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ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةبو يالونة جلخرجت  نة (ملعنادلامئة ا رشة )للجا تاسعة  ع يف دورهتا ا يف تداليت انعقل جن يف 
سمرب 18 إىل 14من  تاجات  ،2009ي د سب طلب ادلول  ندوات ستنظم  األمانة ":بأنأفادت فهيا سـتناب ية  حإ قلمي

تعلقة اآلراءمن د أكلتلاألعضاء  ها امحلاية وبأهدافمل ا رشوع معاهدة  ودد احملقنطا ها يف  مموضو ممكنة وفقا لهنج قامئ عىل ع
يقد.اإلشارات َّ و ُ نة سـ ندوات إىل ا للجم تقرير عن هذه ا رشينل نة "لعيف دورهتا ا ية يف  سـ، وقد ُعقدت ثالث ندوات إ قلمي

ية والاكرييب، ختص 2010 يةتين بدلان أمرياك الال بدلان األفر هادئ وا يط ا يا وا يقوبدلان آ لل حمل تعلقة وقدم. سـ تقارير ا ملت ا ل
نة  رشين  ند ويجرياي خالل ادلورة احلادية وا يك وا ندوات وفود ا للجهبذه ا لع ن ه سـ لل  SCCR/21/3الواثئق (ملك

 ):SCCR/21/11و SCCR/21/9و

ية اخلاصة لندوة ُعقدت ا - باإل ية والاكرييب قلمي هد الوطين بشأنتينبدلان أمرياك الال نظمي ا بث  ئات ا ملع حامية  بت ل هي
ية، يويم حلق املؤ يدرا يكو، يف احملافظة ا نة  للف يف مد سـ لفي وشاركت فهيا . 2010ن مايو واألول من يويو 31مك

ية تا بدلان ا لا ل سلفادور : ل ية وإكوادور وا هورية ادلو ييل وكواب وا تني وبرابدوس والربازيل و لاألر شـ يكن نمجل ميج
يداد وتوابغو وأوروغواي يا وتر يك وبريو وسانت لو ينوجاماياك وا سـ  .ملكسـ

ية اخلاصة  - ندوة اإل بوُعقدت ا مي هادئ بدلانقلل يط ا يا وا لآ حمل برصي يويم بشأن سـ سمعي ا ل حامية األداء ا  14 و13ل
ـي يف 2010ليويو  لهيود ية املوارد. ن تعلمي العايل يف وزارة  تب حق املؤلف يف إدارة ا ندوة  منونظم هذه ا ل تل  مك

ند رشية يف حكومة ا ها لب بدلانهذه يف  وشاركت. ل ندوة ا لا يةل تا ل ا بوداي : ل سالم و مكنغالديش وبروين دار ا ل ب
يا وإيران والو  يت انمنيسـوإندو ند و نغافورة ورسي الناك وات بني و بال وا نغويا و يومالزياي و يل سـ لفل فل ي  .نم

ية - بدلان األفر ية اخلاصة اب ندوة اإل يقوُعقدت ا ل مي برصي من بشأن قلل سمعي ا ل حامية األداء ا توبر 20 إىل 18ل ك أ
يجرياي يف أبو2010 ية . نجا يف  نظمة العا تعاون مع ا يجريية حلق املؤلف، اب نة ا ندوة ا ملونظمت هذه ا مل ل ن للج لل

ية. للملكية الفكرية تا بدلان ا لوشاركت فهيا ا ل نا فاصو وال: ل يا الوسطىكيأنغوال وبور هورية أفر يقاكمريون و  وكوت مج
يا  شقر ومالوي ومايل وان يا ومد يويا وغاان و بديفوار وإ غ ب ميث نوب كين نغال و يجر ويجرياي ورواندا وا جوا سـ ن لن ل

يا يا وتوغو وزا مبأفر  .يق

متلت  - ها شـوا ثالث  ندوات ا مجيعا ل يون ودويون؛ ألقاها اجلزء األول عروض ِّوقدمت يف . ىل جزأينعل لخرباء و طن
شاركةِّونظمت يف  بدلان األعضاء ا شات بني ا نا ثاين  ملاجلزء ا ل ق  .مل

يوفامي ييل  هذه اةلحلصا ية  ل الر  :لندواتئيسـ

ثالث  - ندوات ا يع ا لناولت  ل مج شأاحلاجة ورأت أن .  املفاوضاتوتريةت بث بماسة إىل معاهدة  ئات ا لن حامية  هي
ناد إىل  يدي  فامي خيص هنج قامئ عىل اإلشاراتستابال بث ا تقلا ية العامةذكلكام أوعزت بلل ت من ؛ وابمجلع ا

شأن املعاهدة و ناسب رسيع وترية العمل  با ت ّثت قد مل ها لاُح لنة عىل حتديد إطار زمين يف جدول أعام من أجل لج
نة  ية العامة  سـىن  تعلقة ابملعاهدة ليك  تكامل األعامل ا سـا للجمع ت مل لسـ شأن عقد مؤمتر دبلومايس، 2011ي ب أن تقرر 

شاركون ابل ندوات؛ وأقر ا ملثلام شددت عىل ذكل إحدى ا ل رسيعة اليت وتريةم ي ا نولويج عىل تسمل تقدم ا لتك هبا ا ل
ئيد العاملي لصعا بث؛هيوما هل من انعاكسات عىل حقوق   لات ا

تاكر  - بث يف ا ئات ا تصادي  تامثر الا ية الا شديد عىل أ ندوات أهداف املعاهدة من خالل ا بوناولت ا ل ي مه ت ل لهت ق س ل
ثريهوبرامج بهثا  شغال فامي خيص أهداف امحلاية رسقة اإلشارات تما  عىل ئالرتكزي الرييس للمعاهدة ينصب و. نمن ا

بث من ئات ا بهثا  تخدام إشارات الربامج اليت  لع الغري من ا ي هسـ ها ت تغال لأو ا هذا وضع يرض سـ فدون موافقهتا، 
ية؛ نا بث وقدرته ا تامثر قطاع ا سـاب ت فل ل  س

شاركون موضوع  - ثل تعىل ثة َّامحلاية احملدوقع ملوأاثر ا ية  املعارف واملعلومات وتطوير روجيمجماالت  حمللاملواد ا
لورشها يف قطاع ا تعلمي والعمل؛ ويف جمايلبثن  ل ا

بت  - ندوات عىل األخذ ابلهنج القامئ عىل اإلشارات و طلووافقت ا ية؛معاهدة حمايدة وضع ل نولو ية ا نا جمن ا تك لح  ل
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شات موضوع امحلاية - نا قوناولت ا مل ناء . ت يدون من امحلاية  ندوات عىل رضورة أن يكون ا ية ا بوشددت أ ل ملسـتفب غل
ئا ئات هيعىل املعاهدة اجلديدة مه  بث و يت ا بث هل بيللا بث . لكا ئات ا ية حتديد  بدلان أ لوأوحضت بعض ا ي مه هل

ئات  يهنا وبني  هيمكوضوع امحلاية وحتديد الفرق املمكن  بث ب بيللا ئاتلكا ثت لهي وغريها من ا تضاء؛ و ند الا حب،  قع
بيل،  بث واإلشارة، مبا يف ذكل الربانمج ا ية مواصةل تعريف برانمج ا ندوات أ لكبعض ا ل مه  حمايد ع تعريفووضل

بان؛ ية يف ا نولو تطورات ا سـللك من هذه املصطلحات مع أخذ ا حلل ج  لتك

تلفة يف أقالمي  - يب  شاركون أن اإلنرتنت اكن موضوع حبث بأسا ترب ا خموا ل مل وأن من الرضوري مواصةل شـىت ع
شأن أثره نقاش  با شئ لك نظام رشيعي شالك من امحلاية خاصا به . ل توشددوا أيضا عىل رضورة أن  يف لك ين

 حاةل؛

يه املعاهدة  - ثت احلاجة إىل حتديد ما  ناء عىل املعاهدة و ندوات نطاق امحلاية احملدد  شت بعض ا تغطوان حب ب ل ق
بواحل ئات ا ها  تعني  لقوق اليت  ي لهي سه إمنح ية روما  نفث، وأشارت يف الوقت  لسـىل رضورة مراجعة اتفا نة ق

ية؛ 1961 نولو تطورات ا ها مع ا ج و تك ليف لي ا إىل رضورة أال متس احلقوق اليت لندوات أيضوأشارت هذه اتك
ية تسـُتمنح نفات أسا ُ ابحلقوق يف أي  سـ بث؛مص  للدمج يف برانمج 

ُّفق إىل حد ما عىل رضورة  - ثاريةوات يدات حمددة عىل احلقوق الا تضمن املعاهدة  سـتئأن  ي ن الاشغاالت  تراعيتقت
تعلقة ابملصاحل العامة؛  ملا

ثال ُوأثريت قضااي حمددة يف جمال الا - ية لإلنفاذ والا تثال واإلنفاذ مبا فهيا رضورة وضع معايري دوية مرنة وآ ل ل مت م
 .لُينظر فهيا كجزء من املعاهدة

 ]ثهناية الويقة[


