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اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )اللجنة( من أأجل حتديث امحلاية ادلولية  وتاكحف دورةثالثون  .1
 .1998زالت عىل كفاهحا منذ نومفرب  ؛ ومالهيئات البث

عرش  قبل أأي – 2006سبمترب/أأكتوبر  دورةوبعد س نوات من العمل ادلؤوب، قررت امجلعية العامة للويبو يف  .2
 مقارنةلالقرتاح الأسايس  مبسطا  أأكرثأأن خترج اللجنة نصا   عىلأأن تأأذن بعقد مؤمتر دبلومايس  – س نوات حتديدا  

هدف امحلاية ونطاقها الوثيقة اتفاقا  عىل  تكل تضمأأن  2007واشرتطت يف عام ، SCCR/15/2 Revلوثيقة اب
ىل هنج "قامئ عىل الإشارة". وموضوعها  استنادا  اإ

ىل التطور الرسيع اذلي  .3 ولقد قطعت اللجنة شوطا  كبريا  يف مناقشاهتا منذ ذكل احلني ومل يكن ذكل بسهل نظرا  اإ
ذ أأدتشهده جمال التصالت عىل مدى الس نوات املاضية.  ىل هنضة يف جمال رمقنة أأنشطة هيئات البث التقليدية  اإ اإ

العامل الرمقي  بلالاكبيل أ اثرها البث الأريض والساتيل و  وفتحت أ فاقا  جديدة لهيئات البث بوجه عام فشملتالبث 
ذكل  اليت اس توعبت ،. وُأحرز تقدم كبري يف املفاوضاتوالإاتحة املزتامن والإرسالوالإنرتنت مبا يف ذكل الإرسال 

 بث.توقيع هذه املعاهدة املنتظرة محلاية هيئات ال و التطور، حىت بلغت املرحةل الالزمة لعقد مؤمتر دبلومايس 

للجنة ابشك يف رضورة مناقشة التفاصيل التقنية والقانونية العالقة، ولكننا خرجنا من عنق الزجاجة اذلي أأدى  ول .4
ىل تكريس  طار و عرشين عاما  من وليهتا ذلكل العمل أأو ياكد. اإ جياد حلول معلية للقضااي العالقة يف اإ ميكن اإ

 احلالية. املعاهدة

دراج مسأأةل حرص املعاهدة عىل "هيئات البث التقليدية" يف نطاق التطبيق دون أأن يؤثر  وعىل سبيل املثال، ينبغي اإ
 أأيضا  حباميهتا الإرسالذكل يف فعاليهتا: فللمعاهدة اجلديدة أأن حتمي هيئات البث التقليدية ولكن ينبغي أأن تشمل 

ىل  عرب بث بتأأخر طفيف من اذلي ي  الإرسال املزتامن وش به املزتاالش باكت احلاسوبية كام هو احلال ابلنس بة اإ
ضافية من أأخبار ولقاءات الزمين ختالف التوقيتل . وينبغي أأيضا  حامية الإرسال املؤجل اذلي قد يبث حمتوايت اإ

 تصال  وثيقا  ابلبث أأو البث الكبيلاالإرسال أأن يتصل . ويرهتن ذكل النوع من امحلاية بي نتفع هبا ابلتوازيومبارايت 
 و بث كبيل.الصادر عن هيئة بث أأ 

ليه من ماكن ويف زمان ميكن تعريف "الإرسال املؤجل" بأأنه الإرسال ابملثل، و بطريقة ميكن لأفراد من امجلهور النفاذ اإ
 خيتارهام لك فرد مهنم.

ىلونود التشديد عىل أأنه ميكن  طار مرشوع املعاهدة احلايل. معقوةل ولحل الوصول اإ  للقضااي العالقة الأخرى يف اإ

ن اجامتعاهتا التالية فامي خيص النص املوحد واملراجع  تيرسوبناء عىل ذكل، نرى أأنه ينبغي للجنة أأن  .5 ابا مناقشاهتا اإ
عداد مرشوع SCCR/33/3للأحاكم الأساس ية ) الاقرتاح الأسايس ملعاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات ( من أأجل اإ

يف ذكل السبيل، . و2018مؤمتر دبلومايس حبلول ربيع عام عقد  والهدف هوالبث مع مراعاة نتاجئ تكل الاجامتعات. 
 ميكن للجنة أأن تعقد اجامتعا  خاصا  أأو أأكرث حلل القضااي العالقة.

 ]هناية الوثيقة[


