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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة الثانية والثالثون

جنيف ،من  9اإىل  13مايو 2016
ملخص الرئيس
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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام ،ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
(جلنة حق املؤلف أأو اللجنة) ،ورحب ابملشاركني .وتولت الس يد ميش يل وودز (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني
 .2اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )SCCR/32/1 PROV.مع اإضافة بند خمصص اإىل جدول ا ألعامل
بشأأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل الت منية ،دون أأن ّ
يشك ل ك اابقة .و أأضيف ل ك البند
ابعتباره البند  8من جدول ا ألعامل قبل مسائل أأخرى (اذلي أأصبح البند  9من جدول ا ألعامل) واختتام ادلورة (اذلي
أأصبح البند  10من جدول ا ألعامل).

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
 .3وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظمة غري احلكومية املشار اإلهيا يف مرفق الوثيقة ،SCCR/32/2
ويه املتحف الكندي للتارخي (.)CMH

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة احلادية والثالثني
 .4اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا احلادية والثالثني (الوثيقة  )SCCR/31/6ابلصيغة املقرتحة .ودُعيت الوفود
واجلهات املراقبة اإىل اإراال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:
 ،copyright.mail@wipo.intول ك يف موعد أأقصاه  15يونيو .2016

البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .5الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/27/2 REV.و SCCR/27/6وSCCR/30/5
و SCCR/31/3و ،SCCR/32/3فضال عن الراوم البيانية وورقات العمل غري الرمسية اليت أأعدها الرئيس.

 .6ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة  SCCR/32/3اليت أأعدها الرئيس بعنوان نص موحد ومرا َجع بش أأن التعاريف
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،ونظرت فهيا.
 .7والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة واقرتحت ووفود أأخرى تعديالت لإدخالها عىل النص.
 .8والمتست اللجنة من الرئيس أأن ينظر يف الاقرتاحات النصية والتوضيحات املُقدمة خالل ادلورة بشأأن التعاريف
وموضوع امحلاية بغرض اإدراهجا يف الوثيقة .SCCR/32/3
وقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول نسخة مرا َجعة من الوثيقة  SCCR 32/3ا يعدها الرئيس ألغراض ادلورة
.9
ّ
القادمة للجنة.
 .10وا يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.
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البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاا تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .11الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/3
و SCCR/30/2و ،SCCR/30/3فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعده الرئيس.
 .12وااتندت املناقشات اإىل الرمس البياين اذلي عرضه الرئيس حول "الاا تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات" .و أأ ِعد ل ك الرمس البياين ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع ،ابلاتناد اإىل املوارد
العديدة املتاحة للجنة .وا ميكّن ل ك اللجنة من اإجراء مناقشة تستند اإىل البيّنات وحترتم وهجات النظر اخملتلفة وتدرك أأن
الهدف املنشود ل يمتث ّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة مع ّينة أأو غري مرغوب فهيا ،بل الإفضاء اإىل فهم أأفضل للمواضيع
ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتوخاة.
 .13والّط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من الآراء املعرب عهنا يف تعليقات وإااهامات أأعضاء اللجنة بشأأن
موضوعات حفظ املصنفات ،وحق النسخ والنُسخ الاحتياطية ،والإيداع القانوين ،والإعارة دلى املكتبات ،خالل ادلورات
السابقة للجنة.
 .14وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن عدة موضوعات ُمدرجة يف رمس الرئيس البياين ،أأي الاا ترياد
املوازي ،و أأوجه الاا تخدام عرب احلدود ،واملصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة واملصنفات غري املتاحة يف
ا ألاواق .والإضافة اإىل ل ك ،أأثريت الشواغل اليت ميكن أأن تظهر عند النظر يف التقييدات والاا تثناءات املتعلقة بتكل
املوضوعات والتدابري املمكن اختالها ملواهجة تكل الشواغل .كام قُدمت اقرتاحات تدعو اإىل اتباع ُنُ ج بديةل.
 .15وا يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاا تثناءات لفائدة مؤاسات التعلمي والبحث وا ألشخاص لوي
اإعاقات أأخرى
 .16الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/4 PROV.و SCCR/27/8و.SCCR 32/4
 .17واا متعت اللجنة اإىل العرض امل ُقدم من ا ألا تال دانييل اينغ حول مرشوع ادلرااة املتعلق ابلتقييدات
والاا تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،والوارد يف الوثيقة  .SCCR/32/4ورحبت اللجنة ابلعرض
وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأا ئةل وا ألجوبة ن ُظمت مع ا ألا تال اينغ .و أأعلن ا ألا تال اينغ أأنه يعزتم
اا تكامل ادلرااة فامي خيص لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو لتكون جاهزة حبلول ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ،والمتس
مساعدة أأعضاء اللجنة للحصول عىل معلومات اإضافية عن القوانني الوطنية .والمتست اللجنة حتديث املعلومات الواردة يف
عرض ا ألا تال اينغ ألغراض دورهتا القادمة ووافق كثري من ا ألعضاء عىل اإراال معلومات عن قوانينه الوطنية يك تُس تخدم
هبدف اا تكامل ادلرااة .وينبغي اإراال التعديالت والتوضيحات إاىل ا ألمانة ( )copyright.mail@wipo.intيف موعد
أأقصاه  15يونيو .2016
 .18ومن املتوقّع أأن تُقدم ،يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ،درااة نطاق بشأأن التقييدات والاا تثناءات لفائدة
أأشخاص لوي اإعاقات غري الإعاقات يف قراءة املطبوعات .ورشحت ا ألمانة نطاق تكل ادلرااة ،ووصفت الإجراء اذلي
ا ميكن من خالهل اإعداد درااة اا تقصائية تمكيلية عن القوانني الوطنية املتعلقة هبذا املوضوع ألغراض ادلورة الرابعة
والثالثني للجنة ،و أأعلنت أأُنا ا تلمتس معلومات من ادلول ا ألعضاء بغرض توفري بياانت لتكل ادلرااة الاا تقصائية.
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 .19و أأجرت اللجنة مناقشات حول موضوع التقييدات والاا تثناءات لفائدة مؤاسات التعلمي والتدريس والبحث
وعالقهتا ابدلور ا ألاايس اذلي يؤديه التعلمي يف اجملمتع ،مع الإشارة اإىل الواثئق املوجودة ،مبا يف ل ك مرشوع ادلرااة اذلي
أأعده ا ألا تال اينغ.
 .20والمتس بعض ا ألعضاء أأن يعد الرئيس راام بيانيا عىل غرار الرمس البياين اخلاص ابلتقييدات والاا تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات يك يُس تخدم أكداة تسهم يف تركزي املناقشات عىل هذا املوضوع .ووافق الرئيس عىل اإعداد ل ك
الرمس البياين ابلاتناد ،كنقطة بداية ،اإىل الفئات املُحدّدة يف مرشوع ادلرااة اذلي أأعده ا ألا تال اينغ والعنارص الواردة يف
املناقشات والواثئق السابقة .و أأشار أأحد الوفود اإىل الاقرتاح ادلاعي اإىل اا تخدام ا ألهداف واملبادئ كوا يةل لبلوغ تفامه عام
بشأأن املواضيع املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل .وا ميكّن الرمس البياين اللجنة من اإجراء مناقشة تستند اإىل البيّنات
وحترتم وهجات النظر اخملتلفة وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتث ّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة مع ّينة أأو غري مرغوب فهيا،
بل الإفضاء اإىل فهم أأفضل للمواضيع املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة
املتوخاة.
 .21وا يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.

البند  8من جدول ا ألعامل :مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية
 .22أأدلت عدة وفود ببياانت حول هذا البند ،اذلي أأضيف اإىل جدول ا ألعامل كبند خمصص دون أأن ّ
يشك اابقة.
 .23وقال الرئيس اإن لك البياانت ،مبا يف ل ك تكل املُقدمة اإىل ا ألمانة كتابيا يف موعد أأقصاه  20مايو  2016خبصوص
دون يف تقرير ادلورة الثانية والثالثني للجنة وتُرفع اإىل
مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية ا ُت ّ
امجلعية العامة للويبو لعام  2016يف تقرير اللجنة اإىل تكل الهيئة ،طبقا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة املذكورة بشأأن أآلية
تنس يق جدول أأعامل التمنية.

البند  9من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .24الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول ا ألعامل هام  SCCR/31/4و.SCCR/31/5
 .25وانقشت اللجنة اقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية ،الوارد يف الوثيقة  SCCR/31/4واملُقدم من
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأ ّقر أأعضاء اللجنة واملراقبون بأأمهية املوضوع وقدموا تعليقات وتعقيبات عىل
الاقرتاح .وشدّدت اإحدى املداخالت عىل أأمهية ووجاهة مؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية اذلي عُقد
مؤخرا .ور ّحب كثري من ا ألعضاء بفكرة النظر ،يف املس تقبل ،يف املواضيع املطروحة يف الاقرتاح وتقدموا ابقرتاحات خمتلفة
حول كيفية امليض قدما هبا .وقُدم اقرتاح دعا اإىل اإضافة املوضوع اإىل جدول أأعامل اللجنة ليكون بندا دامئا عىل جدول ا ألعامل.

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

واملراقبون بأأمهية املوضوع وقدموا تعليقات وتعقيبات عىل الاقرتاح .ور ّحب كثري من ا ألعضاء بفكرة النظر ،يف املس تقبل ،يف
املواضيع املطروحة يف الاقرتاح وتقدموا ابقرتاحات خمتلفة حول كيفية امليض قدما هبا .وحظي اقرتاح دعا اإىل أأن يُقدَ م ،يف
ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ،عرض دلرااة خارجية من اإعداد ا ألا تال اام ريكيتسون بدمع من بعض ا ألعضاء .واقرتح
بعض ا ألعضاء التلكيف ابإجراء درااة من درااات اللجنة حول املوضوع.
 .27وا يظل هذان املوضوعان مدرجني يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.
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 .28وقدمت اللجنة وانقشت اقرتاحات خمتلفة تتعلق ابإدراج بنود جدول ا ألعامل املقرتحة واحلاجة اإىل النظر يف مواضيع
أأخرى يف املس تقبل ألغراض معل اللجنة ،مبا عكس وهجات نظر متباينة يف هذا الصدد .واتُنظم مشاورات أأخرى حول
مسأأةل اإدراج املواضيع املقرتحة وحول اإماكنية اإضافة مواضيع جديدة.
 .29و أأبدى بعض من اجملموعات ا إلقلميية وا ألعضاء تأأييده لقرتاح الرئيس عقد دورة اا تثنائية للجنة بشأأن حامية هيئات
البث .ور أأى البعض الآخر أأنه ينبغي عقد دورة اا تثنائية بشأأن حامية هيئات البث عقب اتفاق بشأأن نطاق و أأهداف
وموضوع امحلاية اليت تكفلها املعاهدة املقرتحة ،واعتربوا أأن تكل ادلورة غري لزمة أأو أأُنا اابقة ألواُنا.
 .30و أأبدت بعض اجملموعات ا إلقلميية تأأييدها لقرتاح الرئيس عقد اجامتعات إاقلميية حول موضوع التقييدات
والاا تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .و أأبدت اإحدى تكل اجملموعات تفضيلها لش امتل الاجامتعات ا إلقلميية
املذكورة موضوع التقييدات والاا تثناءات لفائدة مؤاسات التعلمي والبحث وا ألشخاص لوي اإعاقات أأخرى .ومل تبد بعض
اجملموعات ا ألخرى تأأييدها لقرتاح الرئيس.

ملخص الرئيس
 .31أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أآراء الرئيس
بشأأن نتاجئ ادلورة الثانية والثالثني للجنة و أأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

البند  10من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .32ا تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  14اإىل  18نومفرب .2016
[ُناية الوثيقة]

