
 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
  ق امللل  ااقحوو  ااجمااة اللجنة ادلامئة املعنية حب

 العرشانة ا ابعالس ادلاة 
ىل أ بريل  82جني ، من   8024مايو  8ا 

 

 الرئيس خالصات

 

 حامية هيئات البث

من اثيوة العمل حول معاهد   9ا 6ة السادسة االعرشين، نظرت اللجنة يف املادتني ناستنادًا ا ىل حصيةل داة  اللج  .2
 اقرتاح بشأ ن معاهد  محلاية هيئات البث اهيئات البث الكبيلا  (.SCCR/27/2 Revبشأ ن حامية هيئات البّث )الوثيوة 

اقرغزيس تان االاحتاد الرايس ( اليت قّدمهتا افود أ ةمينيا اأ ذةبيجان ابيالةاس ااكزاخس تان SCCR/27/6)الوثيوة 
 اطاجيكس تان اترمكنس تان اأ اكرانيا اأ ازبكس تان.

قّدم خبري من هيئة ال ذاعة الربيطانية ، SCCR/27/3افد اململكة املتحد  يف الوثيوة أ ادعه اقرتاح اعوب  .8
 لبّث.للجنة عرضا تونيا حول أ نواع من التكنولوجيا املتودمة اليت تس تخدهما هيئات ايس  يب اليب

اخالل املناقشات غري الرمسية، ُأخذت يف اقحس بان اةقات معل تونية اغري ةمسية بشأ ن قضااي تتعل ق بفئات  .3
دةاهجا مضن موضوع انطا  امحلاية اليت ينبغي منحها لهيئات البّث مبعناها التوليدي. ااكنت  املنصات اال نشطة اليت ينبغي ا 

يضا  ح الوضااي التونية اخملتلفة امواق  الوفود.هذه املناقشات مفيد  يف املساعد  عىل ا 

يضاح املعامةل الوانونية  .4 اخالل املناقشات، اكن من املفهوم أ ن البّث )الالسليك أ ا السليك(، االبث الكبيل ةهن ا 
دةاهجا مضن نطا  تطبي ق املعاهد  املورت  حة بناء لهيئات البث الكبيل يف الووانني الوطنية، اال شاةات السابوة للبّث، ينبغي ا 

 عىل مهنج قامئة عىل ال شاةات. اةأ ت بعض الوفود أ ن تكل امحلاية ينبغي أ ن تكون ملزمة مبوجب املعاهد .

ةسال املازامن أ ا ش به املازامن اغري املغري ر للربامج. ااعتربت بعض اُأعرب عن اهجات نظر خمتلفة فامي يتعل ق ابل   .5
 حني ةأ ت افود أ خر  أ ن ذ ك ال ةسال يوض ي مزيدا من النوا  يف الوفود أ ن هذا ال ةسال اثي ق الاةتباط ابلبّث، يف

دةاجه مضن موضوع امحلاية للمعاهد  املورتحة. ماكنية ا   اللجنة من أ جل النظر يف ا 

ةسال الربامج عند الطلب  .6 دةاج ال ةسال اخلطي )املتواصل( امللجل للربامج اا  ماكنية ا  اداةت مناقشات فامي يتعل ق اب 
دةاج تكل امحلاية س ُيجر  ا  ا الاس تدةاك( ااملواةد املتعلوة ابلربامج، اسيناقش ذ ك أ كرث يف داة  اللجنة املوبةل. ) ذا ما أ ةيد ا 

لزامية أ ا ذا س تكون ا   .ةاخضياةي املزيد من املناقشات حول ما ا 

دةاج ال ةسال اخلطي )املتواصل( الناشئ يف ال   .7 ماكنية ا  نرتنت مضن موضوع امحلاية، يف االعديد من الوفود مل تتّف ق مع ا 
 أ عربت افود أ خر  عن تفضيلها ل دةاجه.حني 

افامي يتعل ق ابمحلاية اليت ينبغي منحها للمس تفيدين، نوقشت مناجه خمتلفة اس تطرح ملزيد من البحث يف داة  اللجنة  .2
شاة  البّث انطالقا  ةسال ا  تساءلت بعض من التثبيت يف حني املوبةل. اعرّبت بعض الوفود عن تأ ييدها للحوو  املتعلوة اب 

شاة  ال ةسال، مثل نسخ تثبيتات برامج البّث اتوزيع التثبيتات منح حوو  ل نشطة تاُمةس بعد تثبيت الوفود بشّد  عن  ا 
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شاة  البث يف أ ماكن مضاحة للجمهوة. ااعترب عدد من الوفود أ نه ينبغي منح حوو  اس تئثاةية لهيئات البّث، يف حني  اأ داء ا 
شاةات بأ ية اس يةل اكنت.قام الغري ابعرتاض تربت افود أ نه ينبغي منح اقح ق يف اقحظر يف حال اع   ا 

 اطلبت بعض الوفود عرضا امزيدا من النوا  مع خرباء حول بعض الوضااي التونية يف داة  اللجنة املوبةل. .9

 جدال أ عامل ادلاة  الثامنة االعرشين للجنة.يف ذا البند اس ُيحتفظ هب .20

 التوييدات االاس تثناءات: املاكتب اداة احملفوظات

ىل "ا مناقشاهتاللجنة يف استندت  .22 اثيوة معل تتضمن التعليوات االاقرتاحات النصية للتوصل ا ىل صك قانوين دايل ا 
احملفوظات"، اليت اعمتدهتا اللجنة مناسب )يف أ ي شلك اكن( بشأ ن الاس تثناءات االتوييدات لفائد  املكضبات اداة 

ىل "SCCR/26/3 لوثيوة)ا ىل حّد معنّي، ا  ال هداف ااملبادئ بشأ ن الاس تثناءات االتوييدات لفائد  (، ااستندت أ يضا، ا 
 (.SCCR/26/8" )الوثيوة املكضبات اداة احملفوظات

زاء طبيعة صك قانوين دايل مناسب أ ا صكوك )يف شلك قانون منوذيج أ ا توصية  .28 اظلت اهجات النظر خمتلفة ا 
ليه يف الولية اليت أ س ندهتا امجلعية العامة لعام مشرتكة أ ا  ا ىل جلنة  8028معاهد  ا/أ ا يف أ شاكل أ خر (، كام هو مشاة ا 
اأ عربت بعض الوفود عن تأ ييدها لصك ملزم أ ا صكوك ملزمة؛ امل تليّد افود أ خر  الصّك امللزم أ ا الصكوك  ح ق امللل .

ابلرتتيب، ابتّباع مهنج قامئ  SCCR/26/3العالوة يف الوثيوة  امللزمة. اااصلت الوفود املناقشات حول املوضوعات
 النصوص. عىل

اأ طلعت ال مانُة اللجنة عىل اضع ال عامل اجلاةية بشأ ن حتديث ادلةاسة حول التوييدات االاس تثناءات لفائد   .23
عداد ادلكتوة كينث كراس.SCCR/17/2املكضبات اداة احملفوظات )الوثيوة   ( من ا 

قلميية لبحث التحدايت اليت تواهجها املكضبات اداة احملفوظات فامي ااقرتحت عد  اف .24 ود أ ن تنّظم ال مانة نداات ا 
اخالل ، مبا يف ذ ك تطبي ق املعاهدات ادلالية الساةية. SCCR/26/3يتعل ق ابلوضااي ال حد  عرش  احملّدد  يف الوثيوة 

ئلت ال مانة عن املواةد املتاحة  د الاقرتاح افود أ خر .املناقشات المتهيدية، أ بدت بعض الوفود اهامتما يف حني مل تلي اس ُ
جراء يف هذا الشأ ن. اطلب افد ااحد تنظمي عرض خالل داة   لتنظمي اجامتعات من ذ ك النوع الكن مل يُتّف ق عىل أ ي ا 

 اللجنة يلويه خرباء تونيون حول الوضااي املعوّد  اليت تواهجها املكضبات اداة احملفوظات.

، اكن تبادل املعلومات غنيا امشل املامةسات الوطنية االتجاةب SCCR/26/3اقشات حول الوثيوة اخالل املن .25
حصاءات فضال اقرتاحات تريم ا ىل امجلع بني خمتل  النصوص للموضوعات املتنوعة. ااتف ق  العملية مبا يف ذ ك معلومات اا 

ملوضوعات اليت نوقشت، مع مراعا  الاقرتاحات أ حصاب النصوص عىل العمل عىل اقرتاحاهتم ابلنس بة ا ىل لك ااحد من ا
مت حول تكل النصوص خالل داة   ايف هذه ادلاة ، انقشت اللجنة السابعة االعرشين. اللجنة ال خر  اليت قّدِّ

 .20، ابدأ ت يف مناقشة املوضوع 9ا 2ا 7ا 6ا 5املوضوعات 

ىل املوضوع اابلنس بة  .26 وفود بأ نه يطرح مسأ ةل حساسة امضداخةل. ابلس ترياد املوازي، أ قّرت بعض ال املتعل ق 5ا 
ماكنية الاخضياة بني استنفاد اقحوو   اتبعض الوفود عىل أ ن معاهداشّددت  ح ق امللل  ادلالية ختّول للوانون الوطين ا 

 ادلايل أ ا ال قلميي أ ا الوطين. ااس تكش  افود امراقبون عددا من اجلوانب املتعلوة هبذا املوضوع.

ىل املوضوع  .27 خمتلفة حول كيفية متكني أ عرب عدد من الوفود عن أ ةاء املتعل ق ابلس تخدام العابر للحداد،  6اابلنس بة ا 
 امياملكضبات اداة احملفوظات من تبادل املصنفات انسخ املصنفات عرب اقحداد كجزء من هممهتا يف اخلدمة العامة، ل س 

 املتعلوة هبذا املوضوع.ل غراض التعلمي االبحث. ااس تكش  افود امراقبون عددا من اجلوانب 
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ىل املوضوع  .22 عن املصنفات اليتمية ااملصنفات املسرتجعة ااملسحوبة، ااملصنفات غري املتاحة يف ال سوا ،  7اابلنس بة ا 
نوقشت أ مهية التصدي لهذه املسأ ةل ل س امي اأ ن املوضوع قيد التطوير االنظر يف العديد من البدلان. ااس تكش  افود 

 وانب املتعلوة هبذا املوضوع.امراقبون عددا من اجل

ىل املوضوع  .29 املتعل ق مبسلالية املكضبات اداة احملفوظات، قالت عد  افود أ ن هذا املوضوع معوّد احيتاج  2اابلنس بة ا 
ىل مزيد من البحث. اةأ   البعض أ ن اضع توييد عىل املسلالية من شأ نه أ ن يعّزز قدة  املكضبات اداة احملفوظات عىل  ا 

زاء املبادئ  أ داء هّممهتا. ااس تكش  افود امراقبون عددا من اجلوانب املتعلوة هبذا املوضوع. اكشفت بعض الوفود عن قلوها ا 
 املتداخةل للوانون املدين االالازامات ادلالية يف هذا الشأ ن.

ىل املوضوع اابلنس بة  .80 التكنولوجية ينبغي  بتدابري امحلاية التكنولوجية، أ قّر عدد من الوفود أ ن تدابري امحلاية املتعل ق 9ا 
أ ل تكون عائوا أ مام املكضبات اداة احملفوظات يف أ داء همّمهتا. ااعتربت افود أ خر  أ ن املعاهدات ادلالية الساةية تتيح حاليا 
جياد حلول مالمئة عىل املس تو  الوطين. انوقشت مواةابت خمتلفة حول كيفية التصدي للعالقة بني  طاةا مران ميكن من ا  ا 

اية التكنولوجية االتوييدات االاس تثناءات لفائد  املكضبات اداة احملفوظات. ااس تكش  افود امراقبون عددا من تدابري امحل
 اجلوانب املتعلوة هبذا املوضوع.

ىل املوضوع  .82 غلبة املامةسات التعاقدية عىل تنفيذ لعوود، عرّب عدد من الوفود عن أ ةاء حول اباملتعل ق  20اابلنس بة ا 
ىل قواعد دالية لتنظمي هذه املسأ ةل. الاس تثناءات اال  توييدات عىل املس تو  الوطين. اُأعرب عن أ ةاء خمتلفة بشأ ن اقحاجة ا 

 انوقشت أ يضا التداعيات الوانونية االعملية للعالقة بني أ نظمة الرتخيص االتكنولوجيا ااخلدمات اجلديد .

هذا البند من  بشأ ناعىل أ ساس العمل املوبل للجنة وثيوة جديد  ال مانة لعداد فامي يتعل ق اب  اتفا  أ ي امل يمت  .88
 ال عامل. جدال

 اس ُيحتفظ هبذا البند يف جدال أ عامل ادلاة  الثامنة االعرشين للجنة. .83

عاقات أ خر   التوييدات االاس تثناءات: ملسسات التعلمي االبحث اال شخاص ذاا ا 

ىل " .84 صل ا ىل صك قانوين دايل مالمئ )يف أ ي شلك اثيوة معل ملقضة من أ جل التو استندت اللجنة يف مناقشاهتا ا 
عاقات أ خر ، حتتوي  اكن( بشأ ن التوييدات االاس تثناءات لفائد  ملسسات التعلمي االتدةيس االبحث اال شخاص ذاي ا 

 (..SCCR/26/4 Prov" )الوثيوة عىل تعليوات ااقرتاحات نصية

قراة ال مهيُة اليت يكتس هيا موضوع ا  .85 التوييدات االاس تثناءات لفائد  ملسسات التعلمي اكنت حمّل نوا  اموضع ا 
عاقات أ خر . اعرض افد الولايت املتحد  ال مريكية  اثيوة بعنوان اللجنة ىل عاالتدةيب االبحث اال شخاص ذاي ا 

يك تنظر فهيا  "ال هداف ااملبادئ بشأ ن التوييدات االاس تثناءات لفائد  ملسسات التعلمي االتدةيس االبحث"
 .املس توبل يف

عداد ال مانة لوثيوة جديد  اعىل أ ساس العمل املوبل للجنة بشأ ن هذا البند من  امل يمت .86 أ ي اتفا  فامي يتعل ق اب 
 ال عامل. جدال

 اس ُيحتفظ هبذا البند يف جدال أ عامل ادلاة  الثامنة االعرشين للجنة. .87
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 مسائل أ خر 

دةاج موضوع جديد، حول ح ق التتبّع، مضن العمل املوبل .82  للجنة. اقرتح افدان اثنان ا 

 (.SCCR/27/4اأ حاطت اللجنة علام ابلتورير املرحيل الثامن ملنتد  أ حصاب املصلحة )الوثيوة  .89

 اللجنة املوبةلداة  

يف ادلاة  الثامنة االعرشين للجنة، ادلاة  الثامنة االعرشين للجنة: اقرتاح الرئيس للعمل املوبل بغية النظر فيه خالل  .30
س النص  ال ال من ادلا  س النص  الثاين من ادلاة  لبند التوييدات سوف يكر ر ة  لبند حامية هيئات البث، اس يكر ر

 ال جرائية املعتاد . 1االاس تثناءات. امن املفهوم أ ن ادلاة  الثامنة االعرشين للجنة سوف تُس هتّل اخُتتمت ابلبنود

 ]هناية اخلالصات[
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ماكنية اعامتد مراقبني ااعامتد تورير ادلاة   ، اسائر املسائل ال خر  تباعًا ااخضتام ادلاة .السابعة االعرشين للجنة  ايه افضتاح ادلاة  ااعامتد جدال ال عامل اا 


