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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

عدادمن  مانة اإ  الأ

منذ سلسةل  مرتنياجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف أأو اللجنة(  .1
 2014، أأي يف ديسمرب 2014سبمترب يف  ُعقدتوامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اليت  الرابعةالاجامتعات 

 .2016ودورتني عاديتني يف  2015ديسمرب  . وتزمع اللجنة عقد دورة عادية يف2015/يوليو ويونيو

ىل  22والأربعني اليت عقدت يف الفرتة من  السادسةيف دورهتا  ،امجلعية العامة للويبو درست و .2 ، 2014 سبمترب 30اإ
حق املؤلف واحلقوق  التقييدات والاس تثناءات عىلمناقشة حامية هيئات البث فضاًل عن  ومهنا ضع أأعامل اللجنةو تقرير 

 اجملاورة. ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو أأي قرار يف هذا البند.

 هذه الوثيقة معلومات حمدثة عن وضع العمل املتعلق ابملوضوعني املذكورين أأعاله. تضمو  .3

 حامية هيئات البث أألف.

ضع للمناقشة يف مجيع دورات جيدر التذكري بأأن حتديث حقوق هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية قد خ .4
 .2007اللتان كّرس تا حرصًا لهذا املوضوع يف عام  ن، ومهنا ادلوراتن الاس تثنائيتا1998اللجنة اليت عقدت منذ عام 

بأأن عىل التوصية اليت قدمهتا جلنة حق املؤلف  2012 عام يف املعقودةووافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا  .5
عداد ها من أأجلاللجنة معل هذه تواصل " وكام اتُفق عليه  ."2014 مؤمتر دبلومايس يف عام عقدنص ميكّن من البت يف  اإ

لهيا امجلعية العامة لعام  ش ياً امت، ينبغي أأن يظل معل اللجنة مسابقاً  لوضع معاهدة دولية حتّدث  2007مع الولية اليت أأس ندهتا اإ
 .يحامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليد
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عىل  تواصل معلها من اللجنة أأن 2013 عام يف املعقودةوالمتست امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والأربعني  .6
عداد من أأجلالقضااي املطروحة يف تقريرها، مبا يف ذكل العمل   .2014 مؤمتر دبلومايس يف عام عقدنص ميكّن من البت يف  اإ

 ي قرار يفأأ  2014امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام ووفقًا ملا ُذكر أأعاله، مل تتخذ  .7
 بند جدول الأعامل املتعلق بتقرير جلنة حق املؤلف.

ىل  مناقش هتا عة والعرشين والثالثنيساللجنة يف دورتهيا التا وواصلت .8 أأعدها غري رمسية  تقنيةأأوراق معل استنادًا اإ
دراهجا مضن موضوع ونطاق امحلاية اليت ينبغي منحها لهيئات قضااي تت الرئيس بشأأن علق بفئات املنصات والأنشطة اليت ينبغي اإ

لت مناقشات حول التعاريف. وثيقة املناقشات أأيضًا عىل " وارتكزت البّث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي، واس هته
ملا اتفقت عليه اللجنة يف  وفقاً ( اليت .SCCR/24/10/Corr" )الوثيقة عمل حول معاهدة بشأأن حامية هيئات البثال

 يف ونظرت اللجنة أأيضاً  .اليت س تجرهيا اللجنة" لمناقشات القامئة عىل النصوصل  اأأساس]س تكون[ دورهتا الرابعة والعرشين "
 .SCCR/30/5و .SCCR/27/2 Revو SCCR/27/6الواثئق 

لتقرير اخلاص ا(  IHSاخلربات )-التحليالت-علوماتعرض مؤسسة املواس متعت اللجنة يف دورهتا الثالثني ل .9
عالمية عن البث مشلت SCCR/30/5)الوثيقة  ابلجتاهات احلالية للسوق والتكنولوجيا يف قطاع البث (. وُعقدت جلسة اإ

ىل ن وخرباء يف جمال البث مدعو عروضًا ومناقشات شارك فهيا   املنظور فهيا.تناول بعض القضااي التقنية اإ

ىل  ]ونطاقه[ خيص موضوع امحلاية ملا ورد يف ملخص الرئيس، "]ففامي[ووفقًا   .10 وابس تثناء وفد واحد أأبدى احلاجة اإ
ىل أأية قاعدة ممكنة، رأأت اللجنة أأنه ينبغي منح هيئات البث حامية  ماكنية توفري امحلاية استنادا اإ مزيد من الوقت للنظر يف اإ

شارات البث  دون ترصحي أأثناء الإرسال عرب أأية منصة تكنولوجية. كام أأثريت قضااي تتعلق قانونية دولية فعاةل ملنع اس تخدام اإ
 ."ونظرت اللجنة كذكل يف التعاريف اخلاصة مبصطلحي البث وهيئات البث  ابللواحئ الوطنية املنطبقة عىل قطاع البث.

وموضوع امحلاية واحلقوق  بشأأن التعاريف موحداً  وطلبت اللجنة من الرئيس أأن يعّد، لأغراض دورهتا القادمة، نصاً  .11
 املزمع منحها.

 للجنة. احلادية والثالثنييف جدول أأعامل ادلورة  وس يظل بند حامية هيئات البث مدرجاً  .12

ىل امجلعية العامة حبلول هناية ادلورة الثالثني للجنة، مل يُتوصل و   .13 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ اإ
 للويبو.

 تثناءاتالتقييدات والاس   ابء.

جيدر التذكري بأأن اللجنة وافقت عىل تناول مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة  .14
عاقات أأخرى. وقد نوقش موضوع التقييدات والاس تثناءات  املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والأشخاص ذوي اإ

 وحىت الآن. 2004ارًا من ادلورة الثانية عرشة اليت عقدت يف نومفرب يف لك دورة عادية من دورات اللجنة اعتب
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 التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

ىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات .15 جشعت امجلعية العامة للويبو، خالل ودور احملفوظات،  ابلنظر اإ
، اللجنة عىل مواصةل معلها ووافقت عىل توصيهتا بأأن تواصل مناقش هتا 2012دورهتا احلادية والأربعني اليت عقدت يف عام 

ىل صك قانوين دويل مالمئ واحد أأو أأكرث )سواء يف شلك قانون منوذيج أأو توصية مشرتكة أأو معاهدة عىل العمل ل لتوصل اإ
آخر( ليك تقدم يف دورهتا الثامنة والعرشين توصيات عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور أأو أأي  شلك أ

ىل امجلعية العامة.  احملفوظات اإ

عىل من اللجنة أأن تواصل معلها  2013 عام يف املعقودةوالمتست امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والأربعني  .16
التوصيات اليت وافقت علهيا يف  مع يامتىشواليت تشمل العمل عىل التقييدات والاس تثناءات مبا  تقريرها القضااي املطروحة يف

َّنة يف الفقرة السابقة. 2012 عام  واملبي

أأي قرار يف  2014ووفقًا ملا ُذكر أأعاله، مل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام  .17
 الأعامل املتعلق بتقرير جلنة حق املؤلف. بند جدول

العرض اذلي قدمه الأس تاذ كينيت وشاركت اللجنة خالل دورهتا التاسعة والعرشين يف مناقشة مس تفيضة بشأأن  .18
الوثيقة ) ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتكروز عن 

SCCR/29/3  ،)  حتمل العنوان نفسه و  2008حّدثت دراسة سابقة قُدمت يف عام واليت( الوثيقةSCCR/17/2  ). 
م ىل اللجنة يف دورهتا الثالثني " وقدَّ راسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة ادلالأس تاذ كروز اإ

ادلول الأعضاء يف الويبو الامثنية والامثنني  ( اليت مشلتSCCR/30/3" )الوثيقة : حمدثة ومنقحةاملكتبات ودور احملفوظات
 ورحبت هبا اللجنة. ،بعد املائة

ىل هاتني ادلراس تني، .19 ضافة اإ  ببند جدول الأعامل هذا:يد النظر فامي يتعلق ق الواثئق فامي ييل  ترد واإ

ىل صك قانوين دويل مناسب )يف أأي  )أأ( شلك "وثيقة معل تتضمن التعليقات والاقرتاحات النصية للتوصل اإ
اكن( بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات"، اليت اعمتدهتا اللجنة 

 ؛(SCCR/26/3 )الوثيقة

"الأهداف واملبادئ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات"  )ب(
 ؛(SCCR/26/8 )الوثيقة

"، اليت أأعدهتا مجموعة البدلان الأفريقية والربازيل SCCR/26/3توحيد النصوص املقرتحة الواردة يف الوثيقة " )ج(
كوادور والهند وأأوروغواي )الوثيقة   (.SCCR/29/4واإ

اس تخدام الورقة غري الرمسية اليت قدهما الرئيس بشأأن "الاس تثناءات والتقييدات  يف دورهتا الثالثني وانقشت اللجنة .20
قّررت ووفقًا مللخص الرئيس، " ، ووافقت عىل ذكل.دورهتا التاسعة والعرشينلفائدة املكتبات ودور احملفوظات" خالل 

طار ورقة العمل غري اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات و  دور احملفوظات يف اإ
ىل مضامني  ة املستندة اإ ضافية واردة من مصادر من قبيل الأدوات امليِسر الرمسية اليت قدهما الرئيس واملمُكَّةل مبعلومات اإ

 ، والعروض التقنية املُقدمة من املنظامت غري[(SCCR/30/3)الوثيقة ] اليت أأعدها الأس تاذ كينيت كروز […] ادلراسة
 ."احلكومية، وقواعد البياانت اليت ميكن البحث فهيا، والندوات الإقلميية، يف مجةل أأمور أأخرى
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ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة ابس تكامل  ، يف دورهتا الثالثني،وأأبلرغت اللجنة .21
(، واليت س ُتعرض يف ادلورة  SCCR/30/2لوثيقة ، اليت أأعدها الس يد جون فرانسوا اكان والأس تاذة لويس غيبو )ااملتاحف

 .2015املزمع عقدها يف ديسمرب  القادمة للجنة

وس يظل بند التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات مدرجًا يف جدول أأعامل ادلورة احلادية  .22
 .والثالثني للجنة

ىل أأيحبلول هناية ادلورة الثالثني للجنة، مل يُتوصل و  .23 ىل امجلعية العامة  اإ اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ
 للويبو.

عاقات أأخرى  التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

عاقات أأخرى فامي خيص .24 ، مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
، اللجنة عىل مواصةل معلها، ووافقت عىل 2012يف عام  املعقودةجشعت امجلعية العامة للويبو خالل دورهتا احلادية والأربعني 

ىل صك قانوين دويل مالمئ واحد أأو أأكرث )سواء يف شلك قانون  توصية اللجنة بأأن تواصل مناقشاهتا للعمل عىل التوصل اإ
آخر( ليك تقدم يف دورهتا الثالثني توصيات عن التقييدات منوذيج أأو توصية مشرتكة أأو معاهدة أأ  و أأي شلك أ

ىل امجلعية العامة. عاقات أأخرى اإ  والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث والأشخاص ذوي اإ

معلها عىل من اللجنة أأن تواصل  2013 عام والمتست امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والأربعني املعقودة يف .25
مع التوصيات اليت وافقت علهيا يف  يامتىشالقضااي املطروحة يف تقريرها واليت تشمل العمل عىل التقييدات والاس تثناءات مبا 

َّنة يف الفقرة السابقة. 2012عام   واملبي

 .ذا البندهأأي قرار يف  2014ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام  .26

 ببند جدول الأعامل هذا:ترد فامي الوثيقتان قيد النظر فامي يتعلق و  .27

ىل صك قانوين دويل مالمئ )يف أأي شلك اكن( بشأأن التقييدات  )أأ( "وثيقة معل مؤقتة من أأجل التوصل اإ
عاقات أأخرى، حتتوي عىل تعلي قات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث والأشخاص ذوي اإ

 ؛( .SCCR/26/4 Prov الوثيقة) ، اليت أأعدهتا الأمانةواقرتاحات نصية"

"، اليت الأهداف واملبادئ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث" )ب(
 (.SCCR/27/8قدمهتا الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 

يف حتديث خمتلف ادلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات  من الأمانة امليض يف دورهتا الثالثني وطلبت اللجنة .28
ىل تغطية  2009 لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث املنشورة لأغراض ادلورة التاسعة عرشة للجنة يف عام والسعي اإ

دراهجا يف دراسة واحدة. والُتمس من الأمانة جتميع لك املعلومات من تكل. لك ادلول الأعضاء يف الويبو كام  ادلراسات واإ
جراء دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي  طلبت اللجنة من الأمانة امليض يف التلكيف ابإ

عاقات أأخرى.  اإ

عاقات أأخرىوس يظل بند  .29 مدرجًا يف  التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
 ل أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة.جدو 
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ىل امجلعية العامة  .30 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ وحبلول هناية ادلورة الثالثني للجنة، مل يُتوصل اإ
 للويبو.

 ملخصا الرئيس

  التوايل.يرد ملخصا الرئيس دلوريت اللجنة التاسعة والعرشين والثالثني يف املرفقني الأول والثاين عىل

ىل  .31 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
 ييل: ما

أأن حتيط علاًم ابملعلومات الواردة يف  "1"
 ؛WIPO/GA/47/5 الوثيقة

يف معلها  اللجنة امليض وأأن تطلب من "2"
 الوثيقة عىل القضااي الواردة يف
WIPO/GA/47/5ىل ؛ ما   اللجنةوأأن تسدي اإ

عىل  املقبلمعلها بشأأن أأو توجيه من مشورة ترى 
 هذه القضااي.

 [املرفقانذكل  ييل]
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ANNEX I 

الأولاملرفق   

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

 والعرشون التاسعةادلورة 
ىل  8جنيف،   2014ديسمرب  12اإ

 ملخص الرئيس

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

آن لري،  افتتح الس يد مارتن موسكوسو، رئيس اللجنة .1 ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )اللجنة(، والس يدة أ
املسؤوةل عن قطاع الثقافة والصناعات والإبداعية، ادلورة التاسعة والعرشين للجنة، ورحبا ابملشاركني. انئبة املدير العام 

 وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة.

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين 2البند 

 (..SCCR/29/1 PROVاعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .2

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

لهيام يف مرفقات الوثيقة  .3 ، وهام SCCR/29/2وافقت اللجنة عىل اعامتد املنظمتني غري احلكوميتني املشار اإ
ق التابعة للجامعة الأمريكية برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية للكية احلقو  و (CCIالكندي حلق املؤلف ) املعهد

 .(PIJIPبواش نطن )

 مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والعرشينمن جدول الأعامل: اعامتد  4البند 

( ابلصيغة املقرتحة. وُدعيت الوفود SCCR/28/3اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثامنة والعرشين )الوثيقة  .4
رسال أأية تعليقات بش ىل اإ ىل الأمانة.واجلهات املراقبة اإ  أأن بياانهتا اإ

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 5البند 

والورقات التقنية  SCCR/27/6و .SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .5
واليت تناولت هذه القضااي  "احلقوق املزمع منحها"،و "موضوع امحلاية"و املفاهمي"الرمسية اليت أأعدها الرئيس بشأأن " غري

وقُدمت يف ادلورات السابعة والعرشين والثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين للجنة. وأأجريت مناقشات حول الورقات 
 التقنية غري الرمسية.

( ودراسة SCCR 7/8وطلبت اللجنة من الأمانة حتديث املعلومات الواردة يف ورقة املعلومات الأساس ية )الوثيقة  .6
واملتعلقة ابلتطورات  (، SCCR/19/12الاجتاهات احلالية للسوق والتكنولوجيا يف قطاع البث" )الوثيقة بشأأن " 2010 عام

ىل طرق  هيئات  قبلمن اجلديدة  الرمقية تاس تخدام التكنولوجياالتكنولوجية الراهنة يف جمال البث، مع الإشارة خصوصا اإ
، بغرض تقدمي والبدلان الأقل منوا ، مبا يف ذكل اس تخداهما يف البدلان الناميةالبث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي

 للجنة. الثالثنينتاجئ ادلراسة وفسح اجملال لإجراء مناقشات تقنية يف ادلورة 
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عالمية تدوم نصف يوم  وس ُيدعى خرباء تقنيون، ول .7 ىل جلسة اإ س امي خرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، اإ
ع ادلول  يف ادلورة الثالثني للجنة من أأجل معاجلة بعض القضااي التقنية موضع املناقشات. واتفقت اللجنة عىل أأن تُشجَّ

ىل الأمانة من خالل املنسقني الإقلمييني يك يتناولها اخلرباء التقنيون.  الأعضاء عىل توجيه أأس ئةل حمّددة اإ

 الثني للجنة.وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الث .8

 من جدول الأعامل: تقييدات واس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 6البند 

ىل العرض اذلي قدمه .9 ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق ز عن كرو تكينيلأس تاذ ا اس متعت اللجنة اإ
واليت حّدثت دراسة سابقة قُدت يف ، SCCR/29/3، الواردة يف الوثيقة املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

. ورحبت اللجنة ابلعرض وشاركت الوفود واجلهات املراقبة SCCR/17/2حتمل العنوان نفسه وترد يف الوثيقة  2008 عام
 ز.كرويف جلسة موسعة للأس ئةل والأجوبة مع الأس تاذ 

ترتيبات لإعداد وثيقة جتمع بني وثيقيت والمتست اللجنة من الأمانة أأن تتخذ، قبل ادلورة القادمة، ما يلزم من  .10
ضافية بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات  ادلراس تني وتبلور ما قدمته الوفود من معلومات اإ
عداد جزء تقرير الاجامتع اذلي يتضمن حمرض العرض واملناقشة، مبا يف  ىل تِسيع اإ عىل الصعيد الوطين. وستسعى اللجنة اإ

سهامات الأعضاء واملراقبني. وستنظر الأمانة أأيضا يف طرق بديةل لتقدمي املواد للمتكني من البحث واملقارنة، مع مراعاة ذ كل اإ
 الاعتبارات اخلاصة ابملوارد.

 SCCR/29/3و SCCR/26/8و SCCR/26/3والواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .11
 .SCCR/29/4و

ىل ا .12 ىل عرض  SCCR/26/8لعرض الإضايف للوثيقة واس متعت اللجنة اإ املُقدمة من الولايت املتحدة الأمريكية، مّث اإ
كوادور والهند وأأوروغواي. SCCR/29/4الوثيقة   املُقدمة من اجملموعة الأفريقية والربازيل واإ

. وستنظر احملفوظات""الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور وقدم الرئيس وثيقة غري رمسية أأعدها حول  .13
 الوفود يف هذا الاقرتاح يف ادلورة القادمة.

 وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثني للجنة. .14

عاقات أأخرى 7البند   من جدول الأعامل: تقييدات واس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي اإ

 .SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVد من جدول الأعامل هام الوثيقتان املتعلقتان هبذا البن .15

ىل العرض الإضايف للوثيقة  .16  املُقدمة من الولايت املتحدة الأمريكية. SCCR/27/8واس متعت اللجنة اإ

 وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثني للجنة. .17

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  8البند 

 ملخص الرئيس

 للجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس.أأحاطت ا .18
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 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9البند 

ىل  29س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .19  .2015يوليو  3يونيو اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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اينالثاملرفق   

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
 )اللجنة( ق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة ادلامئة املعنية حب

 الثالثون ادلورة
 2015 يوليو 3جنيف، 

 ملخص الرئيس

 حامية هيئات البث

 .SCCR/30/5و .SCCR/27/2 REVو SCCR/27/6 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .1

لجتاهات احلالية للسوق للتقرير اخلاص اب (IHS) اخلربات-التحليالت-مؤسسة املعلوماتورحبت اللجنة بعرض  .2
. ورحبت كذكل ابجللسة الإعالمية بشأأن البث وابلعروض اليت قدهما خرباء البدلان النامية يف والتكنولوجيا يف قطاع البث

 املدعوين لتناول بعض القضااي التقنية اليت نُظر فهيا يف مناقشات اللجنة السابقة، وابملناقشات اليت جرت معهم.جمال البث 

تباع هنج قامئ عىل ابوهيئات البث الكبيل ابملعىن التقليدي وواصلت اللجنة املناقشات حول حامية هيئات البث  .3
 العمل غري الرمسية اليت نوقشت يف دورات اللجنة الثالث السابقة.ومبراعاة الواثئق والرسوم البيانية وورقات  الإشارات

ماكنية توفري امحلاية  .4 ىل مزيد من الوقت للنظر يف اإ وفامي خيص موضوع امحلاية وابس تثناء وفد واحد أأبدى احلاجة اإ
ىل أأية قاعدة ممكنة، رأأت اللجنة أأنه ينبغي منح هيئات البث حامية قانونية دولية فعاةل  شارات البث استنادا اإ ملنع اس تخدام اإ

 دون ترصحي أأثناء الإرسال عرب أأية منصة تكنولوجية. كام أأثريت قضااي تتعلق ابللواحئ الوطنية املنطبقة عىل قطاع البث.

. وينبغي أأن يُصاغ هذان التعريفان مبراعاة هيئات البثو البثونظرت اللجنة كذكل يف التعاريف اخلاصة مبصطلحي  .5
 .الإشارةالواردة يف املعاهدات القامئة. وفُتح أأيضا ابب املناقشة بشأأن تعريف مصطلح التعاريف املامثةل 

وطلبت اللجنة من الرئيس أأن يعّد، لأغراض دورهتا القادمة، نصا موحدا بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق  .6
أأخرى وتوّّضها بصورة أأدق من أأجل املزمع منحها. وخالل تكل ادلورة، س تتبادل اللجنة أأيضا وهجات النظر حول قضااي 

ىل فهم مشرتك.  التوصل اإ

ىل امجلعية العامة للويبو )يف دورهتا السابعة  .7 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ ومل يمت التوصل اإ
 والأربعني(.

 الثالثني للجنة.احلادية و وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .8

 لفائدة املكتبات ودور احملفوظات تقييدات واس تثناءات

 SCCR/29/3و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .9
 .SCCR/30/3و SCCR/30/2و SCCR/29/4 و

ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور ورحبت اللجنة ابدلراسة املعنونة  .10
 (.SCCR/30/3 )الوثيقة كينيت كروز، اليت أأعدها الأس تاذ احملفوظات: حمدثة ومنقحة
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، اليت أأعدها ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املتاحفوأأبلرغت اللجنة ابس تكامل  .11
هذه ادلورة وس ُتعرض يف (، واليت أأتيحت يف SCCR/30/2 الس يد جون فرانسوا اكان والأس تاذة لويس غيبو )الوثيقة

 ادلورة القادمة للجنة.

وانقشت اللجنة اس تخدام الورقة غري الرمسية اليت قدهما الرئيس بشأأن "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات  .12
ودور احملفوظات" خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة، ووافقت عىل ذكل. وتتأألّف تكل الوثيقة غري الرمسية من رمس 

ىل املوارد العديدة املتاحة للجنة. وس ميكّن ب  ياين ُمعد ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابلستناد اإ
ىل البيّنات وحترتم وهجات النظر اخملتلفة وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتثّل يف توجيه  جراء مناقشة تستند اإ ذكل اللجنة من اإ

ىل فهم أأفضل للمواضيع ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات النقاش حنو أأية نتيجة معّين ة أأو غري مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ
 والنتيجة املتوخاة.

وأأكّدت اللجنة عىل أأمهية موضوع حفظ املصنفات ومت تبادل وهجات النظر والقوانني واملامرسات الوطنية فامي خيص  .13
 ينبغي النظر فهيا دلى اعامتد اس تثناء خبصوص حفظ املصنفات. الأهداف واملبادئ والرشوط والعوامل الأخرى اليت

طار  .14 وقّررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يف اإ
ضافية واردة من مصادر من قبيل الأ  ة املستندة ورقة العمل غري الرمسية اليت قدهما الرئيس واملمُكَّةل مبعلومات اإ دوات امليِسر

ىل مضامني  ، اليت ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات: حمدثة ومنقحةاإ
، والعروض التقنية املُقدمة من املنظامت غري احلكومية، وقواعد البياانت اليت ميكن البحث فهيا، كينيت كروزأأعدها الأس تاذ 

 ات الإقلميية، يف مجةل أأمور أأخرى.والندو 

سهام يف مناقشة هذا املوضوع، ختصيص وقت متساو للموضوعات الرئيس ية  .15 واقرتح عدد من الوفود أأن يمت، لالإ
 الثالثة املدرجة يف جدول الأعامل.

ىل امجلعية العامة للويبو )يف دورهتا .16 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ السابعة  ومل يمت التوصل اإ
 والأربعني(.

 الثالثني للجنة.احلادية و وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .17

عاقات أأخرى  تقييدات واس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي اإ

 .SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVالوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام  .18

ىل ادلور الأسايس  وشّددت .19 اللجنة عىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ابلنظر اإ
يالء الاعتبار الواجب للواثئق املوجودة.  اذلي يؤديه التعلمي يف اجملمتع. وأأجرت اللجنة مناقشات حول املوضوع، مع اإ

املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات  وطلبت اللجنة من الأمانة امليض يف حتديث خمتلف ادلراسات .20
ىل تغطية لك ادلول  2009التعلمي والتدريس والبحث املنشورة لأغراض ادلورة التاسعة عرشة للجنة يف عام  والسعي اإ

دراهجا يف دراسة واحدة. والمتس ت بعض الأعضاء يف الويبو. والُتمس من الأمانة جتميع لك املعلومات من تكل ادلراسات واإ
الوفود أأن تش متل ادلراسات عىل معلومات بشأأن التقييدات عىل جزاءات التعدي املنطبقة عىل مؤسسات التعلمي والتدريس 

دراج موضوعات أأخرى تتعلق هبذا البند من جدول الأعامل. كام طلبت اللجنة من الأمانة  ماكنية اإ والبحث دون الإخالل ابإ
جراء دراسة نطاق  عاقات أأخرى.امليض يف التلكيف ابإ  حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي اإ
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سهام يف مناقشة هذا املوضوع، ختصيص وقت متساو للموضوعات الرئيس ية  .21 واقرتح عدد من الوفود أأن يمت، لالإ
 الثالثة املدرجة يف جدول الأعامل.

ىل امجلعي .22 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ ة العامة للويبو )يف دورهتا السابعة ومل يمت التوصل اإ
 والأربعني(.

 الثالثني للجنة.احلادية و وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .23

 مسائل أأخرى

ىل ضامن ماكفأأة مناس بة لفناين املصنفات البرصية واقرتحت أأن تضيف اللجنة  .24 حدى ادلول الأعضاء احلاجة اإ أأكّدت اإ
ىل جدول أأ  التتبّعموضوع حق  عاملها وأأن جتري املزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل. وأأبدت دول أأعضاء عديدة دمعها اإ

ىل جدول أأعامل الاجامتع، يف حني أأبدى بضع دول أأعضاء شواغل يف هذا الصدد. واقرُتح حتليل املسأأةل  لإضافة هذا البند اإ
 بشلك أأمعق يف الاجامتع املقبل.

 ملخص الرئيس

آراء الرئيس أأحاطت اللجنة علام مبضمو .25 ن هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ
 بشأأن نتيجة ادلورة الثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

 ادلورة القادمة للجنة

ىل  7س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .26  .2015ديسمرب  11اإ

 يقة[والوث  الثاين]هناية املرفق 


