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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 30 :نومفرب 2018

اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة السابعة والثالثون

جنيف ،من  26إىل  30نومفرب 2018
ملخص الرئيس
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البند  1من جدول األعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتحت الس يدة س يلفي فورابن ،انئبة املدير العام ،ادلورة السابعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ("جلنة حق املؤلف" أو "اللجنة") .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
أمني اللجنة.

البند  2من جدول األعامل :اعامتد جدول أعامل ادلورة السابعة والثالثني
 .2اعمتدت اللجنة مرشوع جدول األعامل (الوثيقة  )SCCR/37/1 PROV.ابلصيغة املعدّةل حلذف البند اخلاص
ابعامتد منظامت غري حكومية جديدة (الوثيقة .)SCCR/37/1 PROV. REV.

البند  3من جدول األعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السادسة والثالثني
 .3اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا السادسة والثالثني (الوثيقة  .)SCCR/36/8 PROV.ودُعيت الوفود
واجلهات املراقبة إىل إرسال أية تعليقات بشأن بياانهتا إىل األمانة عىل العنوان اإللكرتوين التايل:
 ،copyright.mail@wipo.intوذكل يف موعد أقصاه  15يونيو .2019

البند  4من جدول األعامل :حامية هيئات البث
 .4الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول األعامل 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/34/3وSCCR/34/4
و SCCR/35/10و SCCR/35/12و SCCR/36/5و SCCR/36/6و SCCR/37/2وSCCR/37/7
و ،SCCR/37/8فضال عن جداول وورقات معل غري رمسية أعدت خالل الاجامتعات السابقة.

 .5ونظرت اللجنة يف الوثيقة  ،SCCR/36/6اليت أعدها الرئيس واملعنونة نص موحد ومرا َجع بشأن التعاريف وموضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أخرى .وابإلضافة إىل ذكل ،أحاطت اللجنة علام ابلوثيقة  SCCR 37/2املعنونة
اقرتاح من وفد األرجنتني ،واملقدمة من وفد األرجنتني ،والوثيقة  SCCR 37/7املعنونة اقرتاح من الوالايت املتحدة
األمريكية خبصوص نطاق احلقوق وتنفيذها ،مرشوع معاهدة الويبو بشأن حامية هيئات البث ،واملقدمة من وفد الوالايت
املتحدة األمريكية.

 .6وجرت املناقشات خبصوص الواثئق  SCCR/36/6و SCCR/37/2و SCCR/37/7يف جلسات غري رمسية
عقدهتا اللجنة .واكنت تكل املناقشات مفيدة للغاية وساعدت عىل توضيح قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود بغرض التوصل
إىل فهم مشرتك بشأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أخرى .وعقب تكل املناقشات ،أع ّد الرئيس
الوثيقة  SCCR/37/8من أجل بلورة فهمه لوضع املناقشاتُ .وُجعت يف الوثيقة  SCCR/37/8لك الاقرتاحات يف جزء
واحد وأزيل اجلزأين املنفصلني ألف وابء الواردين يف الوثيقة .SCCR/36/6
.7

وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  5من جدول األعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .8الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول األعامل يه  SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/4
و SCCR/30/2و SCCR/30/3و SCCR/33/4و SCCR/34/5و SCCR/35/6وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و SCCR/36/7و.SCCR/37/6
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 .9وقدمت األمانة تقريرا مرحليا عن العمل املُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف
الواردة يف الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة خطط العمل بشأن التقييدات والاس تثناءات حىت ادلورة التاسعة والثالثني للجنة
حق املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام .)2019
 .10ور ّحبت اللجنة ابلعرض اذلي قدمه ادلكتور كينيث كروز عن تطور التصنيف المنوذيج للمكتبات (يف إطار البند 1
من خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف) ،وشارك أعضاء اللجنة يف جلسة أس ئةل وأجوبة مع ادلكتور كروز.
 .11ور ّحبت اللجنة ابلعرض اذلي قدمه ادلكتور اينيف بهنامو عن ادلراسة اخلاصة ابملتاحف والواردة يف
الوثيقة ( SCCR/37/6يف إطار البند  3من خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف) .وشارك أعضاء اللجنة يف
جلسة أس ئةل وأجوبة مع ادلكتور بهنامو.
 .12وس ُيقدم ،يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقرير مرحيل عن العمل امل ُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة
العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.
 .13وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  6من جدول األعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة األشخاص ذوي
إعاقات أخرى
 .14الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول األعامل 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.وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و.SCCR/36/7
 .15وقدمت األمانة تقريرا مرحليا عن العمل املُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث
واألشخاص ذوو اإلعاقات األخرى الواردة يف الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة خطط العمل بشأن التقييدات والاس تثناءات
حىت ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام .)2019
 .16ومشل العرض اذلي قدمه ادلكتور كروز مضن البند  5من جدول األعامل بعض املعلومات عن العمل اذلي يقوم به
األس تاذ دانييل سينغ بشأن التصنيف المنوذيج ملؤسسات التعلمي والبحث (يف إطار البند  1من خطة العمل – مؤسسات
التعلمي والبحث واألشخاص ذوو اإلعاقات األخرى).
 .17وس ُيقدم ،يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقرير مرحيل عن العمل امل ُنجز وفقا ملا تنص عليه
خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوو اإلعاقات األخرى.
 .18وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  7من جدول األعامل :مسائل أخرى
 .19الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول األعامل يه  SCCR/31/4و SCCR/31/5وSCCR/35/4
و SCCR/35/7و SCCR/35/8و SCCR/35/Summary Presentation Rev.وSCCR/36/4
و SCCR/37/3و SCCR/37/4و.SCCR/37/5
 .20وفامي خيص موضوع حق املؤلف والبيئة الرمقية ،نظرت اللجنة يف مهنجية ادلراسة املقرتحة اليت قدمهتا األمانة يف
الوثيقة  SCCR/37/4املعنونة مهنجية إجراء دراسة عن خدمات املوس يقى الرمقية .ووافقت اللجنة عىل لزوم أن جتري
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املبني يف الوثيقة  ،SCCR/37/4مع إدراج التعليقات والاقرتاحات املُقدمة من ادلول
األمانة تكل ادلراسة عىل النحو ّ
األعضاء أثناء مناقشة بند جدول األعامل .وس ُيقدم حتديث عن هذا املوضوع يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.
 .21وفامي خيص حق التتبع ،قدمت األمانة الوثيقة  SCCR/37/5املعنونة فرقة العمل املعنية حبق التتبع ،واليت أحاطت
اللجنة علام هبا .وستبدأ فرقة العمل معلها يف ديسمرب  2018وس ُيقدم حتديث يف هذا الشأن يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة
حق املؤلف.
 .22وفامي خيص موضوع تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح ،نظرت اللجنة يف طرائق العمل اخلاصة ابدلراسة املقرتحة اليت
قدمهتا األمانة يف الوثيقة  SCCR/37/3املعنونة طرائق العمل املقرتحة إلعداد دراسة عن حامية حقوق خمريج املرسح.
املبني يف الوثيقة  ،SCCR/37/3عىل أن يُقدم تقرير
ووافقت اللجنة عىل لزوم أن جتري األمانة تكل ادلراسة عىل النحو ّ
مرحيل إىل جلنة حق املؤلف يف دورهتا الثامنة والثالثني ويُقدم لها التقرير الهنايئ يف دورهتا التاسعة والثالثني.
 .23وس تظل هذه املوضوعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.
امليرسة يف جمال تكوين الكفاءات وقدمت األمانة
 .24وعُرض عىل اللجنة فيديو عن العمل اذلي يضطلع به احتاد الكتب ّ
حتديثا موجزا عن معل ذكل الاحتاد.

ملخص الرئيس
 .25أحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أعده الرئيس .وأوحض الرئيس أن هذا امللخص يبلور آراء الرئيس
بشأن نتاجئ ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف وأنه ال خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

البند  8من جدول األعامل :اختتام ادلورة
 .26س تعقد اللجنة دورهتا املقبةل يف الفرتة من  1إىل  5أبريل .2019
[هناية الوثيقة]

