
 
ية  نظمة العا ملا بو(الفكرية للملكية مل  )يالو

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا نا  ملعللج
رشون ثة وا ثا لعادلورة ا ل  ل

سمرب2 نومفرب و29 و28 و25 إىل 21جنيف، من   ي د

 نتاجئ ادلورة

ناءات يدات والا سـتثا بات ودور احملفوظات: لتقي  ملكتا

ثالث .1 نة علام ابلواثئق ا لأحاطت ا ناءات لفائدة "ث اجلديدة ويه ويقة للج يدات والا شأن ا سـتثجدوى وضع معاهدة  ي لتقب
بات ودور  بات ومعاهدها : احملفوظاتملكتا يات ا ية من إعداد الاحتاد ادلويل  تويقة معلومات أسا مجلع سـ واجمللس ) IFLA(ملكث

بات ) ICA(ادلويل للمحفوظات  ية  سة املعلومات اإللكرتو تومؤ ن سة) EIFL(للمكس من )" Innovarte( إنوفاريت سومؤ
يقة )SCCR/23/3ثالويقة ( الربازيل تقدمي بات ودور "ث؛ وو يدات لفائدة ا ناءات وا شأن الا بادئ  تاألهداف وا ي ب ملكمل لتق سـتث

ية من تقدمي" احملفوظات تحدة األمر يك الوالايت ا يقة )SCCR/23/4ثالويقة (مل ناءات "ث؛ وو يدات والا شأن ا سـتثاقرتاح  ي لتقب
 ).SCCR/23/5ثالويقة ( الربازيل وإكوادور وأوروغواي من تقدمي" كتبات ودور احملفوظاتمللفائدة ا

شة ويه11وحددت الوفود  .2 نا شرتاك  ق موضوعا  للم َّلا وحق) 2(، احلفاظ) 1(: م يةالصور و خسن يا طالا ، حت
بات، و) 4(واإليداع القانوين،  )3( ترياد ) 5(ملكتاإلعارة دلى ا تخدام عرب احلدود، وأوجه ) 6(، املوازيسـوالا سـالا
سحوبة،  )7( سرتجعة وا نفات ا مية وا نفات ا ملوا مل ملص بات ودور احملفوظات، ) 8(ليتملص ية ا سؤو يدات عىل  توا ل م ملكي لتق
ية،  )9( نولو جوتدابري امحلاية ا نفاتوحق) 11(والعقود، ) 10(لتك   .ملص ترمجة ا

يقات اليت أدلت هبا الوفود عىل  .3 يعا  تعلوأعدت األمانة  بات للجتم يع املذكورة أعاله وعىل األحاكم اخلاصة اب تاملوا ملكض
سات  يدات لفائدة األشخاص املعاقني ومؤ ناءات وا شأن الا بو  رشوع معاهدة الو سودور احملفوظات الواردة يف  ي ب لتقي سـتث م

ية  بدلان األفر ته مجموعة ا بات ودور احملفوظات، اذلي اقرت بحث وا تعلمي وا يقا لح ت ل تني )SCCR/22/12ثالويقة (ملكل ثيق والو
 .SCCR/23/5 وSCCR/23/4املذكورتني أعاله 

بات وتكل  .4 تصو يقات أو ا يق أو تصويب قانوين أو نيص أو غري ذكل من ا تضمن أي  يالويقة اجملمعة، اليت  ل تعل تعل ت لث مما ّ
بو يف موعد أقصاه  تعلق بأي من  2012 فرباير 29يترسهل الوفود إىل أمانة الو ،  املذكورة أعالهرشعاإلحدى  املوضوعاتيفامي 

ّتعد ك نوان سـ نة  بعويقة  للج ناسب "ث توصل إىل صك قانوين دويل  ية  يقات والاقرتاحات ا تضمن ا تة  مويقة معل مؤ للق نص تعل ت لث ل
بات ودور احملفوظات) يف أي شلك اكن( يدات لفائدة ا ناءات وا تشأن الا ي ملكب لتق . .SCCR/23/8 Provث، الويقة "سـتث

تكون الويقة أساسا  ثو نصوص لعملسـ بل القامئ عىل ا نة ا ل ا رشيناملوضوع يف دورهتا الرابعة بشأن هذا ملقللج  .لعوا

ناءات يدات والا سـتثا برصاألشخاص: لتقي بوعاتالعاجزون عناألشخاص /ل معاقو ا ملط قراءة ا
 

ناءات لفائدة األشخاص العاجزين  .5 يدات والا شأن ا نة علام ابقرتاح الريس بوضع صك دويل  ثأحاطت ا سـتئ ي ب عن لتقللج
بوعات   ).SCCR/22/16ثالويقة (ملطقراءة ا

نادا إىل هذا الاقرتاح  .6 نة ستوا متدت ا نصوص ا يارات قامئة عىل ا يقات و ته الوفود من  للجومبراعاة ما قد ل عتعل خ ثويقة "م
برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا شأن ا لمعل لوضع صك دويل  ي سـتثب جزين عن قراءة ااألشخاص الع/لتق

بوعات تكون الويقة أساسا ). SCCR/23/7ثالويقة  ("ملطا ثو نصوص سـ بل القامئ عىل ا نة ا للعمل ا بشأن هذا املوضوع ملقللج
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رشينيف دورهتا الرابعة  ناءات لفائدة األشخاص معايق لعوا يدات والا شأن ا سـتث، هبدف املوافقة عىل اقرتاح لصك دويل  ي لتقب
برص بوعات ووضعه/لا يةملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ته الهنا ئ يف   .صيغ

نصة أحصاب املصاحل .7 نة أحصاب املصاحل عىل مواصةل العمل من خالل  ثت ا مو  .للجح

ناءات يدات والا سـتثا لتقي
 

ناءات مدرجا يف جدول أعامل ادلورة  .8 يدات والا ند ا نة عىل أن يظل  سـتثاتفقت ا ي ب نةالرابعةلتقللج رشين  للج وا  .لع

بث ئات ا لحامية  هي
 

نظمي  .9 نة األمانة عىل  تشكرت ا يف يوم الشاورات غري ملاللج بث يف  ئات ا شأن حامية  ية  نر ل ي ب جمس  2011 نومفرب 26ه
ندرا غرازيويل من سورسااليت  يدة أ سـهتا ا بة فهيا، وشكرت أيضا ر هات املرا نة وا يحرضها أعضاء ا سـ سـ ي لكللج ل ئ ق وسامهت . جل

رشوع شات يف امليض قدما ابلعمل عىل إعداد  نا ما ق بيل مل بث ا ئات ا بث و ئات ا تحديث حامية  لك معاهدة  ل ي ل ي هل  مبعناهاه
يدي نة ويرد تقرير الاجامتع يف الويقة . لتقلا رشين  ثة وا ثا شاورات عىل ادلورة ا تاجئ ا ثوعرضت  للج ل ل مل  .SCCR/23/9لعن

يك  .10 يا وا نوب أفر رشوع املعاهدة اذلي قدمه وفدا  نة علام ابقرتاح  سـوأحاطت ا ملكللج يق ج ). SCCR/23/6ثالويقة (م
يقات عىل هذه الويقة وطرح ثوقدمت الوفود  ية عهناتتعل بد ئةل  ئ أ  .مسـ

يا مع  .11 باع مقاربة قامئة عىل اإلشارات،  نة جمددا الزتاهما مبواصةل العمل، اب شـوأكدت ا ت ندهتا إلهيامتللج  سـالوالية اليت أ
ية العامة  بث و2007 لعاممجلعا ئات ا ي، لوضع معاهدة دوية حتدث حامية  ل ي هل ه بيل ّ بث ا لكئات ا يديمبعناهال  .لتقل ا

نة عىل خطة العمل الواردة يف مرفق هذه واتفقت .12 تاجئللج ا  .لنا

نة .13 رشين  بث مدرجا يف جدول أعامل ادلورة الرابعة وا ئات ا ند حامية  يظل  للجو ل ي ب لعسـ  .ه

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

بث ئات ا لحامية   خطة العمل: هي

سب حفاظا عىل الزمخ  .1 تعلقملكتا ناها يفامي  بيل  بث ا ئات ا بث و ئات ا شأن حامية  رشوع معاهدة  مبع  ل ي ل ي لكب ه ه مب
باع مقاربة قامئة عىل  شات اب نا نة عىل مواصةل ا يدي، اتفقت ا تا ق مل للج ية اإللتقل ندهتا إلهيا ا مجلعشارات مبا يامتىش والوالية اليت أ سـ

ية.2007العامة لعام  تا ل واتفقت عىل خطة العمل ا  :ل

يا إن األعضاء مدعوون إىل .2 نوب أفر يقات عىل اقرتاح وفدي  ية وقانوية وغريها من ا يقات  يق إرسال  ج تعل ن نص لتعل
يك  بو يف موعد أقصاه ) SCCR/23/6ثالويقة (ملكسـوا يقات . 2012 فرباير 29يإىل أمانة الو تعرض ا تعلو تلمة لسـ عىل ملسـا

تدارس يك  يا وا نوب أفر يوفدي  لسـ ملك يق ناد إلاج نقحا الاقرتاح ابال ستها، و تدى .هياي يقات عىل  يع ا رش األمانة  ن و تعل ممج ل سـتن
ناقش يف ) www.wipo.int/copyright(للجنة ا ها، ليك  تندما  بةلتتسلمع  .ملقدورهتا ا

شات أيضا إىل و .3 نا قند ا مل يةستست تا بو ا لواثئق الو ل  :ي

ئا - شأن حامية  يك  يا وا نوب أفر بث، اذلي اقرتحه وفدا  ئات ا شأن حامية  يرشوع معاهدة  ب سـ ل ي هب ملك يقه ج ت م
بث  بو يف موعد أقصاه )SCCR/23/6ثالويقة (لا ها أمانة الو يقات اليت  ي، مع مراعاة ا تسـتلمتعل ل

 ؛2012 فرباير 29

بث و - ئات ا شأن حامية  ية  شاورات غري الر لتقرير ريس ا ي ب مس همل يف اليت أجريت ئ  2011 نومفرب 26يوم جنيف 
 ؛)SCCR/23/9ثالويقة (

ئات - شأن حامية  رشوع معاهدة  نارص  يو ب هع شأن حامية مل ية  شاورات غري الر بث من إعداد ريس ا ب ا مس مل ئل
بث  لئات ا يف يويم اليت أجريتهي  ؛)SCCR/22/11ثالويقة  (2011 أبريل 15 و14جن يف 

يق ع - بو املقرتح تعلو رشوع معاهدة الو بىل  ي بثم ئات ا لشأن حامية  ياابن اقرتاح من : هي لوفد ا
 ؛)SCCR/22/7 ثالويقة(

رشوع نص مع - بثمواقرتاح حول  ئات ا شأن حامية  بو  لاهدة الو ي ب كندا وفد اقرتاح من : هي
 ؛)SCCR/22/6 ثالويقة(

ئات اإلذاعة  - شأن حامية  بو  رشوع الاقرتاح األسايس املعدل ملعاهدة الو يو ب هي  ؛)SCCR/15/2ثالويقة (م

بث، من تقدمي امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا  - ئات ا بوحامية حقوق  ل  ؛)SCCR/6/2ثالويقة (هي

يا(1واملادة  -  ؛)SCCR/9/12ثالويقة (ب، من تقدمي امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا )ناث

ية أخرى - ساهامت  نصوأية   .م
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نة  بةل  للجادلورة ا  ملق

نة يف يويو  بةل  لتعقد ادلورة ا للج برصي2012ملقسـ سمعي ا ل بعد املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا تعلن األمانة عن . ل سـو
ناسبموا مليد انعقاد ادلورة يف الوقت ا  .ع

 ] ادلورةنهناية املرفق وتاجئ[


