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  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 اقحودية االثالثقن الداة 
ىل  7جنيف، من   2015 ديسمرب 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 )جلنة حق املؤلف أأو اللجنة(، ورحب ابملشاركني وافتتح البند

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

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

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

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

 الثالثنيمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  4البند 

( ابلصيغة املقرتحة. وُدعيت الوفود واجلهات SCCR/30/6 )الوثيقة الثالثنياعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .4
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 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 5البند 

 SCCR/30/5وSCCR/27/6 و .SCCR/27/2 REV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .5
 .SCCR/31/3و

نص موحد بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية  بعنواناليت أأعدها الرئيس  SCCR/31/3 الوثيقةورحبت اللجنة بعرض  .6
 ، ونظرت فهيا.واحلقوق املزمع منحها

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

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

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

رطروحة لالل املّددة احملنصية ال قرتاحات لاب، 2016يناير  20، يف موعد أأقصاه الأمانة يدتزواللجنة عاا  لأ وز جيو  .10
 ، يك ينظر فهيا الرئيس.SCCR/31/3خبصوص الوثيقة هذه ادلورة 

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

  ات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتس تنناالاتقييدات وال من جدول الأعامل:  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  .13 لزيابيث لويجالس يدة و  لويس غيبوواس متعت اللجنة اإ  املتعلقةراسة حول ادل اإ
. ورحبت اللجنة ابلعرض SCCR/30/2، والواردة يف الوثيقة والاس تننا ات عىل حق املؤلف للمتاحفلتقييدات اب

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

ىل الرمس البياين اذلي عرضه املناقشات استندت و  .14 حول "الاس تننا ات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور الرئيس اإ
ىل املوارد بياين ال رمس ال ذكلوأأِعد  .احملفوظات" ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابلستناد اإ

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

 ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتولاة.

سهامات أأعاا  اللجنة الرئيس وسلّط  .15 الاو  عىل بعض العنارص املس تقاة من الآرا  املعرب عهنا يف تعليقات واإ
 ص موضوع حفظ املصنفات لالل ادلورة السابقة للجنة.خبصو 

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

يف التقييدات والاس تننا ات املتعلقة بتكل املوضوعات والتدابري املمكن اختاذها ملواهجة تكل الشواغل. كام قُدمت اقرتاحات 
ىل اتباع ُُنج بديةل  .تدعو اإ
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 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. .17

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

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

ىل حتديث الأمانة اللحنة ابلتقدم بلغت أأ و  .19 احملرز يف الاس تجابة للرطلب املقدم يف ادلورة الثالثني للجنة وادلاعي اإ
  ات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث واملنشورة لأغراض ادلورةخمتلف ادلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تننا

ىل تغرطية لك ادلول ا 2009التاسعة عرشة للجنة يف عام  ىل السعي اإ عداد دراسة نرطاق  عن لأعاا  يف الويبو، فاالواإ اإ
ا  جر مت التلكيف ابإ و. بشأأن التقييدات والاس تننا ات لفائدة أأشخاص غري الأشخاص العاجزين عن قرا ات املرطبوعات

جرا  دراسة النرطاق يف مرطلع يمت وس توقّع تقدميها يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة. ومن امل راسة احملدثة ادل التلكيف ابإ
 ها يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.ومن املتوقّع تقدمي  2016 عام

والتدريس والبحث مؤسسات التعلمي الاس تننا ات لفائدة موضوع التقييدات واللجنة مناقشات حول وأأجرت  .20
ىل الواثئق املوجودة. مع الإشارةوعالقهتا ابدلور الأسايس اذلي يؤديه التعلمي يف اجملمتع،   اإ

رسام بيانيا عىل غرار الرمس البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تننا ات لفائدة بعض الأعاا  أأن يعد الرئيس والمتس  .21
ن والمتس بعض الأعاا  الآخريهذا املوضوع. املناقشات عىل يف تركزي  تسهماملكتبات ودور احملفوظات يك يُس تخدم كأداة 

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

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة. .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 الوثيقة ،ان أأمري ا الالتينية وال ارييبدلنيابة عن مجموعة ، وفد الربازيلوعرض  .24
 وقدم الأعاا  واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقرتاح.. حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية

دراج حق التتبع يف جدول املعنونة  SCCR/31/5 د الس نغال الوثيقةوفوعرض  .25 اقرتاح من الس نغال والكونغو ابإ
وقدم الأعاا  . أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقرتاح.

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

قلميية حول دورة اس تننائية للجنة بشأأن حامية الرئيس اقرتاحا بعقد وعرض  .27 موضوع هيئات البث وعقد اجامتعات اإ
قلميية يّدت أأ و التقييدات والاس تننا ات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.  حدى تكل ت وأأبد قرتاح.الابعض اجملموعات الإ اإ

قلميية املذكورة موضوع التقييدات والاس تننا ات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث اجملموعات تفايلها  لش امتل الاجامتعات الإ
عاقات أأخرى.  قلمييةواعتربت والأشخاص ذوي اإ عقد دورات  ه من غري الرضوري ومن السابق لأوانهأأخرى أأن مجموعات اإ

ىل دورات اللج  م اُناغري أأن تكل اجملموعات  .نة العاديةابلإضافة اإ نه ابإ عادة  قالت اإ  ادلورة القادمة يفقرتاح نظر يف الاال اإ



4 
 

ىل توافق يف قرتاح يف ادلورة الثانية والثُتعاد مناقشة الالرئيس أأنه س  اوأأعلن للجنة.  ىل عدم التوصل اإ الثني للجنة ابلنظر اإ
 الآرا .

 ملخص الرئيس

آرا  الرئيس  .28 أأحاطت اللجنة علام مبامون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ
 الثالثني للجنة وأأنه ل خياع ابلتايل ملوافقة اللجنة.احلادية و ادلورة  نتاجئبشأأن 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

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

 ]ُناية الوثيقة[


