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 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 الدورة الحادية واألربعون
 2021 يوليو  1إىل  يونيو  28جنيف، من 

وع جدول   المفّصل األعمالمشر

ي المجموعات والدول األعضاء المهتمة األمانة من إعداد وثيقة 
بعد التشاور مع منسق 
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ي وقت أبكر ونهج  إرشاديأعمال دول ج
 
ي حالة انتهاء المناقشات حول أحد بنود جدول األعمال ف

 
ي جدول مما هو متمرن: ف

 
وقع ف

ي  ، سيبدأ هذا  المفّصلاألعمال 
 
 فور البند التالي  النظر ف

 
ي إن أمكن  ا

بنود جدول األعمال التالية.  لمعالجة، ويمكن استخدام الوقت المتبق 
ي هذا السياق

 
 معينة  لمسائلاأليام عدد معي   من تخصيص  يجب اعتبار ، وف

 
. وليس ملزم إرشاديا

 
انتهت إذا  ،عىل سبيل المثالو  ا

ي اليوم الثالث 13:30 ساعةال عىلواالستثناءات  التقييداتموضوع  المناقشات حول
 
 من الساعة ف

ً
ي جدول  مبي   كما هو   14:30، بدال

 
ف

ي الساعة المناقشات حول بدأ ت، فسالمفّصلاألعمال 
 
 من ظهر اليوم الرابع،  13:30موضوع "المسائل األخرى" ف

ً
ي اليوم الثالث، بدال

 
ف

ة المخصصة ، يمكن لزم األمر وإذا  ي جدول األعمال لذلك أن تستمر حت  نهاية الفت 
 
ي اليوم الرابع.  13:45 الساعةأي حت  ، المفّصلف

 
 ف

 

ز  –اليوم األول   2021يونيو  28االثني 

 االفتتاح وحماية هيئات البث

 
 األربعي   الحادية و جدول أعمال الدورة افتتاح الدورة؛ اعتماد  12:15 – 12:00
    

 واعتماد المنظمات غت  الحكومية (.SCCR/41/1/Prov) جدول األعمال المؤقت وثيقتا  تاحت: الوثائق
(SCCR/41/8) : ي صفحة االجتماع عىل الرابط التالي

 
، ف

details.jsp?meeting_id=63929/ipo.int/meetings/arhttps://www.w، وع  وثيقة تاحوت مشر
ي  (SCCR/40/9) التقرير

:  ف   للجنة من خالل الرابط التالي
صفحة الدورة األربعي  

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

 مالحظات المدير العام 12:25 – 12:15

ورةووصفه الموجز لمالحظات الرئيس  12:40 – 12:25  1وأساليب العملاالجتماع  ست 

 هيئات البث بشأن تاح بند جدول األعمال تاف 14:30 – 12:40

ة الوثيق( أخر  بشأن التعاريف وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا موحد ومراَجع : نص الوثائق
(SCCR/39/7)  تاح الوثائق السابقة ذات الصلة و بست لغات(؛ المتاحة

ُ
ي ت

رابط الصفحة االجتماع عىل  ف 
 :  . //:www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929httpsالتالي

 بعنوان SCCR/39/4الوثيقة  حق المؤلف جنةاقشت الدورة التاسعة والثالثي   ل: نةاألخي   باألنشطةتذكي  
االجتماعات  أثناء، نص موحد ومراَجع بشأن التعاريف وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى

ي  غت  الرسمية والجلسة العامة. 
دخلوأشار الرئيس خالل المناقشات إل التعديالت النصية الت 

ُ
عىل النص  ست

وتحتوي أجزاء من الوثيقة عىل نص بديل وعبارات بي   قوسي   إلجراء مزيد  الوضع الحالي للمناقشات.  ليعكس
ي وأدرج الرئيس نتيجة المفاوضات ال من المناقشة حولها. 

ي جرت خالل الدورة التاسعة والثالثي   للجنة ف 
ت 

ة بعد تلك الدSCCR/39/7الوثيقة  ي أتيحت مباشر
خالل و  . ورة تحت نفس عنوان النسخ السابقة، والت 

 ، قدم الرئيس واألمانة تحديثحق المؤلف الدورة األربعي   لجنة
 
، مع ملخص لألحكام الرئيسية عن حالة العمل ا

 . المراَجعللنص الموحد 

من الرئيس بشأن العمل غت   بملخص االستعراضدأ يب: سحق المؤلف جنةللالحادية واألربعون  الدورة
الرسمي الجاري. ثم سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية إل إبداء 

ي المناق وستستمر . الممكنةالمستقبلية تعليقات عامة وتقديم مساهماتهم بشأن الخطوات 
شات الرسمية ف 

ي ظل ظروف جنة حق المؤلف الدورة المقبلة ل
ي ستعقد ف 

 عادية. الت 

                                                
فقعىل نحو ما  1

ُ
ي  ات

 
ي عملية  عليه ف

 
ي المجموعات والدول األعضاء المهتمة ف

قدم، 2021يو يون 1تشاور مع منسق 
ُ
ي ذلك بيانات  بما  ،جميع البيانات االفتتاحية ست

 
ف

ي المجموعات
ي نسق مكتوب و  ،منسق 

 
نشر سف

ُ
. عىل موقع الويبو  SCCR/ 41عىل صفحة االجتماع  ت ي

ون   اإللكت 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929
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  اليوم 
ز
 2021يونيو  29 الثالثاء – الثان

 حماية هيئات البث والتقييدات واالستثناءات

 
ي مواصلة  13:35 – 12:00

 
ي بدأت ف

 هيئات البث بشأن  2021يونيو  28المناقشات الت 
 

 فتتاح بنود جدول األعمال بشأن التقييدات واالستثناءات ا 14:30 – 13:35

 
)الوثيقة  تقرير عن الندوات اإلقليمية والمؤتمر الدولي بشأن التقييدات واالستثناءات: الوثائق

)SCCR/40/2( ؛ ال)تاح الوثائق السابقة ذات الصلة و متاحة بست لغات
ُ
ي ت

 
الرابط صفحة االجتماع عىل  ف

 . https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929: التالي 

 

 للطلب المقدم: ةاألخي   باألنشطةتذكي  
 
ي الدورة التاسعة والثال  وفقا

 
، أعدت األمانة للجنة حق المؤلفثي   ف

 )الوثيقة الندوات اإلقليمية والمؤتمر الدولي بشأن التقييدات واالستثناءات عن وقائعي ال التقرير
SCCR/40/2ويغطي  يتضمن نتائج الندوات اإلقليمية الثالث والمؤتمر الدولي لتنظر فيها اللجنة.  (، والذي 

المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف والمؤسسات التعليمية  -التقرير المجاالت الرئيسية األربعة المشمولة 
حاتالتحليل و ال ويعكس -والبحثية  ي هذه المجاالت األربعة، المقدمة  مقت 

 
اء وممثىلي  المتخصصي   من ف والختر

ي ُسلط الضوء  . يةالذين اجتمعوا طوال العمل من جميع أنحاء العالم الدول األعضاء
كما يغطي التقرير النقاط الت 

ي نه المقدمة عليها والمساهمات
ي قدمف 

 اية المؤتمر حول سبل المض 
 
 . ا

    

سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية : واألربعون للجنة حق المؤلفالدورة الحادية 
كت   عىل تعليقات عامةلتقديم كومية والمنظمات غت  الح

الندوات اإلقليمية والمؤتمرات عن التقرير ، مع الت 
، (78 – 68)الصفحات  و"أفكار للنظر" "الخطوات القادمة" القسمي   ، وال سيما (SCCR/40/2) الدولية
ي ذلك إمكانية الممكنةالمستقبلية بشأن الخطوات  رأيهم وإبداء

عدد من المشاورات اإلقليمية  تنظيم، بما ف 
مية والبحثية عىل المستوى وضع المؤسسات الثقافية والتعليمن أجل استيعاب أفضل لالتالية  الدورةقبل 

ي ضوء تأثت  جائحة كوفيد المحىلي 
 ا. عليه 19-، ال سيما ف 

 2021يونيو  30 األربعاء – الثالثاليوم 

 التقييدات واالستثناءات

 

ي مواصلة  14:30 – 12:00
ي بدأت ف 

 التقييدات واالستئثناءات  بشأن 2021يونيو  29المناقشات الت 

 2021 يوليو  1 الخميس – الرابعاليوم 

 المسائل األخرى واختتام الدورة

 

  افتتاح بند جدول األعمال بشأن المسائل األخرى 12:05 – 12:00

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929
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 حق المؤلف والبيئة الرقمية 12:45 – 12:05

 
دراسة و" ؛(SCCR/41/2)" السوق العالمي للموسيق  الرقمية داخلستتاح الوثائق التالية: "من : الوثائق
ي سوق الموسيق  الرقمية:  بشأن

 
سوق و" ؛(SCCR/41/3)االعتبارات االقتصادية والقانونية بعض الفناني   ف

ي أمريكا الالتينية
 
ي غرب أفريقيا" ؛(SCCR/41/4) "الموسيق  ف

 
 و"دراسة بشأن سوق الموسق  الرقمية ف

(SCCR/41/6)ي سوق الموسيق   عنتقرير "؛ و
ون  ي آسيا:  التجاريةنماذج الو  اإللكت 

 
عامة  لمحةالرئيسية ف

ي (SCCR/41/4)عامة واتجاهات 
 
 الرابط التالي  صفحة االجتماع عىل ، ف

ils.jsp?meeting_id=63929https://www.wipo.int/meetings/ar/deta . الوثائق وتتاح
ي السابقة ذات الصلة 
 
:  صفحة االجتماع عىل ف  الرابط التالي

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp63929؟meeting_id= 

 
دراسة  "منهجية إجراء الوثيقة المنقحة والمعتمدة بعنوان تعمل األمانة عىل أساس : ةاألخي   باألنشطةتذكي  
. وعرضت عىل الدورة التاسعة والثالثي   للجنة حق المؤلف (SCCR/37/4) خدمات الموسيق  الرقميةعن 

وقدمت األمانة . (SCCR/39/3) "العالمية الموسيق  الرقمية سوق بشأن وثيقة بعنوان "عرض تقديمي 
 لمستجدات الوضع، أمام الدورة األربعي   للجنة. 

 
 عرضا

 
لعمل المنجز ل موجز  وصف تقديم : سيدعو الرئيس األمانة إلحق المؤلف الحادية واألربعون للجنة الدورة

 بالفيديو  ألغراض الدورةسيقدم مؤلفو كل وثيقة من الوثائق الخمس المعدة و بشأن هذا الموضوع. 
 
، عروضا

إبداء تعليقات إل الدولية والمنظمات غت  الحكومية الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية وبعد ذلك سيدعو 
ي الدراسة األ طرح ل مع إتاحة الفرصة، عامة

ي الجلسةسئلة عىل مؤلق 
ين ف   وتقديم، الذين قد يكونون حاض 

 . الممكنةالمستقبلية الخطوات  حول مالحظات
 

 حق التتبع 13:00 – 12:45

حمل: الوثائق
ُ
 تحديثات ست

 
تاح الوثائق السابقة ذات و من عدة ممثلي   لفرقة العمل؛ مقدمة بالفيديو  مسبقا

ُ
ت

ي الصلة 
: الرابط التالي صفحة االجتماع عىل  ف 

g_id=63929https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meetin . 

ةتذكي   ي دورتها السادسة والثالثي   عىل إنشاء فرقة عمل مكونة من األعضاء باألنشطة األخي 
: وافقت اللجنة ف 

 .  إل اللجنة حول العناض العملية لحق التتبع الخاص بالفناني  
 
 وأصحاب المصلحة لتقدم تقريرا

ي الدورة السابعة والثالثي   للجنة الوثيقة 
فرقة العمل المعنية بحق "، بعنوان SCCR/37/5وقدمت األمانة ف 

 بها. "التتبع
 
ي  ، وأحاطت اللجنة علما

 و التاسعة واألربعي   واألربعي   الثامنة والثالثي    الدوراتوقدمت األمانة ف 
ي إطار فر  حق المؤلف للجنة

وقدم ممثلو فرقة  قة العمل المعنية بحق التتبع. تحديثات حول العمل الجاري ف 
، تحديثات عتر مقاطع فيديو.   العمل، خالل الدورة األربعي  

 
 من ممثىلي فرقة  : للجنة حق المؤلف الدورة الحادية واألربعون

 
ة ومسجلة مسبقا بعد عروض فيديو وجت  

تعليقات  إبداءغت  الحكومية إل  العمل، سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات
 . المستقبلية الممكنة وتقديم مساهماتهم بشأن الخطوات عامة

ي المشح 13:30 – 13:00  حقوق مخرجر

 
"  : الوثائق ي  (SCCR/41/5)ستتاح الوثيقة "دراسة عن حقوق المخرجي   المشحي  

صفحة االجتماع عىل  ف 
تاح و ؛ https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929 : الرابط التالي 

ُ
ت

ي الوثائق السابقة ذات الصلة 
 : الرابط التالي صفحة االجتماع عىل  ف 

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

 
ي دورتها السابعة والثالثي   عىل ةاألخي   باألنشطةتذكي  

حة إلعداد ": وافقت اللجنة ف  طرائق العمل المقت 
ي المشح من األستاذة إيسولد جاندرو  وقدم كل(. SCCR/37/3 )الوثيقة "دراسة عن حماية حقوق مخرجر

، خالل  غو من االتحاد الروسي و التاسعة واألربعي   الثامنة والثالثي   الدورات من كندا واألستاذ أنتون ست 
 حول بعض جوانب الدراسة. حق المؤلف للجنة واألربعي   

 
 ، عروضا

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp؟meeting_id=63929
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=56053
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سيدعو الرئيس األمانة لعرض العمل المنجز حول هذا : للجنة حق المؤلف الدورة الحادية واألربعون

سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية و عروض فيديو.  مؤلفو الدراسات مدوسيقالموضوع. 
ي الدراسة األ طرح ل مع إتاحة الفرصة، الحكومية إل إبداء تعليقات عامةوالمنظمات غت  

الذين سئلة عىل مؤلق 
ين  ي الجلسةقد يكونون حاض 
 
 . الممكنة الخطوات التالية حول مالحظات وتقديم، ف

 

ة؛ أية مسائل أخرىاأل مسائل ال 13:45 – 13:30 اح إجراء دراسة عن حق اإلعارة للجمهور: جلسة مباشر  خرى: اقت 

 
اح : الوثيقة ي جدول أعمال اللجنة الدائم تتاح الوثيقة "اقت 

 
ز عىل إدراج حق اإلعارة للجمهور ف

ّ
ة دراسة ترك

ي عملها المقبل
 
 المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( وف

(SCCR/40/3/Rev. 2)  : ي صفحة االجتماع عىل الرابط التالي
 
ف

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929 .  

 
ةتذكي   اليو  قدم: باألنشطة األخي  ، خالل الدورة األربعي   للجنة حق ن وبنما ومالويأعضاء اللجنة من ست 

  المؤلف،
 
حا  حول دراسة نطاق بشأن حق اإلعارة للجمهور.  مقت 

 
ح إل تقييم الوضع سيدعو الرئيس : المؤلفالدورة الحادية واألربعون للجنة حق  ي المقت 

ومن ثم مؤلق 
، وإبداء لفرصة إلبداء تعليقات عامةيمنح األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية اس

 . الممكنة المستقبلية آرائهم بشأن الخطوات

 فيها اللجنة. سيسأل الرئيس عما إذا كانت هناك أية مسائل أخرى يجب أن تنظر و 

 اختتام الدورة؛ عرض ملخص الرئيس؛ بيانات ختامية يلقيها المنسقون اإلقليميون.  14:00 – 13:45

 

 ]نهاية الوثيقة[ 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929

