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 الأعامل: افتتاح ادلورةمن جدول  1البند 

والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  الثامنة، املدير العام، ادلورة افتتح الس يد فرانسس غري .1
الس يد عبد العزيز ديينغ ش مي هممة رئيس اللجنة وتوىل دارين اتنغ هينغ  )"جلنة حق املؤلف" أأو "اللجنة"(. وتوىل الس يد

 اللجنة. هممة انئيب رئيس اللجنة. وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمنيبيرت لبودي  والس يد

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

 (..SCCR/38/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 ئيب الرئيسالرئيس وانمن جدول الأعامل: انتخاب  3البند 

بيرت لبودي  والس يدالس يد عبد العزيز ديينغ ش مي رئيسا للجنة، وانتخبت دارين اتنغ هينغ  الس يدانتخبت اللجنة  .3
 للفرتة من افتتاح ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حىت افتتاح ادلورة الثانية والأربعني للجنة.رئيس لل انئبني

 غري حكومية جديدة تاعامتد منظاممن جدول الأعامل:  4البند 

لهيا يف  .4 وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف اجامتعاهتا للمنظامت احلكومية املشار اإ
 امجلعية املهنية ملذيعي البث الإذاعي، و (PLRI) منظمة حق الإعارة للجمهور، ويه .SCCR/38/2 REV الوثيقة

(RATEM و ،)مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني (DACS.) 

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثني 5البند 

(. وُدعيت الوفود واجلهات .SCCR/37/9 PROV والثالثني )الوثيقة السابعةاعمتدت 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

 .2019 مايو 1وذكل 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
 SCCR/34/4و SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و SCCR/31/3و
 SCCR/37/7و SCCR/37/2و SCCR/36/6و SCCR/36/5و SCCR/35/12و SCCR/35/10و
 ، فضال عن جداول وورقات معل غري رمسية أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.SCCR/37/8و

موحد ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع نص ، اليت أأعدها الرئيس واملعنونة SCCR/37/8 ونظرت اللجنة يف الوثيقة .7
يف وثيقتني س بق لها أأن نظرت فهيام وهام أأيضا اللجنة  نظرت. و وقضااي أأخرى امحلاية واحلقوق املزمع منحها

ُ من وفد الأرجنتني اقرتاحاملعنونة  SCCR 37/2 الوثيقة املعنونة  SCCR 37/7 قدمة من وفد الأرجنتني، والوثيقة، وامل
مريكية خبصوص نطاق احلقوق وتنفيذها، مرشوع معاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات البثاقرت  ، اح من الولايت املتحدة الأ
 ُ  وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فضال عن اقرتاحات نصية جديدة قدمهتا عدة وفود أأثناء املداولت. قدمة منوامل

واصلت اللجنة املناقشات حول التعاريف وموضوع امحلاية اللجنة. و يف جلسات غري رمسية عقدهتا وجرت املناقشات  .8
 . وعقب تكل املناقشات، أأعدتقنية خمتلفة ومواقف الوفود توضيح قضااي واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى، وذكل بغرض

 .(SCCR/38/10 ن أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات )الوثيقةم SCCR/37/8 الوثيقةنسخة مراَجعة من الرئيس 
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ىل اتفاق  .9 ىل امجلعية العامة للويبو ) بشأأنومت التوصل اإ التاسعة وامخلسني(: يف دورهتا توجيه التوصية التالية اإ
ىل التقدم  ابلنظر جلنة حق امجلعية العامة  تدعواحملرز يف ادلورات اليت عقدهتا جلنة حق املؤلف يف الآونة الأخرية، املطرد اإ
ىل  املؤلف ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث،  أأجل من مواصةل معلهااإ خالل ادلعوة اإ
ىل توافق يف الآراء ، 2020/2021 الثنائية مبا يف ذكل خبصوص القضااي الأساس ية، يف جلنة حق املؤلف برشط التوصل اإ

 واحلقوق املزمع منحها.امحلاية  النطاق احملّدد وموضوع

 والثالثني للجنة حق املؤلف. التاسعةيف جدول أأعامل ادلورة  وس يظل هذا البند مدرجا .10

 من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 7البند 

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .11
 SCCR/35/9و SCCR/35/6و SCCR/34/5و SCCR/33/4و SCCR/30/3و SCCR/30/2و
 SCCR/38/6و SCCR/38/5و SCCR/38/4و SCCR/37/6و SCCR/36/7و SCCR/36/3و
 .SCCR/38/7و

 املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف - العملخطة وفقا ملا تنص عليه املُنجز وقدمت الأمانة تقريرا مرحليا عن العمل  .12
خطط العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات حىت ادلورة التاسعة والثالثني املعنونة  SCCR/36/7 الواردة يف الوثيقة

ىل  .(2019للجنة حق املؤلف )الاجامتع الثاين يف عام  قلميية الثالث اليت دعت خطة العمل اإ وجيري التخطيط للندوات الإ
قلميية قبل انعقاد ادلورة التاسعة والثالث5عقدها )البند   ني للجنة حق املؤلف.(، وس ُتعقد تكل الندوات الإ

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف  حولوالعرض  المنوذجية التصنيفاتالعام بشأأن ورّحبت اللجنة ابلعرض  .13
منوذيج لفائدة املكتبات: حتليل  طار ( SCCR/38/4 )الوثيقة ور احملفوظاتدل المنوذيجتصنيف ال تطور و التصنيف ال )يف اإ

وشارك أأعضاء اللجنة يف ، ادلكتور كينيث كروزمن قبل (، املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف - العمل خطةمن  1 البند
 جلسة أأس ئةل وأأجوبة مع ادلكتور كروز.

اليت عرضها ، مرجعية بشأأن احملفوظات وحق املؤلفوثيقة  املعنونة SCCR/38/7 الوثيقة ضمونمبورّحبت اللجنة  .14
طار البند ادلكتور ديفيد ساتون  وشارك أأعضاء اللجنة يف  ،(املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف - العمل خطةمن  2)يف اإ

 .ساتونجلسة أأس ئةل وأأجوبة مع ادلكتور 

 املعنون التصنيف المنوذيج للمتاحفورّحبت اللجنة ابلعرض اذلي قدمه ادلكتور اينيف بهنامو عن  .15
 SCCR/38/6 يف الوثيقة الواردو ، يجالمنوذالتصنيف : حتليل املتاحفوالاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة  التقييدات

طار )يف وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة أأس ئةل وأأجوبة (، املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف - العمل خطةمن  1البند  اإ
( حتتوي عىل SCCR/38/5ادلكتور بهنامو نسخة مراَجعة من ادلراسة اخلاصة ابملتاحف )الوثيقة  وأأعد مع ادلكتور بهنامو.

طار )يفعىل الإنرتنت تكل النسخة تعليقات اس ُتلمت بشأأن النسخة السابقة، وأأتيحت  املكتبات  - العمل خطةمن  3البند  اإ
 (.ودور احملفوظات واملتاحف

ُ  التاسعةوس ُيقدم، يف ادلورة  .16 نجز وفقا ملا تنص عليه والثالثني للجنة حق املؤلف، تقرير مرحيل عن العمل امل
 .ت ودور احملفوظات واملتاحفاملكتبا - العمل خطة

 والثالثني للجنة حق املؤلف. التاسعةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .17
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من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي  8البند 
عاقات أأخرى  اإ

 SCCR/32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV ل يهالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعام .18
 SCCR/35/9و .SCCR/35/5 Revو SCCR/35/3و SCCR/34/6و SCCR/33/6و SCCR/33/4و
 .SCCR/38/9و SCCR/38/8و SCCR/38/3و SCCR/36/7و SCCR/36/3و

التعلمي والبحث سسات مؤ  –خطة العمل وقدمت الأمانة تقريرا مرحليا عن العمل املُنجز وفقا ملا تنص عليه  .19
شخاص ذو  خرى ووالأ خطط العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات املعنونة  SCCR/36/7 الواردة يف الوثيقة الإعاقات الأ

قلميية  .(2019حىت ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف )الاجامتع الثاين يف عام  وجيري التخطيط للندوات الإ
ىل قلميية قبل انعقاد ادلورة التاسعة والثالثني 3 عقدها )البند الثالث اليت دعت خطة العمل اإ (، وس ُتعقد تكل الندوات الإ

 للجنة حق املؤلف.

ىل املعنونة  SCC/38/3الوثيقة ضمون ورّحبت اللجنة مب .20 دراسة نطاق بشأأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقات اإ
طار يف) املصنفات احملمية حبق املؤلف شخاص ذو مؤسسات  – العمل خطةمن  2البند  اإ الإعاقات  والتعلمي والبحث والأ

خرى ، وتلت ذكل جلسة للأس ئةل والأجوبة. وُعقد، بليك ريدو  اكرولني نكويب(، اليت عرضها الأس تاذان الأ
، حدث جانيب بشأأن حلول النفاذ املبتكرة لس تخدام املصنفات السمعية البرصية يف جمال التعلمي 2019 أأبريل 3 يف

طار يف) شخاص ذو  – العمل ةخطمن  5البند  اإ خرى ومؤسسات التعلمي والبحث والأ  (.الإعاقات الأ

املامرسات والتحدايت تقرير مرحيل بشأأن واملعنون  SCCR/38/9الوثيقة  الوارد يفالتقرير ضمون ورّحبت اللجنة مب .21
طار يف) املرتبطة بأأنشطة التعلمي والبحث الإلكرتونية عند بعد التعلمي والبحث مؤسسات  – العمل خطةمن  2البند  اإ

شخاص ذو  خرى ووالأ وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة أأس ئةل ر، ي(، اذلي قدمته الأس تاذة راكيل كزالاابردالإعاقات الأ
 .ريالأس تاذة كزالاابردمع  وأأجوبة

التقييدات والاس تتثناءات عىل حق املؤلف املعنونة  SCCR/38/8 الوثيقةاخلاص مبضمون  ورّحبت اللجنة ابلعرض .22
من طار يف) وذيجلفائدة أأنشطة التعلمي والبحث: حتليل التصنيف ال مؤسسات التعلمي والبحث  – العمل خطةمن  1البند  اإ

شخاص ذو  خرى ووالأ مع  وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة أأس ئةل وأأجوبة(، اذلي قدمه الأس تاذ دانييل سينغ، الإعاقات الأ
 الأس تاذ سينغ.

ُ والثالثني للجنة حق  التاسعةوس ُيقدم، يف ادلورة  .23 نجز وفقا ملا تنص عليه املؤلف، تقرير مرحيل عن العمل امل
شخاص ذم –العمل  خطة خرى ووؤسسات التعلمي والبحث والأ  .الإعاقات الأ

 والثالثني للجنة حق املؤلف. التاسعةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .24

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

 SCCR/35/4و SCCR/31/5و SCCR/31/4 لبند من جدول الأعامل يهالواثئق املتعلقة هبذا ا .25
 SCCR/36/4و .SCCR/35/Summary Presentation Revو SCCR/35/8و SCCR/35/7و
 .SCCR/37/5و SCCR/37/4و SCCR/37/3و

خبدمات تلقت اللجنة من الأمانة حتديثا عن ادلراسة املتعلقة البيئة الرمقية، وفامي خيص موضوع حق املؤلف يف  .26
آخر يف هذا الشأأن خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.  املوس يقى الرمقية. وس ُيقدم حتديث أ
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طار حول العمل اجلاري يف   خيص حق التتبع، قدمت الأمانة حتديثاوفامي .27 وس ُيقدم . فرقة العمل املعنية حبق التتبعاإ
آخر   ثني للجنة حق املؤلف.خالل ادلورة التاسعة والثاليف هذا الشأأن حتديث أ

رّحبت اللجنة ابلتقرير املرحيل بشأأن ادلراسة عن حامية ، تعزيز حامية حقوق خمريج املرسحوفامي خيص موضوع  .28
يسودل جاندرو، وممثال ارسح، اذلي قدمه عرب الفيديو واضعحقوق خمريج امل   ن عنادلراسة الأس تاذان أأنطون سريجو واإ

دارة حق املؤلف  الس يد معيد الأاكدميةوهام  لكية الفكريةالأاكدميية احلكومية الروس ية للم  يفان بلزينتس وانئبة رئيس اإ اإ
 سافينا. وتىل العرض جلسة للأس ئةل والأجوبة. فيكتورايالس يدة 

 املؤلف.والثالثني للجنة حق  التاسعةوس تظل هذه املوضوعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة  .29

 ملخص الرئيس

آراء الرئيس  أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص .30 اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ
 والثالثني للجنة حق املؤلف وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة. الثامنةبشأأن نتاجئ ادلورة 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10البند 

ىل  21س تعقد اللجنة دورهتا املقبةل يف الفرتة من  .31  .2019أأكتوبر  25اإ

 ]هناية الوثيقة[


