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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام ،ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ("جلنة حق املؤلف" أأو "اللجنة") ،ورحب ابملشاركني .وتوىل الس يد دارين اتنغ هينغ ش مي هممة رئيس اللجنة وتوىل
الس يد اكرول كوش ينييك والس يد عبد العزيز ديينغ هممة انئيب رئيس اللجنة .وتولت الس يد ميش يل وودز (الويبو) هممة
أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة اخلامسة والثالثني
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اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/35/1 PROV.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
 .3وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظمتني غري احلكوميتني املشار اإلهيام يف مرفقي
الوثيقة  ،SCCR/35/2 Rev.وهام مركز حبوث الس ياسات الإعالمية (جامعة ويسكونسن) ) ،(CIPRومجعية املتاحف
الكندية (.)CMA

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الرابعة والثالثني
 .4اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الرابعة والثالثني (الوثيقة  .)SCCR/34/7 PROV.ودُعيت الوفود واجلهات
املراقبة اإىل اإرسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل،copyright.mail@wipo.int :
وذكل يف موعد أأقصاه  15ديسمرب .2017

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/33/5و SCCR/34/3و ،SCCR/34/4فضال عن
جداول وورقات معل غري رمسية أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.

 .6وفامي خيص حامية هيئات البث ،نظرت اللجنة يف النسخة اجلديدة من النص املودد واملرا عج بش أأن التعاريف وموووع
امحلاية واحلقوق املزم منحها وقضااي أأخرى (الوثيقة  .)SCCR/34/4وانقشت اللجنة الوثيقة  SCCR/34/4و أأبدت

تعليقات وقدمت اقرتادات بشأأن خمتلف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة.

 .7وعقب تكل املناقشات ،أأعد الرئيس الوثيقة  SCCR/35/12من أأجل بلورة فهمه لوو املناقشات.
والوثيقة ُ SCCR/35/12مرتبة يف جز أأين منفصلني لغرض تسهيل املداولت .كام طرح لك من ا ألرجنتني والربازيل وش ييل
اقرتادا مشرتاك بعنوان التقييدات والاس تثناءات :اقرتاح للميض قدما ابملناقشات (الوثيقة .)SCCR/35/10
.8

وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور افحمفواات
 .9قبل افتتاح هذا البند من جدول ا ألعامل ،اقرتحت ا ألمانة مرشوع خطط معل فامي يتعلق ابلبند  6من جدول ا ألعامل
كام ال ُتمس يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة حق املؤلف ،وقدمت عروا عاما عن الهنج املُس تخدم لإعداد مرشوع خطط
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العمل بش أأن التقييدات والاس تثناءات للثنائية ( 19-2018الوثيقة  ،)SCCR/35/9عىل أأن ُُترى املناقشات حول
مرشوع خطط العمل بعد العروض املزم تقدميها مضن البندين  6و 7من جدول ا ألعامل.
 .10والواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/4
و SCCR/30/2و SCCR/30/3و SCCR/33/4و SCCR/34/5و.SCCR/35/6

 .11واس متعت اللجنة اإىل عرض قدمه ادلكتور كينيث كروز عن ادلراسة بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق
املؤلف لفائدة املكتبات ودور افحمفواات :النسخة افحمدثة واملرا عجعة (نسخة  ،)2017الواردة يف الوثيقة ،SCCR/35/6

ورحبت بذكل .وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل وا ألجوبة م ادلكتور كروز.

 .12كام اس متعت اللجنة اإىل عرض الس يد بنوا مولر للتقرير املرديل بشأأن العمل اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات
لفائدة املتاحف.
 .13وانقشت اللجنة مرشوع خطط العمل اذلي أأعدته ا ألمانة فامي يتعلق ابلبند  6والوارد يف الوثيقة .SCCR/35/9
ويف دني مل تمتكن اللجنة من املوافقة عىل خطط العمل أأثناء هذا الاجامتع ،فاإهنا اتفقت عىل أأن تكل اخلطط تشّك أأساسا
جيدا لإجراء مزيد من املناقشات .وانقشت ا ألعضاء العنارص اليت تود رؤيهتا يف مرشوع خطط العمل اذلي س يعده الرئيس
ملناقش ته يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف .والمتست ا ألعضاء أأن يُرسل ذكل املرشوع اإلهيا قبل شهر عىل
ا ألقل من انعقاد ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف.
 .14وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة ا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى
 .15قبل افتتاح البند  6من جدول ا ألعامل ،اقرتحت ا ألمانة مرشوع خطط معل فامي يتعلق ابلبند  7من جدول ا ألعامل
كام ال ُتمس يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة حق املؤلف ،وقدمت عروا عاما عن الهنج املُس تخدم لإعداد مرشوع خطط
العمل بش أأن التقييدات والاس تثناءات للثنائية ( 19-2018الوثيقة  ،)SCCR/35/9عىل أأن ُُترى املناقشات حول
مرشوع خطط العمل بعد العروض املزم تقدميها مضن البندين  6و 7من جدول ا ألعامل.
 .16والواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/4 PROV.و SCCR/27/8وSCCR 32/4
و SCCR 33/4و SCCR 33/6و SCCR 34/6و SCCR 35/3و.SCCR/35/5 Rev.

 .17واس متعت اللجنة اإىل عرض قدمه ا ألس تاذ دانييل سينغ عن ادلراسة افحمدثة والتحليل الإوايف بش أأن التقييدات
والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعل ميية ،الواردة يف الوثيقة  ،SCCR/35/5 Rev.ورحبت بذكل.

وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل وا ألجوبة م ا ألس تاذ سينغ.

 .18كام اس تعمت اللجنة اإىل عرض قدمه لك من ا ألس تاذة اكرولني نكويب وا ألس تاذ بليك ريد وحماميان متدرابن من
جامعة كولورادو عن دارسة النطاق بش أأن نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل املصنفات افحممية حبق املؤلف ،الواردة يف
الوثيقة  ،SCCR/35/3ورحبت بذكل .وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل وا ألجوبة م ا ألس تاذين
ريد ونكويب.
 .19وانقشت اللجنة مرشوع خطط العمل اذلي أأعدته ا ألمانة فامي يتعلق ابلبند  7والوارد يف الوثيقة .SCCR/35/9
ويف دني مل تمتكن اللجنة من املوافقة عىل خطط العمل أأثناء هذا الاجامتع ،فاإهنا اتفقت عىل أأن تكل اخلطط تشّك أأساسا
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جيدا لإجراء مزيد من املناقشات .وانقشت ا ألعضاء العنارص اليت تود رؤيهتا يف مرشوع خطط العمل اذلي س يعده الرئيس
ملناقش ته يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف .والمتست ا ألعضاء أأن يُرسل ذكل املرشوع اإلهيا قبل شهر عىل
ا ألقل من انعقاد ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف.
 .20وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  8من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .21الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/31/4و SCCR/31/5وSCCR/35/4
و SCCR/35/7و SCCR/35/8و.SCCR/35/Summary Presentation Rev.
 .22وفامي خيص حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية ،اس متعت اللجنة اإىل عرض قدمته ادلكتورة غيدلا روس تاما عن
دراسة النطاق بش أأن أأثر البيئة الرمقية عىل قوانني حق املؤلف اليت اع متدت يف الفرتة من  2006اإىل  ،2016الواردة يف
الوثيقة  ،SCCR/35/4ورحبت بذكل .وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل وا ألجوبة م
ادلكتورة روس تاما .ورحبت اللجنة اب ألس تاذة جني غينسربغ و أأجرت جلسة للأس ئةل وا ألجوبة معها بشأأن العرض املوجز
لعملية استثارة ا ألفاكر اليت دعت الويبو اإىل عقدهتا يويم  6و 7أأبريل  2017والواردة يف
الوثيقة .SCCR/35/Summary Presentation Rev.
 .23وفامي خيص موووع حق التتب  ،اس متعت اللجنة اإىل عرض قدمته ا ألس تاذة جويل فاريش عن دراسة اشرتكت يف
اإعدادها م ا ألس تاذة غرادي بشأأن ا آلاثر الاقتصادية حلق التتب ترد يف الوثيقة  ،SCCR/35/7ورحبت بذكل .وشاركت
الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل وا ألجوبة م ا ألس تاذة فاريش.

 .24وعرض وفد الاحتاد الرويس الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بش أأن تعزيز حامية حقوق خمر ي املحرح عىل
الصعيد ادلويل ،والوارد يف الوثيقة  ،SCCR/35/8وقدمت الوفود بعض التعليقات ا ألولية عىل الاقرتاح.
 .25وطلبت اللجنة من الرئيس تقدمي مقرتح اب ألنشطة املقرتدة يف اإطار متابعة املناقشات املتعلقة مبختلف املوووعات
املدرجة مضن هذا البند من جدول ا ألعامل ،وتقدمي ذكل املقرتح يك تنظر فيه جلنة حق املؤلف يف دورهتا السادسة
والثالثني .والمتست ا ألعضاء أأن يُرسل ذكل املقرتح اإلهيا قبل شهر عىل ا ألقل من انعقاد ادلورة السادسة والثالثني للجنة
حق املؤلف.
 .26وس تظل هذه املوووعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة
حق املؤلف.

ملخص الرئيس
 .27أأداطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أآراء الرئيس
بشأأن نتاجئ ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة حق املؤلف و أأنه ل خيض ابلتايل ملوافقة اللجنة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .28س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  28مايو اإىل  1يونيو .2018
[هناية الوثيقة]

