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 الرئيسنتاجئ 

 حامية هيئات البث

االعرشين، ااصلت اللجنة املناقشات حول قضااي تتعل ق بفئات داة  اللجنة السابعة اااثئ ق استنادًا ا ىل حصيةل  .0
دةاهجا مضن موضوع انطا  امحلا مبعناها التوليدي،  ية اليت ينبغي منحها لهيئات البثاملنصات االأنشطة اليت ينبغي ا 

 التعاةي .لت مناقشات حول ااس تَ 

ىل اةقات العمل التونية غري الرمسية اليت ت  .4 يف داةيت اللجنة  االيت قُّدمتالوضااي هذه ال تناااستندت املناقشات ا 
املصاحل فامي يتعل ق . اُُجعت يف اثيوة غري ةمسية الرشاح التونية اليت قّدهما أأحصاب االثامنة االعرشين السابعة االعرشين
 تناالها يف املناقشات غري الرمسية اليت داةت خالل ادلاة . بوضااي حمّدد  مت

حراز .3 اليت ينبغي  ،مبعناها التوليدي ت البثاية هيئامحل تلوةاخلياةات امل  مضمون فهم م يفتود اأأسهمت املناقشات يف ا 
 .أأن تنظر فهيا للجنة

الاجتاهات اقحالية للسو  االتكنولوجيا يف  حول " 4101من الأمانة حتديث دةاسة عام  ت ادلال الأعضاءساالت  .4
ئات البث اهيئات هي من طرف  اس تخدام التكنولوجيا الرمقية(، مع الرتكزي عىل SCCR/19/12" )الوثيوة قطاع البث
ادلةاسة نتاجئ  بغرض تودميالبدلان النامية،  ، العامة أأا التجاةية، مبا يف ذكل اس تخداهما يفمبعناها التوليدي البث الكبيل
 االعرشين للجنة. التاسعةادلاة  ل جراء مناقشات تونية يف  ااجمال افسح

 للجنة. اس ُيحتفظ هبذا البند يف جدال أأعامل ادلاة  التاسعة االعرشين .5

ىل امجلعية العامة للويبو ) اتتوصياللجنة عىل ةفع  امل تتف ق .6  .(WIPO/GA/46ا 

 املكتبات اداة احملفوظات: التوييدات االاس تثناءات

ىل ا  استنادًا ا ىل حصيةل داة  اللجنة السابعة االعرشين .7 ، ااصلت اللجنة SCCR/26/8ا SCCR/26/3 الوثيوتنيا 
عداد صك قانوين دايل مناسب أأا أأكرث )سواء يف شلك قانون منوذيج ا/أأا توص ن أأجل العمل ماملناقشات حول  ية ا 

لفائد  للمكتبات اداة احملفوظات. اةكزت الاس تثناءات االتوييدات فامي خيص  مشرتكة ا/أأا معاهد  ا/أأا أأشاكل أأخرى(
دمع البحث ا اعامتد اس تثناءات اطنية،  ايه:أأل  ،الاس تثناءاتا التوييداتتتعل ق بتكل  موضوعات عامةاملناقشات عىل 
ضافة االاس تثناءات االتوييدات ، االتمنية البرشية ىل موضوعات يف حميط ةمقي، ا  تتعل ق ابملوضوعات الأحد عرش  معّينةا 

 اال يداع الوانوين. ،اح ق النسخ االصوة الاحتياطيةات السابوة للجنة، ايه اقحفظ، د  يف ادلاةاحملدّ 

ىل موضوعات عامة احمدّ اأأشاةت    .8  كذكل. اد  من املبادئ العامة الأخرى يف اقحالت اليت اعتربهتالوفود كذكل ا 

النسخ  أأهنم أأعداا اقدموا نسخا موحد  عوضا عن SCCR/26/3 مليدا بعض النصوص املورتحة يف الوثيوة اأأعلن .9
 السابوة لتكل النصوص املورتحة.
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ىل  املكتبات اداة احملفوظاتحاجة يف حتسني فهم  اأأسهمت املناقشات .01 ، ال س امي يف الاس تثناءاتا التوييداتا 
 احمليط الرمقي.

 اس ُيحتفظ هبذا البند يف جدال أأعامل ادلاة  التاسعة االعرشين للجنة. .00

ىل امجلعية العامة للويبو ) اتتوصياللجنة عىل ةفع  امل تتف ق .04  .(WIPO/GA/46ا 

عاقات أأخرىالتوييدات االاس تثناءات  : ملسسات التعلمي االبحث االأشخاص ذاا ا 

ىل الوثيوتني .03 اللجنة  تبادلت، SCCR/27/8ا SCCR/26/4 استنادًا ا ىل حصيةل داة  اللجنة السابعة االعرشين اا 
عاقات أأخرى يسسات التعلمي االبحث االأشخاص ذا مل التوييدات االاس تثناءات لفائد  حول  اهجات النظر اأأكدت  ،ا 

 جمددا عىل أأمهية تكل املوضوعات.

 عة االعرشين للجنة.اس ُيحتفظ هبذا البند يف جدال أأعامل ادلاة  التاس .04

سهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدال أأعامل التمنية  ا 

طاة هذا البند من جدال الأعامل. أأدىل  .05 ّن ا عدد من الوفود ببياانت يف ا   تكلفهيا ، مبا البياانتُجيع قال الرئيس ا 
ىل الأمانة  سهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدال أأعامل اب  ، املتعلوة 4104يوليو  00 يف موعد أأقصاهاملودمة كتابة ا 

ىل امجلعية ال التمنية عامة للويبو طبوا للوراة اذلي اختذته امجلعية العامة س ُتدّان يف تورير ادلاة  الثامنة االعرشين للجنة اتُرفع ا 
 بشأأن أ لية تنس ي ق جدال أأعامل التمنية.

 ادلاة  الوادمة للجنة

ىل  8س ُتعود ادلاة  التاسعة االعرشان للجنة يف الفرت  من  .06  .4104ديسمرب  04ا 

يكون الوقت املّصص لدلاة  التاسعة االعرشين مماثال للوقت قرتح الرئيس أأن العمل املوبل للجنة، ااخبصوص  .07
 لدلاة  الثامنة االعرشين.املصص 

 [النتاجئ]هناية 


