
A 

 

SCCR/37/5 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018نومفرب  14 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 الدورة السابعة والثالثون
 2018نومفرب  30إىل  26جنيف، من 

 تتبعلا حبق املعنية العمل فرقة
 األمانة من إعداد
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يف ملخص رئيس ادلورة السادسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )حلنة حق املؤلف( املعقودة 

وأحصاب املصلحة يك تقدم ، عىل إنشاء فرقة معل مكّونة من األعضاء تتبّعال ، وافقت اللجنة، فامي خيص حق 2018مايو  يف

. والُتمس من فرقة العمل تقدمي تقرير مرحيل إىل ادلورة لفناننياب خلاصاتتبع ال لجنة بشأن العنارص العملية حلق تقريرا إىل ال 

 .السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف

 وتورد هذه الوثيقة تقريرا عن تشكيةل فرقة العمل وطرائق معلها ونطاقها.

 التشكيةل

اخلرباء اذلين اختريوا ألغراض فرقة العمل ممثال عن لك مجموعة من مجموعات أحصاب املصلحة التالية. واختري اخلرباء عىل يضّم 

 .أساس خرباهتم الشخصية

 األس تاذ سام ريكيس تون، جامعة ملبورن، ملبورن، أسرتاليا؛ -

 جوليو اكراسكو بريتون، فنان، املكس يك؛و  -

 (،ADAGP) والتشكيليةاملؤلفني يف جمال الفنون التخطيطية عية العامة جل ديرة املآن فريي فول، -ماريو  -

 فرنسا؛ ابريس،

(، األمني العام للجمعية CINOAالفنية والعتيقة ) املصنفاتمارك دوجسون، الاحتاد ادلويل جلعيات جتار و  -

 (، لندن، اململكة املتحدة؛BADAالعتيقة ) املصنفاتالربيطانية لتجار 

 ُُيّدد الحقا؛ زادات،ة مرشكممثل عن و  -

 ؛إمييل مريميو، رشكة س يدو ورشاكه للفنون اجليةل، جنيف، سويرساو -

 وممثل عن رئيس جلنة حق املؤلف؛ -

 وانئبني لرئيس جلنة حق املؤلف. -

 ُتحّث فرقة العمل، عندما يقتيض اس تكامل التقريرتُشّجع/س  وس ُيدعى منسقو اجملموعات اإلقلميية للمشاركة بصفة مراقب. وس 

 ذكل، عىل استشارة املزيد من اخلرباء، حسب احلاةل، من أجل احلصول عىل آراهئم.

 طرائق العمل والنطاق

، مبا يف ذكل عن 2019. وستُنّظم عدة اجامتعات أخرى لتبادل اآلراء يف عام 2018س تعقد فرقة العمل اجامتعا أوال يف عام 

 تقدم تقدم فرقة العمل تقريرها إىل جلنة حق املؤلف. طريق وسائل تقنية مثل املؤمترات عرب الفيديو، قبل أن
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، اليت تُعد مشرتكة بني معظم القوانني واليت تشمل بوجه خاص تتبعال العنارص الرئيس ية لنظام حق وس تتناول فرقة العمل 

 املوضوعات التالية:

 أساس احلق مبا يف ذكل الزايدة يف قمية املصنف الفين؛ -

 ابحلق؛ واملصنفات املشموةل -

 وحتديد القمية؛ -

 وطريقة اجلع والتوزيع؛ -

 واملعامالت املشموةل؛ -

 وِاألشخاص اذلين جيوز هلم املطالبة ابحلق؛ -

 وإدارة احلق؛ -

 ومسؤولية ادلفع؛ -

 واملعلومات عن معليات إعادة البيع؛ -

 وأية مسأةل أخرى توافق علهيا فرقة العمل. -

 ]هناية الوثيقة[
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