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اجلمعية العامة للويبو
الدورة السادسة واألربعون (الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون)

جنيف ،من  99اإىل  01سبمترب 9102

تقرير عن عمل اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

من اإعداد ا ألمانة
 .0اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف أأو اللجنة) ثالث مرات منذ سلسةل
الاجامتعات الثانية وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت انعقدت يف ديسمرب  ،9100أأي يف ديسمرب 9100
و أأبريل ويونيو  .9102وتزمع اللجنة عقد دورة عادية يف ديسمرب  9102ودورتني عاديتني يف .9102
 .9و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً يف دورهتا الرابعة وا ألربعني اليت عقدت يف الفرتة من  01اإىل  09ديسمرب 9100
بوضع أأعامل اللجنة والمتست من اللجنة مواصةل معلها عىل حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة.
.0

وحتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات حمدثة عن وضع العمل املتعلق ابملوضوعني املذكورين أأعاله.

أألف .حامية هيئات البث
 .2جيدر التذكري بأأن حتديث حقوق هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية قد خضع للمناقشة يف مجيع دورات
اللجنة اليت عقدت منذ عام  ،0221ومهنا ادلوراتن الاس تثنائيتان اللتان ّكرس تا حرص ًا لهذا املوضوع يف عام .9112
 .2ووافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا املنعقدة يف  9109عىل التوصية اليت قدمهتا جلنة حق املؤلف بأأن تواصل
هذه اللجنة معلها من أأجل اإعداد نص ميكّن من البت يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .9102وكام اتُفق عليه سابقا ،ينبغي
أأن يظل معل اللجنة مامتش يا مع الولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة لعام  9112لوضع معاهدة دولية حتدّث حامية هيئات
البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي.
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 .6والمتست امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة وا ألربعني املنعقدة يف  9100من اللجنة بأأن تواصل معلها عىل القضااي
املطروحة يف تقريرها ،مبا يف ذكل العمل من أأجل اإعداد نص ميكّن من البت يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام .9102
 .2وبعد ذكل الاجامتع و أأثناء ادلورة السادسة والعرشين للجنة ،نظرت هذه ا ألخرية يف أأحاكم "وثيقة معل حول معاهدة
بشأأن حامية هيئات البث" (الوثيقة ) SCCR/24/10/Corr.اليت ،وفقا ملا اتفقت عليه اللجنة يف دورهتا الرابعة والعرشين
"[س تكون] أأساسا للمناقشات القامئة عىل النصوص اليت س تجرهيا اللجنة ".ونظرت اللجنة أأيضا يف اقرتاحات قدمهتا الهند
والياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية .وترد يف مرفق هذه الوثيقة نتاجئ ادلورة السادسة والعرشين للجنة.
 .1و أأثناء ادلورة السابعة والعرشين ،واصلت اللجنة مناقشة أأحاكم النص املراجع املعنون "وثيقة معل حول معاهدة
بشأأن حامية هيئات البث" (الوثيقة .) SCCR/27/2/Rev.واس ُتخدم أأيضا عدد من الواثئق التقنية غري الرمسية يف
املناقشات بشأأن فئات املنصات وا ألنشطة اليت ينبغي اإدراهجا مضن موضوع ونطاق امحلاية اليت ينبغي منحها لهيئات ّ
البث
وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي .وترد نتاجئ الرئيس يف الوثيقة  SCCR/27/REF/CONCLUSIONSاملدرجة
يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.
 .2واستناد ًا اإىل حصيةل دورة اللجنة السابعة والعرشين وواثئقها ،واصلت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين املناقشات
حول قضااي تتعلق بفئات املنصات وا ألنشطة اليت ينبغي اإدراهجا مضن موضوع ونطاق امحلاية اليت ينبغي منحها لهيئات ّ
البث
وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي ،واس هته لت مناقشات حول التعاريف .وكام أأشار اإليه الرئيس يف نتاجئه ،فقد " أأسهمت
املناقشات يف اإحراز تقدم يف فهم مضمون اخليارات اخملتلقة محلاية هيئات البث مبعناها التقليدي ،اليت ينبغي للجنة أأن تنظر
فهيا ".ولكن اللجنة "مل تتفق عىل رفع توصيات اإىل امجلعية العامة للويبو" .وترد نتاجئ الرئيس يف
الوثيقة  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSاملدرجة يف املرفق الثالث لهذه الوثيقة.
 .01ووفقا للقرارات السابقة للجمعية العامة للويبو ،ومراعاة للتقدم احملرز يف دورات اللجنة منذ أخر اجامتع للجمعية
العامة ،دُعيت هذه ا ألخرية اإىل النظر يف اخلطوات اليت ينبغي اختاذها فامي خيص ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام
معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ،مبا يف ذكل البت يف توجيه جلنة حق املؤلف اإىل اختاذ خطوات حمددة من أأجل رفع نص
أأو توصية اإىل امجلعية العامة لعام .9102
 .00وميكن أأيضا للجمعية العامة أأن تقدم قرارا اإىل اللجنة بشأأن خارطة طريق للعمل من أأجل التوصل اإىل معاهدة بشأأن
هيئات البث .وإاذا عزمت امجلعية العامة عىل ذكل ،فميكن لها مثال أأن تنظر يف اختاذ قرار وفقا لالعتبارات التالية:
"تطلب امجلعية العامة للويبو من جلنة حق املؤلف ترسيع معلها عىل وثيقة العمل حول معاهدة بشأأن حامية هيئات البث
(الوثيقة  ،)SCCR/27/2 Rev.مع مراعاة مجيع الواثئق واملساهامت املقدمة اإىل اللجنة ليك تمتكن امجلعية العامة لعام 9102
من تقيمي التقدم احملرز و ّ
البت يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام ."9106

ابء .التقييدات والاس تثناءات
 .09جيدر التذكري بأأن اللجنة وافقت عىل تناول مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .وقد نوقش موضوع التقييدات والاس تثناءات
يف لك دورة عادية من دورات اللجنة اعتبار ًا من ادلورة الثانية عرشة اليت عقدت يف نومفرب  9112وحىت الن.
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التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .00ابلنظر اإىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،استندت اللجنة يف مناقشاهتا اإىل
"وثيقة معل تتضمن التعليقات والاقرتاحات النصية للتوصل اإىل صك قانوين دويل مناسب (يف أأي ش ل نان) بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" (الوثيقة ُ .)SCCR/26/3وطلب من ا ألمانة اختاذ الرتتيبات
الالزمة لتحديث ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
(الوثيقة  ،)SCCR/17/2ولإعداد دراسة منفصةل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املتاحف والنظر يف اإعداد
دراسات وحتديثات اإضافية وفقا للموارد املتاحة.
 .02واستندت اللجنة يف مناقشاهتا أأثناء دورهتا السابعة والعرشين اإىل الوثيقة  SCCR/26/3والوثيقة "ا ألهداف
واملبادئ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" (الوثيقة  )SCCR/26/8املقدمة من الولايت
املتحدة ا ألمريكية.
 .02و أأثناء ادلورة الثامنة والعرشين ،واصلت اللجنة مناقشاهتا استنادا اإىل الوثيقتني املذكورتني وواصلت معلها من أأجل
اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث (سواء يف ش ل قانون منوذيج و /أأو توصية مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل
أأخرى) فامي خيص التقييدات والاس تثناءات لفائدة للمكتبات ودور احملفوظات.
 .06وجشعت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا احلادية وا ألربعني املنعقدة يف  9109اللجنة عىل أأن تواصل معلها ووافقت
عىل توصية اللجنة مبواصةل املناقشات للعمل عىل اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث (سواء يف ش ل قانون منوذيج
و /أأو توصية مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل أأخرى) ،حىت تمتكّن اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين من تقدمي توصيات
بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإىل امجلعية العامة.
 .02وكام هو واحض يف نتاجئ رئيس ادلورة الثامنة العرشين للجنة (املرفق الثالث) ،مل تتفق اللجنة عىل رفع توصيات اإىل
امجلعية العامة للويبو.

التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى
 .01فامي خيص مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى نظرت
اللجنة خالل دورهتا السادسة والعرشين يف "وثيقة معل مؤقتة من أأجل التوصل اإىل صك قانوين دويل مالمئ (يف أأي ش ل
نان) بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،حتتوي
عىل تعليقات واقرتاحات نصية" (.) SCCR/26/4/Prov.
 .02ويف ادلورة السابعة والعرشين ،واصلت اللجنة مناقشة "وثيقة معل مؤقتة من أأجل التوصل اإىل صك قانوين دويل
مالمئ (يف أأي ش ل نان) بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى ،حتتوي عىل تعليقات واقرتاحات نصية" ( ") SCCR/26/4/Prov.وبد أأت النظر يف "ا ألهداف واملبادئ
بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" (الوثيقة  )SCCR/27/8املقدمة من الولايت املتحدة
ا ألمريكية.
 .91و أأثناء ادلورة الثامنة والعرشين ،واصلت اللجنة مناقشاهتا استنادا اإىل الوثيقتني املذكورتني وواصلت معلها من أأجل
اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث (سواء يف ش ل قانون منوذيج و /أأو توصية مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل
أأخرى) فامي خيص التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى.
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 .90وجشعت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا احلادية وا ألربعني املنعقدة يف  9109اللجنة عىل أأن تواصل معلها ووافقت
عىل توصية اللجنة مبواصةل املناقشات للعمل عىل اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث (سواء يف ش ل قانون منوذيج
و /أأو توصية مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل أأخرى) ،حىت تمتكّن اللجنة يف دورهتا الثالثني من تقدمي توصيات بشأأن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى اإىل امجلعية العامة.

جمي .ا إلسهام يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التيمية
 .99بناء عىل قرار امجلعية العامة للويبو لعام " 9109بتوجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية اإىل
ديل ابلبياتات الشفهية والكتابية التالية يف
امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التيمية" ،أ ّ
ادلورة الثامنة والعرشين للجنة حق املؤلف:
 .90وقال الرئيس يف بيان مكتوب اإن جلنة حق املؤلف قامت بأأنشطهتا وفقا جلدول أأعامل التيمية منذ تقريرها ا ألخري .و أأكد
عىل وجه اخلصوص عىل قرار عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد نص معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة
ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .وعىل غرار معاهدة بيجني السابقة بشأأن
ا ألداء السمعي البرصي ،تتضمن معاهدة مراكش اإشارة رصحية اإىل جدول أأعامل التيمية يف ادليباجة اليت تتضمن احلمك التايل:
"وإاذ تذكّر بأأمهية توصيات جدول أأعامل التيمية ،اليت اعمتدهتا يف عام  9112امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية
يتجز أأ من معل املنظمة" .وعند اعامتد تكل
الفكرية (الويبو) ،واليت تريم اإىل ضامن أأن تكون اعتبارات التيمية جزءا ل ّ
املعاهدة ّمت الرتكزي عىل التقييدات والاس تثناءات وفقا لتوصييت جدول أأعامل التيمية  02و .02ويتواصل العمل عىل تنفيذ
تكل املعاهدة حيث وقع علهيا  11عضوا من أأعضاء اللجنة و أأعلنت الهند عن أأول تصديق علهيا أأثناء ادلورة الثامنة والعرشين
للجنة.
 .92وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وذكّر بأأن امجلعية العامة يف عام  9101أأقرت ألية للمساعدة عىل تعممي
توصيات جدول أأعامل التيمية عىل أأنشطة الويبو .وعىل اللجنة ،وخاصة فامي يتعلق بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ،أأن تسامه
يف جدول أأعامل التيمية وبش ل أأكرث حتديدا يف تنفيذ توصيهتا  02اليت تدعو اإىل أأن تكون مجيع ا ألنشطة شامةل وقامئة عىل
توجيه ا ألعضاء وتأأخذ يف احلس بان خمتلف مس توايت التيمية وحتقيق توازن بني التاكليف واملنافع وتكون معلية تشاركية تأأخذ
بعني الاعتبار مصاحل لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو و أأولوايهتا وأراء أأحصاب املصلحة .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة تتناول
موضوعات تسد ذكل التوازن ،بيد أأن املناقشات ل يبدو أأهنا ُتري مبا حيقق مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .ونان من
الرضوري النظر بعناية يف كيفية اإجراء اللجنة للمناقشات ،وخصوصا عندما ينعدم التوازن من حيث الوزن اذلي تكتس يه
املوضوعات والطريقة اليت ترى هبا املناقشات :فبيامن اكتسبت بعض املوضوعات وزتا كبريا أأو نان لها ذكل الوزن من قبل،
يبدو أأن بعض املوضوعات ا ألخرى يمت تناولها عرضا .وقد اتضح ذكل يف ذكل اليوم عندما انعقد اجامتع للتنس يق ا إلقلميي يف
نفس الوقت اذلي انعقدت فيه اجللسة العامة ،مما حال دون أأن تشارك ادلول ا ألعضاء بنشاط يف النقاش .ومل تكن هناك
ألية مماثةل يف اليومني ا ألولني من دورة اللجنة .ورمغ أأن مجموعة جدول أأعامل التيمية أأشارت اإىل رضورة تعممي مجيع التوصيات
عىل أأنشطة الويبو ،فال يبدو أأن ذكل قد حدث .وينبغي لدلول ا ألعضاء وامجلعية العامة التأأكيد عىل رضورة اإرساء توازن،
وينبغي أأن يتجسد ذكل التوازن يف النتاجئ وليس يف املوضوعات املطروحة عىل طاوةل النقاش فقط .و أأهنى الوفد لكمته
مؤكدا عىل اإعطاء خمتلف املوضوعات نفس ادلرجة من الوزن وا ألمهية.
 .92وقال وفد الهند إانه ينبغي ختصيص الوقت الاكيف مجليع بنود جدول ا ألعامل و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد
كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .96و أأيد وفد الربازيل بيان وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وبيان الهند .وقال اإن هناك شواغل حول الكيفية اليت يمت هبا
التعامل مع قضااي جدول أأعامل التيمية املهمة يف اللجنة ويف املنظمة ك ل .و أأشار اإىل أأن اإسهام اللجنة يف تنفيذ جدول أأعامل
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التيمية همم للغاية .وخري مثال عىل ذكل برتامج العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات والإشارة الواحضة اإىل جدول أأعامل
التيمية يف معاهدة بيجني .ومىض يقول اإنه من املهم تعممي منظور أأكرث توهجا حنو التيمية يف الويبو .وبنود جدول أأعامل اللجنة
بشأأن التقييدات والاس تثناءات من أأمه الإسهامات يف جدول أأعامل التيمية ألهنا سامهت بش ل مبارش ومعيل يف إارساء نظام
امللكية الفكرية الأكرث توازتا .والعمل اذلي اضطلعت به اللجنة تابع من قمية حق املؤلف .وتشجيع التطورات الثقافية
الإبداعية مع الاعرتاف ابحلاجة اإىل وضع تقييدات واس تثناءات يف جمالت رئيس ية حيقق التوازن الرضوري يف نظام امللكية
الفكرية ويضمن أأ ّل تؤثر تكل احلقوق سلبا عىل نفاذ الفئات احملرومة من الساكن اإىل املعرفة والثقافة .وحث الوفد ادلول
ا ألعضاء عىل مواصةل الالزتام بتعزيز برتامج التقييدات والاس تثناءات.
 .92و أأعرب وفد إاندونيس يا عن تأأييده لبيان وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وبيان الهند وبيان الربازيل بشأأن ختصيص
الوقت .واقرتح الوفد اإدراج مناقشة الإسهام يف جدول أأعامل التيمية يف البند ا ألول من جدول ا ألعامل.
 .91و أأيد وفد اإيران (امجلهورية  -الإسالمية) بيان وفد اإندونيس يا.
 .92وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال إان اعتبارات التيمية تش ل جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو يف جمال حق
املؤلف ،مبا يف ذكل اللجنة .وسامه أأيضا معل اللجنة املتعلق مبعاهدة محلاية هيئات البث يف جدول أأعامل التيمية فامي خيص
وضع القواعد واملعايري والتوصية  02عىل وجه اخلصوص .ومىض يقول اإن التفاوض جيري بطريقة شامةل وبتوجيه من ا ألعضاء
وبش ل يراعي بعناية مس توايت التيمية .و أأشار الوفد اإىل أأن العمل اذلي قامت به اللجنة يف جمال التقييدات والاس تثناءات
سامه أأيضا يف زايدة فهم ا ألمور ،ول س امي مواطن املرونة املتعلقة حبق املؤلف .وميكن مواصةل تنفيذ جدول أأعامل التيمية
بطريقة اإجيابية يف اإطار معل اللجنة.

.01
ما ييل:

اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل

" "0أأن حتيط عل ًام ابملعلومات الواردة يف
الوثيقة WIPO/GA/46/5؛
" "9و أأن تطلب من اللجنة امليض يف معلها
عىل القضااي الواردة يف
الوثيقة WIPO/GA/46/5؛
" "0و أأن تنظر يف اختاذ القرار املناسب من
أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بش أأن
حامية هيئات البث؛
" "2و أأن تشجع عىل امليض قدم ًا يف مس أأةل
التقييدات والاس تثناءات مع ًال ابلتوصيات اليت
وافقت علهيا يف عام  ،9109أأي مواصةل املناقشات
للعمل عىل اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو
أأكرث (سواء يف ش ل قانون منوذيج و /أأو توصية
مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل أأخرى) ،حىت
ت مت ّكن اللجنة من تقدمي توصيات بش أأن التقييدات
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والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
وتوصيات بش أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة
مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى اإىل امجلعية العامة للويبو يف .9102
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (اللجنة)
ادلورة السادسة والعرشون
جنيف 91 ،ديسمرب 9100

نتاجئ ادلورة
حامية هيئات البث
 .0نظرت اللجنة يف املواد  2و 6و 2و 2من وثيقة العمل  ،SCCR/24/10 Corr.ويف الاقرتاح اذلي تقدمت به
حكومة الياابن بشأأن حامية الإشارات املرسةل عرب الش باكت احلاسوبية والوارد يف الوثيقة  .SCCR/26/6وابلإضافة اإىل
ذكل أأحاطت اللجنة علام بوثيقة العمل اليت قدمهتا حكومة الهند و أأعادت فهيا صياغة بعض الاقرتاحات النصية الواردة يف
الوثيقة  ،SCCR/24/10 Corr.فضال عن الاقرتاح املقدم للنقاش من قبل حكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .9ونان من املفهوم ،خالل املناقشات اليت أأجريت حول البند  ،2أأ ّن هيئات البث وهيئات البث الكبيل ابملعىن
(تعرف لحقا) من املعاهدة املقرتحة ،رشط توضيح اإدراج هيئات البث الكبيل يف تعريف
التقليدي س تكون يه املس تفيدة َّ
هيئات البث يف القوانني الوطنية.
 .0ونان من املفهوم أأيضا أأ ّن البث والبث الكبيل يدخالن مضن نطاق تطبيق املعاهدة املقرتحة استنادا اإىل هنج قامئ عىل
الإشارات ،رشط توضيح اإدراج هيئات البث الكبيل يف تعريف هيئات البث يف القوانني الوطنية ومدى تأأثري ذكل الإدراج
يف نطاق التطبيق.
 .2وفامي خيص املادة  ،6أأجريت املناقشات بشأأن العمل ،يف نطاق التطبيق ،عىل اإدراج الإشارات املرسةل عرب الإنرتنت،
عىل أأن يُفهم أأ ّن تكل الإشارات س تكون ،يف حال اإدراهجا ،مقصورة عىل الإشارات الصادرة من هيئات البث وهيئات البث
الكبيل ابملعىن التقليدي .وإاذا ما أأريد اإدراج تكل امحلاية س ُيجرى املزيد من املناقشات حول ما اإذا س تكون اإلزامية
أأو اختيارية.
 .2وجرت مناقشات بشأأن اإرسال أأعامل البث بش ل مزتامن وغري ّ
متغري عرب الإنرتنت ،ونان من املفهوم أأ ّن أأمناط
الإرسال عرب الإنرتنت الصادرة من املس تفيدين من املعاهدة املقرتحة تدخل مضن نطاق تطبيق املعاهدة املقرتحة ،وابلتايل
ينبغي عىل ا ألقل اإدراج أأمناط الإرسال اليت تمت بش ل مزتامن وغري ّ
متغري.
 .6وس ُيجرى املزيد من املناقشات بشأأن الإدراج احملمتل يف نطاق التطبيق ألمناط الإرسال عرب الإنرتنت ،عندما تكون
صادرة من املس تفيدين من املعاهدة املقرتحة ،و أأمناط الإرسال الصادرة من الإنرتنت ،و أأعامل البث املرسةل بناء عىل الطلب
املتغري ألعامل ّ
(تعرف لحقا) أأو الإرسال املؤجل وغري ّ
البث.
َّ
 .2وس ُيجرى املزيد من املناقشات بشأأن حامية الإشارات السابقة للبث بناء عىل املعاهدة املقرتحة.
 .1وجرت مناقشات بشأأن امحلاية املزمع منحها للمس تفيدين وتبادلت الوفود الراء حول خمتلف الهنُ ج املمكنة ،اليت
سيتواصل حبهثا يف ادلورة القادمة للجنة.
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 .2وفامي يتعلق ابملادة ِّّ ،2قدم اقرتاح بشأأن حظر اإعادة بث الإشارات دون ترصحي عىل الإنرتنت يف حدود احلقوق
املكتس بة للمس تفيدين.
 .01وجرت مناقشات خبصوص التعاريف الواردة يف املادة  .2وتبادلت الوفود الراء وسيتواصل حبث تكل التعاريف يف
ادلورة القادمة للجنة.
 .00وس ُتدرج الاقرتاحات املتعلقة ابملواد  2و 6و 2و 2و ،09واليت نوقشت أأثناء ادلورة ،يف مرفق س ُيلحق
ابلوثيقة  ،SCCR/24/10 Corr.وستتواصل مناقش هتا يف ادلورة القادمة للجنة بغرض دجمها يف
الوثيقة  SCCR/24/10 Corr.استنادا اإىل قرار تتخذه اللجنة.
التقييدات والاس تثناءات :املكتبات ودور احملفوظات
 .09نظرت اللجنة يف "وثيقة معل تتضمن التعليقات والاقرتاحات النصية للتوصل اإىل صك قانوين دويل مناسب (يف أأي
ش ل نان) بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" ،ويه الوثيقة  ،SCCR/26/3و أأحاطت علام
ابلتعديالت اليت أأدخلهتا ا ألمانة استنادا اإىل املقرتحات املقدمة يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة.
اعرتف بأأ ّن املكتبات ودور احملفوظات متث ّل مؤسسات حيوية تريم اإىل دمع التعلمي والثقافة وتطويرهام مبنح نفاذ ّ
 .00و ُ
منظم
اإىل املصنفات وموارد املعلومات.
ُ .02وذكّرت اللجنة بأأ ّن رشوط برتامج العمل اذلي اعمتدته امجلعية العامة لعام  9109تويص بأأن تواصل اللجنة املناقشات
للعمل عىل اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث (سواء يف ش ل قانون منوذيج و /أأو توصية مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو
أأشاكل أأخرى) ،حىت تمتكّن اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين من تقدمي توصيات بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات اإىل امجلعية العامة.
 .02و أأبديت أراء خمتلفة حول طبيعة الصك القانوين ادلويل املناسب أأو الصكوك القانونية ادلولية املناس بة (سواء يف
ش ل قانون منوذيج و /أأو توصية مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل أأخرى) كام أأشري اإىل ذكل يف الولية اليت أأس ندهتا
امجلعية العامة لعام  9109اإىل اللجنة ألغراض العمل القامئ عىل نصوص .وفامي يتعلق بتنفيذ تكل الولية ،أأعربت بعض الوفود
عن الاهامتم مبناقشة القوانني الوطنية ،وتكوين الكفاءات ،واملساعدة التقنية ،وتطوير ادلراسات ،وتبادل التجارب الوطنية،
يف حني مل تتفق مع ذكل دول أأعضاء أأخرى.
 .06والتفتت اللجنة ملناقشة املواضيع املندرجة يف الوثيقة  SCCR/26/3ابلرتتيب ،ابس تخدام مهنج قامئ عىل النصوص.
ويف هذا الاجامتع ،تاقشت اللجنة املواضيع  0و 9و ،0وبد أأت يف مناقشة املوضوع .2
ُ .02وطلب من ا ألمانة الرتتيب لتحديث ادلراسة اليت أأعدها كينيث كروز حول التقييدات والاس تثناءات عىل حق
املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات (الوثيقة ُ ،)SCCR/17/2وطلب من ا ألمانة أأيضا الرتتيب دلراسة منفصةل عن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة املتاحف .ومن املفهوم أأن الرتتيب لتكل ادلراسات لن يؤخّر مناقشة البند اخملصص يف
جدول ا ألعامل للتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .وس تكون تكل ادلراسات مبثابة موارد معلومات
ابلنس بة اإىل اللجنة.
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 .01وفامي خيص موضوع احلفظ ،اع ُترب أأنه من أأجل ضامن اضطالع املكتبات ودور احملفوظات مبسؤولياهتا كهيئات عامة يف
حفظ املعارف واملواريث املرتامكة لدلول ،مبا يف ذكل حفظها يف ش ل رمقي ،جيوز السامح بتقييدات واس تثناءات لإعداد نسخ
عن املصنفات من أأجل حفظ املصنفات واستبدالها حتت ظروف مع ّينة.
 .02وفامي خيص حق النسخ والصور الاحتياطية ،أأبدي قلق إازاء نطاق املفهومني قيد البحث واحامتل تداخلهام مع مواضيع
أأخرى .وقُدمت مقرتحات لتعديل عنوان املوضوع .واعتربت اللجنة أأن الرتتيبات ،مثل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات ،وغري ذكل ،تؤدي دورا همام يف السامح بنسخ املصنفات ألغراض مع ّينة ،مبا يف ذكل البحث.
وجرت مناقشات أأخرى حول الإمداد والتوزيع فامي يتعلق بتكل املصنفات املنسوخة.
 .91وفامي خيص موضوع الإيداع القانوين ،أأبدت الوفود أراء خمتلفة بشأأن احلاجة اإىل تناول هذا املوضوع مضن اإطار
التقييدات والاس تثناءات.
 .90وبشأأن موضوع الإعارة دلى املكتبات ،أأ ّقرت اللجنة بأأمهية تناول هذه املسأأةل واقرتحت وفود عدة بدائل خمتلفة لتوفري
هذه اخلدمة ،مبا يف ذكل اس تخدام التقييدات والاس تثناءات و/أأو استنفاد احلقوق و /أأو خمططات الرتخيص .و أأعربت
اللجنة عن أراء متباينة بشأأن التوزيع الرمقي يف نطاق الإعارة دلى املكتبات.
 .99وس تكون وثيقة العمل ،مبا فهيا الاقرتاحات النصية اجلديدة ،أأساسا للعمل املقبل القامئ عىل النصوص اذلي س تضطلع
به اللجنة يف دورهتا السابعة والعرشين.
التقييدات والاس تثناءات :مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى
 .90نظرت اللجنة يف "وثيقة معل مؤقتة من أأجل التوصل اإىل صك قانوين دويل مالمئ (يف أأي ش ل نان) بشأأن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،حتتوي عىل
تعليقات واقرتاحات نصية" ،ويه الوثيقة  ،SCCR/26/4 Prov.و أأحاطت علام ابلتعديالت اليت أأدخلهتا ا ألمانة استنادا اإىل
املقرتحات املقدمة يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة.
 .92وتاقشت اللجنة موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث و أأ ّقرت بأأمهية
املوضوع.
 .92و أأبديت وهجات نظر خمتلفة حول طبيعة الصك القانوين ادلويل املناسب أأو الصكوك القانونية ادلولية املناس بة (سواء
يف ش ل قانون منوذيج و /أأو توصية مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل أأخرى) كام أأشري اإىل ذكل يف الولية اليت أأس ندهتا
امجلعية العامة لعام  9109اإىل اللجنة ألغراض العمل القامئ عىل نصوص .وفامي يتعلق بتنفيذ تكل الولية ،أأعربت بعض الوفود
عن الاهامتم مبناقشة القوانني الوطنية ،وخمططات الرتخيص ،وتكوين الكفاءات ،واملساعدة التقنية ،وتطوير ادلراسات،
وتبادل التجارب الوطنية ،يف حني مل تتفق مع ذكل دول أأعضاء أأخرى .و أأبديت أراء خمتلفة أأيضا حول املواضيع اليت ينبغي
اإدراهجا يف الوثيقة  SCCR/26/4 Prov.وحول كيفية تنظمي الوثيقة.
 .96و أأعربت عدة وفود عن أأمهية التعلمي عن بعد والتعلمي الرمقي وتبادل املصنفات عرب احلدود ألغراض التعلمي أكدوات
فعاةل يُنظر اإلهيا فامي يتعلق ابلنفاذ العاملي اإىل التعلمي واس تخدام نظام حق املؤلف ل إالسهام يف ذكل الهدف.
ُ .92وطلب من ا ألمانة حبث املوارد املتاحة والرتتيب اإن أأمكن لتحديث ادلراسات ا إلقلميية حول التقييدات
والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والتدريس ،عىل أأن يكون من املفهوم أأن اإعدادها لن يؤخّر مناقشة البند
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اخملصص يف جدول ا ألعامل للتقييدات والاس تثناءات .و ُطلب من ا ألمانة أأيضا حبث اإماكنية التلزمي ،حسب املوارد املتاحة،
ابإعداد دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى
(خالف العم أأو الإعاقة البرصية أأو العجز عن قراءة املطبوعات) .وس تكون تكل ادلراسات مبثابة موارد معلومات ابلنس بة
اإىل اللجنة.
 .91وس تكون وثيقة العمل املؤقتة أأساسا للعمل املقبل القامئ عىل النصوص اذلي س تضطلع به اللجنة يف دورهتا السابعة
والعرشين.
مسائل أأخرى
 .92أعلن أأن تقريري منرب أأحصاب املصاحل ،الواردين يف الوثيقتني  SCCR/26/5و ،SCCR/26/7الذلين مل يناقهشا يف
دورة اللجنة السادسة والعرشين ،متاحان عىل الصفحة الإلكرتونية دلورة اللجنة السادسة والعرشين.
 .01وطرحت اقرتاحات بشأأن مواضيع اإضافية للنظر فهيا يف اجامتعات اللجنة املقبةل.
دورة اللجنة املقبةل
 .00اتفقت اللجنة عىل تكريس يومني ونصف اليوم من دورهتا السابعة والعرشين لبند جدول ا ألعامل اخلاص حبامية
هيئات البث ،ويومني أخرين لبند جدول ا ألعامل اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات بدءا ابملكتبات ودور احملفوظات،
ونصف يوم لإعداد نتاجئ ادلورة ومناقشة معل اللجنة املقبل و أأية مسائل أأخرى ،مبا فهيا النظر يف اإماكنية عقد اجامتع ما بني
ادلورات حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات من أأجل الامتثال ل ألهداف اليت حدّدهتا اللجنة.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ادلورة السابعة والعرشون
جنيف 9 ،مايو 9102

خالصات الرئيس
حامية هيئات البث
 .0استناد ًا اإىل حصيةل دورة اللجنة السادسة والعرشين ،نظرت اللجنة يف املادتني  6و 2من وثيقة العمل حول معاهدة
بشأأن حامية هيئات ّ
البث (الوثيقة  )SCCR/27/2 Rev.واقرتاح بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث وهيئات البث الكبيل
(الوثيقة  )SCCR/27/6اليت قدّمهتا وفود أأرمينيا و أأذربيجان وبيالروس ونازاخس تان وقرغزيس تان والاحتاد الرويس
وطاجيكس تان وترمكنس تان و أأوكرانيا وأأوزبكس تان.
 .9وعقب اقرتاح أأودعه وفد اململكة املتحدة يف الوثيقة  ،SCCR/27/3قدّم خبري من هيئة الإذاعة الربيطانية
اليب يب يس للجنة عرضا تقنيا حول أأنواع من التكنولوجيا املتقدمة اليت تس تخدهما هيئات ّ
البث.
 .0وخالل املناقشات غري الرمسية ،أخذت يف احلس بان ورقات معل تقنية وغري رمسية بشأأن قضااي تتعلق بفئات
املنصات وا ألنشطة اليت ينبغي اإدراهجا مضن موضوع ونطاق امحلاية اليت ينبغي منحها لهيئات ّ
البث مبعناها التقليدي .ونانت
هذه املناقشات مفيدة يف املساعدة عىل اإيضاح القضااي التقنية اخملتلفة ومواقف الوفود.
 .2وخالل املناقشات ،نان من املفهوم أأن ّ
البث (الالسليك أأو السليك) ،والبث الكبيل رهن اإيضاح املعامةل القانونية
لهيئات البث الكبيل يف القوانني الوطنية ،والإشارات السابقة ّ
للبث ،ينبغي اإدراهجا مضن نطاق تطبيق املعاهدة املقرتحة بناء
عىل مهنج قامئة عىل الإشارات .ور أأت بعض الوفود أأن تكل امحلاية ينبغي أأن تكون ملزمة مبوجب املعاهدة.
 .2وأعرب عن وهجات نظر خمتلفة فامي يتعلق ابلإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن وغري َّ
املغري للربامج .واعتربت بعض
الوفود أأن هذا الإرسال وثيق الارتباط ّ
ابلبث ،يف حني ر أأت وفود أأخرى أأن ذكل الإرسال يقتيض مزيدا من النقاش يف
اللجنة من أأجل النظر يف اإماكنية اإدراجه مضن موضوع امحلاية للمعاهدة املقرتحة.
 .6ودارت مناقشات فامي يتعلق ابإماكنية اإدراج الإرسال اخلطي (املتواصل) املؤجل للربامج وإارسال الربامج عند الطلب
(الاس تدراك) واملوارد املتعلقة ابلربامج ،وسيناقش ذكل أأكرث يف دورة اللجنة املقبةل .وإاذا ما أأريد اإدراج تكل امحلاية س ُيجرى
املزيد من املناقشات حول ما اإذا س تكون اإلزامية أأو اختيارية.
 .2والعديد من الوفود مل تتّفق مع اإماكنية اإدراج الإرسال اخلطي (املتواصل) الناشئ يف الإنرتنت مضن موضوع امحلاية ،يف
حني أأعربت وفود أأخرى عن تفضيلها لإدراجه.
 .1وفامي يتعلق ابمحلاية اليت ينبغي منحها للمس تفيدين ،نوقشت مناجه خمتلفة وس تطرح ملزيد من البحث يف دورة اللجنة
وعربت بعض الوفود عن تأأييدها للحقوق املتعلقة ابإرسال اإشارة ّ
املقبةلّ .
البث انطالقا من التثبيت يف حني تساءلت بعض
الوفود بشدّة عن منح حقوق ألنشطة تُامرس بعد تثبيت اإشارة الإرسال ،مثل نسخ تثبيتات برامج ّ
البث وتوزيع التثبيتات
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و أأداء اإشارة البث يف أأماكن متاحة للجمهور .واعترب عدد من الوفود أأنه ينبغي منح حقوق اس تئثارية لهيئات ّ
البث ،يف حني
اعتربت وفود أأنه ينبغي منح احلق يف احلظر يف حال قام الغري ابعرتاض اإشارات بأأية وس يةل نانت.
.2

وطلبت بعض الوفود عرضا ومزيدا من النقاش مع خرباء حول بعض القضااي التقنية يف دورة اللجنة املقبةل.

 .01وس ُيحتفظ هبذا البند يف جدول أأعامل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة.
التقييدات والاس تثناءات :املاكتب ودور احملفوظات
 .00استندت اللجنة يف مناقشاهتا اإىل "وثيقة معل تتضمن التعليقات والاقرتاحات النصية للتوصل اإىل صك قانوين دويل
مناسب (يف أأي ش ل نان) بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" ،اليت اعمتدهتا اللجنة
(الوثيقة  ،)SCCR/26/3واستندت أأيضا ،اإىل ح ّد ّ
معني ،اإىل "ا ألهداف واملبادئ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات" (الوثيقة .)SCCR/26/8
 .09وظلت وهجات النظر خمتلفة إازاء طبيعة صك قانوين دويل مناسب أأو صكوك (يف ش ل قانون منوذيج أأو توصية
مشرتكة أأو معاهدة و /أأو يف أأشاكل أأخرى) ،كام هو مشار اإليه يف الولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة لعام  9109اإىل جلنة
حق املؤلف .و أأعربت بعض الوفود عن تأأييدها لصك ملزم أأو صكوك ملزمة؛ ومل تؤيّد وفود أأخرى ّ
الصك امللزم أأو الصكوك
امللزمة .وواصلت الوفود املناقشات حول املوضوعات العالقة يف الوثيقة  SCCR/26/3ابلرتتيب ،ابت ّباع مهنج قامئ
عىل النصوص.
 .00و أأطلعت ا ألمان ُة اللجنة عىل وضع ا ألعامل اجلارية بشأأن حتديث ادلراسة حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات (الوثيقة  )SCCR/17/2من اإعداد ادلكتور كينث كروس.
 .02واقرتحت عدة وفود أأن ّ
تنظم ا ألمانة ندوات إاقلميية لبحث التحدايت اليت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات فامي
يتعلق ابلقضااي الإحدى عرشة احملدّدة يف الوثيقة  ،SCCR/26/3مبا يف ذكل تطبيق املعاهدات ادلولية السارية .وخالل
املناقشات المتهيدية ،أأبدت بعض الوفود اهامتما يف حني مل تؤيد الاقرتاح وفود أأخرىُ .وس ئلت ا ألمانة عن املوارد املتاحة
لتنظمي اجامتعات من ذكل النوع ولكن مل يُتّفق عىل أأي اإجراء يف هذا الشأأن .وطلب وفد واحد تنظمي عرض خالل دورة
اللجنة يلقيه خرباء تقنيون حول القضااي املعقّدة اليت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات.
 .02وخالل املناقشات حول الوثيقة  ،SCCR/26/3نان تبادل املعلومات غنيا ومشل املامرسات الوطنية والتجارب
العملية مبا يف ذكل معلومات وإاحصاءات فضال اقرتاحات تريم اإىل امجلع بني خمتلف النصوص للموضوعات املتنوعة .واتفق
أأحصاب النصوص عىل العمل عىل اقرتاحاهتم ابلنس بة اإىل لك واحد من املوضوعات اليت نوقشت ،مع مراعاة الاقرتاحات
ا ألخرى اليت ِّّقدمت حول تكل النصوص خالل دورة اللجنة السابعة والعرشين .ويف هذه ادلورة ،تاقشت اللجنة
املوضوعات  2و 6و 2و 1و ،2وبد أأت يف مناقشة املوضوع .01
 .06وابلنس بة اإىل املوضوع  2املتعلق ابلس ترياد املوازي ،أأ ّقرت بعض الوفود بأأنه يطرح مسأأةل حساسة ومتداخةل.
ختول للقانون الوطين اإماكنية الاختيار بني استنفاد احلقوق
وشدّدت بعض الوفود عىل أأن معاهدات حق املؤلف ادلولية ّ
ادلويل أأو ا إلقلميي أأو الوطين .واس تكشف وفود ومراقبون عددا من اجلوانب املتعلقة هبذا املوضوع.
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 .02وابلنس بة اإىل املوضوع  6املتعلق ابلس تخدام العابر للحدود ،أأعرب عدد من الوفود عن أراء خمتلفة حول كيفية متكني
املكتبات ودور احملفوظات من تبادل املصنفات ونسخ املصنفات عرب احلدود كجزء من هممهتا يف اخلدمة العامة ،ل س امي
ألغراض التعلمي والبحث .واس تكشف وفود ومراقبون عددا من اجلوانب املتعلقة هبذا املوضوع.
 .01وابلنس بة اإىل املوضوع  2عن املصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة ،واملصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق،
نوقشت أأمهية التصدي لهذه املسأأةل ل س امي و أأن املوضوع قيد التطوير والنظر يف العديد من البدلان .واس تكشف وفود
ومراقبون عددا من اجلوانب املتعلقة هبذا املوضوع.
 .02وابلنس بة اإىل املوضوع  1املتعلق مبسؤولية املكتبات ودور احملفوظات ،قالت عدة وفود أأن هذا املوضوع معقّد وحيتاج
يعزز قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل
اإىل مزيد من البحث .ور أأى البعض أأن وضع تقييد عىل املسؤولية من شأأنه أأن ّ
أأداء همّمهتا .واس تكشف وفود ومراقبون عددا من اجلوانب املتعلقة هبذا املوضوع .وكشفت بعض الوفود عن قلقها إازاء املبادئ
املتداخةل للقانون املدين والالزتامات ادلولية يف هذا الشأأن.
 .91وابلنس بة اإىل املوضوع  2املتعلق بتدابري امحلاية التكنولوجية ،أأ ّقر عدد من الوفود أأن تدابري امحلاية التكنولوجية ينبغي
أأل تكون عائقا أأمام املكتبات ودور احملفوظات يف أأداء هم ّمهتا .واعتربت وفود أأخرى أأن املعاهدات ادلولية السارية تتيح حاليا
اإطارا مرتا ميكن من اإجياد حلول مالمئة عىل املس توى الوطين .ونوقشت مقارابت خمتلفة حول كيفية التصدي للعالقة بني
تدابري امحلاية التكنولوجية والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .واس تكشف وفود ومراقبون عددا من
اجلوانب املتعلقة هبذا املوضوع.
 .90وابلنس بة اإىل املوضوع  01املتعلق ابلعقودّ ،عرب عدد من الوفود عن أراء حول غلبة املامرسات التعاقدية عىل تنفيذ
الاس تثناءات والتقييدات عىل املس توى الوطين .وأعرب عن أراء خمتلفة بشأأن احلاجة اإىل قواعد دولية لتنظمي هذه املسأأةل.
ونوقشت أأيضا التداعيات القانونية والعملية للعالقة بني أأنظمة الرتخيص والتكنولوجيا واخلدمات اجلديدة.
 .99ومل يمت أأي اتفاق فامي يتعلق ابإعداد ا ألمانة لوثيقة جديدة وعىل أأساس العمل املقبل للجنة بشأأن هذا البند من
جدول ا ألعامل.
 .90وس ُيحتفظ هبذا البند يف جدول أأعامل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة.
التقييدات والاس تثناءات :مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو اإعاقات أأخرى
 .92استندت اللجنة يف مناقشاهتا اإىل "وثيقة معل مؤقتة من أأجل التوصل اإىل صك قانوين دويل مالمئ (يف أأي ش ل
نان) بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،حتتوي
عىل تعليقات واقرتاحات نصية" (الوثيقة .)SCCR/26/4 Prov.
 .92ونانت حم ّل نقاش وموضع اإقرار ا ألمهي ُة اليت يكتس هيا موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي
والتدريب والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .وعرض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اللجنة وثيقة بعنوان
"ا ألهداف واملبادئ بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث" يك تنظر فهيا
يف املس تقبل.
 .96ومل يمت أأي اتفاق فامي يتعلق ابإعداد ا ألمانة لوثيقة جديدة وعىل أأساس العمل املقبل للجنة بشأأن هذا البند من
جدول ا ألعامل.
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 .92وس ُيحتفظ هبذا البند يف جدول أأعامل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة.
مسائل أأخرى
 .91اقرتح وفدان اثنان اإدراج موضوع جديد ،حول حق التتبّع ،مضن العمل املقبل للجنة.
 .92و أأحاطت اللجنة علام ابلتقرير املرحيل الثامن ملنتدى أأحصاب املصلحة (الوثيقة .)SCCR/27/4
دورة اللجنة املقبةل
 .01اقرتاح الرئيس للعمل املقبل بغية النظر فيه خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة :يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة،
يكرس النصف الثاين من ادلورة لبند التقييدات
يكرس النصف ا ألول من ادلورة لبند حامية هيئات البث ،وس َّ
سوف َّ
1
والاس تثناءات .ومن املفهوم أأن ادلورة الثامنة والعرشين للجنة سوف تُس هت ّل ُوختتمت ابلبنود الإجرائية املعتادة.
[ييل ذكل املرفق الثالث]

 1ويه افتتاح ادلورة واعامتد جدول الأعامل وإاماكنية اعامتد مراقبني واعامتد تقرير ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،وسائر املسائل ا ألخرى تباع ًا واختتام ادلورة.

WO/GA/46/5
ANNEX III

املرفق الثالث
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ادلورة الثامنة والعرشون
جنيف 2 ،يوليو 9102

نتاجئ الرئيس
حامية هيئات البث
 .0استناد ًا اإىل حصيةل وواثئق دورة اللجنة السابعة والعرشين ،واصلت اللجنة املناقشات حول قضااي تتعلق بفئات
املنصات وا ألنشطة اليت ينبغي اإدراهجا مضن موضوع ونطاق امحلاية اليت ينبغي منحها لهيئات البث مبعناها التقليدي،
واس هته لت مناقشات حول التعاريف.
 .9واستندت املناقشات اإىل ورقات العمل التقنية غري الرمسية اليت تتناول هذه القضااي واليت قُدّ مت يف دوريت اللجنة
السابعة والعرشين والثامنة والعرشينُ .ومجعت يف وثيقة غري رمسية الرشوح التقنية اليت ق ّدهما أأحصاب املصاحل فامي يتعلق
بقضااي حمدّ دة مت تناولها يف املناقشات غري الرمسية اليت دارت خالل ادلورة.
 .0و أأسهمت املناقشات يف اإحراز تقدم يف فهم مضمون اخليارات اخملتلقة محلاية هيئات البث مبعناها التقليدي ،اليت ينبغي
للجنة أأن تنظر فهيا.
 .2والمتست ادلول ا ألعضاء من ا ألمانة حتديث دراسة عام  9101حول " الاتاهات احلالية للسوق والتكنولوجيا يف
قطاع البث" (الوثيقة  ،)SCCR/19/12مع الرتكزي عىل اس تخدام التكنولوجيا الرمقية من طرف هيئات البث وهيئات
البث الكبيل مبعناها التقليدي ،العامة أأو التجارية ،مبا يف ذكل اس تخداهما يف البدلان النامية ،بغرض تقدمي نتاجئ ادلراسة
وفسح اجملال لإجراء مناقشات تقنية يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة.
.2

وس ُيحتفظ هبذا البند يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة.

.6

ومل تتفق اللجنة عىل رفع توصيات اإىل امجلعية العامة للويبو (.)WIPO/GA/46

التقييدات والاس تثناءات :املكتبات ودور احملفوظات
 .2استناد ًا اإىل حصيةل دورة اللجنة السابعة والعرشين وإاىل الوثيقتني  SCCR/26/3و ،SCCR/26/8واصلت اللجنة
املناقشات حول العمل من أأجل اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث (سواء يف ش ل قانون منوذيج و /أأو توصية
مشرتكة و /أأو معاهدة و /أأو أأشاكل أأخرى) فامي خيص التقييدات والاس تثناءات لفائدة للمكتبات ودور احملفوظات .وركزت
املناقشات عىل موضوعات عامة تتعلق بتكل التقييدات والاس تثناءات ،أأل ويه :اعامتد اس تثناءات وطنية ،ودمع البحث
والتيمية البرشية ،والتقييدات والاس تثناءات يف حميط رمقي ،اإضافة اإىل موضوعات مع ّينة تتعلق ابملوضوعات ا ألحد عرش
احملدّدة يف ادلورات السابقة للجنة ،ويه احلفظ ،وحق النسخ والصور الاحتياطية ،والإيداع القانوين.
.1

و أأشارت الوفود كذكل اإىل موضوعات عامة وحمدّدة من املبادئ العامة ا ألخرى يف احلالت اليت اعتربهتا كذكل.
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 .2و أأعلن مؤيدو بعض النصوص املقرتحة يف الوثيقة  SCCR/26/3أأهنم أأعدوا وقدموا نسخا موحدة عوضا عن النسخ
السابقة لتكل النصوص املقرتحة.
 .01و أأسهمت املناقشات يف حتسني فهم حاجة املكتبات ودور احملفوظات اإىل التقييدات والاس تثناءات ،ول س امي يف
احمليط الرمقي.
 .00وس ُيحتفظ هبذا البند يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة.
 .09ومل تتفق اللجنة عىل رفع توصيات اإىل امجلعية العامة للويبو (.)WIPO/GA/46
التقييدات والاس تثناءات :مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو اإعاقات أأخرى
 .00استناد ًا اإىل حصيةل دورة اللجنة السابعة والعرشين وإاىل الوثيقتني  SCCR/26/4و ،SCCR/27/8تبادلت اللجنة
وهجات النظر حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،و أأكدت
جمددا عىل أأمهية تكل املوضوعات.
 .02وس ُيحتفظ هبذا البند يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة.
اإسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التيمية
 .02أأدىل عدد من الوفود ببياتات يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وقال الرئيس ا ّإن مجيع البياتات ،مبا فهيا تكل
املقدمة كتابة اإىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه  00يوليو  ،9102املتعلقة إابسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل
دون يف تقرير ادلورة الثامنة والعرشين للجنة وتُرفع اإىل امجلعية العامة للويبو طبقا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة
التيمية س ُت ّ
بشأأن ألية تنس يق جدول أأعامل التيمية.
ادلورة القادمة للجنة
 .06س ُتعقد ادلورة التاسعة والعرشون للجنة يف الفرتة من  1اإىل  09ديسمرب .9102
اخملصص لدلورة التاسعة والعرشين مماثال للوقت
 .02وخبصوص العمل املقبل للجنة ،اقرتح الرئيس أأن يكون الوقت ّ
اخملصص لدلورة الثامنة والعرشين.
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

