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 جدول الأعامل: افتتاح ادلورة من 1البند 

والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  الرابعة، املدير العام، ادلورة افتتح الس يد فرانسس غري .1
 ابملشاركني. وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة. جلنة حق املؤلف أأو اللجنة(، ورحب)

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسعامل: من جدول الأ  2البند 

ئيسا للجنة، وانتخبت الس يد اكرول كوش ينييك والس يد عبد العزيز ديينغ ر دارين اتنغ هينغ ش مي  انتخبت اللجنة الس يد .2
 انئبني للرئيس للفرتة املبتدئة مع افتتاح ادلورة الرابعة والثالثني للجنة وحىت افتتاح ادلورة الثامنة والثالثني للجنة.

 والثالثني الرابعةمن جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة  3البند 

والُتمس من الأمانة تقدمي عرض موجز  (..SCCR/34/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .3
 مسائل أأخرى.أأي الأعامل،  من جدول 9 عن تنفيذ معاهدة مراكش مضن البند

 جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة من 4البند 

لهي نيتغري احلكومي  نيتصفة املراقب يف دوراهتا للمنظم  وافقت اللجنة عىل منح .4  ي يف مرفقاماملشار اإ
وكذكل ، (FUISاحتاد املؤلفني الإيطاليني )، و (CARFACجهبة متثيل الفنانني الكنديني ) ام، وهSCCR/34/2 الوثيقة
 .CONVERGENCE مجلعية

 والثالثني الثالثةمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  5البند 

(. وُدعيت الوفود واجلهات .SCCR/33/7 PROV والثالثني )الوثيقة الثالثةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .5
ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ ، copyright.mail@wipo.int: املراقبة اإ

 .2017 يونيو 15وذكل يف موعد أأقصاه 

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 6البند 

 SCCR/30/5وSCCR/27/6 و .SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .6
، فضال عن رسوم بيانية وورقات SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و SCCR/31/3و

 ل غري الريمية أأعدت لالل جالجامتعات السابقة.مع

نص موحد ومراَجع بشأأن  ابلنسخة اجلديدة من الوثيقة املعنونةرحبت اللجنة فامي خيص حامية هيئات البث، و  .7
 وانقشت اللجنة(. SCCR/34/3 )الوثيقة أأخرى التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي

 ويهوثيقة للرئيس يف  وجالقرتاحاتوأأبدت تعليقات وقدمت اقرتاحات. وُُجّعت هذه التعليقات  SCCR/34/3 الوثيقة
ُمرتّبة يف ثالثة أأجزاء منفصةل لغرض تسهيل  SCCR/34/4 عىل أأن يُفهم من ذكل أأن الوثيقة ،SCCR/34/4 الوثيقة

 ول يُقصد من ذكل الرتتيب أأي غرض أ خر.، املداولت

 والثالثني للجنة. اخلامسةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .8

 اس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتمن جدول الأعامل: تقييدات و  7البند 

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .9
ليه سيُس ن سابقجامتع ل فضال عن رمس بياين غري ريمي أأعد ،SCCR/33/4و SCCR/30/3و SCCR/30/2و د اإ
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س تثناءات لفائدة جالتقييدات وال  عن ريميالبياين غري ال رمس ويكون وثيقة للرئيس. وانقشت اللجنة ال SCCR/34/5 مزالر 
ماكنية أأن يتحّول و  املكتبات ودور احملفوظات ىل وثيقة معل للجنة يف دورهتا املقبةل ذكلس تواصل مناقشة اإ  .الرمس اإ

مواصةل ُجع البياانت واملعلومات عن و  SCCR/30/3 دراسة كروز الواردة يف الوثيقةووافقت اللجنة عىل حتديث  .10
 املقبةل. نة يف دورهتاعىل اللج  النتاجئعىل أأن تُعرض  ،املتاحف س تثناءات لفائدةجالتقييدات وال 

س تثناءات لفائدة املكتبات ودور جالتقييدات ووالمتست اللجنة من الأمانة أأن تقرتح مرشوع خطة معل بشأأن ال  .11
 املقبل.وتنظر يف اعامتده لعملها يف دورهتا املقبةل ليك تناقشه اللجنة  احملفوظات

 لثالثني للجنة.وا اخلامسةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .12

الأشخاص ذوي لفائدة اس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث و ات و تقييدمن جدول الأعامل:  8البند 
عاقات أأخرى  اإ

 SCCR 32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .13
ليه  جامتع سابقلفضال عن رمس بياين غري ريمي أأعد  ،SCCR 33/6و SCCR 33/4و  SCCR 34/6 الرمزسيُس ند اإ

مؤسسات التعلمي س تثناءات لفائدة جالتقييدات وال  عن ريميالبياين غري ال رمس وانقشت اللجنة ال .ويكون وثيقة للرئيس
ماكنية أأن يتحّول و والبحث  ىل وثيقة معل للجنة يف ذكلس تواصل مناقشة اإ  .دورهتا املقبةل الرمس اإ

ىل  .14  ابلتقييدات املتعلقة ادلراسةحتديث جيريه حاليا بشأأن  الأس تاذ دانييل سينغ حول قدمهعرض واس متعت اللجنة اإ
غراض املؤلف حق عىل وجالس تثناءات ميية الأنشطة لأ  ، ورحبت بذكل.SCCR/33/6 ، والواردة يف الوثيقةالتعل

ىل عرض حول  كام دراسة النطاق بشأأن التقييدات وجالس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي التقدم يف اس تعمت اللجنة اإ
عاقات غري الإعاقات يف قراءة املطبوعات، ووصفا لالس تبيان اذلي ُوّزع عىل ادلول الأعضاء، ورحبت بذكل. وقدم ذكل  اإ

ن جامعة كولورادو. العرض لك من الأس تاذة اكرولني نكويب من جامعة كيب اتون والأس تاذ بليك ريد وحماميان متدرابن م
 يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.دلراس تان املس تمكلتان وس ُتقدم ا

ىل عرض قدمته انئبة املدير العام الس يدة س يلفي فورابن حول املرشوع  .15 ىل  بشأأنواس متعت اللجنة اإ تيسري النفاذ اإ
ميية ووحدات التعمل  وجالس تبيان ذي الصةل اذلي ُوّزع عىل ادلول الأعضاء يف الويبو، ورحبت بذكل. املواد التعل

مؤسسات التعلمي س تثناءات لفائدة جالتقييدات ووالمتست اللجنة من الأمانة أأن تقرتح مرشوع خطة معل بشأأن ال  .16
عاقات أأخرى  .املقبلظر يف اعامتده لعملها ليك تناقشه اللجنة يف دورهتا املقبةل وتن والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي اإ

 والثالثني للجنة. اخلامسةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .17

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

 .SCCR/31/5و SCCR/31/4 الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام .18

لمهنجية غيدلا روس تاما ل  ادلكتورةأأحاطت اللجنة علام بعرض حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية، خيص  وفامي .19
دلراسة النطاق بشأأن أأثر املس تجدات الرمقية عىل تطور الأطر القانونية الوطنية طيةل الس نوات العرش والتقرير الأويل 

عداد املاضية. كام أأحاطت اللجنة علام مبلخص قدمه الأس   طار اإ تاذ بيري سريينييل عن معلية استثارة الأفاكر اليت أأجريت يف اإ
 دراسة النطاق. وس ُتقدم ادلراسة املس تمكةل يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.
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 بنودمن حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية ابعتباره بندا دامئا  ادلول الأعضاء واملراقبني أأن يُتعمد بعض والمتس .20
 .اعتربوا أأن ذكل ليس رضورايلكن أأعضاء أ خرين  جدول أأعامل جلنة حق املؤلف.

ع، اذلي نُظم يف املقر الرئييس للويبو املؤمتر ادلويل املعين حبق التتبرحبت اللجنة بعقد  وفامي خيص موضوع حق التتبع، .21
اذلي قدمته الأس تاذة اكثرين غرادي عن ادلراسة  . وأأحاطت اللجنة علام مبلخص املؤمتر والتقرير املرحيل2017 أأبريل 28يف 

 اجلارية بشأأن ال اثر جالقتصادية حلق التتبع. وس ُتقدم النسخة املس تمكةل من ادلراسة يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.

نة حق جدول أأعامل جل  من بنودابعتباره بندا دامئا  حق التتبع ادلول الأعضاء واملراقبني أأن يُتعمدبعض والمتس  .22
 .أ خرين اعتربوا أأن ذكل ليس رضورايلكن أأعضاء  املؤلف.

 .وس يظل هذان املوضوعان مدرجني يف جدول أأعامل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة .23

ذكل أأنشطة احتاد الكتب ابلعرض املوجز اذلي قدمته الأمانة عن تنفيذ معاهدة مراكش، مبا يف  أأيضاورحبت اللجنة  .24
 (.ABCة )امليس 

 الرئيس ملخص

أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ راء الرئيس  .25
 والثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة. الرابعةبشأأن نتاجئ ادلورة 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10البند 

ىل  13القادمة يف الفرتة من  س تعقد اللجنة دورهتا .26  .2017 نومفرب 17اإ

 ]هناية الوثيقة[


