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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

عدادمن  مانة اإ  الأ

منذ سلسةل  مرتنياجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف أأو اللجنة(  .1
 2015، أأي يف ديسمرب 2015أأكتوبر يف  ُعقدتوامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اليت  اخلامسةالاجامتعات 

 .2017ودورتني عاديتني يف  2016 نومفرب . وتزمع اللجنة عقد دورة عادية يف2016ومايو 

ىل  5والأربعني اليت عقدت يف الفرتة من  السابعةيف دورهتا  ،امجلعية العامة للويبو درست و .2 ، تقرير 2015 أأكتوبر 14اإ
( ومهنا مناقشة حامية هيئات البث فضاًل عن التقييدات والاس تثناءات عىل WO/GA/47/5وضع أأعامل اللجنة )الوثيقة 

؛ WO/GA/47/5أأن حتيط علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  "1املؤلف واحلقوق اجملاورة. وقررت ما ييل: "حق 
ىل مواصةل العمل عىل املسائل اليت تتناولها اللجنة توجه وأأن  "2" ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

 ".WO/GA/47/5 الوثيقة

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة  .أ نفاً ة عن وضع العمل املتعلق ابملوضوعني املذكورين هذه الوثيقة معلومات حمدث تضمو  .3
 ملخصا الرئيس دلوريت اللجنة احلادية والثالثني والثانية والثالثني.

 حامية هيئات البث أألف.

ورات جيدر التذكري بأأن حتديث حقوق هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية قد خضع للمناقشة يف مجيع د .4
 .2007اللتان كّرس تا حرصًا لهذا املوضوع يف عام  ن، ومهنا ادلوراتن الاس تثنائيتا1998اللجنة اليت عقدت منذ عام 

عىل التوصية اليت قدمهتا جلنة حق  2012ووافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا احلادية والأربعني املعقودة يف عام  .5
عداد من أأجلاللجنة معلها هذه تواصل "بأأن املؤلف   ."2014 مؤمتر دبلومايس يف عام عقدنص ميكّن من البت يف  اإ
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لهيا امجلعية العامة لعام  ش ياً امتاتُفق عليه سابقًا، ينبغي أأن يظل معل اللجنة م وكام  2007مع الولية اليت أأس ندهتا اإ
 .معاهدة دولية حتّدث حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي لوضع

عىل  تواصل معلها من اللجنة أأن 2013والمتست امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والأربعني املعقودة يف عام  .6
عداد من أأجلالقضااي املطروحة يف تقريرها، مبا يف ذكل العمل   .2014 مؤمتر دبلومايس يف عام عقدنص ميكّن من البت يف  اإ

أأي قرار يف بند جدول الأعامل املتعلق  2014ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام 
 بتقرير جلنة حق املؤلف.

 بند حاميةأأي قرار يف  2015وكام ُذكر أ نفًا، مل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة والأربعني املعقودة يف عام  .7
ىل مواصةل العمل عىل لك املوضوعات اليت يتناولها تقرير اللجنة.  هيئات البث ووهجت جلنة حق املؤلف اإ

من الرئيس أأن يعّد، لأغراض دورهتا القادمة، نصا موحدا بشأأن التعاريف  يف دورهتا الثالثني طلبت اللجنةو  .8
ىلوموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.  م الرئيس ذكل النص اإ طار الوثيقة  وقدَّ اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني يف اإ

SCCR/31/13 "وعقب مناقشات ادلورة احلادية نص موحد بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ."
عداد نسخة مراجعة من الوثيقة املذكورة لأغراض دورهتا املقبةل.  والثالثني، طلبت اللجنة من الرئيس اإ

م الرئيس الوثيقة  ويف ادلورة .9 نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع " SCCR/32/3الثانية والثالثني، قدَّ
ىل امحلاية واحلقوق املزمع منحها لهيا اللجنة واإ . يف مناقشاهتا رئيسالورقات العمل التقنية غري الرمسية اليت أأعدها " واستندت اإ

عداد نسخة  لأغراض دورهتا الثالثة والثالثني مع مراعاة الاقرتاحات  SCCR/32/3من الوثيقة  مراَجعةوطلبت اللجنة اإ
مة خالل ادلورة الثانية والثالثني.  النصية والتوضيحات املقدَّ

ىل للجنة، مل يُتوصل  الثانية والثالثنيحبلول هناية ادلورة و  .10 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ اإ
 العامة للويبو. امجلعية

  للجنة. والثالثني الثالثةيف جدول أأعامل ادلورة  ية هيئات البث مدرجاً وس يظل بند حام .11

 التقييدات والاس تثناءات ابء.

عىل تناول مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة  اتفقتجيدر التذكري بأأن اللجنة  .12
عاقات أأخرى. وقد نوقش موضوع التقييدات والاس تثناءات  املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والأشخاص ذوي اإ

 وحىت ال ن. 2004يف نومفرب  يف لك دورة عادية من دورات اللجنة اعتبارًا من ادلورة الثانية عرشة اليت عقدت
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 التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

ىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات .13 جشعت امجلعية العامة للويبو، خالل ودور احملفوظات،  ابلنظر اإ
ا ووافقت عىل توصيهتا بأأن تواصل مناقش هتا ، اللجنة عىل مواصةل معله2012دورهتا احلادية والأربعني اليت عقدت يف عام 

ىل صك قانوين دويل مالمئ واحد أأو أأكرث )سواء يف شلك قانون منوذيج أأو توصية مشرتكة أأو معاهدة عىل العمل ل لتوصل اإ
أأو أأي شلك أ خر( ليك تقدم يف دورهتا الثامنة والعرشين توصيات عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات 

ىل امجلعية العامة.احمل ودور  فوظات اإ

عىل من اللجنة أأن تواصل معلها  2013 عام يف املعقودةوالمتست امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والأربعني  .14
التوصيات اليت وافقت علهيا يف  واليت تشمل العمل عىل التقييدات والاس تثناءات مبا يامتىش مع القضااي املطروحة يف تقريرها

َّنة يف الفقرة السابقة. 2012 عام  واملبي

أأي قرار يف بند جدول الأعامل  2014مل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام و .15
قودة يف ، مل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة والأربعني املعأ نفاً ووفقًا ملا ُذكر  املتعلق بتقرير جلنة حق املؤلف.

ىل مواصةل العمل عىل لك املوضوعات اليت يتناولها يف هذا البند أأي قرار  2015 عام ووهجت جلنة حق املؤلف اإ
 اللجنة. تقرير

"وثيقة معل تتضمن التعليقات والاقرتاحات  قيد النظر فامي يتعلق ببند جدول الأعامل هذا: الواثئق ييل وترد فامي .16
ىل صك قانوين دو يل مناسب )يف أأي شلك اكن( بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات النصية للتوصل اإ

"الأهداف واملبادئ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ( اعمتدهتا اللجنة؛ ووثيقة SCCR/26/3 الوثيقة) احملفوظات" ودور
توحيد ؛ ووثيقة "الولايت املتحدة الأمريكية اليت قدمهتا(  SCCR/26/8ة لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" )الوثيق

اجملموعة الأفريقية والربازيل  اليت أأعدهتا ( SCCR/29/4" )الوثيقة SCCR/26/3النصوص املقرتحة الواردة يف الوثيقة 
كوادور والهند وأأوروغواي  .واإ

ىل هذه الواثئق، اس متعت اللجنة يف دوراهتا التاسعة والعرشين والثالثني و  .17 ضافة اإ ىل عروض واإ احلادية والثالثني اإ
" الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف: املكتبات ودور احملفوظاتوهام " الأس تاذ كينيت كروزوانقشت وثيقتني أأعدهام 

ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات: ( و"SCCR/29/3قة )الوثي
ادلراسة بشأأن التقييدات ؛ فضاًل عن "الامثنية والامثننياملئة و ليت مشلت ادلول الأعضاء يف الويبو اة" حمدثة ومنقح

اكان  رانسواف ( اليت أأعدها الس يد جون SCCR/30/2)الوثيقة " والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املتاحف
 .لويس غيبو والأس تاذة

ىل ورقة  تنظميواتفقت اللجنة يف دورهتا الثالثني عىل  .18 رمسية بشأأن "الاس تثناءات العمل غري المناقشات تستند اإ
قدهما الرئيس خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة. وانقشت اللجنة اليت والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" 

 أأيضًا موضوع حفظ املصنفات واتفقت عىل تناول هذا املوضوع من ابب الأولوية.

ىل وثيقة العمل غري الرمسية اليت وواصلت اللجنة .19 ، يف دورتهيا احلادية والثالثني والثانية والثالثني، مناقشاهتا استنادًا اإ
والنُسخ الاحتياطية، والإيداع القانوين، والإعارة دلى  ،حق النسخقدهما الرئيس وتبادلت ال راء يف عدد من املوضوعات مهنا 

 ،واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة ،س تخدام عرب احلدود، واملصنفات اليتمةالاس ترياد املوازي، وأأوجه الا، واملكتبات
 واملصنفات غري املتاحة يف الأسواق.
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ىل حبلول هناية ادلورة الثانية والثالثني للجنة، مل يُتوصل و  .20 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ اإ
 العامة للويبو. امجلعية

ثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات مدرجًا يف جدول أأعامل ادلورة وس يظل بند التقييدات والاس ت  .21
 .والثالثني للجنة الثالثة

عاقات أأخرى  التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

عاقات فامي خيص .22 ، خرىأأ  مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
ووافقت عىل  ؛، اللجنة عىل مواصةل معلها2012م يف عا املعقودةخالل دورهتا احلادية والأربعني  ،جشعت امجلعية العامة للويبو

ىل صك قانوين دويل مالمئ واحد أأو أأكرث )سواء يف شلك قانون  توصية اللجنة بأأن تواصل مناقشاهتا للعمل عىل التوصل اإ
اهدة أأو أأي شلك أ خر( ليك تقدم يف دورهتا الثالثني توصيات عن التقييدات منوذيج أأو توصية مشرتكة أأو مع

ىل امجلعية العامة. عاقات أأخرى اإ  والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث والأشخاص ذوي اإ

من اللجنة أأن تواصل معلها عىل  2013 عام والمتست امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والأربعني املعقودة يف .23
مع التوصيات اليت وافقت علهيا يف  يامتىشتقريرها واليت تشمل العمل عىل التقييدات والاس تثناءات مبا  اليت يتناولهاالقضااي 

َّنة يف الفقرة السابقة. 2012عام   واملبي

ووفقًا ملا  .هذا البندأأي قرار يف  2014دة يف عام ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقو  .24
ووهجت يف هذا البند أأي قرار  2015، مل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة والأربعني املعقودة يف عام ُذكر أ نفاً 

ىل مواصةل العمل عىل لك املوضوعات اليت يتناولها تقرير اللجنة.  جلنة حق املؤلف اإ

ىل صك : قيد النظر فامي يتعلق ببند جدول الأعامل هذا الواثئق ييل وترد فامي .25 "وثيقة معل مؤقتة من أأجل التوصل اإ
قانوين دويل مالمئ )يف أأي شلك اكن( بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث 

عاقات أأخرى، حتتوي عىل تعليقات واقرتاحات نصية"  ؛أأعدهتا الأمانة ( .SCCR/26/4 Prov يقةالوث ) والأشخاص ذوي اإ
 "الأهداف واملبادئ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث"ووثيقة 
 .اليت قدمهتا الولايت املتحدة الأمريكية (SCCR/27/8 )الوثيقة

ىل عرض  .26 مرشوع ادلراسة املتعلق دانييل سينغ عن "قدمه الأس تاذ واس متعت اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني اإ
قشت هذه الوثيقة ( وان SCCR/32/4 الوثيقة" )ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لأغراض الأنشطة التعلمية

ث لإدراج ضافية. اليت س تحدَّ  معلومات عن دول أأعضاء اإ

عداد رمس بياين مماثل للرمس .27  البياين اخلاص ابلتقييدات واس تجاب الرئيس لطلب بعض ادلول الأعضاء اإ
ىل ابلستناد كنقطة بداية  يف هذا اجملالوالاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ليُس تخدم كأداة لرتكزي املناقشات  اإ

 الفئات املُحّددة يف مرشوع ادلراسة اذلي أأعده الأس تاذ سينغ والعنارص الواردة يف املناقشات والواثئق السابقة.

عاقات لطلب اللجنة، يتوقع موافاهتا ب واس تجابة .28 دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي اإ
 يف دورهتا الثالثة والثالثني. أأخرى

ىل حبلول هناية ادلورة الثانية والثالثني للجنة، مل يُتوصل و  .29 ىل أأي اتفاق بشأأن ما ينبغي تقدميه من توصيات اإ اإ
 العامة للويبو. امجلعية
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عاقات أأخرىوس يظل بند  .30 مدرجًا يف  التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
 والثالثني للجنة. الثالثةجدول أأعامل ادلورة 

 املسامهة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

ىل هيئات الويبو  بناء عىل قرار امجلعية العامة للويبو .31 ىل امجلعيات "بتوجيه تعلاميت اإ املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية اإ
الثانية والثالثني ابلبياانت الشفهية التالية يف ادلورة  وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"، ُأديلّ 

 :للجنة حق املؤلف

يف تنفيذ  مسامههتاة مسأأةل لتناول اللجنوأأعرب عن رسوره "حتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية  .32
م اللجنة  .توصيات جدول أأعامل التمنية وأأن توايف امجلعية العامة بتقرير تكل املعلومات كعادهتا وأأبدى أأمهل يف أأن تقّدِّ

قرار من الويبو بدورها يف تيسري  هو 2007بأأن اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية يف عام  وذكَّر يف هذا الشأأن. اإ
ولعل تعممي  .س امي البلوان النامية والبلوان الأقل منواً  عية والاقتصادية للوول الأعضاء فهيا ولالتمنية الاجامت

وتكتيس بعض  .جدية املنظمة يف هذا اجملالذو أأمهية ابلغة ودليٌل عىل الاعتبارات الإمنائية يف لك أأنشطة الويبو 
طار الفئة ابء، أأمهية  التوصيات، ول قامة نظام ملكية فكرية جامع ومتوازن يراعي يف أأساس ية س امي تكل الواردة يف اإ اإ

امه نظام حق املؤلف مسامهة جليةل ومثبتة يف التمنية سو  .مس توايت التمنية اخملتلفة للوول الأعضاء يف الويبو
منذ  احملرز عامل التقدمذكَّر مبف .ورأأى الوفد أأن للجنة حق املؤلف اترخيًا جيدًا يف هذا الصدد .الاجامتعية والاقتصادية

 .قيد املناقشة معاهدة حامية هيئات البث فضاًل عنمعاهدة بيجني ومعادة مراكش  س امي يف ول 2007عام 
س امي عىل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات  وترية املفاوضات ولأأن ترسع جلنة حق املؤلف  وانشد

زاء اس تعداد ادلول الأعضاء والزتاهمم  عرب عنوأأ  .احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ودور شواغهل البالغة اإ
ىل املعلومات يف حتقيق  الس يايس ابلتقدم يف هذه املسأأةل مع مراعاة ادلور املهم اذلي يؤديه التعلمي واملعرفة والنفاذ اإ

ىل  .التمنية البرشية واجملمتعية للتعلمي وتوفري فرص  صصاخملهدف ابل  منوهاً أأهداف التمنية املس تدامة مث التفت الوفد اإ
ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا،  أأنهمن جدول أأعامل التمنية اليت تنص عىل  17 ابلتوصية ذكَّرو  . مدى احلايةلتعلّ ل 

يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل اليت هتم 
ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن اليت تنص عىل أأنه  22وذكَّر أأيضًا ابلتوصية  .نامية والبلوان الأقل منواً البلوان ال 

هداف الإمنائية املتفق علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف الواردة يف  وضع القواعد واملعايري دامعة للأ
عالن الألفية ناشد ادلول الأعضاء الاهتداء بروح التوافق اليت سادت الإطار ف  .س تدامةاليت تبعهتا أأهداف التمنية امل  اإ

نه ل يوجد عضو يف هذه اللجنة غري عضو يف منظومة الأمم املتحدة  .الأمع ملنظومة الأمم املتحدة وقال الوفد اإ
صفحة ة حق املؤلف جلن فتحأأمهل يف أأن ت الوفد أأبدى ويف اخلتام،  .رفض اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة عضو ول

بروح  س تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحثحبث بند الاجديدة يف 
 .تسودها احلفاوة والتسامح والشمولية

دراج هذا البند يف جدول أأعامل هذه  .33 "وشكر وفد الربازيل اجملموعة الأفريقية عىل مداخلهتا وعىل اقرتاهحا اإ
تنص عىل أأنه  17. وذكَّر بأأن التوصية 22و 17. وعىل غرار اجملموعة الأفريقية، شدد الوفد عىل التوصيتني ادلورة

ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية 
ىل املناقشات اخلاصة حبامية هيئات نامية والبلوان الأقل منواً الفكرية ادلولية ول س امي تكل اليت هتم البلوان ال  . وأأشار اإ

البث، والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، والاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات 
عاقات أأخرى فضاًل عن املناقشات املتصةل ابقرتاح مجموعة بلوان  أأمرياك الالتينية التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

أأضاف الوفد أأن ( بوصفها أأمثةل جيدة لتنفيذ هذه التوصية. و SCCR/31/4والاكرييب بشأأن البيئة الرمقية )الوثيقة 
هداف الإمنائية املتفق أأنه تنص عىل  22التوصية  ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايري دامعة للأ
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عالن الألفيةعلهيا يف منظومة الأمم  مشرتكة لتحقيق التمنية  اً اذلي يضم أأهداف املتحدة، مبا فهيا الأهداف الواردة يف اإ
للتمنية املس تدامة "ضامن التعلمي اجليد املنصف  4املس تدامة. ونوه الوفد ابلأمهية اخلاصة اليت يكتس هيا الهدف 

املناقشات اخلاصة ابلس تثناءات والتقييدات  ىلابلنس بة اإ والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّل مدى احلياة للجميع" 
لفائدة املكتبات ودرو احملفوظات، الاس تثناءات والتقياميت لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي 

عاقات أأخرى. وأأثىن عىل أأمانة الويبو لتناولها تكل التوصية. وذكَّر بأأن واثئق العمل اخلاصة بأأنشطة وضع القواعد  اإ
ماكنية  وغريها من الأنشطة قد تضمنت مسائل صخص أأوجه املرونة احملمتةل والاس تثناءات والتقييدات واملعايري واإ

ضافة أأحاكم خاصة ابلبلوان النامية والبلوان الأقل منواً   .22اهتداًء ابلتوصية  اإ

يف تنفيذ  وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وأأوحض أأن البند الإضايف بشأأن مسامهة جلنة حق املؤلف" .34
 جداول الأعامل السابقةيف دد. وشدد عىل أأن هذا البند مل يُدرج توصيات جدول أأعامل التمنية قد أأدرج لغرض حم

منائية يف جمال حق املؤلف بغض النظر عن وجود هذا البند. ورأأت اجملموعة أأنه  تضطلعأأن الويبو غري لجنة ل  بأأنشطة اإ
ؤلف، أأن تركز عىل املضمون للوفاء بولايهتا. ويف اخلتام، أأعلن الوفد جمددًا يتعني عىل جلان الويبو، ومهنا جلنة حق امل

 أأن الاعتبارات الإمنائية ما فتئت تندرج يف مصمي معل جلنة حق املؤلف كام يتبني من املوضوع قيد املناقشة.

وال راء اليت أأعرب عهنا ، وأأيد وفد مرص التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية" .35
وأأن ترسع العمل  الإمنائيةوفد الربازيل. وشدد عىل أأنه ينبغي للجان اليت تناقش العمل املوضوعي أأن تراعي الأهداف 

ىل أأن الهدف هو تعممي جدول أأعامل التمنية اذلي يتضمن فئة عن وضع القواعد واملعايري. و  أأضاف يف هذا اجملال نظرًا اإ
ن العديد يف جمايل  ادلولية لزتاماهتاابس يخل  كلجعز اللجان عن ذأأن  ذ اإ أأهداف التمنية املس تدامة وحقوق الإنسان اإ

منا هو حق أأسايس. بني اجملالنيمن القضااي قيد املناقشة مشرتكة  . فالتعلمي ليس هدفًا للتمنية املس تدامة فقط واإ
يف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف ترسيع وترية جلنة حق املؤلف. و اليت تتناولهاالتعلمي ابجملالت  صةلشك يف  ول

ىل أأن الويبو تضطلع بأأنشطة أأخرى ت ىل أأهنا أأنشطة التقدم يف هذا اجملال. وأأشار اإ راقهبا ادلول الأعضاء عن كثب واإ
 ".متاكمةل ل متنافية

ىل  .36 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
 ييل: ما

بوثيقة "تقرير عن اللجنة أأن حتيط علاًم  "1"
ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة" 

 (؛WO/GA/48/3 )الوثيقة

ادلامئة املعنية حبق اللجنة توجه وأأن  "2"
ىل مواصةل العمل عىل  املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

؛ WO/GA/48/3 املسائل اليت تتناولها الوثيقة
ىل اللجنة ما ترى من مشورة أأو  وأأن تسدي اإ

 .القضااي توجيه بشأأن معلها املقبل عىل هذه

 [ملخصا الرئيسييل ذكل ]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015ديسمرب  11التارخي: 

 
 
 

 املؤلف واحلقوق اجملاورةق اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 احلادية والثالثون الدورة
ىل  7جنيف، من   2015ديسمرب  11اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1لبند ا

 ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةافتتح الس يد فرانسس غري، املدير العام، ادلورة احلادية والثالثني للجنة  .1
 . وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة.2 املؤلف أأو اللجنة(، ورحب ابملشاركني وافتتح البند)جلنة حق 

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

 (..SCCR/31/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 امتد منظامت غري حكومية جديدةمن جدول الأعامل: اع 3البند 

لهيا يف مرفق الوثيقة .3 ، SCCR/31/2 وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظمة غري احلكومية املشار اإ
 .الهيئة العامة الأفريقية للبثويه 

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني 4البند 

( ابلصيغة املقرتحة. وُدعيت الوفود واجلهات SCCR/30/6 رهتا الثالثني )الوثيقةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دو  .4
ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ ، copyright.mail@wipo.intاملراقبة اإ

 .2016 يناير 15وذكل يف موعد أأقصاه 

mailto:copyright.mail@wipo.int
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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/31/3و

نص موحد بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية اليت أأعدها الرئيس بعنوان  SCCR/31/3 ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة .6
 ، ونظرت فهيا.املزمع منحهاواحلقوق 

 والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة وقدمت ووفود أأخرى اقرتاحات نصية لإدراهجا يف الوثيقة. .7

ىل فهم مشرتك محلاية هيئات البث. .8  وأأسهمت املناقشات يف التقدم بغرض التوصل اإ

ة مراجعة س يعدها الرئيس لأغراض ادلورة القادمة وقّررت اللجنة مواصةل املناقشات حول هذه الوثيقة وحول وثيق .9
 للجنة ويراعي فهيا الاقرتاحات والتوضيحات املناقشة.

، ابلقرتاحات النصية احملّددة املطروحة خالل 2016يناير  20وجيوز لأعضاء اللجنة تزويد الأمانة، يف موعد أأقصاه  .10
 .، يك ينظر فهيا الرئيسSCCR/31/3هذه ادلورة خبصوص الوثيقة 

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. .11

 من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 6البند 

 SCCR/29/3و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .12
 .SCCR/30/3و SCCR/30/2و

ىل العرض املقدم من الأس تاذة واس مت .13 لزيابيث لويجوالس يدة  لويس غيبوعت اللجنة اإ  املتعلقةراسة حول ادل اإ
. ورحبت اللجنة ابلعرض SCCR/30/2، والواردة يف الوثيقة لتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمتاحفاب

ىل وشاركت الوفود والهيئات املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة نُظمت مع  رسال التعديالت والتوضيحات اإ اخلرباء. وينبغي اإ
 .2016يناير  20( يف موعد أأقصاه copyright.mail@wipo.intالأمانة )

ىل الرمس البياين اذلي عرضه الرئيس حول "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ود .14 ور واستندت املناقشات اإ
ىل املوارد ال رمس ال احملفوظات". وأأعِّد ذكل بياين ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابلستناد اإ

ىل البيّنات وحترتم وهجات النظر اخملتلفة وتدرك أأن  جراء مناقشة تستند اإ العديدة املتاحة للجنة. وس مكّن ذكل اللجنة من اإ
ىل فهم أأفضل للمواضيع الهدف املنشود ل يمتثّل يف توج  يه النقاش حنو أأية نتيجة معّينة أأو غري مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ

 ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتوخاة.

سهامات أأعضاء اللجنة  .15 وسلّط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من ال راء املعرب عهنا يف تعليقات واإ
 نفات خالل ادلورة السابقة للجنة.خبصوص موضوع حفظ املص 

وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن املواضيع املدرجة يف رمس الرئيس البياين، أأي حق النسخ والنُسخ  .16
ىل ذكل، أأثريت الشواغل اليت ميكن أأن تظهر عند النظر  الاحتياطية، والإيداع القانوين، والإعارة دلى املكتبات. والإضافة اإ

يدات والاس تثناءات املتعلقة بتكل املوضوعات والتدابري املمكن اصخاذها ملواهجة تكل الشواغل. كام قُدمت اقرتاحات يف التقي 
ىل اتباع هُنج بديةل.  تدعو اإ

mailto:copyright.mail@wipo.int
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 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. .17

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

 .SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVالوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام  .18

ىل حتديث  .19 وأأبلغت الأمانة اللحنة ابلتقدم احملرز يف الاس تجابة للطلب املقدم يف ادلورة الثالثني للجنة وادلاعي اإ
املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث واملنشورة لأغراض ادلورة خمتلف ادلراسات 

عداد دراسة نطاق  2009التاسعة عرشة للجنة يف عام  ىل تغطية لك ادلول الأعضاء يف الويبو، فضال عن اإ ىل السعي اإ واإ
جراء بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة أأشخاص غري الأشخاص الع اجزين عن قراءات املطبوعات. ومت التلكيف ابإ

جراء دراسة النطاق يف مطلع  ادلراسة احملدثة ومن املتوقّع تقدميها يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة. وسيمت التلكيف ابإ
 ومن املتوقّع تقدميها يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة. 2016 عام

التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وأأجرت اللجنة مناقشات حول موضوع  .20
ىل الواثئق املوجودة.  وعالقهتا ابدلور الأسايس اذلي يؤديه التعلمي يف اجملمتع، مع الإشارة اإ

والمتس بعض الأعضاء أأن يعد الرئيس رسام بيانيا عىل غرار الرمس البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة  .21
كتبات ودور احملفوظات يك يُس تخدم كأداة تسهم يف تركزي املناقشات عىل هذا املوضوع. والمتس بعض الأعضاء ال خرين امل 

جراء مناقشة مفتوحة بشأأن  مزيدا من الوقت للنظر يف هذا الاقرتاح. واقرتحت وفود أأخرى اإ
 ..SCCR/26/4 PROV الوثيقة

 الثانية والثالثني للجنة.وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .22

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8البند 

 .SCCR/31/5و SCCR/31/4 الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام .23

اقرتاح لتحليل املعنونة  SCCR/31/4 وعرض وفد الربازيل، نيابة عن مجموعة بلوان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الوثيقة .24
 . وقدم الأعضاء واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقرتاح.املتعلق ابلبيئة الرمقيةحق املؤلف 

دراج حق التتبع يف جدول املعنونة  SCCR/31/5 وعرض وفد الس نغال الوثيقة .25 اقرتاح من الس نغال والكونغو ابإ
. وقدم الأعضاء عة للمنظمة العاملية للملكية الفكريةأأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التاب

 واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقرتاح.

، حتت البند املتعلق ابملسائل يف جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة املوضوعان مدرجني نوس يظل هذا .26
 .الأخرى

قلمية حول موضوع وعرض الرئيس اقرتاحا بعقد دورة اس تثنائية للجنة بشأأ  .27 ن حامية هيئات البث وعقد اجامتعات اإ
حدى تكل  التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. وأأيّدت بعض اجملموعات الإقلمية الاقرتاح. وأأبدت اإ

قلمية املذكورة موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤ  سسات التعلمي والبحث اجملموعات تفضيلها لش امتل الاجامتعات الإ
قلمية أأخرى أأنه من غري الرضوري ومن السابق لأوانه عقد دورات  عاقات أأخرى. واعتربت مجموعات اإ والأشخاص ذوي اإ

عادة النظر يف الاقرتاح يف ادلورة القادمة  ماكهنا اإ نه ابإ ىل دورات اللجنة العادية. غري أأن تكل اجملموعات قالت اإ ابلإضافة اإ
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ىل توافق يف للجنة. وأأعلن الرئي ىل عدم التوصل اإ س أأنه س ُتعاد مناقشة الاقرتاح يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة ابلنظر اإ
 ال راء.

 ملخص الرئيس

أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ راء الرئيس  .28
 نة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.بشأأن نتاجئ ادلورة احلادية والثالثني للج 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

ىل  9س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .29  .2016مايو  13اإ

 [هناية الوثيقة]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016مايو  13التارخي: 

 
 
 

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 الدورة الثانية والثالثون
ىل  9جنيف، من   2016مايو  13اإ

 
 

 ملخص الرئيس
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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

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

 والثالثني الثانيةمن جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة  2البند 

ىل جدول الأعامل .SCCR/32/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2 ضافة بند خمصص اإ ( مع اإ
منية اللجنة مسامهةبشأأن  ، دون أأن يشلّك ذكل سابقة. وأأضيف ذكل البند يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل الت

)اذلي  تام ادلورةاخت من جدول الأعامل( و 9 )اذلي أأصبح البند مسائل أأخرىمن جدول الأعامل قبل  8 ابعتباره البند
 من جدول الأعامل(. 10 أأصبح البند

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

لهيا يف مرفق الوثيقة .3 ، SCCR/32/2 وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظمة غري احلكومية املشار اإ
 .(CMHاملتحف الكندي للتارخي )ويه 

 الثالثنيتقرير ادلورة احلادية و : اعامتد من جدول الأعامل 4البند 

( ابلصيغة املقرتحة. وُدعيت الوفود SCCR/31/6 اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا احلادية والثالثني )الوثيقة .4
ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ واجلهات املراقبة اإ

copyright.mail@wipo.int 2016 يونيو 15، وذكل يف موعد أأقصاه. 

 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
 البيانية وورقات العمل غري الرمسية اليت أأعدها الرئيس.، فضال عن الرسوم SCCR/32/3و SCCR/31/3و

بشأأن التعاريف ومراَجع نص موحد اليت أأعدها الرئيس بعنوان  SCCR/32/3 ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة .6
 ، ونظرت فهيا.وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها

 أأخرى تعديالت لإدخالها عىل النص. والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة واقرتحت ووفود .7

والمتست اللجنة من الرئيس أأن ينظر يف الاقرتاحات النصية والتوضيحات املُقدمة خالل ادلورة بشأأن التعاريف  .8
دراهجا يف الوثيقة  .SCCR/32/3 وموضوع امحلاية بغرض اإ

س يعدها الرئيس لأغراض ادلورة  SCCR 32/3 من الوثيقةمراَجعة  نسخةوقّررت اللجنة مواصةل املناقشات حول  .9
 القادمة للجنة.

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة. .10

mailto:copyright.mail@wipo.int
mailto:copyright.mail@wipo.int
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 من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 6البند 

 SCCR/29/3و SCCR/26/8و SCCR/26/3الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .11
 ، فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعده الرئيس.SCCR/30/3و SCCR/30/2و

ىل الرمس البياين اذلي عرضه الرئيس حول "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور  .12 واستندت املناقشات اإ
ىل املوارد احملفوظات". وأأعِّد ذكل الرمس البياين ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقش ة جوهر لك موضوع، ابلستناد اإ

ىل البيّنات وحترتم وهجات النظر اخملتلفة وتدرك أأن  جراء مناقشة تستند اإ العديدة املتاحة للجنة. وس مكّن ذكل اللجنة من اإ
ىل فهم أأفضل للمواضيع  الهدف املنشود ل يمتثّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة معّينة أأو غري مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ

 ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتوخاة.

سهامات أأعضاء اللجنة بشأأن  .13 وسلّط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من ال راء املعرب عهنا يف تعليقات واإ
تبات، خالل ادلورات موضوعات حفظ املصنفات، وحق النسخ والنُسخ الاحتياطية، والإيداع القانوين، والإعارة دلى املك 

 السابقة للجنة.

وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن عدة موضوعات ُمدرجة يف رمس الرئيس البياين، أأي الاس ترياد  .14
املوازي، وأأوجه الاس تخدام عرب احلدود، واملصنفات اليتمة واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة واملصنفات غري املتاحة يف 

ىل ذكل، أأثريت الشواغل اليت ميكن أأن تظهر عند النظر يف التقييدات والاس تثناءات املتعلقة بتكل الأسواق. والإضا فة اإ
ىل اتباع هُنج بديةل.  املوضوعات والتدابري املمكن اصخاذها ملواهجة تكل الشواغل. كام قُدمت اقرتاحات تدعو اإ

 للجنة. وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني .15

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

 .SCCR 32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .16

17.  ُ ىل العرض امل لتقييدات مرشوع ادلراسة املتعلق ابحول  قدم من الأس تاذ دانييل سينغواس متعت اللجنة اإ
نة ابلعرض . ورحبت اللج SCCR/32/4 ، والوارد يف الوثيقةوالاس تثناءات عىل حق املؤلف لأغراض الأنشطة التعلمية

املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة نُظمت مع الأس تاذ سينغ. وأأعلن الأس تاذ سينغ أأنه يعزتم  وشاركت الوفود واجلهات
، والمتس اس تكامل ادلراسة فامي خيص لك ادلول الأعضاء يف الويبو لتكون جاهزة حبلول ادلورة الثالثة والثالثني للجنة

ضافية عن القوانني ال والمتست اللجنة حتديث املعلومات الواردة يف  .وطنيةمساعدة أأعضاء اللجنة للحصول عىل معلومات اإ
رسال معلومات عن قوانينه الوطنية يك تُس تخدم  عرض الأس تاذ سينغ لأغراض دورهتا القادمة ووافق كثري من الأعضاء عىل اإ

ىل الأمانة )هبدف اس تكامل ادلراسة.  رسال التعديالت والتوضيحات اإ ( يف موعد copyright.mail@wipo.intوينبغي اإ
 .2016 يونيو 15أأقصاه 

ومن املتوقّع أأن تُقدم، يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة، دراسة نطاق بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة  .18
عاقات غري الإعاقات يف قراءةأأشخاص  ، ووصفت الإجراء اذلي ورشحت الأمانة نطاق تكل ادلراسة املطبوعات. ذوي اإ

عداد دراسة اس تقصائية تمكيلية عن القوانني الوطنية املتعلقة هبذا املوضوع لأغراض ادلورة الرابعة  س مكن من خالهل اإ

 والثالثني للجنة، وأأعلنت أأهنا س تلمتس معلومات من ادلول الأعضاء بغرض توفري بياانت لتكل ادلراسة الاس تقصائية.

mailto:copyright.mail@wipo.int
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حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وأأجرت اللجنة مناقشات  .19
ىل الواثئق املوجودة، مبا يف ذكل مرشوع ادلراسة اذلي وعالقهتا ابدلور الأسايس اذلي يؤديه التعلمي يف اجملمتع،  مع الإشارة اإ

 أأعده الأس تاذ سينغ.

غرار الرمس البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة  والمتس بعض الأعضاء أأن يعد الرئيس رسام بيانيا عىل .20
عداد ذكل  املكتبات ودور احملفوظات يك يُس تخدم كأداة تسهم يف تركزي املناقشات عىل هذا املوضوع. ووافق الرئيس عىل اإ

ىل الفئات املُحّددة يف مرشوع ادلراسة اذلي أأعده الأس   تاذ سينغ والعنارص الواردة يف الرمس البياين ابلستناد، كنقطة بداية، اإ
ىل اس تخدام الأهداف واملبادئ كوس يةل لبلوغ تفامه عام  ىل الاقرتاح ادلاعي اإ املناقشات والواثئق السابقة. وأأشار أأحد الوفود اإ

ىل البيّ  الرمس البياينوس مكّن بشأأن املواضيع املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل.  جراء مناقشة تستند اإ نات اللجنة من اإ
وحترتم وهجات النظر اخملتلفة وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتثّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة معّينة أأو غري مرغوب فهيا، 

ىل فهم أأفضل للمواضيع  ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل بل الإفضاء اإ
 املتوخاة.

 لبند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.وس يظل هذا ا .21

 مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنيةمن جدول الأعامل:  8البند 

ىل جدول الأعامل كبند خمصص دون أأن يشلّك سابقة. .22  أأدلت عدة وفود ببياانت حول هذا البند، اذلي أأضيف اإ

ن لك  .23 ىل الأمانة كتابيا يف موعد أأقصاه وقال الرئيس اإ خبصوص  2016 مايو 20البياانت، مبا يف ذكل تكل املُقدمة اإ
ىل  مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية س ُتدّون يف تقرير ادلورة الثانية والثالثني للجنة وتُرفع اإ

ىل تكل الهيئة، طبقا للقرار اذلي اصخذته امجلعية العامة املذكورة بشأأن أ لية يف تقرير اللجنة  2016 امجلعية العامة للويبو لعام اإ
 تنس يق جدول أأعامل التمنية.

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

 .SCCR/31/5و SCCR/31/4الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام  .24

 واملُقدم من SCCR/31/4 لوثيقة، الوارد يف اابلبيئة الرمقيةاقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق انقشت اللجنة و .25
اللجنة واملراقبون بأأمهية املوضوع وقدموا تعليقات وتعقيبات عىل أأعضاء ان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأقّر مجموعة بلو

حدى املداخالت عىل أأمهية ووجاهة مؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية  للمحتوايت الرمقية اذلي ُعقد الاقرتاح. وشّددت اإ
مؤخرا. ورّحب كثري من الأعضاء بفكرة النظر، يف املس تقبل، يف املواضيع املطروحة يف الاقرتاح وتقدموا ابقرتاحات خمتلفة 

ىل جدول أأعامل اللجنة ليكون بندا دامئا عىل جدول الأعام ضافة املوضوع اإ ىل اإ  ل.حول كيفية امليض قدما هبا. وقُدم اقرتاح دعا اإ

دراج حق التتبع يف جدول أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية  وانقشت اللجنة .26 اقرتاح من الس نغال والكونغو ابإ
وأأقّر أأعضاء اللجنة . SCCR/31/5 الوثيقة، الوارد يف حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

دموا تعليقات وتعقيبات عىل الاقرتاح. ورّحب كثري من الأعضاء بفكرة النظر، يف املس تقبل، يف واملراقبون بأأمهية املوضوع وق
ىل أأن يُقَدم، يف  .خمتلفة حول كيفية امليض قدما هبااملواضيع املطروحة يف الاقرتاح وتقدموا ابقرتاحات  وحظي اقرتاح دعا اإ

عداد الأس تاذ سام ريكيتسون بدمع من بعض الأعضاء. واقرتح ادلورة الثالثة والثالثني للجنة، عرض دلراسة خارجية من اإ 
جراء دراسة من دراسات اللجنة حول املوضوع.  بعض الأعضاء التلكيف ابإ

 والثالثني للجنة. وس يظل هذان املوضوعان مدرجني يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة .27
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دراج بنود جدول  .28 ىل النظر يف مواضيع وقدمت اللجنة وانقشت اقرتاحات خمتلفة تتعلق ابإ الأعامل املقرتحة واحلاجة اإ
أأخرى يف املس تقبل لأغراض معل اللجنة، مبا عكس وهجات نظر متباينة يف هذا الصدد. وستُنظم مشاورات أأخرى حول 

ضافة مواضيع جديدة. ماكنية اإ دراج املواضيع املقرتحة وحول اإ  مسأأةل اإ

قلمية والأعضاء تأأييد .29 عقد دورة اس تثنائية للجنة بشأأن حامية هيئات  ه لقرتاح الرئيسوأأبدى بعض من اجملموعات الإ
. ورأأى البعض ال خر أأنه ينبغي عقد دورة اس تثنائية بشأأن حامية هيئات البث عقب اتفاق بشأأن نطاق وأأهداف البث

 اهنا.وموضوع امحلاية اليت تكفلها املعاهدة املقرتحة، واعتربوا أأن تكل ادلورة غري لزمة أأو أأهنا سابقة لأو 

قلمية تأأييدها لقرتاح الرئيس و  .30 قلمية حول موضوع التقييدات أأبدت بعض اجملموعات الإ عقد اجامتعات اإ
قلمية احملفوظاتوالاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور  حدى تكل اجملموعات تفضيلها لش امتل الاجامتعات الإ . وأأبدت اإ

عاقات أأخرى. املذكورة موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسس ومل تبد بعض ات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
 اجملموعات الأخرى تأأييدها لقرتاح الرئيس.

 ملخص الرئيس

أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ راء الرئيس  .31
 والثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة. الثانيةبشأأن نتاجئ ادلورة 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10البند 

ىل  14س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .32  .2016نومفرب  18اإ

 ]هناية الوثيقة[


