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ملخص الرئيس

البند  2من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .2افتتح الس يد مارتن موسكوسو ،رئيس اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (اللجنة) ،والس يدة آن لري،
انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع الثقافة والصناعات والإبداعية ،ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ،ورحبا ابملشاركني.
وتولت الس يد ميش يل وودز (الويبو) هممة أآمني اللجنة.
البند  1من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول آأعامل ادلورة التاسعة والعرشين
.1

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/29/1 PROV.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
 .3وافقت اللجنة عىل اعامتد املنظمتني غري احلكوميتني املشار اإلهيام يف مرفقات الوثيقة  ،SCCR/29/2وهام
املعهد الكندي حلق املؤلف ( )CCIو برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية للكية احلقوق التابعة للجامعة ا ألمريكية
بواش نطن (.)PIJIP
البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والعرشين
 .4اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثامنة والعرشين (الوثيقة  )SCCR/28/3ابلصيغة املقرتحة .ودُعيت الوفود
واجلهات املراقبة اإىل اإرسال أآية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة.
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البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .5الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/27/2 REV.و SCCR/27/6والورقات التقنية
غري الرمسية اليت أآعدها الرئيس بشأأن "املفاهمي" و"موضوع امحلاية" و"احلقوق املزمع منحها" ،واليت تناولت هذه القضااي
وقُدمت يف ادلورات السابعة والعرشين والثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين للجنة .و أآجريت مناقشات حول الورقات
التقنية غري الرمسية.
 .6وطلبت اللجنة من ا ألمانة حتديث املعلومات الواردة يف ورقة املعلومات ا ألساس ية (الوثيقة  )SCCR 7/8ودراسة
عام  1020بشأأن "الاجتاهات احلالية للسوق والتكنولوجيا يف قطاع البث" (الوثيقة  ،)SCCR/19/12واملتعلقة ابلتطورات
التكنولوجية الراهنة يف جمال البث ،مع الإشارة خصوصا اإىل طرق اس تخدام التكنولوجيات الرمقية اجلديدة من قبل هيئات
البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي ،مبا يف ذكل اس تخداهما يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،بغرض تقدمي
نتاجئ ادلراسة وفسح اجملال لإجراء مناقشات تقنية يف ادلورة الثالثني للجنة.
 .7وس ُيدعى خرباء تقنيون ،ول س امي خرباء من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،اإىل جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم
يف ادلورة الثالثني للجنة من أآجل معاجلة بعض القضااي التقنية موضع املناقشات .واتفقت اللجنة عىل أآن تُش َّجع ادلول
ا ألعضاء عىل توجيه آأس ئةل حمدّدة اإىل ا ألمانة من خالل املنسقني ا إلقلمييني يك يتناولها اخلرباء التقنيون.
.8

وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أآعامل ادلورة الثالثني للجنة.

البند  6من جدول ا ألعامل :تقييدات واس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

 .9اس متعت اللجنة اإىل العرض اذلي قدمه ا ألس تاذ كينيت كروز عن ادلراسة بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق
املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،الواردة يف الوثيقة  ،SCCR/29/3واليت حدّثت دراسة سابقة قُدت يف

عام  1008حتمل العنوان نفسه وترد يف الوثيقة  .SCCR/17/2ورحبت اللجنة ابلعرض وشاركت الوفود واجلهات املراقبة
يف جلسة موسعة للأس ئةل وا ألجوبة مع ا ألس تاذ كروز.
 .20والمتست اللجنة من ا ألمانة أآن تتخذ ،قبل ادلورة القادمة ،ما يلزم من ترتيبات لإعداد وثيقة جتمع بني وثيقيت
ادلراس تني وتبلور ما قدمته الوفود من معلومات اإضافية بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
عىل الصعيد الوطين .وستسعى اللجنة اإىل ترسيع اإعداد جزء تقرير الاجامتع اذلي يتضمن حمرض العرض واملناقشة ،مبا يف
ذكل اإسهامات ا ألعضاء واملراقبني .وستنظر ا ألمانة أآيضا يف طرق بديةل لتقدمي املواد للمتكني من البحث واملقارنة ،مع مراعاة
الاعتبارات اخلاصة ابملوارد.
 .22والواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/3
و.SCCR/29/4
 .21واس متعت اللجنة اإىل العرض الإضايف للوثيقة  SCCR/26/8املُقدمة من الولايت املتحدة ا ألمريكيةّ ،مث اإىل عرض
الوثيقة  SCCR/29/4املُقدمة من اجملموعة ا ألفريقية والربازيل وإاكوادور والهند و أآوروغواي.
 .23وقدم الرئيس وثيقة غري رمسية أآعدها حول "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" .وستنظر
الوفود يف هذا الاقرتاح يف ادلورة القادمة.
 .24وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أآعامل ادلورة الثالثني للجنة.
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البند  7من جدول ا ألعامل :تقييدات واس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة ا ألشخاص ذوي اإعاقات آأخرى
 .25الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول ا ألعامل هام  SCCR/26/4 PROV.و.SCCR/27/8
 .26واس متعت اللجنة اإىل العرض الإضايف للوثيقة  SCCR/27/8املُقدمة من الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .27وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أآعامل ادلورة الثالثني للجنة.
البند  8من جدول ا ألعامل :مسائل آأخرى
ملخص الرئيس
 .28أآحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أآعده الرئيس.
البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .29س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  19يونيو اإىل  3يوليو .1025
[هناية الوثيقة]

