التعليقات حول طريقة فروهم املوضوعات. وس يكون من املتيد عقد دورات غي عادية  يتعلق ابلس تثناءات الإ
قلميية ملوضوع أ خر لأنه عند ىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة قد يكون ملوضوع ما ودورات اإ ما يعودون اإ

جياز، فقد دعامه الرئيس للتتكي  ي دورة غي عادية للبث ودورات اإ  قلميية للمكتبات هنا  اس تخدام أأكرث فعالية للوقت. وابإ

 ودور احملتوظات.

 ، الاقةراح. ياك الالتينية والاكرييبمتحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمر وأأيد وفد الربازيل،  .460

 الاقةراح. ، متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أ س يا واحمليط الروهادي، وأأيد وفد الروهند .461

قلميية اخلاصة  .462 وأأيد وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية، الاقةراح واقةرح أأن تتضمن الندوات الإ
 لمي والبحث أأيضا. ابلس تثناءات والتقييدات مؤسسات التع

ورصح وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأن دليه حتتظات بشأأن احلاجة اإىل  .463
ضافية للجلسات الرمسية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وفامي يتعلق مبرشوع املعاهدة  عقد اجامتعات اإ

طار اجللسات العادية للجنة ادلامئة املعنية املتعلقة حبامية ه  يئات البث، اكنت هنا  حاجة لإجراء املزيد من املناقشات  ي اإ
ىل وثيقة قانونية ملزمة وذات معىن، ويمت تكييتروها مبا  ذا اكن ميكهنم التوصل اإ حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، من أأجل تقيمي ما اإ
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هبم ضامن أأل تصبح املعاهدة ابلية قبل دخولروها اإىل حزي التنتيذ. وابلنس بة ييناسب مع تطورات الزمن. وقد اكن من واج
ملوضوع الاس تثناءات والتقييدات، ميكن لدلول الأعضاء الاس تتادة من التقدم املس متر للمناقشات  ي داخل اجللسات 

دلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة العادية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وقد اقةرح قيام اللجنة ا
عادة تقيمي اقةراح الرئيس  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.   ابإ

ىل اتتاق بني املنسقني الإقلمييني حول  .464 واقةرح وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، أأنه طاملا مل يمت التوصل اإ
طار اللجنة. وابلرمغ من ذكل، س تقوم اجملموعة ابء بدراسة ا جراء أأي مناقشات خارج اإ ملسأأةل، فال يرى أأي فائدة من اإ

 برانم  العمل  ي ادلورة التالية للجنة. 

ورصح الرئيس أأنه حيق للجنة أأن تقرر دراسة الاقةراح. واقةرح أأن يمت القيام مبزيد من التحليل لالقةراح  ي ادلورة  .465
ىل العملالتال   ية للجنة، حيث مت التعبي عن حتتظات فقط واكنت ال راء تتعلق بعدم رفض الاقةراح. واقةرح أأن هنا  حاجة اإ

عداد لدلورة التالية للجنة. وقام ابختتام النقاش حول املسائل الأخرى. ورصح الرئيس  عىل مس توى املنسقني الإقلمييني لالإ
عداد ملخص الرئيس لأنه اكن م  تيدا  ي السابق. ومل يكن الأمر عبارة عن معلية صياغة مشةركة كام أأنه مل يتطلب بأأنه قرر اإ

موافقة اللجنة. و ي اجامتع مع املنسقني الإقلمييني، تلقى الرئيس معلومات وتعليقات وأ راء تتعلق مبلخص الرئيس. وقد قام 
 برشح معلية ملخص الرئيس. 

ىل الأمانة لقراءة امللخص.عىل الوفود. وأأعطى ال ملخص الرئيس ومت توزيعهأأعد  ورصح الرئيس بأأنه .466  لكمة اإ

ورصحت الأمانة بأأن :"اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ادلورة الواحدة والثالثني،  ي جنيف،  ي  .467
ىل  7من التةرة  س يلس يد فرانس افتتح ا من جدول الأعامل : افتتاح ادلورة. 1البند  . ملخص الرئيس.2015ديسمرب  11اإ

)جلنة حق املؤلف أأو اللجنة(،  ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةغري، املدير العام، ادلورة احلادية والثالثني للجنة 
: الأعاملمن جدول  2ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة. البند  ة. وتولت الس يد2 ورحب ابملشاركني وافتتح البند

 (..SCCR/31/1 PROV )الوثيقة الأعاملاعمتدت اللجنة مرشوع جدول . عامل ادلورة احلادية والثالثنياعامتد جدول أأ 
وافقت اللجنة عىل منح صتة املراقب  ي دوراهتا للمنظمة . : اعامتد منظامت غي حكومية جديدةالأعاملمن جدول  3البند 

لهيا  ي مرفق الوثيقة : الأعاملمن جدول  4البند  .للبث الإفريقيةالروهيئة العامة ، ويه SCCR/31/2 غي احلكومية املشار اإ
( ابلصيغة SCCR/30/6 اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثالثني )الوثيقة. اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني

ىل الأمانة  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ عيت الوفود واجلروهات املراقبة اإ عىل العنوان الإلكةروين التايل: املقةرحة. ود 
copyright.mail@wipo.int حامية هيئات البثالأعاملمن جدول  5البند  .2016 يناير 15، وذكل  ي موعد أأقصاه : .

 SCCR/30/5وSCCR/27/6و.SCCR/27/2 REVيه الأعاملالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول 
التعريتات نص موحد بشأأن اليت أأعدها الرئيس بعنوان  SCCR/31/3 ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة .SCCR/31/3و

والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة وقدمت وفود  ، ونظرت فهيا.وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها
ت املناقشات  ي التقدم بغرض التوصل اإىل فروهم مشةر  محلاية هيئات وأأسروهم اقةراحات نصية لإدراهجا  ي الوثيقة. أأخرى
رت اللجنة مواصةل املناقشات حول هذه الوثيقة وحول وثيقة مراجعة س يعدها الرئيس لأغراض ادلورة القادمة  البث. وقر 

 20وجيوز لأعضاء اللجنة تزويد الأمانة،  ي موعد أأقصاه  .هتامناقش  اليت متت للجنة ويراعي فهيا الاقةراحات والتوضيحات
دة املطروحة خالل هذه ادلورة خبصوص الوثيقة 2016يناير  ، يك ينظر فهيا SCCR/31/3، ابلقةراحات النصية احملد 
التقييدات : الأعاملمن جدول  6البند  وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. الرئيس.

 SCCR/26/3 يه الأعاملالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول . والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات
ىل العرض املقدم من الأس تاذة  .SCCR/30/3و SCCR/30/2و SCCR/29/3و SCCR/26/8و واس متعت اللجنة اإ

لزيابيث لوجيوالس يدة  لويس غيبو ، والواردة لتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمتاحفاملتعلقة ابراسة حول ادل هاإ
. ورحبت اللجنة ابلعرض وشاركت الوفود والروهيئات املراقبة  ي جلسة للأس ئةل والأجوبة ن ظمت SCCR/30/2 ي الوثيقة 
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ىل الأمانة ) رسال التعديالت والتوضيحات اإ يناير  20(  ي موعد أأقصاه copyright.mail@wipo.intمع اخلرباء. وينبغي اإ
ىل الرمس البياين اذلي عرضه الرئيس حول " .2016 املكتبات ودور التقييدات لتائدة الاس تثناءات و واسيندت املناقشات اإ

ىل املوارد الرمس البياين ليكون أأداة متيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابل د ذكلاحملتوظات". وأأع سيناد اإ
ىل البي نات وحتةرم وهجات النظر املتلتة وتدر  أأن  جراء مناقشة تسيند اإ العديدة املتاحة للجنة. وس ميك ن ذكل اللجنة من اإ
ىل فروهم أأفضل للمواضيع  الروهدف املنشود ل يمتث ل  ي توجيه النقاش حنو أأية نييجة معي نة أأو غي مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ

وسل ط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من ال راء املعرب  تعلية ابلنس بة للمناقشات والنييجة املتوخاة.ووجاههتا ال 
سروهامات أأعضاء اللجنة خبصوص موضوع حتظ املصنتات خالل ادلورة السابقة للجنة. وتبادل أأعضاء  عهنا  ي تعليقات واإ

رمس الرئيس البياين، أأي حق النسخ والن سخ الاحتياطية، والإيداع وهجات النظر بشأأن املواضيع املدرجة  ي  أأيضااللجنة 
القانوين، والإعارة دلى املكتبات. والإضافة اإىل ذكل، أأثيت الشواغل اليت ميكن أأن تظروهر عند النظر  ي التقييدات 

ىل اتباع والاس تثناءات املتعلقة بتكل املوضوعات والتدابي املمكن اختاذها ملواهجة تكل الشواغل. كام ق   دمت اقةراحات تدعو اإ
: التقييدات الأعاملمن جدول  7البند  وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. بديةل. مناجه

عاقات  الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول أأخرى. والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
وأأبلغت الأمانة اللجنة ابلتقدم احملرز  ي الاس تجابة للطلب املقدم  .SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVهام  املالأع

 ي ادلورة الثالثني للجنة وادلاعي اإىل حتديث خمتلف ادلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي 
ىل السع 2009والتدريس والبحث واملنشورة لأغراض ادلورة التاسعة عرشة للجنة  ي عام  ىل تغطية لك ادلول واإ  الأعضاءي اإ

عداد دراسة نطاق بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة أأشخاص غي الأشخاص العاجزين عن   ي الويبو، فضال عن اإ
جراء ادلراسة احملدثة ومن املتوق ع تقدميروها  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة. وسيمت التلكيف  قراءات املطبوعات. ومت التلكيف ابإ

ج وأأجرت اللجنة مناقشات  ومن املتوق ع تقدميروها  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة. 2016 راء دراسة النطاق  ي مطلع عامابإ
حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وعالقهتا ابدلور الأسايس اذلي يؤديه 

ىل الواث أأن يعد الرئيس رسام بيانيا عىل غرار الرمس البياين  الأعضاءوالمتس بعض  ئق املوجودة.التعلمي  ي اجملمتع، مع الإشارة اإ
اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات يك ي س تخدم كأداة تسروهم  ي تركزي املناقشات عىل هذا 

جراء مناقشة  أأخرىالاقةراح. واقةرحت وفود ال خرين مزيدا من الوقت للنظر  ي هذا  الأعضاءاملوضوع. والمتس بعض  اإ
 وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. ..SCCR/26/4 PROV متتوحة بشأأن الوثيقة

 SCCR/31/4هام الأعاملالوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول  أأخرى.: مسائل الأعاملمن جدول  8البند 
املعنونة  SCCR/31/4 الالتينية والاكرييب، الوثيقة أأمرياكوعرض وفد الربازيل، نيابة عن مجموعة بدلان  .SCCR/31/5و

وعرض  واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح. الأعضاء. وقدم اقةراح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية
دراج حق  اقةراحاملعنونة  SCCR/31/5 وفد الس نغال الوثيقة عادة البيع )حق من الس نغال والكونغو ابإ  ي جدول  (التيبعاإ

 الأعضاء. وقدم أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية التكرية
مدرجني  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية املوضوعان  وس يظل هذان واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح.
وعرض الرئيس اقةراحا بعقد دورة اس تثنائية للجنة بشأأن حامية  .خرىوالثالثني للجنة، حتت البند املتعلق ابملسائل الأ 

قلميية حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لت ائدة املكتبات ودور احملتوظات. وأأي دت بعض هيئات البث وعقد اجامتعات اإ
قلميية املذكورة موضوع التقييدات اجمل حدى تكل اجملموعات تتضيلروها لش امتل الاجامتعات الإ موعات الإقلميية الاقةراح. وأأبدت اإ

قلميية أأخرى أأنه من  عاقات أأخرى. واعتربت مجموعات اإ والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
ماكهنا غي الرضوري ومن السابق لأوانه عقد دور نه ابإ ىل دورات اللجنة العادية. غي أأن تكل اجملموعات قالت اإ ات ابلإضافة اإ

عادة النظر  ي الاقةراح  ي ادلورة القادمة للجنة. وأأعلن الرئيس أأنه س ت عاد مناقشة الاقةراح  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة  اإ
ىل توافق  ي ال راء.  ىل عدم التوصل اإ أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده ملخص الرئيس. ابلنظر اإ

الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ راء الرئيس بشأأن نتاجئ ادلورة احلادية والثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل 
ىل  9من  التةرة س تعقد اللجنة دورهتا القادمة  يمن جدول الأعامل: اختتام ادلورة.  9البند ملوافقة اللجنة.  مايو  13اإ

2016. 
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دراج  .468 ورصح الرئيس بأأن ذكل اكن رأأيه فامي يتعلق مبا جرى  ي ادلورة. وميكن السامح بعمل تعديالت للوقائع ولن يمت اإ
 عرب عهنا تعليق أأو أأي معل مشةر  يعكس وهجات وشواغل معينة دلى الوفود لأنه قد أأحاط علام مبختلف ال راء اليت

 املنسقون الإقلمييون.

ىل التقرة وأأ  .469 ان أأمرياك الالتينية ورصح بأأن وفد الربازيل قد أأدرج الوثيقة ابلنيابة عن مجموعة بدل 24شار وفد الربازيل اإ
 والاكرييب.

 وطالب الرئيس الأمانة أأن تأأخذ  ي حس باهنا التغييات  ي الوقائع. .470

ىل التقرة  وأأشار وفد نيجياي، .471 ذا اكن الرئيس قد أأحاط علام بأأن أأحد  وتساءل 27ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ، اإ عام اإ
قلميية قد أأيدت اقةراح الرئيس وعرب  قلميية يتضمن بنود جدول الأعامل املتعلقة عن اجملموعات الإ تتضيل يتعلق ابلندوات الإ

أأن بعض اجملموعات  ، متت الإشارة اإىل27ابلس تثناءات والتقييدات  ي اللجنة. و ي العبارة الثانية من التقرة املذكورة، التقرة 
قلميية قد قامت بدمع الاقةراح ورأأت مجموعات أأخرى أأنه من غي رضوري أأو من السابق لأوانه أأن يمت عقد دورات  الإ

قلميي ىل أأن أأحد اجملموعات الإ ىل جانب ادلورات العادية. وتساءلت اجملموعة فامي يتعلق بأأنه أأشار اإ ضافية اإ قد عربت عن  ةاإ
قلميية بنود جدول الأعامل املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابللجنة. واكن ذكل منتتضيلروها أأن تتضمن الند  وات الإ

 الأمور املتعلقة ابلوقائع أأيضا.

لقاء البياانت اخلتامية.وأأكد الرئيس أأن ذكل اكن تصحيحا يتعلق ابلوقائع. وف  .472  تح ابب اإ

 اختتام ادلورة من جدول الأعامل : 9البند 
نيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن شكره للرئيس والأمانة. ورصح عرب وفد روما .473

نه سوف يتقدم بتعليقات بصتته الوطنية مؤكدا عىل  قلميي، فاإ ممثل الوفد بأأنه نظرا لأن ذكل هو اجامتعه الأخي بوصته منسق اإ
بعض لمنسقني الإقلمييني عىل تعاوهنم وجعل املروهمة أأكرث حتداي  ي أأنه ييرشف خبدمة اجملموعة. وعرب ممثل الوفد عن شكره ل 

 الأوقات.

وعرب وفد نيجياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن شكره للرئيس والأمانة. وقد رأأت اجملموعة أأن دورة  .474
عل  ي ادلورات التالية، بغض النظر اللجنة تضمنت كثيا من املعلومات وتبادل ال راء وعرب عن أأمهل  ي زايدة مس توى التتا

عن اختالفروهم  ي ال راء و ي الأهداف املرجوة. و ي الواقع أأن التتاعل الروهادف والتعال فقط هو اذلي ميكن أأن يقودمه اإىل 
ىل تتامه مشةر  وأأهداف مشةركة فامي يتعلق ابملسائل املطروحة أأماهمم لدلراسة  ي اللجنة. ورحبت اجملموعة  التوصل اإ

واليت  SCCR/31/4يقية ابملناقشات اليت مت عقدها حول هيئات البث وعربت عن شكرها للرئيس عىل وثيقته اجملمعة الأفر 
ىل عقد ادلورة التالية للجنة. واكنت اجملموعة  يرست بصورة كبية العمل املتعلق بدول أأعامل البث. وعرب الوفد عن تطلعه اإ

ص ابلرئيس سوف يعكس وهجات النظر اليت عربت عهنا ادلول الأعضاء وأأهنا الأفريقية عىل ثقة من أأن النص املنقح اخلا
طار امحلاية اليت تعمتد عىل الإشارة لروهيئات البث كام اكن التصور  ي تتويض عام  . وعربت 2007س تظل قبل لك ىشء  ي اإ

د عرب عن اعتقاده بأأن . وق2007اجملموعة عن أأملروها  ي أأن يتجنب النص وضع مس توايت للحقوق مبا يتجاوز هدف تتويض 
احليادية  ي النص سوف تؤدي اإىل تيسي املتاوضات. ورحبت اجملموعة الأفريقية ابملناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات 

سروهامات املنظامت احلكومية ادلولية ىل أأمهية اإ لهيا، ابلإضافة اإ واملنظامت غي  وادلراسات اليت مت النظر فهيا أأو متت الإشارة اإ
ىل تقدمي نظرة متعمقة حول العقبات اليت تواهجروها احلكوم  ية لتبادل ال راء بني الأعضاء. وقد أأدت املناقشات اليت مت عقدها اإ

عاقات أأخرى  ي النتاذ بصورة اكفية للمعلومات  املكتبات ودور احملتوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
ثناءات والتقييدات الأهداف اليت تقوم عىل أأساس املعلومات واملعرفة. واكن واملعرفة. وقد عزز الاعةراف بدوى مبدأأ الاس ت 

ىل وتقدير ال راء اليت مت تبادلروها حول بند جدول الأعامل. وعربت اجملموعة الأفريقية عن  من املثي لالهامتم أأن يمت الاس امتع اإ
ىل نتاجئ حقيقية، لصاحل أأعداد غتية من ا لأشخاص  ي ادلول املتقدمة وادلول النامية، وخاصة أأملروها  ي ترمجة هذا التتامه اإ
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قصاؤمه بصورة جمحتة من قاعدة املعلومات واملعرفة بسبب النقاط التنية املتعلقة  الش باب  ي ادلول النامية، واذلين يمت اإ
امي يتعلق حبق حبقوق امللكية التكرية. و ي الواقع هنا  سبب جلعل نظام امللكية التكرية العاملي نظام مقايضة، وخاصة ف

التأأجي من أأجل الاسيامثر  ي املصادر املادية والتكرية،  ي مقابل خدمة الصاحل العام. وظلت اجملموعة الأفريقية متتائةل بأأن 
ظروهار الإرادة  جيابية، وميكن من اإ التقدم اجلاري حول هذا املوضوع  ي أأحناء العامل ميكن أأن يؤثر عىل متاوضات اللجنة بصورة اإ

املطلوبة والنية احلس نة املطلوبة من أأجل اختاذ اخلطوات الرضورية لتيسي النتاذ للمعلومات واملعرفة، لنطاق أأوسع  الس ياس ية
من أأعضاء اجملمتع ادلويل لصاحل التمنية البرشية والاجامتعية. و ي هذا الصدد، ذك رت اجملموعة اللجنة ابللزتام اذلي قامت به 

. وأأشار ممثل الوفد، بصتة خاصة، اإىل هدف التمنية 2030ية املس تدامة للأمم املتحدة ادلول الأعضاء جتاه أأهداف التمن 
، حيث الزتمت ادلول الأعضاء بضامن تطبيق تعلمي ذي جودة عالية وشامل ومنصف وتعزيز فرص التع م 4املس تدامة رمق 

عداد ن ص مجمع يتضمن رسام بيانيا يشي لعنارص طيةل احلياة لاكفة الناس. وأأكدت اجملموعة الأفريقية عىل طلب للرئيس ابإ
عداد رمس بياين من أأجل مناقشات  التقييدات الاس تثناءات اليت جيب مناقش هتا بنتس الطريقة اليت قام هبا الرئيس ابإ

املكتبات ودور احملتوظات. وسوف تكون تكل اخلطوة ذات فائدة خضمة ملداولهتم حول املوضوع. والاس تثناءات لتائدة 
اللتني  SCCR/31/5والوثيقة  SCCR/31/4موعة علام بأأن عروض الرئيس لالقةراحني الواردين  ي الوثيقة وأأحاطت اجمل

عىل التوايل واس تجاابهتم لالك الاقةراحني. ولعدم وجود وقت اك ي لتحليل  الكونغوتقدمت هبام وفود الربازيل والس نغال و 
التالية  ي موقف أأفضل ميكهنا من املشاركة برأأهيا بشأأن الاقةراحني. وابلرمغ من الاقةراحني، فقد تكون اجملموعة  ي ادلورة 

ذكل، عربت اجملموعة الأفريقية عن مالءمة املوضوعني لإجراء مزيد من النقاشات حوهلام  ي اللجنة. وأأحاطت اجملموعة علام 
دراج بندين جديدين  ي جدول الأعام وسوف يكون من الرضوري ابتاكر وس يةل  ل.بدول أأعامل اللجنة املثقل، وخاصة بعد اإ

ذا اكنت اللجنة ملزتمة بدراسة املوضوعات املدرجة عىل جدول الأعامل بصورة هادفة. و ي هذا  فعاةل لتعزيز معل اللجنة اإ
الس ياق، أأيدت اجملموعة الأفريقية بشدة اقةراح الرئيس املتعلق بعقد دورة غي عادية بني ادلورات حول هيئات البث 

لندوات الإقلميية حول الاس تثناءات والتقييدات، ابلرمغ من أأهنا تتضل طرح الك الاس تثناءين أأمام اللجنة. وقد جشعت وا
ىل توافق  ي الرأأي بشأأن أأفضل الطرق العملية  عىل التتكي بصورة معلية بشأأن هذا الاحامتل من أأجل متكني التوصل اإ

 وحتتتظ بثقهتا  ي قيادة الرئيس. ل بصورة بناءةللسي للأمام. وس تظل اجملموعة الأفريقية تتعام

وعرب وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للرئيس والأمانة. وقد قامت اللجنة بعقد مناقشات  .475
توافق  ي ثرية تتعلق حبامية هيئات البث. وحول مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات، أأكدت اجملموعة ابء عىل أأنه مل يمت التوصل ل 

 للجنة؛ وهو أأمر جيب أأخذه بصورة مناس بة  ي الاعتبار خالل املناقشات.  الرأأي بشأأن العمل املعياري

وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس والأمانة عىل العمل املمتزي والعميل. وعرب الوفد عن تقديره لعمل املنسقني  .476
ن وعىل تبادل املعلومات. وقد أأحاط الوفد علام بأأنه اكنت هنا  الإقلمييني وشكر ادلول الأعضاء عىل مهنجروهم البن اء واملر 

ممارسات خمتلتة فامي يتعلق هبيئات البث والاس تثناءات والتقييدات. وابلرمغ من ذكل، فقد اكن هنا  هدف مشةر  يتعلق 
يضا اقةراح الرئيس املتعلق حبامية وتعزيز التمنية. وأأيد الوفد اإجراء مناقشات متعمقة حول تكل املوضوعات. كام أأيد الوفد أأ 

قلميية، ابلإضافة اإىل دورة غي عادية حول حامية هيئات البث، من أأجل تعزيز معل اللجنة.   بعقد ندوات اإ

وعرب وفد الروهند، متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أ س يا واحمليط الروهادي، عن شكره للرئيس والأمانة واملةرمجني عىل  .477
سروهامات الوفود واملراقبني أأثناء املناقشات حول حامية هيئات البث. وقد دمعروهم ادلامئ أأثناء ادلورة. و  رحبت اجملموعة ابإ

ىل فروهم أأفضل للمواقف املتلتة. وأأيدت مجموعة دول أ س يا واحمليط  ساعدت مشاركهتم اللجنة عىل توضيح املوضوع والتوصل اإ
ىل تتامه واتتاق بناء عىل املهن  اذلي يقوم الكبيل  والبثعىل أأساس الإشارة ابلنس بة لروهيئات البث  الروهادي حماولت التوصل اإ

ابملعىن التقليدي. ورحبت اجملموعة أأيضا وأأيدت اقةراح الرئيس املتعلق بعقد دورة حرصية بني ادلورات حول حامية هيئات 
 ي أأن تمتكن من  البث. ومل تمتكن اكفة اجملموعات من املوافقة عىل الاقةراح وتتروهمت شواغلروهم. وعربت اجملموعة عن أأملروها

ىل توافق  ي الرأأي حبيث ميكهنا عقد اجامتع بني ادلورات حول هذا املوضوع بصتة خاصة. ورصح ممثل الوفد بأأن  التوصل اإ
التقييدات والاس تثناءات لتائدة لتائدة املكتبات ودور احملتوظات و والاس تثناءات لتقييدات الأعامل املتعلقة اب بنود جدول
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عاقات أأخرى اكنت متثل موضوعات هامة ابلنس بة للمجموعة. وعربت مجموعة والب مؤسسات التعلمي حث والأشخاص ذوي اإ
أ س يا واحمليط الروهادي عن أأملروها  ي مشاركة اكفة ادلول الأعضاء بصورة صادقة وبناءة  ي ادلورة التالية بناء عىل املناقشات 

ن عىل أأساسه. وأأكدت اجملموعة عىل طلهبا بأأن يقوم اليت س تجري  ي تكل ادلورة، حبيث يصبح دلهيم نص ييناقشون ويعملو
الرئيس بدراسة تعيني ميرس أأثناء ادلورة الثانية والثالثني للجنة لصياغة النص  ي صورة وثيقة معل اكمةل حبيث يمت حتقيق 

  مسائل الاس تثناءات والتقييدات.تقدم حمدد  ي

أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن شكره للرئيس والأمانة. ورأأت وعرب وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان  .478
ىل دفع جدول أأعامل اللجنة للأمام. واكنت اجملموعة هممتة  اجملموعة أأنه جرت مناقشات جيدة أأثناء الأس بوع واكنت تسعى اإ

كتبات ودور احملتوظات امل التقييدات والاس تثناءات لتائدة ابملوضوعات الثالثة قيد املناقشة ويه حامية هيئات البث، و 
عاقات أأخرى. وأأيدت اجملموعة وجشعت  التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلميو  والبحث والأشخاص ذوي اإ

جيابية حول هذه املسائل الثالثة. وعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن تأأييدها لقةراح الرئيس  حتقيق نتاجئ اإ
مام. وابس تثناء تكل العنارص واملوضوعات الثالثة اليت تمت بعقد دورة غي عادي قلميية دلفع املناقشات للأ ة وعقد ندوات اإ

اقةراح بعنوان  SCCR/31/4وثيقة قد مت تلقي . و 8بند مضن ال  ةمناقشل يقة جديدة ل مناقش هتا، فقد قامت اجملموعة بطرح وث 
ة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن تقديرها لس تعداد العديد من . وعربت مجموعلتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية

 نتس الاجتاه  ي ادلورة التالية. الوفود واملراقبني للمشاركة  ي املناقشات، وتطلعت لس مترار

ظر. كام وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل الزتاهما ومعلروها ادلؤوب وأأفاكرها والبيئة اليت قاموا فهيا بيبادل وهجات الن .479
مانة وانئب الرئيس واملةرمجني.   عرب عن شكره للأ

 ن شكرها ملن معلوا خلف الكواليس.وعربت الأمانة ع .480

 واختمت الرئيس ادلورة. .481
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 ملخص الرئيس

 : افتتاح ادلورةالأعاملمن جدول  1لبند ا

املعنية حبق املؤلف واحلقوق ادلامئة س غري، املدير العام، ادلورة احلادية والثالثني للجنة افتتح الس يد فرانس .1
. وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني 2 )جلنة حق املؤلف أأو اللجنة(، ورحب ابملشاركني وافتتح البنداجملاورة
 اللجنة.

 : اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثنيالأعاملمن جدول  2البند 

 (..SCCR/31/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 : اعامتد منظامت غي حكومية جديدةالأعاملمن جدول  3البند 

لهيا  ي مرفق الوثيقة .3 ، SCCR/31/2 وافقت اللجنة عىل منح صتة املراقب  ي دوراهتا للمنظمة غي احلكومية املشار اإ
 .للبث فريقيةالأ الروهيئة العامة ويه 

 ادلورة الثالثني: اعامتد مرشوع تقرير الأعاملمن جدول  4البند 

عيت الوفود واجلروهات SCCR/30/6 اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثالثني )الوثيقة .4 ( ابلصيغة املقةرحة. ود 
ىل الأمانة عىل العنوان الإلكةروين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ ، copyright.mail@wipo.intاملراقبة اإ

 .2016 يناير 15وذكل  ي موعد أأقصاه 

 : حامية هيئات البثالأعاملمن جدول  5البند 

 SCCR/30/5وSCCR/27/6و.SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .5
 .SCCR/31/3و

وموضوع التعريتات ص موحد بشأأن ناليت أأعدها الرئيس بعنوان  SCCR/31/3 ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة .6
 ، ونظرت فهيا.امحلاية واحلقوق املزمع منحروها

 والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة وقدمت ووفود أأخرى اقةراحات نصية لإدراهجا  ي الوثيقة. .7

ىل فروهم مشةر  محلاية هيئات البث. .8  وأأسروهمت املناقشات  ي التقدم بغرض التوصل اإ

رت اللج  .9 نة مواصةل املناقشات حول هذه الوثيقة وحول وثيقة مراجعة س يعدها الرئيس لأغراض ادلورة القادمة وقر 
 للجنة ويراعي فهيا الاقةراحات والتوضيحات املناقشة.

دة املطروحة خالل 2016يناير  20وجيوز لأعضاء اللجنة تزويد الأمانة،  ي موعد أأقصاه  .10 ، ابلقةراحات النصية احملد 
 ، يك ينظر فهيا الرئيس.SCCR/31/3خبصوص الوثيقة  هذه ادلورة

 وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. .11
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 : التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظاتالأعاملمن جدول  6البند 

 SCCR/29/3و SCCR/26/8و SCCR/26/3يه الأعاملالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول  .12
 .SCCR/30/3و SCCR/30/2و

ىل العرض املقدم من الأس تاذة  .13 لزيابيث لوجيوالس يدة  لويس غيبوواس متعت اللجنة اإ املتعلقة راسة ه حول ادلاإ
. ورحبت اللجنة ابلعرض SCCR/30/2، والواردة  ي الوثيقة لتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمتاحفاب

رسال التعديالت والتوضيحات اإىل وشاركت الوفود وا لروهيئات املراقبة  ي جلسة للأس ئةل والأجوبة ن ظمت مع اخلرباء. وينبغي اإ
 .2016يناير  20(  ي موعد أأقصاه copyright.mail@wipo.intالأمانة )

ىل الرمس البياين اذلي عرضه الر  .14 املكتبات ودور التقييدات لتائدة الاس تثناءات و ئيس حول "واسيندت املناقشات اإ
ىل املوارد ال رمس احملتوظات". وأأعد ذكل ال بياين ليكون أأداة متيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابلسيناد اإ

ىل البي نات وحتةرم وهجات النظر جراء مناقشة تسيند اإ املتلتة وتدر  أأن  العديدة املتاحة للجنة. وس ميك ن ذكل اللجنة من اإ
ىل فروهم أأفضل للمواضيع  الروهدف املنشود ل يمتث ل  ي توجيه النقاش حنو أأية نييجة معي نة أأو غي مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ

 ووجاههتا التعلية ابلنس بة للمناقشات والنييجة املتوخاة.

سروهامات أأعضاء اللجنة وسل ط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من ال راء املعرب عهنا  ي ت  .15 عليقات واإ
 خبصوص موضوع حتظ املصنتات خالل ادلورة السابقة للجنة.

وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن املواضيع املدرجة  ي رمس الرئيس البياين، أأي حق النسخ والن سخ  .16
ثيت الشواغل اليت ميكن أأن تظروهر عند النظر الاحتياطية، والإيداع القانوين، والإعارة دلى املكتبات. والإضافة اإىل ذكل، أأ 

 ي التقييدات والاس تثناءات املتعلقة بتكل املوضوعات والتدابي املمكن اختاذها ملواهجة تكل الشواغل. كام ق دمت اقةراحات 
ىل اتباع مناجه بديةل.  تدعو اإ

 وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. .17

: التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الأعاملمن جدول  7البند 
عاقات   أأخرىاإ

 .SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVالوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام  .18

لثالثني للجنة وادلاعي اإىل حتديث وأأبلغت الأمانة اللجنة ابلتقدم احملرز  ي الاس تجابة للطلب املقدم  ي ادلورة ا .19
خمتلف ادلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث واملنشورة لأغراض ادلورة 

عداد دراسة نطاق  2009التاسعة عرشة للجنة  ي عام  ىل تغطية لك ادلول الأعضاء  ي الويبو، فضال عن اإ ىل السعي اإ واإ
جراء بشأأن التق  ييدات والاس تثناءات لتائدة أأشخاص غي الأشخاص العاجزين عن قراءات املطبوعات. ومت التلكيف ابإ

جراء دراسة النطاق  ي مطلع  ادلراسة احملدثة ومن املتوق ع تقدميروها  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة. وسيمت التلكيف ابإ
 الثالثني للجنة.ومن املتوق ع تقدميروها  ي ادلورة الثالثة و  2016 عام

وأأجرت اللجنة مناقشات حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث  .20
ىل الواثئق املوجودة.  وعالقهتا ابدلور الأسايس اذلي يؤديه التعلمي  ي اجملمتع، مع الإشارة اإ
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البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة والمتس بعض الأعضاء أأن يعد الرئيس رسام بيانيا عىل غرار الرمس  .21
املكتبات ودور احملتوظات يك ي س تخدم كأداة تسروهم  ي تركزي املناقشات عىل هذا املوضوع. والمتس بعض الأعضاء ال خرين 

جراء مناقشة متتوحة بشأأن  مزيدا من الوقت للنظر  ي هذا الاقةراح. واقةرحت وفود أأخرى اإ
 ..SCCR/26/4 PROV الوثيقة

 وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. .22

 أأخرى: مسائل الأعاملمن جدول  8البند 

 .SCCR/31/5و SCCR/31/4 هام الأعاملالوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول  .23

اقةراح لتحليل املعنونة SCCR/31/4 قةوعرض وفد الربازيل، نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الوثي .24
 . وقدم الأعضاء واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح.حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية

دراج حق املعنونة  SCCR/31/5 وعرض وفد الس نغال الوثيقة .25 عادة البيع )حق اقةراح من الس نغال والكونغو ابإ اإ
.  ي جدول أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية التكرية (التيبع

 وقدم الأعضاء واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح.

ت البند املتعلق ابملسائل ، حت ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة ن املوضوعان مدرجنيوس يظل هذا .26
 .الأخرى

قلميية حول موضوع  .27 وعرض الرئيس اقةراحا بعقد دورة اس تثنائية للجنة بشأأن حامية هيئات البث وعقد اجامتعات اإ
حدى تكل  التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات. وأأي دت بعض اجملموعات الإقلميية الاقةراح. وأأبدت اإ

قلميية املذكورة موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث اجملموعات ت  تضيلروها لش امتل الاجامتعات الإ
قلميية أأخرى أأنه من غي الرضوري ومن السابق لأوانه عقد دورات  عاقات أأخرى. واعتربت مجموعات اإ والأشخاص ذوي اإ

ىل دورات اللجنة العادية. غي أأن تكل اجملم عادة النظر  ي الاقةراح  ي ادلورة القادمة ابلإضافة اإ ماكهنا اإ نه ابإ وعات قالت اإ
ىل توافق  ي  للجنة. وأأعلن الرئيس أأنه س ت عاد مناقشة الاقةراح  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة ابلنظر اإىل عدم التوصل اإ

 ال راء.

 ملخص الرئيس

أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ راء الرئيس أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. و  .28
 بشأأن نتاجئ ادلورة احلادية والثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

 : اختتام ادلورةالأعاملمن جدول  9البند 

ىل  9س تعقد اللجنة دورهتا القادمة  ي التةرة من  .29  .2016مايو  13اإ

[ييل ذكل املرفق]
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Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Reinis MARKVARTS, Senior Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga 
 
Liena RUBENE (Ms.), Counsellor, Copyright Department, Permanent Representation, European 
Union, Brussels 
 
 
LIBYE/LIBYA 
 
Hatim Yousuf Alsaliheen ABDULLAH, Permanent Mission, Geneva 
 
Akrem Khalleefah Mahmoud ALBARJU, Permanent Mission, Geneva 
 
Faisal A. Mohamed ELABDLI, Permanent Mission, Geneva 
 
  



SCCR/31/6 Prov. 
Annex 
9 
 
Mohammed Salim Ahmed MEELAD, Permanent Mission, Geneva 
 
Jazeeh Jibreel Mohammed SHAYTEER (Ms.), Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Nijole JANINA MATULEVICIENE (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Vilnius  
 
 
LUXEMBOURG 
 
Iris DEPOULAIN (Mme), chargé de mission, Office de la propriété intellectuelle, Ministère de 
l’économie, Luxembourg 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Meriam KHATOURI (Mme), directrice, Études et du développement des médias, Rabat 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Manuel GUERRA ZAMARRO, Director General, Instituto Nacional del Derecho de 
Autor (INDAUTOR), México, D.F. 
 
Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Ms.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Dinesh Kumar THAPALIYA, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Kathmandu 
 
Lakshuman KHANAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NIGER 
 
Ide SITA, directeur général, Bureau nigérien du droit d''auteur (BNDA), Ministère en charge de 
la culture, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Osondu Bartholomew Collins NWEKE, Assistant Director, Nigerian Copyright Commission 
(NCC), Abuja 
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Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OMAN 
 
Aysha AL BULUSHI (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Commerce and Industry, 
Muscat 
 
Mohamed AL-SAADI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Jane Okot  Bitek LANGOYA (Ms.), Board Secretary, Uganda Registration Services Bureau, 
Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
Vincent KATUTSI, Manager, Compliance and Enforcement, Uganda Registration Services 
Bureau, Kampala 
 
 
PAKISTAN 
 
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Afaq AHMAD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Muhammad Waleed ARSHAD, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Janice CIGARRUISTA CHACÓN (Sra.), Directora General de Derecho de Autor, Dirección 
General de Derecho de Autor, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Cyril Bastiaan VAN DER NET, Legal Adviser, Ministry of Justice, The Hague 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Martín MOSCOSO, Experto, Lima 
 
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
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PHILIPPINES 
 
Louie CALVARIO, Attorney, Intellectual Property Office, Taguig City 
 
 
POLOGNE/POLAND  
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHANG Hyun (Ms.), Judge, Daijeon 
 
CHUNG Jihye (Ms.), Legal Specialist, International Legal Affairs Division, Ministry of Justice 
Republic of Korea, Seoul 
 
OH Ahrum (Ms.), Assistant Director, Culture and Trade Team, Copyright Bureau, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism, Sejong 
 
YU Jeongho, Public Prosecutor, Criminal Department, Seoul 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Ion ȚÎGANAȘ, Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
Chisinau 
 
Olga BELEI (Ms.), Head, Copyright and Related Rights, State Agency on Intellectual Property 
(AGEPI), Chisinau 
 
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 
Germain KAMBINGA, Ministre, ministère de l’industrie, Kinshasa 
 
Ephrem LUTETE, directeur, cabinet, Ministère de l'industrie, Kinshasa 
 
Georges BAKALY, directeur, cabinet adjoint, Ministère de l’industrie, Kinshasa 
 
Botethi BOKELE, conseiller, propriété industrielle, Ministère de l'industrie, Kinshasa 
 
Johnny IZE, conseiller, Ministère de l’industrie, Kinshasa 
 
Guelord KAYEMBE, secrétaire particulier du Ministre de l’industrie, Ministère de l’industrie, 
Kinshasa 
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Makita KASONGO, conseiller en charge du redressement productif et installation des unités 
industrielles, Ministère de l'industrie, Kinshasa 
 
Blaise MBENGA, conseiller, propriété industrielle, Ministère de l'industrie, Kinshasa 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Adviser, Copyright Office, Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Robin STOUT, Deputy Director, Copyright Policy, Copyright and IP Enforcement Directorate, 
United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport 
 
Azman FAIZUL, Senior Policy Advisor, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), 
London 
 
Neil COLLETT, Head of European and International Copyright, Copyright and IP Enforcement 
Directorate, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport 
 
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, United Kingdom Intellectual Property Office 
(UKIPO), Newport 
 
Grega KUMER, Senior Policy IP Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE  
 
Silvano M. TOMASI, Archbishop, Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Carlo Maria MARENGHI, Member, Permanent Mission, Geneva  
 
Paola SUFFIA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission Permanente, Genève 
 
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministère de la culture et du patrimoine, Dakar 
 
Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève  
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Daren TANG, Deputy Chief Executive, Chief Executive’s Office, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
Shaun NG, Senior Executive, Intellectual Property Policy Division, Ministry of Law, Singapore 
 
Lili SOH (Ms.), Acting Senior Assistant Director, Strategic Planning and Policy Department, 
Intellectual Property Office of Singapore, Singapore 
 
Siqi CHUNG (Ms.), Legal Counsel, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVÁK, Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Bratislava 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Protection of Copyright and Related Rights, Literary and Artistic Works, Khartoum 
 
EL-Bashier SAHAL GUMAA SAHAL, Secretary-General, Protection of Copyright and Related 
Rights and Literary and Artistic Works Council, Ministry of Culture, Khartoum 
 
Abdelmonim ABDELHAFIZ IBRAHIM ABDELMONIM, Legal Counsellor, Intellectual Property 
Law, Ministry of Justice, Khartoum 
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha P. ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative Permanent Mission, 
Geneva 
 
Inoka De ALWIS (Ms.), Assistant Director, Industrial Policy and Development Division, Ministry 
of Industry and Commerce, 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  
 
Sabrina KONRAD (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Constanze SEMMELMANN (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
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Reynald VEILLARD, conseiller Mission permanent, Genève 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Vipatboon KLAOSOONTORN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, 
Copyright Office,  Ministry of Commerce, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Mohamed SELMI, directeur, Ministère tunisien de la culture, Tunis 
 
Raja YOUSFI (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Yasemin ÖNEN (Ms.), Assistant Expert, Director General of Copyright, Ministry of Culture and 
Tourism, Ankara 
 
Irem SAVAS (Ms.), Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and Tourism, 
Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Iryna TSYBENKO (Ms.), Assistant of General Director, State Intellectual Property Service of 
Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukrainе, Kyiv 
 
Sergii ZAIANCHUKOVSKYI, Chief Expert, Regulatory Support in the Sphere of Industrial 
Property Department, State Enterprise, Ukrainian Intellectual Property, Kyiv 
 
 
VIET NAM 
 
THI KIM OANH Pham (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office of Viet Nam, Ministry of 
Culture, Sport and Tourism, Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohamed ALQASEMY, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ZIMBABWE 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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II. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*  
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, 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 
 
Antonella ZAPPIA (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC) 
 
Carlos M. CORREA, Special Adviser, Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
German VELASQUEZ, Special Adviser, Health and Development, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
 
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L'AUDIOVISUEL/EUROPEAN AUDIOVISUAL 
OBSERVATORY  
 
Sophie VALAIS (Ms.), Legal Analyst, Strasbourg 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva 
 

                                                
*
 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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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Makhetha Wencislas MONYANE, Copyright Registrar, Registrar General - Copyright Section, 
Ministry of Law & Constitutional Affairs, Maseru 
 
Maureen FONDO (Ms.), Copyright Officer, Copyright Directorate, Harare 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Jean-Marie EHOUZOU, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, 
Genève 
 
Georges-Rémi NAMEKONG, ministre conseiller, Délégation permanente, Genève 
 
Susan ISIKO STRBA (Mme), consultant, Genève 
 
Claude KANA, expert, Genève 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris 
 
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)  
Felipe SAONA, Delegado, Zug 
José Manuel GÓMEZ BRAVO, Delegado, Madrid 
Armando MARTÍNEZ, Delegado, México, D.F. 
Esther PEREZ BARRIOS (Sra.), Delegada, Madrid 
Edmundo REBORA, Delegado, Buenos Aires 
 
Associación Argentina de Intérpretes (AADI)  
Susana RINALDI (Sra.), Directora de Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Buenos Aires 
Martín MARIZCURRENA, Consultor Asuntos Internacionales, Buenos Aires 
Jorge BERRETA, Consultor, Buenos Aires 
 
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial 
Television in Europe (ACT)  
Emilie ANTHONIS (Ms.), European Affairs Advisor, Brussels 
Lodovico BENVENUTI, Liaison Office, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Julia WILDGANS (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
Enrico CESTARI, Delegate, Brussels 
Katalin MEDVEGY (Ms.), Delegate, Brussels 
Maria Rosaria MISERENDINO (Ms.), Delegate, Brussels 
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Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting (IAB) 
Juan ANDRÉS LERENA, Director General, Montevideo 
Nicolás NOVOA, Miembro, Montevideo 
Edmundo REBORA, Miembro, Montevideo 
 
Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux 
(STM)/International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)  
André MYBURGH, Attorney, Basel 
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Attorney, Basel 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Matthias GOTTSCHALK, Observer, Zurich 
Giorgio MONDINI, Observer, Zurich 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle 
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)  
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva 
Carolina CANEIRA (Ms.), Adviser, 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, Treasurer, Toronto 
 
Canadian Library Associaion (CLA)  
Victoria OWEN (Ms.), Copyright Advisory Committee member, Canadian Library 
Association (CLA), Ottawa 
 
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 
 
Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC)/Copyright Research and 
Information Center (CRIC)  
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)  
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva 
 
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)  
Barbara STRATTON (Ms.), Vice Chair and International Spokesperson, Libraries and Archives 
Copyright Alliance (LACA), London 
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Comité acteurs, interprètes (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI)  
Jose Maria MONTES, Madrid 
 
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of 
Music Publishers (ICMP)  
Ger HATTON (Ms.), Director General, Brussels 
Coco CARMONA (Ms.), Head of Legal and Regulatory Affairs, Brussels 
 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Gadi ORON, Director General, Neuilly sur Seine 
Terlizzi LEONARDO, Legal Advisor, Neuilly-sur-Seine 
 
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)  
Jean DRYDEN (Ms.), Observer, Toronto 
 
Conseil international des créateurs des arts graphiques, plastiques et photographiques 
(CIAGP)/International Council of Authors of Graphic, Plastic and Photographic Arts (CIAGP)  
Werner STAUFFACHER,  Rapporteur, Paris 
 
Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)  
Joe MONDONGA MOYAMA, président, Kinshsasa 
Geda NSONI UMBA (Mme), secrétaire Administrative, Kinshasa 
Nicole OKELE SODI (Mme), conseillère Administrative, Kinshasa 
Pasacl BEKO KIESE, chargé des rélations publiques, Kinshasa 
 
Electronic Information for Libraries (eIFL.net) 
Teresa HACKETT (Ms.), Programme Manager, Rome 
 
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)  
Vincent BONNET, Director, The Hague 
 
European Publishers Council 
José BORGHINO, Policy Director, Geneva 
Jens Bammel, Observer, Geneva 
 
European Visual Artists (EVA)  
Carola STREUL (Ms.), Secretary General, Brussels 
 
Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (AFM)/American Federation 
of Musicians of the United States and Canada (AFM)  
Jennifer GARNER (Ms.), Counsel, New York 
 
Featured Artist Coalition (FAC)  
David STOPPS, Senior Advisor on Copyright and Related Rights, Aylesbury 
 
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA)  
Nicole LA BOUVERIE (Mme), Représentante, Paris 
Yvon THIEC, Représentant, Bruxelles 
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Fédération des associations européennes d'écrivains (EWC)/European Writers' Council (EWC)  
Myriam DIOCARETZ (Ms.), Secretary-General, European Writers' Council, Brussels 
 
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)  
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI)  
Eva LEHNERT-MORO (Ms.), 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) 
Winston TABB, Sheridna Dean of University Libraries, Johns Hopkins University,  
Baltimore, MD 
Christina DE CASTELL (Ms.), Manager, Policy and Advocacy, The Hague 
Tomas LIPINSKI, Dean and Professor, Milwaukee 
Alicia OCASO (Ms.), Montevideo 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOUILLIER, Senior Expert in Charge of International Affairs, London 
 
Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ)  
Mike HOLDERNESS, Chair of Authors'' rights expert group, London 
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)  
Thomas DAYAN, Assistant General Secretary, Paris 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
Pirjo HIIDENMAA (Ms.), President, Brussels 
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels 
Yngve SLETTHOLM, Chief Executive, Brussels 
Samantha HOLMAN (Ms.), Executive Director, Brussels 
Dora MAKWINJA (Ms.), Executive Director, Brussels 
Nadine DAUER (Ms.), General Counsel, Brussels 
Jochem DONKER, General Counsel, Brussels 
Hans VAN DEN HOUT, Manager, Business Relations, Brussels 
Martel BAKKER SCHUT, Business Development, Brussels 
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Veraliah BUENO (Ms.), Communications and Information Officer, Brussels 
Antje SÖRENSEN (Ms.), International Department, Brussels 
 
German Library Association (DBV) 
Armin TALKE, Legal Advisor, Berlin 
 
Information Technology Industry Council (ITI)  
Liina Ndinelago Sondah AKAMBA (Ms.), Senior Information Officer, Copyright office, Ministry of 
Information, Communication and Technology, Windhoek 
 
Ingénieurs du Monde (IdM)  
François ULLMANN, président, Divonne 
 
International Authors Forum (IAF)  
Maureen DUFFY (Ms.), Author, London 
Katie WEBB (Ms.), Administrator London 
John DEGEN, Author, London 
Barbara HAYES (Ms.), Company Secretary, London 
Elisam MAGARA, Author, London 
Gee MAGGIE (Ms.), Author, London 
Francisco (Paco) ROMERO, Author, London 
 
International Council of Museums (ICOM)  
Rina Elster PANTALONY (Ms.), Chair, Legal Affairs Committee, ICOM; Director, Copyright 
Advisory Office, Columbia University, New York 
Samia SLIMANI (Ms.), Head, Legal Department, Legal Department, Paris 
John MCAVITY, Director General of the Canadian museums association, Ottawa 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
James LOVE, Director, Washington, D.C. 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
Manon RESS (Ms.), Director of Information Society Projects, Washington, D.C. 
 
Latín Artis  
Abel MARTIN VILLAREJO, General secretary, Madrid 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Christopher MARCICH, President International, Brussels 
Katharina HIERSEMENZEL (Ms.), Senior Copyright Counsel, Brussels  
 
North American Broadcasters Association (NABA)  
Erica REDLER (Ms.), Head of Delegation, Ottawa 
David FARES, Senior Vice President, Government Relations, New York 
Bradley SILVER, Assistant General Counsel, Intellectual Property, New York 
Jason PARIS, Legal Consultant, Ottawa 
 
Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP)  
Sean FLYNN, Professor, Washington, D.C. 
 
Scottish Council on Archives (SCA)  
Victoria STOBO (Ms.), Copyright Policy Adviser, Glasgow 
 
Society of American Archivists (SAA)  
William MAHER, Professor, Champaign 
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The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)  
Hiroki MAEKAWA, Manager, Programming and Production Department, Intellectual Properties 
and Copyrights, Tokyo 
Seijiro YANAGIDA, Deputy Senior Advisor, Rights and Contracts Management, Programming 
Division, Nippon Television Network Corporation, Tokyo 
 
TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD)  
David HAMMERSTEIN MINTZ, Advocate, Brussels 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Haruyuki ICHINOHASHI, Copyright and Contracts Division, Tokyo 
Sebahat DEMIRCI (Ms.), Legal Adviser, Ankara 
Mohammad Nawaz DOOKHEE, Manager, Legal Department, Legal Department, Kuala Lumpur 
Maruf OKUYAN, Head, Legal Department, Ankara 
Bulent ORHAN, Lawyer, Ankara 
Suranga B. M. JAYALATH, Group Director0, Colombo 
Yuting ZHONG (Ms.), Copyright Coordinator, Bejing 
 
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)  
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
 
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)  
Hanna HARVIMA (Ms.), Policy Officer, Nyon 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 

Président/Chair:    Martín MOSCOSO (Pérou/Peru) 

 
Vice-président/Vice-Chair:   Santiago CEVALLOS MENA (Équateur/Ecuador) 
 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
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VI. 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 
 
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, 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 
 
Miyuki MONROIG (Mme/Ms.), Administratrice Adjointe, Division du droit d’Auteur, Secteur de la 
Culture et des Industries de la Création /Associate 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 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


