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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.1

افتتح الس يد دارين اتنغ ،املدير العام ،ادلورة ا ألربعني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ("جلنة حق
املؤلف" أأو "اللجنة") .وتوىل الس يد عزيز ديينغ هممة رئيس اللجنة وتوىل الس يد بيرت لبودي هممة انئب الرئيس.
وتولت الس يدة ميش يل وودز (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة ا ألربعني
.2

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/40/1 PROV.2

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
.3

وافقت اللجنة عىل منح صفة مراقب يف اجامتعاهتا للمنظامت غري احلكومية املشار اإلهيا يف مرفق
الوثيقة  SCCR/40/4ويه :مجعية حقوق الفنانني ()ARS؛ ذي أأوثرز جيدل ()The Authors Guild؛
بيدلوبوفرسات  /سفريجي اإيك فور ( BUSسابق ًا) (منظمة سويدية ل إلدارة امجلاعية) ،احتاد الطلب ا ألورويب
( ،)ESUالاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني ( ،)IAFARالرابطة الهندية حلقوق املغنني ( ،)ISRAمجعية
الوسائط املتعددة ملؤلفي الفنون البرصية ( ،)SOFAMمجعية مؤلفي الفنون السمعية البرصية ( ،)SAAستستشينغ
بيكتورايت ( ،)Pictorightمجعية املؤلفني يف جمال الفنون التخطيطية وامجليةل ( ،)ADAGPسايت سايفرز
( ،)Sightsaversمجعية الفنون البرصية لإدارة مبدعي الفنون البلستيكية (.)VEGAP

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثلثني
.4

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا التاسعة والثلثني (الوثيقة  .)SCCR/39/8ودُعيت الوفود واجلهات املراقبة
اإىل اإرسال أأي تعليقات عىل بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل copyright.mail@wipo.int :يف
موعد أأقصاه  31يناير .2021

البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
.5

الواثئق 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/34/3وSCCR/34/4
و SCCR/35/10و SCCR/35/12و SCCR/36/5و SCCR/36/6و SCCR/37/2وSCCR/37/7
و SCCR/37/8و SCCR/38/10و SCCR/39/4و ،SCCR/39/7فضل عن جداول وورقات معل غري
رمسية أأعدت خلل اجامتعات سابقة.

.6

ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي اس تعراض موجز للوثيقة  SCCR/39/7املعنونة نص موحد ومرا َجع بش أأن التعاريف
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى.

.7

وفتح الرئيس ابب التعليقات العامة للمشاركني يف ادلورة.
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.8

و أأحاطت اللجنة علامً ابلس تعراض املوجز من قبل ا ألمانة ملضمون الوثيقة  SCCR/39/7املعنونة نص موحد ومرا َجع
بش أأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى ،وابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود.

.9

وس يظل هذا البند مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة حق املؤلف.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .10الواثئق 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/35/6وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و SCCR/36/7و SCCR/37/6و SCCR/38/4و SCCR/38/5وSCCR/38/6
و SCCR/38/7و SCCR/39/5و.SCCR/40/2
 .11ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير عن الندوات ا إلقل ميية واملؤمتر ادلويل (الوثيقة )SCCR/40/2
 .12وفتح الرئيس ابب التعليقات العامة للمشاركني يف ادلورة.
 .13و أأحاطت اللجنة علامً مبضمون التقرير عن الندوات ا إلقل ميية واملؤمتر ادلويل (الوثيقة  )SCCR/40/2والعرض املُقدم
من ا ألمانة ،والبياانت اليت أأدلت هبا الوفود.
 .14وس يظل هذا البند مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة حق املؤلف.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة ا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى
 .15الواثئق 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.وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و SCCR/36/7و SCCR/38/3و SCCR/38/8و SCCR/38/9وSCCR/39/6
و.SCCR/40/2
 .16ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي تقرير عن الندوات ا إلقل ميية واملؤمتر ادلويل (الوثيقة )SCCR/40/2
 .17وفتح الرئيس ابب التعليقات العامة للمشاركني يف ادلورة.
 .18و أأحاطت اللجنة علامً مبضمون التقرير عن الندوات ا إلقل ميية واملؤمتر ادلويل (الوثيقة  )SCCR/40/2والعرض املُقدم
من ا ألمانة ،والبياانت اليت أأدلت هبا الوفود.
 .19وس يظل هذا البند مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة حق املؤلف.
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البند  8من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .20الواثئق 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.وSCCR/36/4
و SCCR/37/3و SCCR/37/4و SCCR/37/5و SCCR/38/INFوSCCR/39/3
و SCCR/40/3 Rev.و SCCR/40/5و SCCR/40/6و SCCR/40/7و.SCCR/40/8
 .21وفامي خيص موضوع حق املؤلف يف البيئة الرمقية ،أأحاطت اللجنة علامً بتحديث قدمته ا ألمانة عن تقدم العمل،
وابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود.
 .22وفامي خيص موضوع حق التتبع ،أأحاطت اللجنة علامً ابلتحديث اذلي قدمه أأعضاء فرقة العمل املعنية حبق التتبع،
وابلبياانت اليت أأدلت هبا ا ألعضاء.
 .23وفامي خيص موضوع تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح ،أأحاطت اللجنة علامً ابلتقرير املرحيل عن ادلراسة اخلاصة
حبامية حقوق خمريج املرسح ،املُقدم من مؤل َفي ادلراسة ،وابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود.

 .24و أأحاطت اللجنة علامً مبضمون اقرتاح دراسة تر ّكز عىل اإدراج حق الإعارة للجمهور يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ويف معلها املقبل
(الوثيقة  ،)SCCR/40/3/Rev. 2املُقدم من وفود سرياليون وبامن وملوي ،وابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود.

 .25وس تظل هذه املوضوعات ا ألربعة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة حق املؤلف.

ملخص الرئيس
 .26أأحاطت اللجنة علامً مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أراء الرئيس
بشأأن نتاجئ ادلورة ا ألربعني للجنة حق املؤلف فل خيضع ملوافقة اللجنة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .27س تعقد اللجنة دورهتا املقبةل يف عام .2021
[هناية الوثيقة]

