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  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 الثالثقن الداة 
ىل يونيو  29جنيف، من   2015 يوليو 3اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

 جدول الأعامل: افتتاح ادلورةمن  1البند 

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

 الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل: انتخاب  2البند 

املمتدة انتخبت اللجنة الس يد مارتن موسكوسو فيالكورات رئيسا والس يد سانتياغو س يفالوس مينا انئبا للرئيس للفرتة  .2
 افتتاح ادلورة الرابعة والثالثني للجنة. وظّل منصب النائب الثاين للرئيس شاغرا.حىت و افتتاح ادلورة الثالثني للجنة من 

 الثالثنيل الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة من جدو  3البند 

 .(.SCCR/30/1 PROV.CORR اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .3

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 4البند 

لهيا يف مرفقل املعمتد منح صفة املراقب افقت اللجنة عىل و  .4 ، SCCR/30/4 الوثيقة لمنظمة غري احلكومية املشار اإ
 .امجلعية الفنلندية حلق املؤلف ويه
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 والعرشين التاسعةمرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل: اعامتد  5البند 

( ابلصيغة املقرتحة. وُدعيت الوفود SCCR/29/5 والعرشين )الوثيقة التاسعةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .5
رسال أأية تعليقات  ىل اإ ىل الأمانةواجلهات املراقبة اإ عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  بشأأن بياانهتا اإ
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 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 6البند 

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

لاجاهات احلالية للسوق ابللتقرير اخلاص  (IHS) اخلربات-التحليالت-مؤسسة املعلوماتورحبت اللجنة بعرض  .7
يف . ورحبت كذكل ابجللسة الإعالمية بشأأن البث وابلعروض اليت قدهما خرباء البدلان النامية والتكنولوجيا يف قطاع البث

 لتناول بعض القضااي التقنية اليت نُظر فهيا يف مناقشات اللجنة السابقة، وابملناقشات اليت جرت معهم. املدعوينجمال البث 

تباع جه  قا م عىل ابوهيئات البث الكبيل ابملعىن التقليدي حامية هيئات البث  حولوواصلت اللجنة املناقشات  .8
 .الثالث السابقةالعمل غري الرمسية اليت نوقشت يف دورات اللجنة الرسوم البيانية وورقات الواثئق و ومبراعاة  الإشارات

ماكنية توفري امحلاية فامي خيص موضوع امحلاية و  .9 ىل مزيد من الوقت للنظر يف اإ وابس تثناء وفد واحد أأبدى احلاجة اإ
ىل أأية قاعدة  شارات البث أأنه ينبغي منح هيئات البث حامية قانونية دولية فعاةل رأأت اللجنة ، ممكنةاستنادا اإ ملنع اس تخدام اإ

 كام أأثريت قضااي تتعلق ابللواحئ الوطنية املنطبقة عىل قطاع البث. .دون ترصحي أأثناء الإرسال عرب أأية منصة تكنولوجية

وينبغي أأن يُصاغ هذان التعريفان مبراعاة  .هيئات البثو البث التعاريف اخلاصة مبصطلحي ونظرت اللجنة كذكل يف .10
 .الإشارةابب املناقشة بشأأن تعريف مصطلح أأيضا  ة يف املعاهدات القامئة. وفُتحالواردالتعاريف املامثةل 

وطلبت اللجنة من الرئيس أأن يعّد، لأغراض دورهتا القادمة، نصا موحدا بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق  .11
أأخرى وتوّّضها بصورة أأدق من أأجل املزمع منحها. وخالل تكل ادلورة، س تتبادل اللجنة أأيضا وهجات النظر حول قضااي 

ىل فهم مشرتك.  التوصل اإ

ىل أأي اتفاق ومل  .12 ىل توصيات  ما ينبغي تقدميه منبشأأن يمت التوصل اإ السابعة يف دورهتا مجلعية العامة للويبو )ااإ
 .(نيوالأربع

 الثالثني للجنة.احلادية و وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .13

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

 SCCR/29/3و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .14
 .SCCR/30/3و SCCR/30/2و SCCR/29/4 و

ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور ورحبت اللجنة ابدلراسة املعنونة  .15
 (.SCCR/30/3 )الوثيقة كينيت كروز، اليت أأعدها الأس تاذ احملفوظات: حمدثة ومنقحة

، اليت أأعدها ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املتاحفابس تكامل اللجنة وأأبِلغت  .16
(، واليت أأتيحت يف هذه ادلورة وس ُتعرض يف SCCR/30/2 الس يد جون فرانسوا اكان والأس تاذة لويس غيبو )الوثيقة

 ادلورة القادمة للجنة.
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املكتبات وانقشت اللجنة اس تخدام الورقة غري الرمسية اليت قدهما الرئيس بشأأن "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة  .17
رمس  منتكل الوثيقة غري الرمسية  وتتأألّف. ، ووافقت عىل ذكلودور احملفوظات" خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة

ىل املوارد العديدة املتاحة للجنة. وس ميكّن بياين ُمعد ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقش ة جوهر لك موضوع، ابلستناد اإ
ىل البيّنات وحترتم وهجات النظر اخملتلفة وتدرك  جراء مناقشة تستند اإ أأن الهدف املنشود ل يمتثّل يف توجيه ذكل اللجنة من اإ

ىل فهم أأفضل للمواضيع ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات  النقاش حنو أأية نتيجة معّينة أأو غري مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ
 والنتيجة املتوخاة.

 والقوانني واملامرسات الوطنية فامي خيصوأأكّدت اللجنة عىل أأمهية موضوع حفظ املصنفات ومت تبادل وهجات النظر  .18
 فظ املصنفات.الأهداف واملبادئ والرشوط والعوامل الأخرى اليت ينبغي النظر فهيا دلى اعامتد اس تثناء خبصوص ح

طار بشأأن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات وقّررت اللجنة مواصةل املناقشات  .19 يف اإ
ضافية واردة من مصادر من قبيل الأدوات امليِس و  ل غري الرمسية اليت قدهما الرئيسورقة العم ة املستندة املمُكَّةل مبعلومات اإ

ىل  ، اليت أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات: حمدثة ومنقحةادلراسة بش مضامنياإ
، والعروض التقنية املُقدمة من املنظامت غري احلكومية، وقواعد البياانت اليت ميكن البحث فهيا، كينيت كروزأأعدها الأس تاذ 

قلميية،   أأخرى. أأموريف مجةل والندوات الإ

سهام يف عدد من الوفود  اقرتحو  .20 ختصيص وقت متساو للموضوعات الرئيس ية  ،مناقشة هذا املوضوعأأن يمت، لالإ
 الثالثة املدرجة يف جدول الأعامل.

ىل أأي اتفاق ومل  .21 ىل توصيات  ما ينبغي تقدميه منبشأأن يمت التوصل اإ السابعة يف دورهتا مجلعية العامة للويبو )ااإ
 .(نيوالأربع

 الثالثني للجنة.احلادية و وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .22

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

 .SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROVالوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول الأعامل هام  .23

ىل ادلور الأسايس  .24 وشّددت اللجنة عىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ابلنظر اإ
يالء الاعتبار الواجب للواثئق املوجودة.ت اللجنة مناقشات حول املوضوع، اذلي يؤديه التعلمي يف اجملمتع. وأأجر   مع اإ

وطلبت اللجنة من الأمانة امليض يف حتديث خمتلف ادلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات  .25
ىل تغطية لك ادلول والس 2009التعلمي والتدريس والبحث املنشورة لأغراض ادلورة التاسعة عرشة للجنة يف عام  عي اإ

دراهجا يف دراسة واحدة. والمتست بعض  الأعضاء يف الويبو. والُتمس من الأمانة اجميع لك املعلومات من تكل ادلراسات واإ
جزاءات التعدي املنطبقة عىل مؤسسات التعلمي والتدريس الوفود أأن تش متل ادلراسات عىل معلومات بشأأن التقييدات عىل 

دراج موضوعات أأخرى تتعلق هبذا البند من جدول الأعامل.والبحث دون الإخال ماكنية اإ كام طلبت اللجنة من الأمانة  ل ابإ
عاقات أأخرى. جراء دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي اإ  امليض يف التلكيف ابإ

سهام يف مناقشة هذا املوضوع، ختصيص وقت م  .26 تساو للموضوعات الرئيس ية واقرتح عدد من الوفود أأن يمت، لالإ
 الثالثة املدرجة يف جدول الأعامل.

ىل أأي اتفاق ومل  .27 ىل توصيات  ما ينبغي تقدميه منبشأأن يمت التوصل اإ السابعة يف دورهتا مجلعية العامة للويبو )ااإ
 .(نيوالأربع
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 الثالثني للجنة.احلادية و وس يظل هذا البند ُمدرجا يف جدول أأعامل ادلورة  .28

 مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  9البند 

ىل ضامن  .29 حدى ادلول الأعضاء احلاجة اإ واقرتحت أأن تضيف اللجنة  املصنفات البرصية فناينماكفأأة مناس بة ل أأكّدت اإ
ىل جدول أأعاملها وأأن اجري املزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل. وأأبدت دول أأعضاء عديدة دمعها  التتبّعموضوع حق  اإ

ىل جدول أأعامل الاجامتع، يف حني أأبد حتليل املسأأةل دول أأعضاء شواغل يف هذا الصدد. واقرُتح  ى بضعلإضافة هذا البند اإ
 جامتع املقبل.بشلك أأمعق يف الا

 ملخص الرئيس

الرئيس  أ راءالرئيس أأن هذا امللخص يبلور أأوحض و  أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. .30
 بشأأن نتيجة ادلورة الثالثني للجنة وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  10البند 

ىل  7س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .31  .2015 ديسمرب 11اإ

 ]جهاية الوثيقة[


