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 اجلمعية العامة للويبو
 

 ن(ية والعشرلثاثال العادية)الدورة واألربعون  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017 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
ومايو  2016 نومفرب، أأي يف 2016أأكتوبر يف  ُعقدتوامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اليت  السادسةالاجامتعات 

 .2018ودورتني عاديتني يف  2017 نومفرب. وتزمع اللجنة عقد دورة عادية يف 2017

ىل  3والأربعني اليت عقدت يف الفرتة من  الثامنةيف دورهتا  ،امجلعية العامة للويبو درست و .2 ، تقرير 2016 أأكتوبر 11اإ
( ومهنا مناقشة حامية هيئات البث فضاًل عن التقييدات والاس تثناءات عىل WO/GA/48/3وضع أأعامل اللجنة )الوثيقة 

؛ WO/GA/48/3أأن حتيط علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقة   1قوق اجملاورة. وقررت ما ي:ي:  حق املؤلف واحل
ىل مواصةل العمل عىل املسائل اليت تتناولها اللجنة توجه وأأن   2  ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

  .WO/GA/48/3 الوثيقة

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة ملخصا الرئيس دلوريت  .ابللجنةلعمل املتعلق هذه الوثيقة معلومات حمدثة عن وضع ا تضمو  .3
 والثالثني. والرابعةوالثالثني  الثالثةاللجنة 

 حامية هيئات البث أألف.

هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية للمناقشة يف مجيع دورات اللجنة اليت عقدت منذ  حاميةحتديث  خضع .4
 .2007اللتان كّرس تا حرصًا لهذا املوضوع يف عام  ن، ومهنا ادلوراتن الاس تثنائيتا1998عام 

صية اليت قدمهتا جلنة حق عىل التو  2012ووافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا احلادية والأربعني املعقودة يف عام  .5
عداد اللجنة معلها من أأجلهذه 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
 .ّد  حامية هيئات البث وهيئات البث الكب:ي عمعناها التقليديمعاهدة دولية حت 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، عما يف ذكل العمل   .2014 دبلومايس يف عاممؤمتر  عقدنص ميكّن من البت يف  اإ

ودورهتا السابعة والأربعني املعقودة يف  2014ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام 
 أأي قرار يف بند جدول الأعامل املتعلق بتقرير جلنة حق املؤلف. 2015 عام

البث ووهجت جلنة  بشأأنأأي قرار  2016والأربعني املعقودة يف عام  العامة للويبو يف دورهتا الثامنة مل تتخذ امجلعيةو .7
ىل مواصةل العمل عىل لك املوضوعات اليت يتناولها تقرير اللجنة.  حق املؤلف اإ

 ،وانقش هتا SCCR/31/3يف الوثيقة  للجنة حق املؤلف والثانية والثالثني الثالثني احلادية يف دورهتا اللجنة ونظرت .8
يف  الوثيقة وقد ُأعدت نسخة منقحة لهذه.  موحدا بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها نص   بعنوانويه 

 نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها  واستندت حتت عنوان  SCCR/32/3 الوثيقة
ىل ورقات العمل التقنية غري الرمسية اليت أأ  لهيا اللجنة واإ  عدها الرئيس يف مناقشاهتا.اإ

عداد نسخة مراَجعة من الوثيقة  .9 لأغراض دورهتا الثالثة والثالثني مع مراعاة  SCCR/32/3وطلبت اللجنة اإ
مة خالل ادلورة الثانية والثالثني.  الاقرتاحات النصية والتوضيحات املقدَّ

ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية وانقشت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني نسخة جديدة من  نص موحد  .10
(. وأأبدت اللجنة تعليقات ومقرتحات مت توحيدها كوثيقة من SCCR/34/3 واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى  )الوثيقة

، عىل أأن يكون مفهوما أأن الوثيقة قد نظمت يف ثالثة أأجزاء منفصةل لتيسري SCCR/34/4واثئق الرئيس يف الوثيقة 
عطاءدون املداولت،  ىل امجلعية العامة للويبو بشأأن هذا البند من جدول الأعامل اإ  .أأي أأمهية لهذا الرتتيب. ومل تقدم توصية اإ

  للجنة.  والثالثني اخلامسةيف جدول أأعامل ادلورة  وس يظل بند حامية هيئات البث مدرجاً  .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 الآن. 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
آخر( ليك تقدم يف دورهتا الثامنة والعرشين توصيات عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات  أأو أأي شلك أ

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 عما 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
يف  دتنيقو املع والثامنة والأربعني ا السابعة والأربعنيهيمل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورتو املتعلق بتقرير جلنة حق املؤلف.

ىل مواصةل العمل عىل لك املوضوعات اليت يتناولها  اللجنةووهجت  ،يف هذا البندأأي قرار عىل التوايل  2016و 2015 عام اإ
 .جلنة حق املؤلف تقرير

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

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

اليت أأعدهتا اجملموعة الأفريقية والربازيل  ( SCCR/29/4  )الوثيقة SCCR/26/3النصوص املقرتحة الواردة يف الوثيقة 
كوادور والهند وأأوروغواي ت والتقييدات اقرتاح عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظا وثيقة ، و واإ

عاقات أأخرى  اهتأأعد، واليت (SCCR/33/4الوثيقة )  والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
 الأرجنتني.

ىل الرمس البياين غري الرمسي بشأأن  .17 جراء مناقشات استنادا اإ ووافقت اللجنة خالل دورهتا الثالثني عىل اإ
ق ح قدمه الرئيس أأثناء ادلورة التاسعة والعرشين للجنةاذلي   تبات ودور احملفوظاتالاس تثناءات والتقييدات لفائدة املك  

، واصلت اللجنة مناقشاهتا الواحدة والثالثني والثانية والثالثني والثالثة والثالثني والرابعة والثالثني. وخالل دوراهتا املؤلف
ىل الرمس البياين غري الرمسي وتبادلت الآراء بشأأن عدد من املواضيع. ونتيجة للمناقشات اليت دارت خالل ادلورة  استنادا اإ

دراجالرابعة والثالثني، مت  (. وس تواصل اللجنة SCCR/34/5وثيقة من واثئق الرئيس )الوثيقة كغري الرمسي  الرمس البياين اإ
ماكنية أأن يصبح هذا املناق   .وثيقة معل للجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني الرمس البياينشات بشأأن اإ

ىل وانقشت اإ و  .18 ىل هذه الواثئق، اس متعت اللجنة يف دوراهتا التاسعة والعرشين والثالثني واحلادية والثالثني اإ ضافة اإ
والتقييدات عىل حق املؤلف: املكتبات ودور وثيقتني أأعدهام الأس تاذ كينيت كروز وهام  الاس تثناءات  بشأأن عروض

( و ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور SCCR/29/3احملفوظات  )الوثيقة 
فضاًل عن (، SCCR/30/3يف ذكل احلني )الوثيقة  احملفوظات: حمدثة ومنقحة  اليت مشلت ادلول الأعضاء يف الويبو

( اليت أأعدها الس يد  SCCR/30/2شأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املتاحف  )الوثيقة  ادلراسة ب 
 لويس غيبو. اكان والأس تاذة فرانسوا جون
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ووافقت اللجنة، خالل دورهتا الرابعة والثالثني، عىل حتديث دراسة الأس تاذ كروز الواردة يف  .19
ملتاحف، مع عرض اب لفائدةتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات ت واملعلومات امل ومواصةل مجع البياان SCCR/30/3 الوثيقة

ىل امجلعية العامة للويبو بشأأن هذا البند من جدول الأعاملالنتاجئ يف دورهتا اخلامسة والثالثني. ومل تُ   .قدم توصية اإ

ىل ذكل، طلبت اللجنة  .20 لتقييدات ا هتملثالثني أأن تقرتح مرشوع خطة معل الأمانة يف دورهتا الرابعة وا منوابلإضافة اإ
املقبل للجنة  العملأأثناء اعامتدها  وتنظر يفوالاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات حىت يتس ىن للجنة أأن تناقش 

 .يف دورهتا اخلامسة والثالثني

يف جدول أأعامل ادلورة  وس يظل بند التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات مدرجاً  .21
 .والثالثني للجنة الثالثة

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

عاقات فامي خيص .22 ، أأخرى مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
ووافقت عىل  ، اللجنة عىل مواصةل معلها2012م يف عا املعقودةاحلادية والأربعني  خالل دورهتا ،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
آخر( ليك تقدم يف دورهتا الثالث ني توصيات عن التقييدات منوذيج أأو توصية مشرتكة أأو معاهدة أأو أأي شلك أ

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 عما  اليت يتناولهاالقضااي 

َّنة يف الفقرة السابقة. 2012عام   واملبي

مل تتخذ و .هذا البندأأي قرار يف  2014ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السادسة والأربعني املعقودة يف عام  .24
عىل التوايل أأي قرار  2016و 2015دورتهيا السابعة والأربعني والثامنة والأربعني املعقودتني يف عام يف عامة للويبو امجلعية ال

ىل مواصةل العمل عىل لك املوضوعات اليت يتناولها تقرير ال يف هذا البند ووهجت   .جلنة حق املؤلفلجنة اإ

ىل صك : ل الأعامل هذاقيد النظر فامي يتعلق ببند جدو  الواثئق ي:ي 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 الوثيقة) والأشخاص ذوي اإ
  الأهداف واملبادئ بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث ووثيقة 
ووثيقة  اقرتاح عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة  ،اليت قدمهتا الولايت املتحدة الأمريكية (SCCR/27/8 )الوثيقة

عاقات أأخرى   املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
 ا الأرجنتني.هت(، واليت أأعدSCCR/33/4)الوثيقة 

ىل هذه الواثئق، قدم الرئيس يف ادلورة الثانية والث .26  البياين غري رمسي شبيه ابلرمس رمس بياينالثني للجنة وابلإضافة اإ
اذلي أأعد بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. وواصلت اللجنة خالل دورتهيا الثالثة والثالثني 

دورهتا الرابعة والثالثني،  والرابعة والثالثني املناقشات بشأأن الرمس البياين غري الرمسي، ونتيجة للمناقشات اليت دارت خالل
(. وس تواصل اللجنة املناقشات بشأأن SCCR/34/6أأصبح الرمس البياين غري الرمسي وثيقة من واثئق الرئيس )الوثيقة 

ماكنية أأن يصبح هذا   .وثيقة معل للجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني الرمس البيايناإ
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ىل وعالوة عىل ذكل، اس متعت اللجنة خالل ادلورة الثال  .27 عرض وشاركت يف املناقشات حول الثة والثالثني للجنة اإ
( اليت أأعدها SCCR/33/6 دراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يف الأنشطة التعلميية  )الوثيقة 

يف دانييل س نغ. وسيمت حتديث ادلراسة لتشمل بعض املوضوعات الإضافية اليت طلبهتا ادلول الأعضاء وعرضت  الأس تاذ
ىل عرض عن   .التحديث وضعيةادلورة اخلامسة والثالثني. واس متعت اللجنة خالل دورهتا الرابعة والثالثني اإ

بليك ريد والس يدة اكرولني نكويب تقريرا مرحليا عن دراسة نطاق حول التقييدات  املؤلفني الس يدوقدم لك من  .28
عاقات أأخرى. وقد س بق تقدمي اس تبيان بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة  والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي اإ

ىل ادلول الأعضاء، وس تدرج نتاجئ هذا الاس تبيان يف ادل راسة الهنائية لتحديد النطاق. الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى اإ
 .ومن املتوقع تقدمي عرض لدلراسة الهنائية يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة

ىل  .29 ىل ورحبت بواس متعت اللجنة خالل دورهتا الرابعة والثالثني اإ عرض قدمته الأمانة بشأأن مرشوع تيسري الوصول اإ
ىل امجلعية اذلي وزع عىل ادلول الأعضاء يف الويبو. ومل تُ املواد التعلميية ووحدات التعمل والاس تبيان ذي الصةل  قدم توصية اإ

 .العامة للويبو بشأأن هذا البند من جدول الأعامل

التقييدات هتم الأمانة أأن تقرتح مرشوع خطة معل  منوعالوة عىل ذكل، طلبت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني  .30
عاقات أأخرىوالبحوالاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي   وتنظر يف، حىت يتس ىن للجنة أأن تناقش ث والأشخاص ذوي اإ

 يف دورهتا اخلامسة والثالثني. للجنةاملقبل  العملاثناء اعامتدها 

عاقات أأخرى مدرجًا يف  .31 وس يظل بند التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
 . للجنةوالثالثني اخلامسةجدول أأعامل ادلورة 

 أأخرىمسائل  .جمي

 حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية

ىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قدمت يف دورهتا احلادية والثالثني للجنة  .32  حق املؤلفوجتدر الإشارة اإ
طار بند جدول  SCCR/31/4 الوارد يف الوثيقة  اقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية  2015يف ديسمرب  يف اإ

 الأعامل املعنون  مسائل أأخرى  يف لك دورة منذ ذكل احلني.

جراء دراسة نطاق بشأأن أأثر املس تجدات الرمقية عىل التلكعىل  نيثيدورهتا الثالثة والثال يف ووافقت اللجنة .33 ف ابإ
 .2017ادلورة اخلامسة والثالثني يف نومفرب  خاللعرض ضية. وس تُ تطور الأطر القانونية الوطنية طيةل الس نوات العرش املا

اليت أأعدهتا نطاق ال راسة دلبعرض املهنجية والتقرير الأويل  خالل دورهتا الرابعة والثالثني وأأحاطت اللجنة علام .34
عداد دراسة  بيري سريين:ياها الأس تاذ لخص معلية العصف اذله ي اليت أأجر عمادلكتورة غيدلا روس تاما، و  كجزء من معلية اإ

 .النطاق

 .ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة جدول أأعامل مدرجا يفحتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية  بند وس يظل .35

 حق التتبع

ىل أأن   .36 دراج حق التتبع يف جدول أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة وجتدر الإشارة اإ اقرتاح من الس نغال والكونغو ابإ
قد مت تقدميه  SCCR/31/5 الوارد يف الوثيقة  عنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكريةامل 

 يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة.



WO/GA/49/5 
6 
 

 

ىل عرض  .37  الأس تاذ سام ريكيتسون. التتبع قدمه الفيديو عن حق عربواس متعت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والثالثني، اإ
عداد وأأقر الأعضاء واملراقبون بأأمهية املوضوع وقدموا تعليقاهتم وطرحوا أأس ئةل عن العرض. وطلبت اللجنة دراسة تتناول  اإ

 الآاثر الاقتصادية لهذا احلق.

يف مقر الويبو جبنيف  2017أأبريل  28يف  التتبع اخلاص ابلفنانمؤمتر دويل بشأأن حق  نُظموبناء عىل طلب اللجنة،  .38
من  التتبع. وتناول املؤمتر بعض القضااي الرئيس ية اليت أأاثرها تطبيق حق حق املؤلف الرابعة والثالثني للجنةقبل ادلورة 

آاثره احملمتةل عىل أأسواق املصنفات الفنيةا  .ملنظورين القانوين والاقتصادي عىل حد سواء، عما يف ذكل أ

ىل تقرير مرح:ي عن ادلراسة وقُ  .39 دم ملخص لوقائع املؤمتر يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة. واس متعت اللجنة أأيضا اإ
ادلورة اخلامسة والثالثني تعرض النسخة املكمتةل من ادلراسة يف . وس ُ التتبعاجلارية بشأأن الآاثر الاقتصادية املرتتبة عىل حق 

 .للجنة

 .ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ل أأعاملجدو  يف التتبعحق  بند وس يظل .40

ىل  .41 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
 ي:ي: ما

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

WO/GA/49/5؛) 

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

ىل الوثيقة؛  هذه املسائل اليت تتناولها وأأن تسدي اإ
اللجنة ما ترى من مشورة أأو توجيه بشأأن معلها 

 .املقبل عىل هذه القضااي

 [ملخصا الرئيسي:ي ذكل ]



 

 

 

 

A 

 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 نومفرب 18التارخي: 

 
 
 

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
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 جدول الأعامل: افتتاح ادلورة من 1البند 

ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق والثالثني للجنة  الثالثةاملدير العام، ادلورة انئبة ، س يلفي فورابن ةالس يد تافتتح .1
 ابملشاركني. وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة. ت)جلنة حق املؤلف أأو اللجنة(، ورحب اجملاورة

 والثالثني الثالثةمن جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة  2البند 

 (..SCCR/33/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

لهيا يف مرفق ح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظامتوافقت اللجنة عىل من .3  اتغري احلكومية املشار اإ
الاحتاد الكندي (، وAfLIA) الرابطات واملؤسسات الأفريقية للمكتبات ودوائر الإعالم ، ويهSCCR/33/2 الوثيقة

املكتبة (، و FEMA) احتاد املوس يقيني الرشاكء(، و EUA) رابطة اجلامعات الأوروبية(، و CFLA) لرابطات املكتبات
 .(NLS) الوطنية للسويد

 الثالثنيتقرير ادلورة الثانية و  مرشوع من جدول الأعامل: اعامتد 4البند 

( ابلصيغة املقرتحة. وُدعيت الوفود SCCR/32/5 والثالثني )الوثيقة الثانيةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .4
ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ واجلهات املراقبة اإ

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

 عامل: حامية هيئات البثمن جدول الأ  5البند 

 SCCR/30/5وSCCR/27/6 و .SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .5
، فضال عن الرسوم البيانية وورقات العمل غري SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و SCCR/31/3و

 الرمسية اليت أأعدها الرئيس.

نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف اليت أأعدها الرئيس بعنوان  SCCR/33/3 ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة .6
تعليقات عىل مرشوع املُعنونة  SCCR/33/5 ، وأأحاطت علام ابلوثيقة، ونظرت فهياوموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها

 .واملُقدمة من وفود الأرجنتني وكولومبيا واملكس يك معاهدة حامية هيئات البث

ىل اللج  .7 س امي املس تفيدين،  نة املواضيع الواردة يف الرمس البياين غري الرمسي بشأأن  القضااي الأخرى ، لوقدم الرئيس اإ
دارة احلقوق.  ومدة امحلاية، والتقييدات والاس تثناءات، وتدابري امحلاية التكنولوجية، واملعلومات اخلاصة ابإ

 .SCCR/33/5 لوثيقةوتبادلت وهجات نظرها خبصوص اوالمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح  .8

ىل الوثيقة .9 يف جلسات غري رمسية عقدهتا اللجنة. وقُدمت اقرتاحات  SCCR/33/3 وأأجريت املناقشات املستندة اإ
ىل فهم مشرتك للتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.  نصية أأثناء تكل اجللسات بغرض التوصل اإ

ئيس لأغراض ادلورة س يعدها الر  SCCR/33/3 الوثيقةمن عة مراجَ  نسخةوقّررت اللجنة مواصةل املناقشات حول  .10
القادمة للجنة ويراعي فهيا الاقرتاحات النصية والتوضيحات املُقدمة خالل ادلورة فامي خيص التعاريف وموضوع امحلاية 

ىل توافق الآراء واحلقوق املزمع منحها، فضال عن القضااي الأخرى املذكورة يف رمس الرئيس البياين، وذكل هبدف التوصل  اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية هيئات البث.  الالزم لدلعوة اإ
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 والثالثني للجنة. الرابعةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .11

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

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 دول الأعامل يهالواثئق املتعلقة هبذا البند من ج .12
 ، فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعده الرئيس.SCCR/33/4و SCCR/30/3و SCCR/30/2و

ىل الرمس البياين  .13 اذلي عرضه الرئيس حول  الاس تثناءات والتقييدات لفائدة غري الرمسي واستندت املناقشات اإ
الرمس البياين ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابلستناد املكتبات ودور احملفوظات . وأأِعد ذكل 

ىل ا ىل البيّنات وحترتم وهجات النظر اخملتلفة ملوارد العديدة املتاحة للجنة. و اإ جراء مناقشة تستند اإ ميكّن ذكل اللجنة من اإ
ىل فهم أأفضل وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتثّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة مع  ّينة أأو غري مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ

 للمواضيع ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتوخاة.

خالل سهامات أأعضاء اللجنة وسلّط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من الآراء املعرب عهنا يف تعليقات واإ  .14
صنفات، وحق النسخ والنُسخ الاحتياطية، والإيداع القانوين، والإعارة دلى حفظ امل  بشأأن مواضيع ادلورات السابقة للجنة

الاس ترياد املوازي، وأأوجه الاس تخدام عرب احلدود، واملصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة و املكتبات،
 .واملصنفات غري املتاحة يف الأسواق

التقييدات عىل  ُمدرجة يف رمس الرئيس البياين، أأي مواضيعظر بشأأن عدة وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات الن .15
ىل ذكل، مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات، وتدابري امحلاية التكنولوجية، والعقود، وحق ترمجة املصنفات . والإضافة اإ

لتدابري املمكن اختاذها وا  املواضيعأأثريت الشواغل اليت ميكن أأن تظهر عند النظر يف التقييدات والاس تثناءات املتعلقة بتكل
ىل اتباع ُُنج بديةل.  ملواهجة تكل الشواغل. كام قُدمت اقرتاحات تدعو اإ

وعرض الرئيس نسخة مراَجعة من رمس الرئيس البياين غري الرمسي بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات  .16
ىل املناقشات اليت دارت يف الل  ىل التعليق علهيا. ودور احملفوظات، اذلي أأِعد استنادا اإ جنة ودعا ادلول الأعضاء واملراقبني اإ

وطلبت ادلول الأعضاء مزيدا من الوقت واحتفظت حبقها يف التعليق علهيا يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة. وطلب بعض 
جراء مزيد من املناقشات بشأأن الاقرتاحات الواردة يف الوثيقتني ادلورة يف  SCCR/33/4و SCCR/29/4 الأعضاء اإ

 القادمة للجنة.

 والثالثني للجنة. الرابعةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .17

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 PROV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .18
وموجز غري رمسي أأعده  فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعده الرئيس، SCCR 33/6و SCCR 33/4و

 .ريد بليك الأس تاذ

19.  ُ ىل العرض امل لتقييدات والاس تثناءات عىل ادلراسة املتعلقة ابحول  قدم من الأس تاذ دانييل سينغواس متعت اللجنة اإ
غراض الأنشطة  مييةحق املؤلف لأ نة ابلعرض وشاركت الوفود . ورحبت اللج SCCR/33/6 يف الوثيقة ة، والواردالتعل

ىل الأمانة املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة نُظمت مع الأس تاذ سينغ.  واجلهات رسال التعديالت والتوضيحات اإ وينبغي اإ
(ntcopyright.mail@wipo.i يف موعد أأقصاه )اس تجابة لالقرتاحات نه يعزتموقال الأس تاذ سينغ اإ  .2017 فرباير 1 ،
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 .لأغراض ادلورة الرابعة والثالثني للجنة ادلراسةالعمل عىل اس تكامل  والطلبات الإضافية اليت ترد من ادلول الأعضاء،
 دورهتا القادمة. والمتست اللجنة حتديث املعلومات الواردة يف عرض الأس تاذ سينغ لأغراض

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

اقرتاح عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات املُعنونة  SCCR/33/4 الأس تاذ سينغ، والوثيقة
عاقات أأخرى شخاص ذوي اإ ، واليت قدهما ورشهحا وفد والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأ

 .SCCR/33/4 لوثيقةالأرجنتني. وأأحاطت اللجنة علام اب

عىل غرار الرمس عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث، رسام بيانيا ورشح الرئيس قدم و  .21
البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يك يُس تخدم كأداة تسهم يف تركزي املناقشات عىل 

املُحّددة يف مرشوع ادلراسة اذلي أأعده الأس تاذ سينغ وأأوحض الرئيس أأن ذكل الرمس البياين يشمل الفئات  هذا املوضوع.
ىل البيّنات وحترتم  الرمس البياينوس ميكّن والعنارص الواردة يف املناقشات والواثئق السابقة.  جراء مناقشة تستند اإ اللجنة من اإ

نة أأو غري مرغوب فهيا، بل وهجات النظر اخملتلفة وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتثّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة معيّ 
ىل فهم أأفضل للمواضيع   ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتوخاة.املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل الإفضاء اإ

ضافية. وطلبت بعض ادلول  دراج مواضيع اإ وأأشادت ادلول الأعضاء واجلهات املراقبة ابلرمس البياين وقدمت اقرتاحات ابإ
دراج مواضيع جديدة يف ادلراسة اليت أأعدها الأس تاذ سينغ ومل تُبد أأية اعرتاضات عىل ذكل. واقرتحت مجموعة بدلان الأع ضاء اإ

آاثر التقييدات والاس تثناءات املُحّددة يف الترشيع الوط ي عىل اس تخدام  جراء دراسة لتقيمي أ أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ
 طار تلبية الاحتياجات التعلميية والبحثية.املصنفات والنُسخ عرب احلدود يف اإ 

عرضا أأوليا عن دراسة النطاق بشأأن  كييك كونسل وشان دورانوقدم الأس تاذ بليك ريد واحملاميان املتدرابن  .22
عاقات غري الإعاقات يف قراءة املطبوعات، ووصفا للمواضيع املزمع أأن  التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي اإ

يان. وس ُتعرض ادلراسة الاكمةل، اليت س ُتجرى ابلتعاون مع الأس تاذة اكرولني نكويب من جامعة كيب اتون، يشملها اس تب 
ىل ادلول الأعضاء اس تبيان قصري بشأأن املواضيع املتناوةل يف العرض. يف  ادلورة الرابعة والثالثني للجنة. وسرُيسل اإ

 الثالثني للجنة.و  الرابعةوس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .23

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8البند 

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

 واملُقدم من SCCR/31/4 لوثيقة، الوارد يف ااقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقيةانقشت اللجنة و .25
اللجنة واملراقبون بأأمهية املوضوع وقدموا مزيدا من التعليقات والتعقيبات أأعضاء ان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأقّر مجموعة بدل

جراء دراسة نطاق بشأأن أأثر  ىل التلكيف ابإ عىل الاقرتاح. وأأيّدت اللجنة الاقرتاحات اليت قدمهتا بعض الوفود ودعت فهيا اإ
ضافة املوضوع  املس تجدات الرمقية عىل تطور الأطر ىل اإ القانونية الوطنية طيةل الس نوات العرش املاضية. وقُدم اقرتاح دعا اإ

ىل جدول أأعامل اللجنة ليكون بندا دامئا عىل جدول الأعامل.  اإ

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

اللجنة أأعضاء عرب الفيديو. وأأقّر  بعرض عن حق التتبع قدمه الأس تاذ سام ريكيتسون من جامعة ملبورن.اللجنة واملراقبون 
وا أأس ئةل خبصوص العرض. وأأيّدت اللجنة الاقرتاحات اليت قدمهتا بعض واملراقبون بأأمهية املوضوع وقدموا تعليقات وطرح

ىل عقد مؤمتر قبل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة بشأأن القضااي اليت يثريها تطبيق حق التتبع من  الوفود ودعت فهيا اإ
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آاثره احملمتةل عىل أأسواق املص  نفات الفنية، وكذكل التلكيف املنظورين القانوين والاقتصادي عىل حد سواء، عما يف ذكل أ
جراء دراسة تتناول حتديدا التبعات الاقتصادية ذلكل احلق.  ابإ

 الرابعة والثالثني للجنة.وس يظل هذان املوضوعان مدرجني يف جدول أأعامل ادلورة  .27

 ملخص الرئيس

آراء الرئيس  أأحاطت اللجنة علام عمضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور .28 أ
 والثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة. الثالثةبشأأن نتاجئ ادلورة 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

ىل  1س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .29  .2017 مايو 5اإ

 ]ُناية الوثيقة[
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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون الرابعةالدورة 
ىل  1جنيف، من   2017مايو  5اإ

 
 

 ملخص الرئيس
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 جدول الأعامل: افتتاح ادلورة من 1البند 

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

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسجدول الأعامل:  من 2البند 

انتخبت اللجنة الس يد دارين اتنغ هينغ ش مي رئيسا للجنة، وانتخبت الس يد اكرول كوش ينييك والس يد عبد العزيز ديينغ  .2
 للجنة. انئبني للرئيس للفرتة املبتدئة مع افتتاح ادلورة الرابعة والثالثني للجنة وحىت افتتاح ادلورة الثامنة والثالثني

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة الرابعة والثالثني 3البند 

(. والُتمس من الأمانة تقدمي عرض موجز .SCCR/34/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .3
 مسائل أأخرى.أأي من جدول الأعامل،  9 عن تنفيذ معاهدة مراكش مضن البند

 امل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدةمن جدول الأع 4البند 

لهي تنيغري احلكومي  تنيوافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظم  .4  ي يف مرفقاماملشار اإ
، وكذكل (FUISاحتاد املؤلفني الإيطاليني )، و (CARFACجهبة متثيل الفنانني الكنديني ) ام، وهSCCR/34/2 الوثيقة
 .CONVERGENCE مجلعية

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة والثالثني 5د البن

(. وُدعيت الوفود واجلهات .SCCR/33/7 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثالثة والثالثني )الوثيقة .5
ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ ، copyright.mail@wipo.intاملراقبة اإ

 .2017 يونيو 15وذكل 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
، فضال عن رسوم بيانية وورقات SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و SCCR/31/3و

 معل غري الرمسية أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.

نص موحد ومراَجع بشأأن وفامي خيص حامية هيئات البث، رحبت اللجنة ابلنسخة اجلديدة من الوثيقة املعنونة  .7
 وانقشت اللجنة(. SCCR/34/3 )الوثيقة خرىالتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأ 

وأأبدت تعليقات وقدمت اقرتاحات. ومُجّعت هذه التعليقات والاقرتاحات يف وثيقة للرئيس ويه  SCCR/34/3 الوثيقة
ُمرتّبة يف ثالثة أأجزاء منفصةل لغرض تسهيل  SCCR/34/4 عىل أأن يُفهم من ذكل أأن الوثيقة ،SCCR/34/4 الوثيقة

آخر.  املداولت، ول يُقصد من ذكل الرتتيب أأي غرض أ

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة. .8

 من جدول الأعامل: تقييدات واس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 7البند 

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 لبند من جدول الأعامل يهالواثئق املتعلقة هبذا ا .9
ليه  سابقلجامتع ، فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعد SCCR/33/4و SCCR/30/3و SCCR/30/2و سيُس ند اإ

mailto:copyright.mail@wipo.int
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س تثناءات لفائدة الاتقييدات وال  عن رمسيالبياين غري ال رمس ويكون وثيقة للرئيس. وانقشت اللجنة ال SCCR/34/5 الرمز
ىل وثيقة معل للجنة يف دورهتا املقبةل كتبات ودور احملفوظاتامل  ماكنية أأن يتحّول ذكل الرمس اإ  .وس تواصل مناقشة اإ

ومواصةل مجع البياانت واملعلومات عن  SCCR/30/3 ووافقت اللجنة عىل حتديث دراسة كروز الواردة يف الوثيقة .10
 لنتاجئ عىل اللجنة يف دورهتا املقبةل.املتاحف، عىل أأن تُعرض ا س تثناءات لفائدةالاتقييدات وال 

س تثناءات لفائدة املكتبات ودور الاتقييدات ووالمتست اللجنة من الأمانة أأن تقرتح مرشوع خطة معل بشأأن ال  .11
 ليك تناقشه اللجنة يف دورهتا املقبةل وتنظر يف اعامتده لعملها املقبل. احملفوظات

 جدول أأعامل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة. وس يظل هذا البند مدرجا يف .12

من جدول الأعامل: تقييدات واس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي  8البند 
عاقات أأخرى  اإ

 SCCR 32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .13
ليه الرمز جامتع سابقلفضال عن رمس بياين غري رمسي أأعد  ،SCCR 33/6و SCCR 33/4و  SCCR 34/6 سيُس ند اإ

مؤسسات التعلمي س تثناءات لفائدة الاتقييدات وال  عن رمسيالبياين غري ال رمس وانقشت اللجنة ال .ويكون وثيقة للرئيس
ىل وثيقة معل للجنة يف دوروالبحث  ماكنية أأن يتحّول ذكل الرمس اإ  .هتا املقبةلوس تواصل مناقشة اإ

ىل عرض قدمه الأس تاذ دانييل سينغ حول حتديث جيريه حاليا بشأأن  .14  ابلتقييدات املتعلقة ادلراسةواس متعت اللجنة اإ
غراض املؤلف حق عىل والاس تثناءات ميية الأنشطة لأ ، ورحبت بذكل. SCCR/33/6 ، والواردة يف الوثيقةالتعل

ىل عرض حول  كام دراسة النطاق بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي التقدم يف اس تعمت اللجنة اإ
عاقات غري الإعاقات يف قراءة املطبوعات، ووصفا لالس تبيان اذلي ُوّزع عىل ادلول الأعضاء، ورحبت بذكل. وقدم ذكل  اإ

ن جامعة كولورادو. العرض لك من الأس تاذة اكرولني نكويب من جامعة كيب اتون والأس تاذ بليك ريد وحماميان متدرابن م
 يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.دلراس تان املس تمكلتان وس ُتقدم ا

ىل عرض قدمته انئبة املدير العام الس يدة س يلفي فورابن حول املرشوع بشأأن  .15 ىل واس متعت اللجنة اإ تيسري النفاذ اإ
ميية ووحدات التعمل  الأعضاء يف الويبو، ورحبت بذكل. والاس تبيان ذي الصةل اذلي ُوّزع عىل ادلول املواد التعل

مؤسسات التعلمي س تثناءات لفائدة الاتقييدات ووالمتست اللجنة من الأمانة أأن تقرتح مرشوع خطة معل بشأأن ال  .16
عاقات أأخرى  ليك تناقشه اللجنة يف دورهتا املقبةل وتنظر يف اعامتده لعملها املقبل. والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي اإ

 رجا يف جدول أأعامل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.وس يظل هذا البند مد .17

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

 .SCCR/31/5و SCCR/31/4 الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام .18

للمهنجية  غيدلا روس تاما ادلكتورةوفامي خيص حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية، أأحاطت اللجنة علام بعرض  .19
والتقرير الأويل دلراسة النطاق بشأأن أأثر املس تجدات الرمقية عىل تطور الأطر القانونية الوطنية طيةل الس نوات العرش 

عداد  طار اإ املاضية. كام أأحاطت اللجنة علام عملخص قدمه الأس تاذ بيري سرييني:ي عن معلية استثارة الأفاكر اليت أأجريت يف اإ
 دلراسة املس تمكةل يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.دراسة النطاق. وس ُتقدم ا
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والمتس بعض ادلول الأعضاء واملراقبني أأن يُتعمد حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية ابعتباره بندا دامئا من بنود  .20
آخرين اعتربوا أأن ذكل ليس رضوراي.  جدول أأعامل جلنة حق املؤلف. لكن أأعضاء أ

لتتبع، رحبت اللجنة بعقد املؤمتر ادلويل املع ي حبق التتبع، اذلي نُظم يف املقر الرئييس للويبو وفامي خيص موضوع حق ا .21
. وأأحاطت اللجنة علام عملخص املؤمتر والتقرير املرح:ي اذلي قدمته الأس تاذة اكثرين غرادي عن ادلراسة 2017 أأبريل 28يف 

 لنسخة املس تمكةل من ادلراسة يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.اجلارية بشأأن الآاثر الاقتصادية حلق التتبع. وس ُتقدم ا

جدول أأعامل جلنة حق  من بنودابعتباره بندا دامئا  حق التتبع ادلول الأعضاء واملراقبني أأن يُتعمدبعض والمتس  .22
آخرين اعتربوا أأن ذكل ليس رضوراي. املؤلف.  لكن أأعضاء أ

 .ل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنةوس يظل هذان املوضوعان مدرجني يف جدول أأعام .23

ورحبت اللجنة أأيضا ابلعرض املوجز اذلي قدمته الأمانة عن تنفيذ معاهدة مراكش، عما يف ذكل أأنشطة احتاد الكتب  .24
 (.ABCامليرسة )

 ملخص الرئيس

آراء  .25 الرئيس أأحاطت اللجنة علام عمضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ
 بشأأن نتاجئ ادلورة الرابعة والثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10البند 

ىل  13س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .26  .2017 نومفرب 17اإ

 ]ُناية الوثيقة[
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