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  اجلمعية العامة للويبو
  

  والعشرون)العادية احلادية واألربعون (الدورة الثالثة الدورة 
        2012012012013333أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  تقرير عن عمل اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة

  أالمانة ٕاعدادمن 

اجمتعت اللجنة اLامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اCاورة (اللجنة) مخس مرات منذ سلس8 7ج6عات التاسعة  .1
، واكنت هذه 7ج6عات �لتحديد يه اج6ع 2012عقدت يف ٔاكتوبر  وأالربعني مجلعيات اLول أالعضاء يف الويبو اليت

ات و7سـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات بني اLورات بشأن التقييد ف^
، واLورة 2012نومفرب  23ٕاىل  19، واLورة اخلامسة والعرشون اليت عقدت من 2012ٔاكتوبر  19ٕاىل  17يف الفرتة من 

 12ٕاىل  10ية هيئات البث يف الفرتة من فرباير، واج6ع ف^ بني اLورات بشأن حام 22ٕاىل  18اخلاصة اليت عقدت من 
ٔابريل. واكن من املرتقب عقد اLورة السادسة والعرشين  20ٕاىل  18، ودورة غري رمسية وخاصة يف الفرتة من 2013ٔابريل 

. وتزمع 2013ديسمرب  20ٕاىل  16لت ٕاىل الفرتة من ، لكهنا ٔاجِّ 2013ٔاغسطس  2يوليو ٕاىل  29للجنة ٔاصًال يف الفرتة من 
  من عقد اLورتني التقليديتني.بدالً  2014جنة عقد ثالث دورات عادية يف عام الل 

بوضع  2012ٔاكتوبر  9ٕاىل  1اليت عقدت يف الفرتة من ؤاحاطت امجلعية العامة للويبو علامً يف دورهتا احلادية وأالربعني  .2
يف  عن مداوالت اللجنة 2013اللجنة آنذاك والمتست من أالمانة أن ترفع ٕالهيا تقريرًا خالل دورهتا اليت سـتعقد يف عام  ٔاعامل

 عىل حق املؤلف واحلقوق اCاورة. والتقييدات و7سـتثناءاتجمايل حامية هيئات البث 

 ني املذكورين آنفًا.علق �ملوضوعوحتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات حمدثة عن وضع العمل املت .3

    حامية هيئات البثحامية هيئات البثحامية هيئات البثحامية هيئات البث        ألف.ألف.ألف.ألف.

جيدر التذكري بأن حتديث حقوق هيئات البث اسـتجابة للتطورات التكنولوجية قد خضع للمناقشة يف مجيع دورات  .4
 .2007لهذا املوضوع يف عام حرصًا اللتان كّرسـتا  ن، ومهنا اLور¦ن 7سـتثنائيتا1998اللجنة اليت عقدت منذ عام 
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. وسامهت 2013ٔابريل  12ٕاىل  10ع ف^ بني اLورات بشأن حامية هيئات البث يف جنيف يف الفرتة من ونُّظم اج6 .5
ث حامية هيئات البث وهيئات مرشوع معاهدة لتحدي ٕاعداد يفيف ٕاحراز تقدم  ٔاثناء هذا 7ج6ع املناقشات اليت دارت

 ادسة والعرشين.اللجنة يف دورهتا الس املشاورات عىل حصي8وسـُتعرض الكبيل �ملعين التقليدي. البث 

اللجنة  اسـمترتاLورة اخلامسة والعرشين و7ج6ع ا³ي عقد ف^ بني اLورات بشأن حامية هيئات البث، وخالل  .6
 SCCR/24/10(الوثيقتان  املعنون "وثيقة معل حول معاهدة بشأن حامية هيئات البث" املوحد يف مناقشة النص

أالساس ا³ي ستستند ٕاليه اللجنة ملواص8 املناقشات القامئة عىل النصوص يف دورهتا  وهو) SCCR/24/10/CORRو
املوضوع يف  اؤاخذت اللجنة ٔايضًا يف 7عتبار خمتلف 7قرتاحات والتعليقات اليت قدمت عن هذالسادسة والعرشين. 

 دوراهتا السابقة.

ٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علامً بأن اللجنة ٔاكدت جمددًا  2012وخالل اLورة احلادية وأالربعني اليت عقدت يف عام  .7
، من ٔاجل وضع معاهدة دولية 2007الزتاÁا مبواص8 العمل �تباع مقاربة قامئة عىل إالشارات، معًال بوالية امجلعية العامة لعام 

واص8 معلها. ووافقت امجلعية لتحديث حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل �ملعىن التقليدي، وحثت اللجنة عىل م
عقد مؤمتر  اLعوة ٕاىل العامة للويبو أيضًا عىل توصية اللجنة بأن تواصل اللجنة معلها من ٔاجل ٕاعداد نص يتيح البت يف

 .2014دبلومايس يف عام 

 وسـتظل مساÈٔ حامية هيئات البث مدرجة يف جدول ٔاعامل اLورة السادسة والعرشين للجنة. .8

    7سـتثناءات7سـتثناءات7سـتثناءات7سـتثناءاتالتقييدات والتقييدات والتقييدات والتقييدات و        �ء.�ء.�ء.�ء.

جيدر التذكري بأن اللجنة وافقت عىل تناول مساÈٔ التقييدات و7سـتثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اCاورة لفائدة  .9
ومؤسسات التعلمي  خاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، واملكتبات ودور احملفوظاتأالشخاص معايق البرص/أالش

موضوع التقييدات و7سـتثناءات يف لك دورة عادية من دورات اللجنة أخرى. وقد نوقش ٕاعاقات وأالشخاص ذوي 
 وحىت االٓن. 2004اعتبارًا من اLورة الثانية عرشة اليت عقدت يف نومفرب 

 التقييدات و7سـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات

التقرير الصادر عن حصي8 مؤمتر مراكش اLبلومايس املعين ٕ�برام  ترد حصي8 معل اللجنة بشأن هذا املوضوع يف .10
ٕاىل املصنفات املنشورة  معاهدة لتيسري نفاذ أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات

 ).WO/GA/43/9 (الوثيقة

 التقييدات و7سـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

قييدات و7سـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، فقد ×قشت اللجنة خالل دورهتا �لنظر ٕاىل مساÈٔ الت  .11
"وثيقة معل تتضمن التعليقات و7قرتاحات النصية للتوصل ٕاىل صك قانوين  SCCR/23/8اخلامسة والعرشين الوثيقة 

ر احملفوظات". وستشلك هذه الوثيقة لفائدة املكتبات ودو مناسب يف أي شلك اكن، بشأن 7سـتثناءات والتقييدات  دويل
املناقشات اليت دارت خالل اLورة اخلامسة والعرشين أالساس ا³ي ستستند ٕاليه اللجنة خالل دورهتا  لرتاعياملنقحة 

السادسة والعرشين ف^ سـتضطلع به من معل يف املسـتقبل بشأن هذه املساÈٔ. ووافقت اللجنة عىل مواص8 معلها القامئ عىل 
ص خالل اLورة السادسة والشعرين، من ٔاجل التوصل ٕاىل صك قانوين دويل مالمئ واحد ٔاو ٔاكرث (سواء يف شلك النصو 

قانون منوذß ٔاو توصية مشرتكة ٔاو معاهدة ٔاو ٔاي شلك آخر) وللنظر يف عقد اج6ع ملدة ثالثة ٔاÞم بشأن التقييدات 
اLورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين، ليك تقدم يف و7سـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ف^ بني 

 دورهتا الثامنة والعرشين توصيات عن هذه التقييدات و7سـتثناءات ٕاىل امجلعية العامة.
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اللجنة عىل مواص8 معلها  ،2012وجشعت امجلعية العامة للويبو، خالل دورهتا احلادية وأالربعني اليت عقدت يف عام  .12
وصيهتا بأن تواصل اللجنة مناقشـهتا بشأن العمل للتوصل ٕاىل صك قانوين دويل مالمئ واحد ٔاو أكرث (سواء يف ووافقت عىل ت

ليك تقدم اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين توصيات  شلك قانون منوذß ٔاو توصية مشرتكة أو معاهدة ٔاو ٔاي شلك آخر)
 فوظات ٕاىل امجلعية العامة.عن التقييدات و7سـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احمل

 ٔاخرى ٕاعاقاتالتقييدات و7سـتثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وأالشخاص ذوي 

أخرى مي والبحث وأالشخاص ذوي ٕاعاقات �اللتفات ٕاىل مساÈٔ التقييدات و7سـتثناءات لفائدة مؤسسات التعل .13
"وثيقة معل مؤقتة من ٔاجل التوصل ٕاىل  .SCCR/24/8/Provنظرت اللجنة خالل دورهتا اخلامسة والعرشين يف الوثيقة 

صك قانوين دويل مالمئ (يف ٔاي شلك اكن) بشأن التقييدات و7سـتثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث 
ات املناقش لرتاعيوستشلك هذه الوثيقة املنقحة وأالشخاص ذوي ٕاعاقات ٔاخرى، حتتوي عىل تعليقات واقرتاحات نصية". 

اليت دارت خالل اLورة اخلامسة والعرشين أالساس ا³ي ستستند ٕاليه اللجنة يف معلها بشأن هذه املساÈٔ خالل دورهتا 
السادسة والعرشين. ووافقت اللجنة عىل مواص8 العمل القامئ عىل النصوص للتوصل ٕاىل صك قانوين دويل مالمئ واحد 

ة مشرتكة ٔاو معاهدة ٔاو ٔاي شلك آخر)، كام وافقت عىل النظر خالل ٔاكرث (سواء يف شلك قانون منوذß ٔاو توصي  ٔاو
دورهتا السادسة والعرشين يف اح6ل حتديد املسائل اليت سرتكز علهيا اللجنة يف معلها القامئ عىل النصوص، ليك تقدم يف 

ريس والبحث وأالشخاص دورهتا الثامنة والعرشين توصيات عن التقييدات و7سـتثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتد
 .ذوي ٕاعاقات ٔاخرى ٕاىل امجلعية العامة

، اللجنة عىل مواص8 معلها، 2012وجشعت امجلعية العامة للويبو خالل دورهتا احلادية وأالربعني املنعقدة يف عام  .14
حد ٔاو أكرث ووافقت عىل توصية اللجنة بأن تواصل اللجنة مناقشاهتا للعمل عىل التوصل ٕاىل صك قانوين دويل مالمئ وا

(سواء يف شلك قانون منوذß ٔاو توصية مشرتكة ٔاو معاهدة ٔاو ٔاي شلك آخر) ليك تقدم يف دورهتا الثالثني توصيات عن 
 التقييدات و7سـتثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وأالشخاص ذوي ٕاعاقات ٔاخرى ٕاىل امجلعية العامة.

 مدرجة يف جدول ٔاعامل اLورة السادسة والعرشين للجنة. وسـتظل مساÈٔ التقييدات و7سـتثناءات .15

ٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل  .16
 ييل:  ما

ٔان حتيط علامً �ملعلومات الواردة يف   "1"
  الوثيقة؛ هذه

أن تشجع اللجنة اLامئة املعنية حبق و   "2"
املؤلف واحلقوق اCاورة عىل مواص8 معلها 

قرير عهنا يف يتعلق �ملسائل املقدم ت فمي
  الوثيقة؛ هذه

أن تلمتس من اللجنة اLامئة املعنية حبق و   "3"
يف احلقوق اCاورة تقدمي تقرير ٕالهيا املؤلف و 

عن معلها ٕالعداد نص بشأن هيئات  2014 عام
 اLعوة ٕاىل البث يكون من شأنه تيسري البت يف

  عقد مؤمتر دبلومايس؛
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"4"   Èٔوأن تشجع عىل امليض قدمًا يف مسا
التقييدات و7سـتثناءات معًال �لتوصيات اليت 

عىل النحو املذكور يف  2012وافقت علهيا يف عام 
  من هذه الوثيقة. 14و 12الفقرتني 

  [هناية الوثيقة]


