
 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )اللجنة(

 ادلورة السادسة والعرشون
 0202ديسمرب  02جنيف، 

 نتاجئ ادلورة

 حامية هيئات البث

، ويف الاقرتاح اذلي تقدمت به .SCCR/24/10 Corr من وثيقة العمل 9و 7و 6و 5املواد نظرت اللجنة يف  .0
ىل SCCR/26/6 املرسةل عرب الش باكت احلاسوبية والوارد يف الوثيقةحكومة الياابن بشأ ن حامية الإشارات  . وابلإضافة اإ

ذكل أ حاطت اللجنة علام بوثيقة العمل اليت قدمهتا حكومة الهند وأ عادت فهيا صياغة بعض الاقرتاحات النصية الواردة يف 
 ، فضال عن الاقرتاح املقدم للنقاش من قبل حكومة الولايت املتحدة ال مريكية..SCCR/24/10 Corr الوثيقة

 ملعىلبث وهيئات البث الكبيل اب، أ ّن هيئات ا7خالل املناقشات اليت أ جريت حول البند اكن من املفهوم، و  .0
ف لحقا( س تفيدة التقليدي س تكون يه امل  دراج هيئات البث الكبيل يف تعريف  من املعاهدة املقرتحة، رشط)تعرَّ توضيح اإ

 هيئات البث يف القوانني الوطنية.

ىل هنج قامئ عىل واكن من املفهوم أ يضا أ ّن البث والبث الكبيل يدخالن مضن نطاق تطبيق املعاهدة املقرتحة  .2 استنادا اإ
دراج هيئات البث الكبيل يف تعريف هيئات البث يف القوانني ا لوطنية ومدى تأ ثري ذكل الإدراج الإشارات، رشط توضيح اإ

 يف نطاق التطبيق.

دراج الإشارات املرسةل عرب الإنرتنت، 6وفامي خيص املادة  .4 ، أ جريت املناقشات بشأ ن العمل، يف نطاق التطبيق، عىل اإ
دراهجا، مقصورة عىل الإشارات الصادرة من هيئات البث وهيئات البث  عىل أ ن يُفهم أ ّن تكل الإشارات س تكون، يف حال اإ

دراجابملعى الكبيل  ذا ما أ ريد اإ لزامية  التقليدي. واإ ذا س تكون اإ تكل امحلاية س ُيجرى املزيد من املناقشات حول ما اإ
 اختيارية. أ و

نرتنت، واكن من املفهوم أ ّن  .5 رسال أ عامل البث بشلك مزتامن وغري متغرّي عرب الإ أ مناط وجرت مناقشات بشأ ن اإ
طبيق املعاهدة املقرتحة، وابلتايل ن املس تفيدين من املعاهدة املقرتحة تدخل مضن نطاق ت عرب الإنرتنت الصادرة م الإرسال

دراج   بشلك مزتامن وغري متغرّي.اليت تمت  أ مناط الإرسالينبغي عىل ال قل اإ

، عندما تكون عرب الإنرتنت ل مناط الإرسالوس ُيجرى املزيد من املناقشات بشأ ن الإدراج احملمتل يف نطاق التطبيق  .6
نرتنت، وأ عام صادرة من املس تفيدين من املعاهدة املقرتحة، وأ مناط  ل البث املرسةل بنا  عىل الطل الإرسال الصادرة من الإ

ف لحقا( أ و الإرسال املؤجل وغري املتغرّي   .ل عامل البثّ )تعرَّ

 بنا  عىل املعاهدة املقرتحة. الإشارات السابقة للبثوس ُيجرى املزيد من املناقشات بشأ ن حامية  .7

مس تفيدين وتبادلت الوفود الآرا  حول خمتلف الُُنج املمكنة، اليت وجرت مناقشات بشأ ن امحلاية املزمع منحها لل  .8
 سيتواصل حبهثا يف ادلورة القادمة للجنة.

عادة بث الإشارات دون ترصحي عىل الإنرتنت يف حدود احلقوق 9وفامي يتعلق ابملادة  .9 م اقرتاح بشأ ن حظر اإ ، قّدِّ
 املكتس بة للمس تفيدين.
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. وتبادلت الوفود الآرا  وسيتواصل حبث تكل التعاريف يف 5الواردة يف املادة وجرت مناقشات خبصوص التعاريف  .02
 ادلورة القادمة للجنة.

يف مرفق س ُيلحق أ ثنا  ادلورة، واليت نوقشت ، 00و 9و 7و 6و 5وس ُتدرج الاقرتاحات املتعلقة ابملواد  .00
بغرض دجمها يف ، وستتواصل مناقش هتا يف ادلورة القادمة للجنة .SCCR/24/10 Corr ابلوثيقة

ىل قرار تتخذه اللجنة. .SCCR/24/10 Corr  الوثيقة  استنادا اإ

 التقييدات والاس تثنا ات: املكتبات ودور احملفوظات

ىل صك قانوين دويل مناس  )يف أ ي  تتضمنوثيقة معل نظرت اللجنة يف " .00 التعليقات والاقرتاحات النصية للتوصل اإ
، وأ حاطت علام SCCR/26/3 "، ويه الوثيقةشلك اكن( بشأ ن الاس تثنا ات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

ىل املقرتحات املقدمة يف ادلورة اخلامسة وا  لعرشين للجنة.ابلتعديالت اليت أ دخلهتا ال مانة استنادا اإ

ىل حيوية مؤسسات  ات ودور احملفوظات متثّلواعرُتف بأ ّن املكتب .02 وتطويرهام مبنح نفاذ منّظم دمع التعلمي والثقافة تريم اإ
ىل   موارد املعلومات.املصنفات و اإ

ملناقشات تويص بأ ن تواصل اللجنة ا 0200العامة لعام  بأ ّن رشوط برانمج العمل اذلي اعمتدته امجلعية ت اللجنةوُذكّر  .04
عداد صك قانوين دويل مناس  أ و أ كرث )سوا  يف شلك قانون منوذيج و/أ و توصية مشرتكة و/أ و معاهدة و/أ و  للعمل عىل اإ

أ شاكل أ خرى(، حىت تمتكّن اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين من تقدمي توصيات بشأ ن التقييدات والاس تثنا ات لفائدة 
ىل امجل   عية العامة.املكتبات ودور احملفوظات اإ

آرا  خمتلفة حول طبيعة الصك القانوين ادلويل املناس  أ و الصكوك القانونية ادلولية املناس بة )سوا  يف  .05 وأ بديت أ
ىل ذكل يف الولية اليت أ س ندهتا  شلك قانون منوذيج و/أ و توصية مشرتكة و/أ و معاهدة و/أ و أ شاكل أ خرى( كام أ شري اإ

ىل اللجنة 0200امجلعية العامة لعام  ل غراض العمل القامئ عىل نصوص. وفامي يتعلق بتنفيذ تكل الولية، أ عربت بعض الوفود  اإ
عن الاهامتم مبناقشة القوانني الوطنية، وتكوين الكفا ات، واملساعدة التقنية، وتطوير ادلراسات، وتبادل التجارب الوطنية، 

 يف حني مل تتفق مع ذكل دول أ عضا  أ خرى.

 .عىل النصوص ُنج قامئابلرتتي ، ابس تخدام م SCCR/26/3الوثيقة يف املندرجة املواضيع والتفتت اللجنة ملناقشة  .06
 .4، وبدأ ت يف مناقشة املوضوع 2و 0و 0ويف هذا الاجامتع، انقشت اللجنة املواضيع 

وُطل  من ال مانة الرتتي  لتحديث ادلراسة اليت أ عدها كينيث كروز حول التقييدات والاس تثنا ات عىل حق  .07
، وُطل  من ال مانة أ يضا الرتتي  دلراسة منفصةل عن (SCCR/17/2لف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات )الوثيقة املؤ 

ومن املفهوم أ ن الرتتي  لتكل ادلراسات لن يؤّخر مناقشة البند اخملصص يف  .التقييدات والاس تثنا ات لفائدة املتاحف
س تكون تكل ادلراسات مبثابة موارد معلومات جدول ال عامل للتقييدات والاس تثنا ات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. و 

ىل اللجنة.  ابلنس بة اإ

كهيئات عامة يف تبات ودور احملفوظات مبسؤولياهتا أ نه من أ جل ضامن اضطالع املك اعُترب ، احلفظوفامي خيص موضوع  .08
لإعداد نسخ تقييدات واس تثنا ات جيوز السامح ب ، ، مبا يف ذكل حفظها يف شلك رمقيحفظ املعارف واملواريث املرتامكة لدلول

 .معّينةظروف حتت واستبدالها  حفظ املصنفاتاملصنفات من أ جل عن 
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زا  نطاق املفهومني قيد البحث واحامتل تداخلهام مع مواضيع  وفامي خيص حق النسخ والصور الاحتياطية، .09 أ بدي قلق اإ
تقييدات لفائدة ال س تثنا ات و أ ن الرتتيبات، مثل الااللجنة واعتربت أ خرى. وقُدمت مقرتحات لتعديل عنوان املوضوع. 

. ّينة، مبا يف ذكل البحثتؤدي دورا همام يف السامح بنسخ املصنفات ل غراض مع  ، وغري ذكل،املكتبات ودور احملفوظات
 بتكل املصنفات املنسوخة.فامي يتعلق والتوزيع الإمداد حول وجرت مناقشات أ خرى 

طار  .02 ىل تناول هذا املوضوع مضن اإ آرا  خمتلفة بشأ ن احلاجة اإ وفامي خيص موضوع الإيداع القانوين، أ بدت الوفود أ
 التقييدات والاس تثنا ات.

واقرتحت وفود عدة بدائل خمتلفة لتوفري أ قّرت اللجنة بأ مهية تناول هذه املسأ ةل  وبشأ ن موضوع الإعارة دلى املكتبات، .00
و/أ و خمططات الرتخيص. وأ عربت و/أ و استنفاد احلقوق هذه اخلدمة، مبا يف ذكل اس تخدام التقييدات والاس تثنا ات 

آرا  متباينة بشأ ن التوزيع الرمقي يف نطاق الإعارة دلى املكتبات.  اللجنة عن أ

ن وثيقة العمل، مبا فهيا الاقرتاحات النصية اجلديدة، أ ساسا للعمل املقبل القامئ عىل النصوص اذلي س تضطلع وس تكو .00
 به اللجنة يف دورهتا السابعة والعرشين.

عاقات أ خر : التقييدات والاس تثنا ات  ىمؤسسات التعلمي والبحث وال شخاص ذوي اإ

ىل صك قانوين دويل مالمئ )يف أ ي شلك اكن( بشأ ن وثيقة معل مؤقتة من أ جل التوصل نظرت اللجنة يف " .02 اإ
عاقات أ خرى، حتتوي عىل  التقييدات والاس تثنا ات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وال شخاص ذوي اإ

ىل .SCCR/26/4 Prov "، ويه الوثيقةتعليقات واقرتاحات نصية ، وأ حاطت علام ابلتعديالت اليت أ دخلهتا ال مانة استنادا اإ
 قرتحات املقدمة يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة.امل

وأ قّرت بأ مهية  وانقشت اللجنة موضوع التقييدات والاس تثنا ات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث .04
 .املوضوع

ا  وأ بديت وهجات نظر خمتلفة حول طبيعة الصك القانوين ادلويل املناس  أ و الصكوك القانونية ادلولية املناس بة )سو  .05
ىل ذكل يف الولية اليت أ س ندهتا  يف شلك قانون منوذيج و/أ و توصية مشرتكة و/أ و معاهدة و/أ و أ شاكل أ خرى( كام أ شري اإ

ىل اللجنة ل غراض العمل القامئ عىل نصوص. وفامي يتعلق بتنفيذ تكل الولية، أ عربت بعض الوفود  0200امجلعية العامة لعام  اإ
لوطنية، وخمططات الرتخيص، وتكوين الكفا ات، واملساعدة التقنية، وتطوير ادلراسات، عن الاهامتم مبناقشة القوانني ا

آرا  خمتلفة أ يضا حول املواضيع اليت ينبغي يوأ بد وتبادل التجارب الوطنية، يف حني مل تتفق مع ذكل دول أ عضا  أ خرى. ت أ
دراهجا يف الوثيقة   الوثيقة. تنظميكيفية وحول  .SCCR/26/4 Provاإ

عدة وفود عن أ مهية التعلمي عن بعد والتعلمي الرمقي وتبادل املصنفات عرب احلدود ل غراض التعلمي ك دوات وأ عربت  .06
لهيا فامي يتعلق ابفعاةل  ىل التعلمي يُنظر اإ سهام يف ذكل الهدف.و لنفاذ العاملي اإ  اس تخدام نظام حق املؤلف لالإ

ن أ مكن  .07 لتحديث ادلراسات الإقلميية حول التقييدات وُطل  من ال مانة حبث املوارد املتاحة والرتتي  اإ
عدادها لن يؤّخر مناقشة البند  والاس تثنا ات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والتدريس، عىل أ ن يكون من املفهوم أ ن اإ

ماكنية التلزمي، حس  املوارد املتاح ة، اخملصص يف جدول ال عامل للتقييدات والاس تثنا ات. وُطل  من ال مانة أ يضا حبث اإ
عداد دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثنا ات حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة  عاقات أ خرى ابإ لفائدة ال شخاص ذوي اإ

وس تكون تكل ادلراسات مبثابة موارد معلومات ابلنس بة )خالف العمى أ و الإعاقة البرصية أ و العجز عن قرا ة املطبوعات(. 
ىل اللجنة.  اإ
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أ ساسا للعمل املقبل القامئ عىل النصوص اذلي س تضطلع به اللجنة يف دورهتا السابعة  وس تكون وثيقة العمل املؤقتة .08
 .والعرشين

 مسائل أ خرى

، الذلين مل يناقَشا يف SCCR/26/7و SCCR/26/5تقريري منرب أ حصاب املصاحل، الواردين يف الوثيقتني ُأعلن أ ن  .09
 العرشين، متاحان عىل الصفحة الإلكرتونية دلورة اللجنة السادسة والعرشين.دورة اللجنة السادسة و 

ضافية للنظر فهيا يف اجامتعات اللجنة املقبةل. .22  وطرحت اقرتاحات بشأ ن مواضيع اإ

 دورة اللجنة املقبةل

امية لبند جدول ال عامل اخلاص حبونصف اليوم من دورهتا السابعة والعرشين تكريس يومني اتفقت اللجنة عىل  .20
آخرين لبند جدول ال عامل اخلاص ابلتقييدات والاس تثنا ات  ،هيئات البث  بد ا ابملكتبات ودور احملفوظات،ويومني أ

ماكنية عقد اجامتع ما بني يوم نصف و  لإعداد نتاجئ ادلورة ومناقشة معل اللجنة املقبل وأ ية مسائل أ خرى، مبا فهيا النظر يف اإ
هداف اليت حّددهتا اللجنة. ات لفائدة التقييدات والاس تثناادلورات حول   املكتبات ودور احملفوظات من أ جل الامتثال لل 

 

 ]هناية نتاجئ ادلورة[


