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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  السادسةاملدير العام، ادلورة انئبة ، فورابن س يلفي ةالس يد تافتتح .1
ابملشاركني. وتوىل الس يد فرانسس غري، املدير العام، واحلقوق اجملاورة )"جلنة حق املؤلف" أأو "اللجنة"(، ورّحب 

د العزيز ديينغ هممة انئيب رئيس دارين اتنغ هينغ ش مي هممة رئيس اللجنة وتوىل الس يد اكرول كوش ينييك والس يد عب الس يد
 اللجنة.د ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة. وتولت الس ي

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني 2البند 

 (..SCCR/36/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة من 3البند 

لهيا يف مرفقاتوافقت اللجنة عىل منح  .3  صفة املراقب يف دوراهتا للمنظامت غري احلكومية املشار اإ
 مركز امللكية الفكرية.، ويه احتاد املؤلفني ومؤسسة كونكتور و SCCR/36/2 الوثيقة

 دلورة اخلامسة والثالثنيمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ا 4البند 

(. وُدعيت الوفود .SCCR/35/11 PROV والثالثني )الوثيقة اخلامسةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .4
ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ واجلهات املراقبة اإ
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 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 5البند 

 SCCR/30/5وSCCR/27/6 و .SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .5
 SCCR/34/4و SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و SCCR/31/3و
، فضال عن جداول وورقات معل غري رمسية SCCR/36/6و SCCR/36/5و SCCR/35/12و SCCR/35/10و

 أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.

نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف ، اليت أأعدها الرئيس واملعنونة SCCR/35/12 ونظرت اللجنة يف الوثيقة .6
ىل ذكل، أأحاتت اللجنة علام ابلوثيقة. وابوقضااي أأخرى وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها  SCCR 36/5 لإضافة اإ

 ، واملقدمة من وفد الأرجنتني.تعليقات عىل مرشوع معاهدة حامية هيئات البثاملعنونة 

اللجنة.  يف جلسات غري رمسية عقدهتا SCCR/36/5و SCCR/35/12 وجرت املناقشات خبصوص الوثيقتني .7
ىل فهم مشرتك  واكنت تكل املناقشات مفيدة للغاية وساعدت عىل توضيح قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود بغرض التوصل اإ

وعقب تكل املناقشات، أأعّد الرئيس  بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى.
 ناقشات.من أأجل بلورة فهمه لوضع امل  SCCR/36/6 الوثيقة

ىل امجلعية العامة للويبو ) .8 ىل اتفاق بشأأن توجيه التوصية التالية اإ ىل التقدم WIPO/GA/58ومت التوصل اإ (: ابلنظر اإ
ن يف الآونة الأخريةحق املؤلف رز يف ادلورات اليت عقدهتا جلنة احمل ىل النظر يف اختاذ الإجراء ، فاإ امجلعية العامة مدعوة اإ

ىل توافق  املناسب ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث، برشط التوصل اإ بغرض ادلعوة اإ
 .هااحملّدد وموضوع  هانطاق امحلاية و أأهداف ، ويه الآراء خبصوص القضااي الأساس ية يف

 والثالثني للجنة حق املؤلف. السابعةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .9
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 من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 6د البن

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .10
 SCCR/35/9و SCCR/35/6و SCCR/34/5و SCCR/33/4و SCCR/30/3و SCCR/30/2و
 .SCCR/36/7و SCCR/36/3و

ابلتقرير املرحيل اذلي قدمته الس يدة س يلفي فورابن عن العمل اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات  ورّحبت اللجنة .11
 لفائدة املتاحف.

. وانقشت SCCR/36/3 الوثيقة الوارد يفمن جدول الأعامل و  6 البند بشأأنالعمل  ةالرئيس مرشوع خطعرض و  .12
يالت الالزمة علهيا. وترد الوثيقة املعّدةل كام وافقت علهيا وأأدخلت التعد جلسة عامة ويف جلسات غري رمسيةاللجنة اخلطة يف 
 وستس تخدهما اللجنة ملواصةل معلها حتت هذا البند من جدول الأعامل. SCCR/36/7 اللجنة يف الوثيقة

 والثالثني للجنة حق املؤلف. السابعةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .13

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

 SCCR 32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .14
 SCCR/35/9و .SCCR/35/5 Revو SCCR 35/3و SCCR 34/6و SCCR 33/6و SCCR 33/4و
 .SCCR/36/7و SCCR/36/3و

. وانقشت SCCR/36/3 الوثيقة الوارد يفمن جدول الأعامل و  7 الرئيس مرشوع خطة العمل بشأأن البند عرضو  .15
وافقت علهيا  كاموترد الوثيقة املعّدةل  .وأأدخلت التعديالت الالزمة علهيا جلسات غري رمسية اللجنة اخلطة يف جلسة عامة ويف

 وستس تخدهما اللجنة ملواصةل معلها حتت هذا البند من جدول الأعامل. SCCR/36/7 اللجنة يف الوثيقة

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف. .16

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8البند 

 SCCR/35/4و SCCR/31/5و SCCR/31/4 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .17
 .SCCR/36/4و .SCCR/35/Summary Presentation Revو SCCR/35/8و SCCR/35/7و

خرى ةاملعنون، SCCR/36/4 الوارد يف الوثيقة الرئيس اقرتاحه عرضو  .18  .اخلطوات املقبةل بشأأن املسائل الأ

نشاء فرقة اللجنة  وافقتتتبع، وفامي خيص موضوع حق ال  .19 تقريرا مكّونة من الأعضاء وأأحصاب املصلحة لتقدم معل عىل اإ
ىل اللجنة  ىل اإ ادلورة السابعة والثالثني حول العنارص العملية حلق التتبع اخلاص ابلفنانني. وس تقدم فرقة العمل تقريرا مرحليا اإ

 .للجنة حق املؤلف

جراء دارسة أأخرى رّحبت اللجنة ابقرتاح اوفامي خيص حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية،  .20 ىل اإ لربازيل ادلاعي اإ
ماكنية أأن تيل تكل ادلراسة لحقا دراسات تمكيلية عن  والرتكزي فهيا عىل خدمات املوس يقى الرمقية يف املراحل الأولية، مع اإ

ساليب املزمع الأ يف دروهتا السابعة والثالثني  تعرض علهيااملصنفات السمعية البرصية والأدبية. والمتست اللجنة من الأمانة أأن 
 اتباعها لإجراء ادلارسة املذكورة.
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الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل وعرض وفد الاحتاد الرويس  .21
وقدمت الوفود واقرتح أأن تضطلع اللجنة بدراسة حول هذا املوضوع. ، SCCR/35/8 ، والوارد يف الوثيقةالصعيد ادلويل

املزمع يف دروهتا السابعة والثالثني الأساليب  جلنة حق املؤلف عرض عىلأأن تعىل الاقرتاح والُتمس من الأمانة  تعليقات
 املذكورة. ادلارسةاتباعها لإجراء 

 املؤلف. والثالثني للجنة حق السابعةوس تظل هذه املوضوعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة  .22

 ملخص الرئيس

آراء الرئيس  .23 أأحاتت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ
 والثالثني للجنة حق املؤلف وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة. السادسةبشأأن نتاجئ ادلورة 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

ىل  26 الفرتة من يف املقبةلس تعقد اللجنة دورهتا  .24  .2018 نومفرب 30اإ

 ]هناية الوثيقة[


