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SCCR/40/INF/3 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020نومفرب  13 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 األربعونالدورة 
 2020 نومفرب 20اإىل  16جنيف، من 

ل
ّ
 مشروع جدول األعمال املفص

عداد متة من اإ عضاء امله مييني وادلول الأ مانة بعد التشاور مع املنسقني الإقل  الأ
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 وحامية هيئات البث )يومان( الافتتاح

 2020نومفرب  16الإثنني  -اليوم الأول 

ادلورة جدول الأعامل؛ اعامتد املنظامت غري احلكومية؛ اعامتد تقرير  اعامتدافتتاح ادلورة؛    12:15 ىلاإ  12:00

 للجنة التاسعة والثالثني

عامل املؤقت الواثئق:  اعامتد املنظامت غري احلكومية؛ (.SCCR/40/1 Prov) جدول الأ

(SCCR/40/4 ؛) تقريرال مرشوع (SCCR/39/8) 

ىل 12:15  مالحظات املدير العام   12:25 اإ

ىل  12:25  موجز ه بشلكووصف شلك الاجامتعالرئيس حول  مالحظات   12:35اإ

ىل  12:35 قلمييون   13:00اإ  بياانت افتتاحية يلقهيا املنسقون الإ

ىل 13:00  جلسة مبارشةالبث و  اتافتتاح بند هيئ   14:30 اإ

 نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى: الواثئق

الواثئق السابقة ذات الصةل عىل صفحة تُتاح ؛ )متاحة بست لغات( (SCCR/39/7 )الوثيقة

العنوان: الاجامتع عىل 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053 

نص ، SCCR/39/4الوثيقة  للجنةادلورة التاسعة والثالثني  انقشت: ابلنشاط الأخريتذكري 

، يف لك من موحد ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى

ىل التعديالت النصية ار الرئيس أأشو الاجامتعات غري الرمسية واجللسة العامة.  خالل املناقشات اإ

حتتوي أأجزاء من الوثيقة عىل نص و . للمناقشات احلايل الوضع ليتضمن س ُتدرج عىل النصاليت 

جراء بني قوسني  وعباراتبديل  الرئيس نتيجة املفاوضات  وأأدرج. حولها مزيد من املناقشةلإ

، واليت أأتيحت SCCR/39/7يف الوثيقة  للجنة التاسعة والثالثنياليت جرت خالل ادلورة 

 السابقة. النسخادلورة حتت نفس عنوان  تكل مبارشة بعد

لأحاكم لمن قبل الرئيس والأمانة  ابس تعراض وجزي املبارشالبث جلسة تبدأأ : س جلسة مبارشة

ىل عيًا س  ،للنص املوحد واملراَجعالرئيس ية  عن ملناقشات الأخرية وتقدمي مقدمة اب التذكرياإ

ذكل، س يدعو الرئيس الأعضاء واملنظامت احلكومية بعد و  ملوضوع للمندوبني واملمثلني اجلدد.ا

ىل تقدمي تعليقات عامة.  ادلولية واملنظامت غري احلكومية اإ

 2020نومفرب  17الثالاثء  -اليوم الثاين 

ىل 12:00 واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت عضاء الأ  عامة من قبل تعليقات. ةاملبارش  اجللسة مواصةل  14:30 اإ

 غري احلكومية.

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053
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 والاس تثناءات )يومان( التقييدات

 2020نومفرب  18الأربعاء  -ليوم الثالث ا

ىل 12:00  بارشةم جلسة ناءات و والاس تث  افتتاح بنود جدول الأعامل بشأأن التقييدات  14:30 اإ

ميية واملؤمتر ادلويل بشأأن : الواثئق   التقييدات والاس تثناءاتتقرير عن الندوات الإقل

(SCCR/40/2) الواثئق السابقة ذات الصةل عىل صفحة الاجامتع تُتاح ؛ لغات( بست )متاحة

العنوان: عىل 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053 

 تقرير، أأعدت الأمانة للجنةادلورة التاسعة والثالثني لب يف : كام طُ ابلنشاط الأخريتذكري 

ميية واملؤمتر ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات)وقائعي(  )الوثيقة  عن الندوات الإقل

SCCR/40/2 ،)قلميية الثالث واملؤمتر ادلويل  وهو يتضمن اللجنة.  لتنظر فهيانتاجئ الندوات الإ

واملتاحف  ودور احملفوظاتاملكتبات  -اجملالت الرئيس ية الأربعة املشموةل  عىل التقرير وحيتوي

ادلول ممثيل من املامرسني واخلرباء و  لك قرتحاتمحتليل و  ويضم -واملؤسسات التعلميية والبحثية 

طوال العملية. كام  عقدوا اجامتعاتالت الأربعة من مجيع أأحناء العامل اذلين اجمل تكلالأعضاء يف 

يف هناية املؤمتر حول س بل امليض قدًما  واملساهامتالضوء علهيا  ُسلطيغطي التقرير النقاط اليت 

 يف املس تقبل.

ميية واملؤمتر ادلويلالن عنللتقرير ستبدأأ اجللسة املبارشة بعرض الأمانة : جلسة مبارشة  دوات الإقل

غري س يدعو الرئيس الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت و  .(SCCR/40/2 )الوثيقة

ىل تقدمي تعليقاتاحلكومية   .اإ

 2020نومفرب  19امخليس  -اليوم الرابع 

ىل 12:00 عامة من قبل الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية .  تعليقات اجللسة املبارشة مواصةل  14:30 اإ

 واملنظامت غري احلكومية.

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053
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 أأخرى )يوم واحد( مسائل

 2020نومفرب  20امجلعة  -اخلامس اليوم 

ىل  12:00  خرىالأ سائل امل افتتاح بند جدول الأعامل بشأأن   12:05اإ

ىل  12:05  يف البيئة الرمقية حق املؤلف 12:35اإ

العنوان: ابقة ذات الصةل عىل صفحة الاجامتع عىل الواثئق الستُتاح : الواثئق

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053. 

جراء دراسة عن  الصيغة املعمتدة من : تعمل الأمانة عىل أأساسابلنشاط الأخريتذكري  مهنجية اإ

سوق املوس يقى  بشأأن دم أأول عرض تقدمييقُ و . (SCCR/37/4) ات املوس يقى الرمقيةخدم
دراسة  وس ُتقدم للجنةادلورة التاسعة والثالثني ( يف SCCR/39/3)الوثيقة  الرمقية العاملية

 .2021النطاق الاكمةل خالل عام 

س يدعو الرئيس الأعضاء  ،الوضعس تجدات مل الأمانة  عرض موجز من قبلبعد : جلسة مبارشة

ىل تقدمي تعليقات عامة.واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية   اإ

ىل 12:35  التتبعحق   13:00 اإ

الواثئق السابقة ذات الصةل تُتاح ؛ العمل لفرقةحتديثات من عدة ممثلني مس بقًا  س ُتحمل: الواثئق

العنوان: عىل صفحة الاجامتع عىل 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053. 

نشاءالسادسة والثالثني عىل  دورهتايف وافقت اللجنة : ابلنشاط الأخريتذكري  مكونة معل  فرقة اإ

ىل اللجنة  دم تقريراً لتقمن الأعضاء وأأحصاب املصلحة   التتبع اخلاص حلقالعنارص العملية  حولاإ

، بعنوان SCCR/37/5وقدمت الأمانة يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة الوثيقة لفنانني. اب

الثامنة  تنيادلوريف قدمت الأمانة و  ، وأأحاطت اللجنة علامً هبا.فرقة العمل املعنية حبق التتبع

طار فرقة العمل املعنية  تحتديثا للجنة ثالثنيوالتاسعة وال  والثالثني حول العمل اجلاري يف اإ

 حبق التتبع.

س يدعو ، لعملمن ممثيل فرقة ا وجزية ومسجةل مس بقاً فيديو عروض بعد : جلسة مبارشة

ىل ت الرئيس الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية  قدمي تعليقات عامة.اإ

ىل  13:00  خمريج املرسححقوق   13:25اإ

الواثئق السابقة ذات الصةل عىل تُتاح ؛ ادلراسة ي  حتديثات من مؤلفَ مس بقًا  س ُتحمل: الواثئق

العنوان: صفحة الاجامتع عىل 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053. 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053
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طرائق العمل املقرتحة السابعة والثالثني عىل : وافقت اللجنة يف دورهتا ابلنشاط الأخريتذكري 
وقدم لك من (. SCCR/37/3)الوثيقة  لإعداد دراسة عن حامية حقوق خمريج املرسح

يسودلالأس تاذة  خالل ادلورتني  ،من الاحتاد الرويسأأنتون سريغو والأس تاذ  من كندا روجاند اإ

 جوانب ادلراسة.حول بعض  اً عروض ،الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني للجنة

س يدعو الرئيس ، ادلراسة ي  مؤلفَ من  وجزية ومسجةل مس بقاً فيديو عروض بعد : جلسة مبارشة

ىل تقدمي تعليقات عامة.الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية   اإ

ىل  13:25 جراء مسائل أأخرى: اقرتاح   13:45اإ عارةحق  عندراسة اإ  أأية مسائل؛ مبارشة: جلسة للجمهور الإ

 أأخرى

دراج حق الإعارة للجمهور يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة : الوثيقة اقرتاح دراسة ترّكز عىل اإ
 ة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ويف معلها املقبلاملعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاور

(SCCR/40/3) 

دراسة حول اقرتاح يف ومالوي سرياليون وبامن  من أأعضاء اللجنة يشرتك: ابلنشاط الأخريتذكري 

عارة للجمهورحق  بشأأننطاق  ىل أأهنا  يف دورهتا التاسعة والثالثنيأأشارت اللجنة و . الإ رتحب ساإ

 اجامتع مقبل. أأثناء يف هذا الشأأنابقرتاح رمسي 

، س يدعو الرئيس الأعضاء ومالوي سرياليون وبامن وفود: بعد مقدمة موجزة من جلسة مبارشة

ىل تقدمي ت واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية   عليقات عامة.اإ

قلمييون.؛ عرض ملخص الرئيسادلورةاختتام   14:30ىل اإ  13:45  ؛ بياانت ختامية يلقهيا املنسقون الإ

 ]هناية الوثيقة[
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