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  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية 

  ونعشروالالثانية  الدورة

 2011ن يويو 24 إىل 15من جنيف، 

لبلدان آسيا الندوتني اإلقليميتني نتائج لوثيقة حتليلية 
ية األداء  محاحول والبلدان األفريقية ئواحمليط اهلاد

   وحصيلتهماالسمعي البصري
  األمانةمن إعداد
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رش تقرير عقب اخلالصات اليت أسفرت عهنا ادلورة احلادية وا لعلقد أعد هذا ا ية حبق املؤلف ول نة ادلامئة ا نن  ملعللج
نة (واحلقوق اجملاورة يف من )للجا نة أعر: "ما ييل وجاء يف اخلالصات 2010 نومفرب 12 إىل 8جن اليت عقدت يف  للجبت ا

ندوتني عن تقديرها لألمانة عىل عقد  ـي يف يويو تني حول قلميياإللا يود برصي يف  سمعي ا لحامية األداء ا ن ل  ويف 2010لهل
توبر  تعرض تقارير . 2010كأبوجا يف أ ندوات سـو ية لا ية قلمياإل ية ملتبقا ثا نة يف دورهتا ا نعىل ا ل رشين للج توىل األمانة لعوا ستو

ية  تإعداد ويقة  يل تاجئ حتلث ندوات نتضمن  ية لا يلهتا قلمياإل نةحصو نظر فهيا ا للجيك  ندوتني رد يو." ت تيف لتقريرا ا  نيثيقالو
SCCR/21/9و SCCR/21/11. 

هادقاإلندوة لاوعقدت  يط ا يا وا بدلان آ لية  حمل سـ ل برصي يف حول  ئلمي سمعي ا لاألداء ا يود2010ل يويو 14 و13ل ل يف  . هـين
نظميوقد  تب تتوىل  تعلمي العايل دارةإل حق املؤلفمك هذه احللقة  رشيةوبل ا ية املوارد ا بزارة  لمن ندحل ت وحرضها . لهكومة ا

بال و نغويا و يا وإيران والو ومالزياي و بوداي وإندو سالم و نغالديش وبروين دار ا يثلون عن  نم ل سـ مك ل ب نغافورة لانيمم سـبني و فل
يت انم ند و يورسي الناك وات  .فيل

ندوة ودارت  شات ِّوقدمت يف. يف شقنيلا نا يع تلهتا  نوعة املوا شق األول عروض  قا ض ت مل ثاين عىل . م شق ا لوركز ا ل
برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا ية بني احلكومات وأحصاب املصلحة  شاورات غري الر لا ل ب مس بدلان . مل لوطلب الريس من ا ئ

نص رشوع ا تعلقة  ية ا لاألعضاء أن تديل بآراهئا يف القضااي الر مب مل تفاق بدلان األعضاء عىل أن الالواتفقت معظم ا. ئيسـ
سع شأن املواد ا تاملؤقت  رشلب بغيةع   . يف املفاوضات أن يكون أساسا إلحراز تقدم أكربين 

ندوة وعقدت  يلا ية حول ة قلمياإل يقبدلان األفر برصي من لل سمعي ا لحامية األداء ا توبر 20 إىل 18ل  يف أبوجا 2010ك أ
ندوة ونظمت هذه . بنيجرياي يلا ية ا ناملفو ية الفكريةلض ية  نظمة العا تعاون مع ا ية حبق املؤلف اب للملكجريية ا مل مل ل وشارك . ملعن

يا الوسطى وكوت ديفوار 19يف احللقة  هورية أفر نا فاسو والاكمرون و بدلان يه أنغوال وبور يا، وهذه ا يق بدلا أفر مج ييق كل
يجر ويجرياي  يا وا شقر ومالوي ومايل وان يا ومد يويا وغاان و نوإ ن ب غ ب لث مي نغالورواندا كين يالسـوا يا وتوغو وزا نوب أفر مب و يق  .ج

ندوة وقدمت خالل هذه  نوعة ولا يد ِّنظم نقاش حول متعروض  ية عىل ا بىن ا ية وا لصعالعقود واإلدارة امجلا ت ل لتحع
بدلانلوفودالاجامتعي وعقد اجامتع غري رمسي   .ل ا

شت بدلان ونو برصي قدمت مواقف ا سمعي ا شأن املعاهدة املقرتحة محلاية األداء ا ية  قوخالل ادلورة غري الر ل ل ل ب  تواتفق. مس
نانو األداء اعىل جتديد الزتاهمالوفود  ناين األداء، وال سـامي  ية إىل توفري امحلاية  ف ابلرتكزي عىل أهداف املعاهدة الرا لف م

يون ناين األداءملنافع الاب توأقر. يقاألفر لفيت ميكن أن جتلهبا املعاهدة يف األوساط ادلوية  يع الوفود  تواتفق. ل مجعىل أن 
ث يد العامتد املعاهدة، و تفق علهيا يه إطار  رشة ا سع  حاملواد ا ج مل ع نةتلت َ ا شأن تكل للج شات  نا تح ابب ا ب عىل عدم  ق مل ف

بذت بعض الوفود ّاملواد كام  تعلق ابملادة . ح هلوفود ا ت، أعرب12يوفامي   من أن أي حمك ابحامتل نقل احلقوق اقلقعن 
ه لناىف مع ا نص  توذلكل، أوص. ئدف الرييس للمعاهدةسـيت ّبأن  سأةل أن يرتك ل عىل 12املادة ت ية حتديد  ملقوانني الو طن

 .نقل احلقوق

ناين  شأن حامية  توحة  ية  شاورات غري ر رشين، عقدت  نة احلادية وا فوعقب خالصات دورة ا بمف مس م لع سمعي ألداء اللج لا
يف يف  برصي يف  نا يات إىل 2011 أبريل 14 و13جل ص واكنت هممهتا دراسة اقرتاحات ادلول األعضاء اجلديدة وتقدمي تو

بةل نة ا ملقدورة ا  .للج

شاورات  ية عرضت اقرتاحات ملوخالل هذه ا تحدة األمر يك والوالايت ا ند وا يكلك من الربازيل وا مل سـ ملكه  :يهول

ند  -  )SCCR/21/5ثالويقة (لها
يةالوو - تحدة األمر يكالايت ا  )SCCR/22/2ثالويقة  (مل

 )SCCR/22/3ثالويقة (الربازيل و -

يك و -  )SCCR/22/4ثالويقة (ملكسـا
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يحات شأن الاقرتاحات اجلديدة وقدمت ردود وتو ئةل  ية أ نظامت غري احلكو ضوطرحت ادلول األعضاء وا ب سـ ُمل  .م

تحدة األ يك والوالايت ا ند وا ملواتفقت وفود ا سـ ملكه شرتك فامي خيص املادة ل سعي إىل وضع اقرتاح  ية عىل ا ممر ل شأن 12يك ب 
رشين ية وا ثا نة ا يه إابن دورة ا نظر  لعنقل احلقوق من أجل ا ن ل للج يب عدة وفود. فل ورحب وفد . حوقد لقي هذا الهنج تر

ية وقد أشارت  نظامت غري احلكو ئةل الواردة من ادلول األعضاء وا يقات واأل مالربازيل اب مل سـ نطاق الواسع جلتعل لها إىل ا ل
توصل إىل . القرتاحه متة  باره والعمل مع الوفود ا يقات يف ا تعداده ألخذ هذه ا للوأعرب وفد الربازيل أيضا عن ا ت تعل ملهسـ ع ل

شرتكة للميض قدما  .مطريقة 

برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا تام املفاوضات إلبرام معاهدة  ية حث اخلطى حنو ا شاركون أ لوأكد ا ل ب ت مه لوهذا  .خمل
بت  ية العامة من ا متكن ا برية يك  تالف ا رشين بأن تقلص أوجه الا ية وا ثا نة يف دورهتا ا لالغرض، أوصوا ا مجلع لع ن ل ّللج ت لك خ

نة  .ممكيف عقد مؤمتر دبلومايس يف أقرب فرصة 

 
 ]ثهناية الويقة[


