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  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

تقرير عن عمل اللجنة الدائمة املعنية 

  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 نة األمامن إعداد

سةل الاجامتعات  .1 نذ انعقاد  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مرتني  نة ادلامئة ا متعت ا سلا ن مللج ملع سابعةج  لا
مترب بو يف  يات ادلول األعضاء يف الو سبواألربعني  ي توبر -مجلع تاسعة، أي يف دورهتا 2009كأ رشة من لا  إىل 14ع 

سمرب 18 رشين ودورهتا 2009 يد  .2010 نيويو 24 إىل 21 من لعا

بو .2 ية العامة للو يوقد أحاطت ا ثالثني اليت عقدتعلام  مجلع نة وا ثا ليف دورهتا ا مترب إىل 22 من مل توبر 1سب  ك أ
نة  2009 لابحلاةل الرا نة ادلامئة امعل سري ه ملعا بت إىل األمانة تقدمي نية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةللج طل، و

نة  ية  سـتقرير يف دورة ا سمعي جنةلل مداوالت اعن 2010مجلع بث، وحامية األداء ا ئات ا شأن حامية  ل  ل ي هب
ناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يدات والا برصي وا سـتثا ي  .لتقل

ثة عن .3 يوتعرض هذه الويقة معلومات حد  . املذكورة أعاله حاةل سري العمل فامي خيص األمورث

بث :ألف ئات ا لحامية  هي
 

بث  .4 ئات ا تذكري بأن حتديث حقوق  لجيدر ا ي تطوراتتلهل للية  ية ظل حمل نقاش ب نولو ج ا نة ادلامئة داخللتك للج ا
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة خالل دوراهتا  رشينملعنا ية من لعا تا ل ا ، مبا فهيا ادلوراتن 2010 إىل 1998ملت

تان  ترصاتن حتديدا عىلصاخلا  .ذكل املوضوع ملقا

ية حبق املؤلف واحلقوق وقد أحاطت  .5 نة ادلامئة ا نا رشة بإصدار أول جزء اجملاورة ملعللج تاسعة  ععلام يف دورهتا ا ل
تصادي لالتفاع ابإلشارات دون ترصحي من ادلراسة بعد الاجامتعي الا نشأن ا ل ية قب توهجات احلا ناول ا ل اليت  ل تت

بث يا يف قطاع ا نولو للألسواق وا ج  .لتك

A 
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بث وفق .6 ئات ا ها عىل حامية  تعدادها ملواصةل  نة من جديد ا لوأكدت ا ي سـ هللج نة معل ية العامة  يف ا سـا  مجلع لتلك
2007. 

ية  .7 ناء عىل طلب ادلول األعضاء أو اجملموعات اإل ية  ية وو نظمي ندوات إ نة األمانة إىل  ميودعت ا ب ن مي ت قلللج طقل
شأن نظر  بتحقق من وهجات ا ل ها احملدد وموضوع امحلايةلل رشوع معاهدة ونطا شودة من  ق األهداف ا م عىل  ملن

ند إىل اإلشا ندوات يف .راتتستأساس مقاربة  نة إىل تقدمي تقرير عن هذه ا ل ودعت ا رشينللج . لعدورهتا ا
ناء عىل طلب ادلول األعضاءستوتطلعت إىل ما  نظم  ية اليت  ندوات اإل نه ا بسفر  مي ل ستع  .قل

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وأحاطت  .8 نة ادلامئة ا نا رشين بأول جزأين من ادلراسة ملعللج لععلام يف دورهتا ا
تصادي لالتفاع ابإلشارات"بشأن  بعد الاجامتعي الا نا ية لألسواق " دون ترصحي قل توهجات احلا ناول ا لاليت  ل تت

بث يا يف قطاع ا نولو لوا ج بث إشاراتنتفاع ب والالتك وأبدت بعض ادلول األعضاء مالحظات . دون ترصحيل ا
شلكة نقص الاتفاع ابملعلومات تصادي  بعد الاجامتعي والا شأن ا نوساؤالت  م ل ب ندما .قت ع وأعربت عن ارياهحا  ت

نة يف دورهتا  ثالث من هذه ادلراسة وعرضه عىل ا للجعلمت ابقرتاب صدور اجلزء ا رشين،ل بت لعاحلادية وا طل و
نوع من ادلراساتراعي أن ي باراتلهذا ا بت إىل .عت اجلديدة ما أبدته ادلول األعضاء من مالحظات وا طل و

بةل  للاألمانة أن تقدم خالل ادلورة ا يةجنة ملق يلويقة   يعرض أمه اخلالصات اليت أسفرت عهنا هذه ادلراسات حتلث
ثالث   .لا

ية وأحاطت .9 بدلان أمرياك الال ية  ندوة اإل شأن ا يك  تقرير غري الرمسي اذلي قدمه وفد ا نة علام اب تين ا ل مي ل ب سـ ل قلللج ملك
تقرير رهن إشار2010ن يويو 1إىل   مايو31 اليت عقدت من والاكرييب بت وضع ا ل، و  .ة الوفودطل

سعي إىل  .10 نة ا تواصل ا لو للج بثحتديثسـ ئات ا ل حامية  بث عىل جدول . هي ئات ا سأةل حامية  تظل  لو ي م هسـ
نة ادلامئة يف دورهتا  رشينللجأعامل ا  .لعا

برصي :ابء سمعي ا لحامية األداء ا ل
 

سمبلومايس جيدر اذلكر بأن املؤمتر ادل .11 برصي اذلي انعقد يف د سمعي ا ياملعين حبامية األداء ا ل اكنون األول /ربل
توصل إىل اتفاق عىل اقرتاح معاهدة تريم إىل 2000 متكن من ا تا عىل عدد من القضااي ومل  متد اتفاقا مؤ ل قد ا ي قع

برصي سمعي ا ناين األداء يف أداهئم ا لتعزيز حقوق  ل  .ف

نة يف دورهتا وكام  .12 متدهتا ا للججاء يف اخلالصة اليت ا تاسعةع نة عن تقديلا رشة، فقد أعربت ا للج  ندوات ع للرها 
شاط ثت األمانة عىل مواصةل ذكل ا لناليت نظمهتا األمانة و نة كذكل عن تقديرها إلعداد ويقة .ح ث وأعربت ا للج

ية ية عن القضااي واملواقف الر سـمر تعلقة ابئيجع برصيةمل ا ية ا لمحلاية ادلوية لألداء يف الوسائط ا سمع وأكدت . لل
ها مبواصةل العمل عىل نة من جديد الزتا َما برصية للج ية ا لتطوير امحلاية ادلوية لألداء يف الوسائط ا سمع ، وقررت لل

نظمي ما يلزم من  توىل األمانة  تأن  يفت ية يف  توحة غري ر نشاورات  مس جم سائل العالقةمف ية حل ا مل   .بغ

نة  .13 نة علام بأن املؤمتر ادلبلومايس  سـوأحاطت ا ية2000بللج متد تو ص ا سعع شأن  ت تذكر وجود اتفاق مؤقت  ب َ 
نة أن هذه املواد.مادة ةعرش تربت ا للج وا نةتوفر  ع ية  يأر شأن املعاهدةمتض وارتأت عدة وفود أنه . ب للمفاوضات 

رش سعة  نقاش من جديد حول هذه املواد ا تح ابب ا عبغي أال  ت لل يف  املعاهدة ّ وشددت وفود أخرى عىل أن.ين
نوات األخرية رش  تغريات اليت طرأت خالل ا سـبغي أن تربز ا لع ل بةل يف  وقررت .ين نة أن تدرس اخلطوات ا ملقا للج

بو ية العامة للو ية  شأن إماكية تقدمي تو رشين وتقمي مدى وجود توافق يف اآلراء  يدورهتا ا للجمع ص ن ب  إىل َ يك تدعوّلع
برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا بو  ية إبرام معاهدة الو لمؤمتر دبلومايس  ل ب ي  .بغ

توحة غري  أجريت 2010 مايو 28ويف  .14 مفشاورات  يةم برصيمسر سمعي ا شأن األداء ا ل  ل تقرير . ب اذلي لووفق ا
تادميا أانيدو  يد أو شاورات ا يقدمه ريس هذه ا سئ سـ ية حبق املؤلف واحلقوق للإىل ا )نيجرياي(لمل ننة ادلامئة ا ملعج

متد  اجملاورة  شة إىل الاتفاق املؤقت ا نا ند ا بلت بأن  يع ادلول األعضاء  رشين،  سـيف دورهتا ا ق مل جفم ملعلع ت نة تسق
بغي أن يظل عىل حاهل دون أي تعديل أو إضافة. 2000 بدلان ارتأت أن الاتفاق املؤقت  ينغري أن بعض ا . ل
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بغي أال يطرأ علهيا أي تعديل، إال أن ال بد19ورأت بدلان أخرى أن   من إضافة أحد احلاكم ملعاجلة ين مادة 
سمعي  األداء حرصا عىل توفري قدر اكرب من الافناينحقوق تعزيز ةل مسأ تغالل املضمون ا لتقرار فامي خيص ا سـ سـ

برصي دويا لا نة .ل بغي مراجعة الاتفاق املؤقت  بدلان أنه  سـ ورأت مجموعة أخرى من ا لل  بعد مرور زمن 2000ين
ثل  سائل  معىل وجوده ومراعاة  يةم شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب بهتا يف . لتي غوعربت ادلول األعضاء رصاحة عن ر

تقدمي الاقرتاحاتأن توضع خالل ادلورة ا ية  نة آجال  لرشين  فعل للج  .لع

رشين  .15 ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لعويف ادلورة ا ننة ادلامئة ا نة علام ملعللج  - مع املوافقة-للجأحاطت ا
برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا نادية حبث اخلطى من أجل إبرام معاهدة  لابألصوات ا ل ب ، مبا يف ذكل وضع مل

تقدمي توحة يف مايولجدول زمين  شاورات ا ند ادلول األعضاء إابن ا ملف اقرتاحات جديدة، وهذا ما أعربت  مل . ع
نة  تا  تفق علهيا مؤ رش ا سعة  نة أن املواد ا تربت ا سـوا مل ع ت للج قع نة للميض قدما يف املفاوضات 2000ل ية  ي أر متض

توبة بلغة قربة قد. بشأن املعاهدة يودعت ادلول األعضاء عىل تقدمي اقرتاحات  نص مك ياغة ا لر اإلماكن من  ص
نة  نذ املؤمتر ادلبلومايس  سائل العالقة  سـالقانوين ملعاجلة ا لمل ية 2000م نارص إضا شأن أي  ف، وكذبك اقرتاحات  ع ب

رشوع معاهدة حبلول  توصل إىل  مأو بديةل  مترب 15لل نظمي . 2010سب  يت األمانة إىل  تود توحة ع مفشاورات  م
ية نةمسغري ر بةل  يات من أجل ادلورة ا تو ية اخلروج  يف دلراسة الاقرتاحات اجلديدة  للج يف  ص ب بغ ملقن بغي . ج ينو

يا إلجراء املفاوضات يات جدوال ز تو شمل هذه ا نأن  ص ل سأةل حامية األداء . مت نة أيضا أن تظل  موقررت ا للج
برصي عىل جدول أعامل  سمعي ا لا ية حبق املؤلف واحلقوقل نة ادلامئة ا نا يف دورهتا احلادية  اجملاورة ملعللج

رشين  .لعوا

تعاون الويق مع ادلول  .16 نظمة اب برصي ويه  سمعي ا شأن حامية األداء ا ية  ية واإل ندوات الو ثوتواصل ا ل ل ل ب مي ن ل مت قل ط
بو  يةياألعضاء يف الو هات ا ملعنوا تعاون مهنا .  من القطاع اخلاصجل بادرات أخرى بغرض تعزيز ا لوقد اسـهتلت  م

بو والاحتاد ادلويل 2009بمترب س 23اتفاق وقع يف  ينيي بني الو ثلني من أجل دمع سـيقللمو للم والاحتاد ادلويل 
يةل يف العامل بأرسه، وكذكل  هامات  يون من إ ثلون واملو سني الاعرتاف مبا يقدمه ا ية إىل  هود الرا جلا ملم سحت سق م جل

ية نا بدلان ا ناين األداء يف ا سني وضع  مساعدة عىل  لف ل حت ية الفكرية ومعل ويربز الاتفا. للم مللكق العالقة بني ا
ثقايف نوع ا ية وا ثقافة ومهوهمم اخلاصة من ابب ا ناشطني يف اجملال ا لا ت من ل لل شطة .لت نظمي أ ن وسعى الاتفاق إىل  ت ي

تصادي والقانوين هم الا ناين ادلاء والارتقاء بو باكت  تعزيز  قشرتكة  ضع ف شـ ل ية برضورة م تو ع، وسعى كذكل إىل ا ل ي
ناين األداء  .فدمع 

يدات والا :جمي  سـتثناءاتلتقيا

ناءات عىل حق املؤلف واحلقوق  .17 يدات والا سأةل ا ناول  نة قد اتفقت عىل  تذكري بأن ا سـتثجيدر ا ي م ت للج لتقل
بات واألشخاص املعاقني تعلمي وا تاجملاورة  ا نذ . ملكل نة  سأةل يف لك دورة عادية عقدهتا ا شت ا موقد نو للج مل ق

رشين يف نومفرب   . اآلن وحىت2004لعادلورة ا

ناءات  .18 يدات والا سأةل ا شأن  ية جديدة  نة أعدت مخس دراسات إ رشة  تاسعة  ناء ادلورة ا سـتثوأ ي م ب مي للج ع ل لتقث قل
ية ميعىل األشطة ا يوم األول من . لتعلن نظمة يف ا ية ا سة اإلعال لوقدمت أربع من هذه ادلراسات خالل ا مل مجلل

شأن ا. الاجامتع ية  يوقدمت األمانة أيضا ويقة  ب يل لتقث سامت لدلراسات حتل ناءات حددت فهيا أمه ا ليدات والا سـتث
بو إجراءها يف الفرتة بني  بت الو ياألوىل يف هذا املوضوع اليت  نفت 2008 و2003طل بعد ادلويل و ص وناولت ا ل ت
ناءات  امل يدات والا تعلقة اب ية ا ية الر رش َاحللول ا سـتث ي مل سـ يع تقت لل سام احملفوظاتُعيئ بات وأ قوقني برصاي وا  .  ملكت

ناءات ، ودعت ادلول األعضاء إىل وحف .19 يدات والا شأن ا ثاين  يان ا رشوع الا نة أيضا  ثصت ا تب سـت يسـ ب ل م لتقللج
ية للرد يغة الهنا سـىن إعداد وتقدمي ا يقاهتم إىل األمانة يك  ئتقدمي  لص ت  .يتعل

ب .20 ناءات عرب ا يدات والا نة من جديد الزتاهما مبواصةل العمل دون تأخري يف جمال ا توأكدت ا ي سـتثللج اع هنج لتق
تفاع األشخاص  تعددة اجلوانب اليت تؤثر يف ا سائل ا شمل ا يعايب، مبا  نشامل وا مل مل ي  العاجزين عن القراءةست

شموةل ابمحلايةاب ملنفات ا ب. ملص ندرية حور ية اذلي عقد يف اإل هات ا ثاين حملفل ا تقرير املرحيل ا سكت اب نجل ل ملعل
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ته يف ادلورة  العمل، وجشعت األمانة عىل مواصةل2009 نومفرب 3يف ) مرص( شأن أ شط يف احملفل ورفع تقرير  نب
نة رشين  للجا  .لع

تفاع وقد  .21 سني ا شأن  بو  تعلق مبعاهدة الو نة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي ا ندرست ا حت ب ي مل املكفوفني للج
برص وغريمه من العاجزين عن القراءة نص اذلي أعده الاحتاد العاملي للمكفوفنيلومعايق ا وأعربت عدة . ل، وتضم ا

سعي إىل وضع صك دويل مالمئ يدها  للوفود عن تأ بذ . ي ـي  حتورمغ أن الوفود األخرى ال تعرتض عىل الاقرتاح  فه
باع هنج عاملي نص املقرتح ردت علهيا . تا ئةل حول حفوى ا يقات واقرتاحات وطرحت أ لوقدمت بعض الوفود  سـ تعل

بة الاقرتاح بدلان صا حا  . ل

رشين   .22 للوخالل ادلورة ا تعلقة لع ملنة قدمت مجةل من الواثئق ا نظر فهيا ادلول ج ناءات ليك  يدات والا تاب سـتثي لتق
ناءات مضت ادلراسات امخلس " 1: "األعضاء، ومهنا يدات والا شأن ا ية اثية  سـتثويقة  ي ب ن يل لتقث اليت أعدت  حتل

ية 2009سـنة  شطة ا ناءات عىل األ يدات والا ميشأن ا ن ي لتعلب سـتث ية م" 2"، لتق قدمة من ادلول فمعلومات إضا
ناءات يدات والا شأن ا سـتثاألعضاء عن ادلراسات  ي ية،  لتقب شطة ا ميعىل األ ثةل عن املامرسات " 3"لتعلن مأ

توى الوطين لفائدة األشخاص  تدابري عىل ا سـوغريها من ا برصيةملل   .  لذوي اإلعاقة ا

ي .23 ية اذلي عقد  هات ا ثالث حملفل ا تقرير املرحيل ا نة اب بت ا نور ن ل ل جبللج ملع جل ، وجشعت 2010 مايو 26ف يف ح
هات عىل مواصةل العمل يف احملفل رشين . جلهذه ا شطة احملفل إابن ادلورة احلادية وا لعوسرتفع األمانة تقريرا عن أ ن

 .للجنة

ندة إىل املعلومات اليت مجعت من  .24 ناءات ا يدات والا شأن ا يان  توقدمت األمانة تقريرا عن الا ث سب ت ملت سـ يسـ لتقب
ية تقدهما . ل األعضاء دوةل من ادلو40ردود  نة من األمانة حتديث الويقة إلدراج أي ردود إضا ست ا فوا ث للج لمت

 .ادلول األعضاء

نة كذكل اب .25 بت ا لور للج نايةح يد محمد  عتقرير املقدم من ا توحة اليت ) شيبنغالد( موىل لسـ شاورات ا ملفريس ا ملئ
يف من  ناءات 2010 مايو 27 إىل 26جبنعقدت  يدات والا شأن ا سـتث  ي عىل حق املؤلف لفائدة األشخاص لتقب

برصية يدات لذوي اإلعاقة ا شأن ا توصل إىل توافق دويل يف اآلراء  شاورات ا ي، واكن الغرض من هذه ا ب ل لتقمل
ناءات عىل حق املؤلف لفائدة األشخاص  برصيةسـتثوالا  .لذوي اإلعاقة ا

ش .26 نا تعلقة اب نة علام ابلواثئق اجلديدة ا قوأحاطت ا مل مل رس لات ادلوية حول للج ّنظام قانوين  يدات مي يشأن ا لتقب
ناءات لفائدة املكفوفني واألشخاص  يدات والا ناءات، مبا فهيا ا ثوالا تث سـت برصيةلتقيسـ ، وال سـامي لذوي اإلعاقة ا

تفاع املكفوفني واملعوقني برصاي وغريمه من " 1: "ما ييل سني ا بو من أجل  نجدول زمين العامتد معاهدة الو حت ي
يك وابراغواي، مقدم منءة، العاجزين عن القرا ثرشوع ويقة توافق يف اآلراء " 2"ملكسـ الربازيل وإكوادور وا م

تحدة األمرييك،  ناءات لفائدة " 3"ملمقدم من الوالايت ا يدات والا شأن ا بو  سـتثرشوع معاهدة الو ي ب ي لتقم
بات ومراكز احملفوظات، مقدم من اجملموعة األفر بحوث وا تعلمي وا سات ا ياملعوقني ومؤ ت ل ل مرشوع " 4"قية، ملكس

شموةل حبامية حق املؤلف لفائدة األشخاص  نفات ا سني الاتفاع اب تعلقة  شرتكة  ية  ملتو ملص ن تح م بص ذوي اإلعاقة م
برصية هام املقدم من  دمتُوقد ق. ، مقدم من الاحتاد األورويبلا ليع هذه الاقرتاحات، مبا فهيا الاقرتاح ا مج

ي شأن ا يالربازيل وإكوادور وابراغواي،    ناءاتلتقب ، معاهدة مقرتحة من الاحتاد العاملي للمكفوفني: سـتثدات والا
 .علقت علهيا ادلول األعضاء وقد

ية الاقرتاحات املقدمة  .27 توصل إىل صك أو صكوك قانوية دوية، مرا نة عىل مواصةل العمل عىل  عووافقت ا ل ن لل للج
ية يا أو أي اقرتاحات إضا فحا  .ل

تظل  .28 ناءات،مسأسـو يدات والا سـتثةل ا بث قضيتا و لتقي ئات ا لحامية  برصي هي سمعي ا لوحامة األداء ا عىل ل
نة ادلامئة يف دورهتا رشينللججدول أعامل ا  .لع احلادية وا
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ية العامة مدعوة إىل ما ييل .29  :مجلعإن ا

يط علام ابملعلومات الواردة يف هذه  "1" حتأن 
 ثالويقة،

ية حبق املؤلف واحلقوق  "2" نة ا نوأن حتث ا ملعللج
تقريراجملارة عىل مو ها يف القضااي حمل هذا ا لاصةل   .معل

 ]ثهناية الويقة[

 

 


