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  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية 

  ونعشروالالثانية  الدورة

 2011ن يويو 24 إىل 15من جنيف، 

  نتائج الندوة اإلقليمية عن قرصنة إشارات البث
عقدت يف يوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف 

ُ
  2011  يونيو7 و6

يامن إعداد نوب أفر يق وزارة الاتصاالت،   ج
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بدل، نـدوة  .1 بث يف ا تعاون مع قطاع ا يا اب نوب أفر تضافت حكومة  لا ل ل يقسـ بـث يف عـنج نة إشـارات ا ل قر  7 و6صـ
يا2011نيويو  نوب أفر سربغ  يق يف يوها جب يال خطـاب . ن يد أويـد اب بـوألقـى معـايل انئـب وزيـر الاتـصاالت، ا ب لـسـ

تاح  .فتالا

ندوة  .2 يق ما ييللوهتدف ا نة اإلشارات ) 1: (حتقإىل  بل توبادلصإذاكء الوعي حول قر شأن  يات  ســ الاسـرتا بـ تيج
ية من  ومتكني) 2(ماكحفهتا؛  بدلان األفر يقا يـة حبـق املؤلـف ل نة ادلامئـة ا رشين  ية وا ثا تعداد لدلورة ا نالا للج لع ن ل ملعسـ

 .واحلقوق اجملاورة

ثلو .3 ندوة  مموحرض ا تني ن عنل رش بدلا و نظم ثالثة  تايلمع نا فاصو وكوت ديفـوار : لويه اك يبوسواان وبور يويـا كت بوإ ث
يا  سوتو ومالوي كينو يوس ليو يـا يشـومور يـق وان بوموزا ميب يـا م نـوب أفر نغال و يقوا ج يـا لـسـ ية رشق مبوزا ضـومفو
يــا يقأفر
ئــات   يــة  يــة الو يوا ن همجلع بــثلط  حــرضت، وإىل جانــب هــذه الوفــود. والعــاملون يف قطــاع الاتــصاالت، لا

يدة كــروالا بة قــانون حــق املؤلــف، لــسـا شارة  شع،  بــتــ يــةمس ناعات اإلبدا ثقافــة وا عقطــاع ا لــص يــل،ل يدة  لمتث  لــسـا
بـث املعقـ، غرازيويل ئـات ا يـة حـول حاميـة  يـة الفكريـة غـري الر يـة  نظمـة العا شاورات ا سة  لر ي مس مل مل مـ هي للملك ودة ئ

برية و2011 أبريل 15 و14جبنيف يف  كشارة قانوية  ن سورساب مست يهد الفدرايل ا ل ية الفكريةملع بوللملكي   .ي والو

بث وموزعـو اإلشـارات ووقدم .4 ثلو احلكومات وأحصاب املصاحل يف قطاع ا ل  بـثمم يـة اب يـة ا سلطات ا لا ن مي ملعلـ  لتنظ
هم يـة املفاوضـات . ضعرو ية  تار ية ا ية معلومات عن ا شاورات غري الر سة ا بو ور ثةل الو لعملوقدمت  خي ل مس مل ي ي خللفمم ئ

ية ثالاقرتاحات ترضوُع. لاحلا ثا ل ا يـاابن(يالثة املقدمة حد يا وا نوب أفر لندا و يقك نقـاشُوط) ج صت ّوخلـ. للرحـت 
شاورات أبريل  تاجئ  ية  شاورات غري الر سة ا مر ن مس مل ية الواردة يف الورقـة غـري 2011ئي نارص األسا سـ وعرضت ا لع

يــة الــيت أعــدهتا والــيت مــن املقــرر تقــد ميالر نــة يف يويــو مس بــل  نظــر فهيــا يف الاجــامتع ا نها  للج ثالويقــة  (2011ملقلل
SCCR/22/11.( 

ثلو احلكوماتوإذ الحظ .5  :مم 

نة اإلشارات  - ثرية للقلق يف قر صالزايدة ا يا؛يفسليب لا وتأثريهامل بث يف أفر مترارية قطاع ا يق ا ل  سـ
بث؛ - يا يف جمال ا نولو رسيع  تطور ا لوا ل جل  للتك

سا - لوجعز الصكوك ادلوية ا نة اإلشاراتل بث من قر ئات ا صرية عن حامية  ل  .هي

بان أيضا بو ابالشرتاك مع حكومة حلسـوإذ أخذوا يف ا ية اليت نظمهتا الو بدلان األفر ية  ندوة اإل تاجئ ا ي  لل مي ل يقن قل
ية حبق املؤلف،نيجرياي بواسطة  يجريية ا ية ا ناملفو ن ملعض ل ّ  

 :فقد خلصوا إىل ما ييل

ية الع )1( مجلعبغي مراجعة والية ا نة ين بو  سـامة للو ية حبق املؤلف 2007لي نة ادلامئة ا تعلقة بأعامل ا ن ا للج ملعمل
يا؛ نولو بان ما حتقق من تقدم يف جمال ا جواحلقوق اجملاورة حىت تأخذ يف ا لتك  حلسـ

ت )2( ناشئلونظرا  ية العامة لوافق اآلراء ا بغي خالل ا ها احملددة،  ها وأهدا مجلع حول نطاق املعاهدة وموضو ن ف يع
نة  بو  سـللو بةل 2011لي تني ا ملق وضع جدول زمين لعقد مؤمتر دبلومايس يف فرتة ا من ) 2013-2012(لسـن

 أجل اعامتد املعاهدة؛

نة ادلامئة يف يويو  )3( بل  بغي وضع خطة معل خالل الاجامتع ا نة ادلامئة،  نولإلرساع بوترية معل ا للج ملقللج ين
شة القضااي العا2011 نا نة ادلامئة مكرسة  تضمن دورات  ق قد  مل للج لقة ووضع اقرتاح أسايس للمؤمتر ت

 ادلبلومايس؛

يات  )4( نولو تلف ا ياد إزاء  يا وال سـامي الزتام ا نوب أفر بادئ العامة الواردة يف اقرتاح  جوأن ا تك يق لج خم حل مل
يت  نطاق احملدد،  هور وا يدات لصاحل ا ناءات وا باع الهنج القامئ عىل اإلشارات والا حظوا ل ي مجلت لتقث سـت

نة وابإلضافة إىل . بدمع شامل ية لوضع حد لقر ية و باع هنج إ ها ال صذكل، أعربت بدلان عن د حمل مي قلت مع
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بث وماكحفة  ئات ا لاإلشارات واعامتد معاهدة دوية يف الوقت ذاته إلاتحة إطار اثبت من أجل حامية  ي هل
نة اإلشارات عرب احلدود  .صقر

ندوة عن ق .6 ها  يا عىل  نوب أفر ندوبون عن تقديرمه حلكومة  للوعرب ا ميمل يق بثتنظج نة إشارات ا لر  .ص

 

 ]ثهناية الويقة[


