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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة الثالثة والثالثون

جنيف ،من  14اإىل  18نومفرب 2016
ملخص الرئيس
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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتحت الس يدة س يلفي فورابن ،انئبة املدير العام ،ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة (جلنة حق املؤلف أأو اللجنة) ،ورحبت ابملشاركني .وتولت الس يد ميش يل وودز (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني
.2

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/33/1 PROV.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
 .3وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظامت غري احلكومية املشار اإلهيا يف مرفقات
الوثيقة  ،SCCR/33/2ويه الرابطات واملؤسسات ا ألفريقية للمكتبات ودوائر الإعالم ( ،)AfLIAوالاحتاد الكندي
لرابطات املكتبات ( ،)CFLAورابطة اجلامعات ا ألوروبية ( ،)EUAواحتاد املوس يقيني الرشاكء ( ،)FEMAواملكتبة
الوطنية للسويد (.)NLS

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية والثالثني
 .4اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثانية والثالثني (الوثيقة  )SCCR/32/5ابلصيغة املقرتحة .ودُعيت الوفود
واجلهات املراقبة اإىل اإرسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:
 ،copyright.mail@wipo.intوذكل يف موعد أأقصاه  15ديسمرب .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/32/3و SCCR/33/3و ،SCCR/33/5فضال عن الرسوم البيانية وورقات العمل غري
الرمسية اليت أأعدها الرئيس.

 .6ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة  SCCR/33/3اليت أأعدها الرئيس بعنوان نص موحد ومرا َجع بش أأن التعاريف
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،ونظرت فهيا ،و أأحاطت علام ابلوثيقة  SCCR/33/5املُعنونة تعليقات عىل مرشوع
معاهدة حامية هيئات البث واملُقدمة من وفود ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك.
 .7وقدم الرئيس اإىل اللجنة املواضيع الواردة يف الرمس البياين غري الرمسي بشأأن "القضااي ا ألرخر"" ،ل س امي املس تفيدين،
ومدة امحلاية ،والتقييدات والاس تثناءات ،وتدابري امحلاية التكنولوجية ،واملعلومات اخلاصة إابدارة احلقوق.
.8

والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح وتبادلت وهجات نظرها خبصوص الوثيقة .SCCR/33/5

 .9و أأجريت املناقشات املستندة اإىل الوثيقة  SCCR/33/3يف جلسات غري رمسية عقدهتا اللجنة .وقُدمت اقرتاحات
نصية أأثناء تكل اجللسات بغرض التوصل اإىل فهم مشرتك للتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.
وقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول نسخة مرا َجعة من الوثيقة  SCCR/33/3س يعدها الرئيس ألغراض ادلورة
ّ .10
القادمة للجنة ويراعي فهيا الاقرتاحات النصية والتوضيحات املُقدمة خالل ادلورة فامي خيص التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها ،فضال عن القضااي ا ألرخر" املذكورة يف رمس الرئيس البياين ،وذكل هبدف التوصل اإىل توافق الآراء
الالزم لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية هيئات البث.
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 .11وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .12الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/4
و SCCR/30/2و SCCR/30/3و ،SCCR/33/4فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعده الرئيس.
 .13واستندت املناقشات اإىل الرمس البياين غري الرمسي اذلي عرضه الرئيس حول "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات" .و أأ ِعد ذكل الرمس البياين ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع ،ابلستناد
اإىل املوارد العديدة املتاحة للجنة .وميكّن ذكل اللجنة من اإجراء مناقشة تستند اإىل البيّنات وحترتم وهجات النظر اخملتلفة
وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتثّل 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.
 .14وسلّط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من الآراء املعرب عهنا يف تعليقات وإاسهامات أأعضاء اللجنة خالل
ادلورات السابقة للجنة بشأأن مواضيع حفظ املصنفات ،وحق النسخ والنُسخ الاحتياطية ،والإيداع القانوين ،والإعارة دل"
املكتبات ،والاس ترياد املوازي ،و أأوجه الاس تخدام عرب احلدود ،واملصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة
واملصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق.
 .15وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن عدة مواضيع ُمدرجة يف رمس الرئيس البياين ،أأي التقييدات عىل
مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات ،وتدابري امحلاية التكنولوجية ،والعقود ،وحق ترمجة املصنفات .والإضافة اإىل ذكل،
أأثريت الشواغل اليت ميكن أأن تظهر عند النظر يف التقييدات والاس تثناءات املتعلقة بتكل املواضيع والتدابري املمكن اختاذها
ملواهجة تكل الشواغل .كام قُدمت اقرتاحات تدعو اإىل اتباع ُنُ ج بديةل.
 .16وعرض الرئيس نسخة مرا َجعة من رمس الرئيس البياين غري الرمسي بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات ،اذلي أأ ِعد استنادا اإىل املناقشات اليت دارت يف اللجنة ودعا ادلول ا ألعضاء واملراقبني اإىل التعليق علهيا.
وطلبت ادلول ا ألعضاء مزيدا من الوقت واحتفظت حبقها يف التعليق علهيا يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة .وطلب بعض
ا ألعضاء اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن الاقرتاحات الواردة يف الوثيقتني  SCCR/29/4و SCCR/33/4يف ادلورة
القادمة للجنة.
 .17وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأرخر"
 .18الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/4 PROV.و SCCR/27/8وSCCR 32/4
و SCCR 33/4و ،SCCR 33/6فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعده الرئيس وموجز غري رمسي أأعده
ا ألس تاذ بليك ريد.
 .19واس متعت اللجنة اإىل العرض امل ُقدم من ا ألس تاذ دانييل سينغ حول ادلراسة املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات عىل
حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعل ميية ،والواردة يف الوثيقة  .SCCR/33/6ورحبت اللجنة ابلعرض وشاركت الوفود
واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل وا ألجوبة ن ُظمت مع ا ألس تاذ سينغ .وينبغي اإرسال التعديالت والتوضيحات اإىل ا ألمانة
( )copyright.mail@wipo.intيف موعد أأقصاه  1فرباير  .2017وقال ا ألس تاذ سينغ إانه يعزتم ،اس تجابة لالقرتاحات
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والطلبات الإضافية اليت ترد من ادلول ا ألعضاء ،اس تكامل العمل عىل ادلراسة ألغراض ادلورة الرابعة والثالثني للجنة.
والمتست اللجنة حتديث املعلومات الواردة يف عرض ا ألس تاذ سينغ ألغراض دورهتا القادمة.
 .20و أأجرت اللجنة مناقشات حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث
وعالقهتا ابدلور ا ألسايس اذلي يؤديه التعلمي يف اجملمتع ،مع الإشارة اإىل الواثئق املوجودة ،مبا يف ذكل ادلراسة اليت أأعدها
ا ألس تاذ سينغ ،والوثيقة  SCCR/33/4املُعنونة اقرتاح عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأرخر" ،واليت قدهما ورشهحا وفد
ا ألرجنتني .و أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة .SCCR/33/4
 .21وقدم الرئيس ورشح رسام بيانيا عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ،عىل غرار الرمس
البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يك ي ُس تخدم أكداة تسهم يف تركزي املناقشات عىل
هذا املوضوع .و أأوحض الرئيس أأن ذكل الرمس البياين يشمل الفئات املُحدّ دة يف مرشوع ادلراسة اذلي أأعده ا ألس تاذ سينغ
والعنارص الواردة يف املناقشات والواثئق السابقة .وس 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.
و أأشادت ادلول ا ألعضاء واجلهات املراقبة ابلرمس البياين وقدمت اقرتاحات ابإدراج مواضيع اإضافية .وطلبت بعض ادلول
ا ألعضاء اإدراج مواضيع جديدة يف ادلراسة اليت أأعدها ا ألس تاذ سينغ ومل تُبد أأية اعرتاضات عىل ذكل .واقرتحت مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب اإجراء دراسة لتقيمي أآاثر التقييدات والاس تثناءات املُحدّدة يف الترشيع الوطين عىل اس تخدام
املصنفات والنُسخ عرب احلدود يف اإطار تلبية الاحتياجات التعلميية والبحثية.
 .22وقدم ا ألس تاذ بليك ريد واحملاميان املتدرابن كييك كونسل وشان دوران عرضا أأوليا عن دراسة النطاق بشأأن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص ذوي اإعاقات غري الإعاقات يف قراءة املطبوعات ،ووصفا للمواضيع املزمع أأن
يشملها اس تبيان .وس ُتعرض ادلراسة الاكمةل ،اليت س ُتجر" ابلتعاون مع ا ألس تاذة اكرولني نكويب من جامعة كيب اتون،
يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنةُ .
وسريسل اإىل ادلول ا ألعضاء اس تبيان قصري بشأأن املواضيع املتناوةل يف العرض.
 .23وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة.

البند  8من جدول ا ألعامل :مسائل أأرخر"
 .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 مزيدا من التعليقات والتعقيبات
عىل الاقرتاح .و أأيّدت اللجنة الاقرتاحات اليت قدمهتا بعض الوفود ودعت فهيا اإىل التلكيف إابجراء دراسة نطاق بشأأن أأرر
املس تجدات الرمقية عىل تطور ا ألطر القانونية الوطنية طيةل الس نوات العرش املاضية .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/31/5ورحب أأعضاء

اللجنة واملراقبون بعرض عن حق التتبع قدمه ا ألس تاذ سام ريكيتسون من جامعة ملبورن .عرب الفيديو .و أأ ّقر أأعضاء اللجنة
واملراقبون بأأمهية املوضوع وقدموا تعليقات وطرحوا أأس ئةل خبصوص العرض .و أأيّدت اللجنة الاقرتاحات اليت قدمهتا بعض
الوفود ودعت فهيا اإىل عقد مؤمتر قبل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة بشأأن القضااي اليت يثريها تطبيق حق التتبع من
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املنظورين القانوين والاقتصادي عىل حد سواء ،مبا يف ذكل أآاثره احملمتةل عىل أأسواق املصنفات الفنية ،وكذكل التلكيف
ابإجراء دراسة تتناول حتديدا التبعات الاقتصادية ذلكل احلق.
 .27وس يظل هذان املوضوعان مدرجني يف جدول أأعامل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة.

ملخص الرئيس
 .28أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أآراء الرئيس
بشأأن نتاجئ ادلورة الثالثة والثالثني للجنة و أأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

البند  9من جدول ا ألعامل :ارختتام ادلورة
 .29س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  1اإىل  5مايو .2017
[ُناية الوثيقة]

