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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  25 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 والثالثون التاسعةالدورة 
ىل  21جنيف، من   2019 أأكتوبر 25اإ

 ملخص الرئيس
 

 الأعامل: افتتاح ادلورةمن جدول  1البند 

افتتحت الس يدة س يلفي فورابن، انئبة املدير العام، ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  .1

ش مي هممة رئيس اللجنة وتوىل  هينغ اتنغ دارين واحلقوق اجملاورة )"جلنة حق املؤلف" أأو "اللجنة"(. وتوىل الس يد

وودز )الويبو( هممة  ميش يل ةلوبودي هممة انئيب رئيس اللجنة. وتولت الس يد بيرت والس يد ديينغ العزيز عبد الس يد

 اللجنة. أأمني

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

 (..SCCR/39/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

لهيام يف مرفق الوثيقة وافقت اللجنة عىل منح صفة مراقب يف اجامتعاهتا  .3 للمنظمتني غري احلكوميتني املشار اإ

SCCR/39/2  وهام( الاحتاد ادلويل مجلعيات قانون احلاسوبIFCLA) الاحتاد الإيطايل محلاية احملتوى السمعي البرصي و

 .(FAPAVوحمتوى الوسائط املتعددة )
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 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والثالثني 4البند 

د واجلهات املراقبة (. وُدعيت الوفو SCCR/38/11 ثني )الوثيقةوالثال الثامنةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .4

رسال أأي ىل اإ ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  عىلتعليقات  اإ يف موعد  copyright.mail@wipo.intبياانهتا اإ

 .2019نومفرب  15أأقصاه 

 ل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتمن جدول الأعام 5البند 

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .5

 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/39/5و SCCR/38/7و

الاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة دور احملفوظات:  ابلعرض اذلي قدمه ادلكتور كينيث كروز عنورّحبت اللجنة  .6

منوذيج طار البند ( )SCCR/39/5)الوثيقة  حتليل التصنيف ال املكتبات ودور احملفوظات  -خطة العمل من  1يف اإ

 ز.أأس ئةل وأأجوبة مع ادلكتور كرو، وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة (SCCR/36/7لواردة يف الوثيقة ا - واملتاحف

قلميية الثالث التالية اليت ُعقدت يف س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو  .7 مت الأمانة معلومات عن الندوات الإ وقدَّ

شخاص  -خطة العمل و ( 5)البند  املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف -خبطة العمل معاًل  مؤسسات التعلمي والبحث والأ

خرى وذو  ميية جمل(: SCCR/36/7( )الوثيقة 3)البند  الإعاقات الأ موعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن الندوة الإقل

ميية  أأبريل(؛ 30و 29) املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث يف جمال حق املؤلف والندوة الإقل

فريقية بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث يف جمال حق املؤلف  13و 12) للمجموعة الأ

ميية جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات  يونيو(؛ والندوة الإقل

قلميية تقريرًا عن  يوليو(. 5و 4) جمال حق املؤلفالتعلمي والبحث يف  م رؤساء ومقررو الأفرقة العامةل املعنية ابلندوات الإ وقدَّ

مو مناقشاهتا،   .مه يف الندواتءأ راممثلون من البدلان املضيفة  قدَّ

مت الأمانة معلومات عن  .8 فوظات لتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملاملؤمتر ادلويل املعين ابوقدَّ

املكتبات ودور احملفوظات  -خبطة العمل أأكتوبر جبنيف معاًل  19و 18اذلي ُعقد يف  واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث

خرى -وخطة العمل ( 6)البند  واملتاحف شخاص ذوو الإعاقات الأ ( )الوثيقة 4)البند  مؤسسات التعلمي والبحث والأ

SCCR/36/7مت تقريرًا ع  .يلامجلاعية الأخرية للمؤمتر ادلور يف املناقشة ام دا(، وقدَّ

 يف جلسات غري رمسية عقدهتا اللجنة. من جدول الأعامل 6و 5بشأأن اخلطوات التالية للبندين  وجرت املناقشات .9

قلميية الثالث واملؤمتر ادلويل عرضي قائعياً و تقريرًا ة الأمان س تعدّ و  .10 . وسيشمل ليك تنظر فيه اللجنة نتاجئ الندوات الإ

أأي املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث  -الرئيس ية اليت تناولهتا الندوات التقرير اجملالت الأربعة 

يت أأعدها املامرسون واخلرباء وادلول الأعضاء اذلين وفدوا من مجيع ويعرض التحليل والاقرتاحات املرتبطة بتكل اجملالت وال -

لهيا املؤمتر للميض قدمًا يف تكل واملساهامت س يتناول التقرير أأيضًا العنارص أأحناء العامل للمشاركة يف تكل العملية. و  اليت خلص اإ

قبل شهرين عىل الأقل من عقد ادلورة بلك اللغات يف أأقرب فرصة ممكنة ولكن يف مجيع احلالت وس ُينرش التقرير اجملالت. 

mailto:copyright.mail@wipo.int
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عمل املقبل للجنة فامي خيص هذا البند من جدول الأعامل اللجنة املناقشات بشأأن برانمج الس تأأنف ت س و  الأربعني للجنة.

ىل العمل السابق للجنة وواثئقها املتاحة، مب قلميية الثالث واملؤمتر ا يف ذكل التقرير عن نتاابلستناد اإ ادلويل اليت جئ الندوات الإ

طار خطط العمل.  أأمكلت العمل املضطلع به يف اإ

 .وس يظل هذا البند مدرجًا يف جدول أأعامل ادلورة الأربعني للجنة حق املؤلف .11

ؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة م 6البند 

عاقات أأخرى  اإ

 SCCR/32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .12

 SCCR/35/9و .SCCR/35/5 Revو SCCR/35/3و SCCR/34/6و SCCR/33/6و SCCR/33/4و

 .SCCR/39/6و SCCR/38/9و SCCR/38/8و SCCR/38/3و SCCR/36/7و SCCR/36/3و

تقرير مرحيل عن املامرسات والتحدايت واملعنون  SCCR/39/6مبضمون التقرير الوارد يف الوثيقة ورحبت اللجنة  .13

طار البند  املرتبطة بأأنشطة التعلمي والبحث الإلكرتونية عند بعد مؤسسات التعلمي والبحث  –خطة العمل )أأ( من 2)يف اإ

خ شخاص ذوو الإعاقات الأ والس يدة مونياك توريس،  الأس تاذة راكيل كزالاابردير( واذلي أأعدته SCCR/36/7) رىوالأ

 الأس تاذة كزالاابردير والس يدة توريس.أأس ئةل وأأجوبة مع وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة 

قلميية الثالث التالية اليت ُعقدت يف س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو  .14 مت الأمانة معلومات عن الندوات الإ وقدَّ

شخاص  -وخطة العمل ( 5)البند  املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف -خبطة العمل معاًل  مؤسسات التعلمي والبحث والأ

خرى وذو  ميية جمل(: SCCR/36/7( )الوثيقة 3)البند  الإعاقات الأ موعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن الندوة الإقل

ميية  أأبريل(؛ 30و 29) املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث يف جمال حق املؤلف والندوة الإقل

فريقية بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث يف جم  13و 12) ال حق املؤلفللمجموعة الأ

ميية جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات  يونيو(؛ والندوة الإقل

قلميية تقريرًا عن  يوليو(. 5و 4) التعلمي والبحث يف جمال حق املؤلف م رؤساء ومقررو الأفرقة العامةل املعنية ابلندوات الإ وقدَّ

مو ناقشاهتا، م   .مه يف الندواتءأ راممثلون من البدلان املضيفة  قدَّ

مت الأمانة معلومات عن  .15 لتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات املؤمتر ادلويل املعين ابوقدَّ

ر احملفوظات املكتبات ودو  -خبطة العمل أأكتوبر جبنيف معاًل  19و 18اذلي ُعقد يف  واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث

خرى -وخطة العمل ( 6)البند  واملتاحف شخاص ذوو الإعاقات الأ ( )الوثيقة 4)البند  مؤسسات التعلمي والبحث والأ

SCCR/36/7 ،)مت تقريرًا ع  .يلامجلاعية الأخرية للمؤمتر ادلور يف املناقشة ام داوقدَّ

 يف جلسات غري رمسية عقدهتا اللجنة. من جدول الأعامل 6و 5بشأأن اخلطوات التالية للبندين  وجرت املناقشات .16

قلميية الثالث واملؤمتر ادلويل عرضي قائعياً و تقريرًا ة الأمان س تعدّ و  .17 . وسيشمل ليك تنظر فيه اللجنة نتاجئ الندوات الإ

أأي املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث  -الرئيس ية اليت تناولهتا الندوات التقرير اجملالت الأربعة 

يت أأعدها املامرسون واخلرباء وادلول الأعضاء اذلين وفدوا من مجيع ويعرض التحليل والاقرتاحات املرتبطة بتكل اجملالت وال -

لهيا املؤمتر للميض قدمًا يف تكل واملساهامت س يتناول التقرير أأيضًا العنارص أأحناء العامل للمشاركة يف تكل العملية. و  اليت خلص اإ
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قبل شهرين عىل الأقل من عقد ادلورة بلك اللغات يف أأقرب فرصة ممكنة ولكن يف مجيع احلالت وس ُينرش التقرير اجملالت. 

عمل املقبل للجنة فامي خيص هذا البند من جدول الأعامل اللجنة املناقشات بشأأن برانمج الس تأأنف ت س و  الأربعني للجنة.

ىل العمل السابق للجنة وواثئقها املتاحة، مب قلميية الثالث واملؤمتر ا يف ذكل التقرير عن نتاابلستناد اإ ادلويل اليت جئ الندوات الإ

طار خطط العمل.  أأمكلت العمل املضطلع به يف اإ

 .وس يظل هذا البند مدرجًا يف جدول أأعامل ادلورة الأربعني للجنة حق املؤلف .18

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 7البند 

 SCCR/30/5و SCCR/27/6و .SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .19

 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 SCCR/39/7و SCCR/39/4و SCCR/38/10و SCCR/37/8و

 أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.

نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع الرئيس واملعنونة  ، اليت أأعدهاSCCR/39/4 ونظرت اللجنة يف الوثيقة .20

. ونظرت اللجنة أأيضا يف وثيقتني س بق لها أأن نظرت فهيام وهام وقضااي أأخرى امحلاية واحلقوق املزمع منحها

املعنونة  SCCR 37/7 ، واملُقدمة من وفد الأرجنتني، والوثيقةمن وفد الأرجنتني اقرتاحاملعنونة  SCCR 37/2 الوثيقة

مريكية خبصوص نطاق احلقوق وتنفيذها، مرشوع معاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات البث ، اقرتاح من الولايت املتحدة الأ

 واملُقدمة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فضال عن اقرتاحات نصية جديدة قدمهتا عدة وفود أأثناء املداولت.

عقدهتا اللجنة. وواصلت اللجنة املناقشات حول التعاريف وموضوع امحلاية  يف جلسات غري رمسيةوجرت املناقشات  .21

توضيح قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود. وعقب تكل املناقشات، أأعد الرئيس  هبدفواحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى، 

 .(SCCR/39/7 من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات )الوثيقة SCCR/39/4 نسخة مراَجعة من الوثيقة

 للجنة حق املؤلف. ادلورة الأربعنييف جدول أأعامل  وس يظل هذا البند مدرجاً  .22

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8البند 

 SCCR/35/4و SCCR/31/5و SCCR/31/4 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .23

 SCCR/36/4و .SCCR/35/Summary Presentation Revو SCCR/35/8و SCCR/35/7و

 .SCCR/39/3و SCCR/38/INFو SCCR/37/5و SCCR/37/4و SCCR/37/3و

رحبت اللجنة ابلعرض اذلي قدمته الس يدة سوزان بتلر بعنوان  وفامي خيص موضوع حق املؤلف يف البيئة الرمقية، .24

أأس ئةل وأأجوبة مع (، وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة SCCR/39/3)الوثيقة  عن السوق العاملي للموس يقى الرمقيةمقدمة 

اّبن ادلورة الأربعني للجنة حق املؤلف.  الس يدة بتلر. وس ُتعرض املرحةل التالية من دراسة نطاق قطاع املوس يقى اإ
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طار  .25 وس تجمتع . فرقة العمل املعنية حبق التتبعوفامي خيص حق التتبع، قدمت الأمانة حتديثا حول العمل اجلاري يف اإ

م وس تواصل . 2020فرقة العمل يف أأوائل عام  اّبنأ خر يف هذا الشأأن  اً حتديثفرقة العمل معلها وتقّدِّ للجنة  الأربعنيادلورة  اإ

 حق املؤلف.

، رّحبت اللجنة ابلتقرير املرحيل بشأأن ادلراسة عن حامية تعزيز حامية حقوق خمريج املرسحفامي خيص موضوع و  .26

يسودل جان درو، وممثالن عن حقوق خمريج املرسح، اذلي قدمه عرب الفيديو واضعا ادلراسة الأس تاذان أأنطون سريجو واإ

دارة حق املؤلف  ةالأاكدمييالأاكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية وهام معيد  يفان بلزينتس وانئبة رئيس اإ الس يد اإ

م و  العرض جلسة للأس ئةل والأجوبة. تالس يدة فيكتوراي سافينا. وتل اّبن ادلورة الأربعني للجنة.اس ُيقدَّ  لتقرير اإ

 للجنة حق املؤلف. الأربعنيوس تظل هذه املوضوعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة  .27

ي اقرتاح رمسي اللجنة بأأ سرتحب و  امل.الإعارة للجمهور بوصفه بندًا حممتاًل من بنود جدول الأعموضوع حق  ثريأأ وقد  .28

اّبن أأي من اجامتعيف هذا الشأأن  م اإ  اهتا املقبةل.يقدَّ

 ملخص الرئيس

مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ راء الرئيس  أأحاطت اللجنة علامً  .29

 ال خيضع ملوافقة اللجنة.فوالثالثني للجنة حق املؤلف  التاسعةبشأأن نتاجئ ادلورة 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

 .2020النصف الأول من عام س تعقد اللجنة دورهتا املقبةل يف  .30
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