ز
األصل:
باإلنكليية
التاري خ 1 :يوليو 2021

اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة
الدورة الحادية واألربعون
جنيف ،من  28يونيو إىل  1يوليو 2021

ملخص الرئيس
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البند  1من جدول األعمال :افتتاح الدورة
سيلف فوربان ،نائبة المدير العام ،الدورة الحادية واألربعي للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق
افتتحت السيدة
ي
المجاورة ("لجنة حق المؤلف" أو "اللجنة") .وتوىل السيد عزيز ديينغ مهمة رئيس اللجنة وتوىل السيد بيت البودي مهمة نائب الرئيس.
وتولت السيدة ميشيل وودز (الويبو) مهمة أمي اللجنة.

ز
واألربعي
البند  2من جدول األعمال :اعتماد جدول أعمال الدورة الحادية
اعتمدت اللجنة ر
مشوع جدول األعمال (الوثيقة .)SCCR/41/1 PROV.

البند  3من جدول األعمال :اعتماد منظمات غي حكومية جديدة
وافقت اللجنة عىل منح صفة مراقب يف اجتماعاتها للمنظمات غت الحكومية المشار إليها يف مرفق
مؤلف المصنفات السمعية البرصية
وه :جمعية تحصيل اإلتاوات للفناني ( ،)ACSواتحاد جمعيات
ي
الوثيقة  SCCR/41/8.REV.ي
لفنان التلفزيون والراديو
األمريك
االتحاد
الشاشة
ممثىل
نقابة
و
،
)
FAC
(
األداء
فنان
حالف
يف أمريكا الالتينية ( ،)FESAALوت
ي
ي
ي
ي
( ،)SAG-AFTRAوالجمعية الصينية لحق المؤلف ( ،)CSCوالمنتدى الدوىل ر
لناشي الموسيف المستقلي (.)IMPF
ي

ز
األربعي للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة
البند  4من جدول األعمال :اعتماد تقرير الدورة
ُ
اعتمدت اللجنة ر
مشوع تقرير دورتها األربعي (الوثيقة  .)SCCR/40/9ودعيت الوفود والجهات المراقبة إىل إرسال أي
التاىل copyright.mail@wipo.int :يف موعد أقصاه  31سبتمت .2021
ون
تعليقات عىل بياناتها إىل األمانة عىل العنوان اإللكت ي
ي

البند  5من جدول األعمال :حماية هيئات البث
ُ
تتاح وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال يف الصفحة المخصصة لدورة لجنة حق المؤلف الحادية
التاىل.https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id :
واألربعي عىل العنوان ي
ُ
الت
وعرض نائب الرئيس أحدث المستجدات فيما يتعلق بالعمل غت
الرسم الجاري وأجاب عىل األسئلة المثارة يف البيانات ي
ي
أدلت بها الوفود.
وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي يف الدورة.
ً
الت أدلت بها الوفود.
وأحاطت اللجنة علما بالبيانات ي
الرسم ،بما يف ذلك الحاجة
وسيأخذ الرئيس ونائب الرئيس يف االعتبار اآلراء المعرب عنها خالل الدورة بشأن طرائق العمل غت
ي
بمبدن الشفافية والشمولية.
إىل التمسك
ي
ً
وسيظل هذا البند مدرجا يف جدول أعمال الدورة الثانية واألربعي للجنة حق المؤلف.

البند  6من جدول األعمال :التقييدات واالستثناءات لفائدة المكاتبات ودور المحفوظات
ُ
تتاح وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال يف الصفحة المخصصة لدورة لجنة حق المؤلف الحادية
التاىل.https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929 :
واألربعي عىل العنوان ي
وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي يف الدورة.
ً
الت أدلت بها الوفود.
وأحاطت اللجنة علما بالبيانات ي
واقتحت مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ عقد جلسة إعالمية خالل الدورة الثانية واألربعي للجنة حق المؤلف ،حول
تأثت جائحة كوفيد 19-عىل إطار حق المؤلف ،بما يف ذلك الحقوق والحقوق المجاورة والتقييدات واالستثناءات .وقد ناقشت الدورة
هذا المقتح ،ويرد يف الفقرة  27أدناه قرار اللجنة بشأن هذا الموضوع.
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ً
وسيظل بند التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات مدرجا يف جدول أعمال الدورة الثانية واألربعي للجنة
حق المؤلف.

البند  7من جدول األعمال :التقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة األشخاص ذوي إعاقات
أخرى
ُ
تتاح وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال يف الصفحة المخصصة لدورة لجنة حق المؤلف الحادية
التاىل.https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929 :
واألربعي عىل العنوان ي
وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي يف الدورة.
ً
الت أدلت بها الوفود.
وأحاطت اللجنة علما بالبيانات ي
واقتحت مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ عقد جلسة إعالمية خالل الدورة الثانية واألربعي للجنة حق المؤلف ،حول
تأثت جائحة كوفيد 19-عىل إطار حق المؤلف ،بما يف ذلك الحقوق والحقوق المجاورة والتقييدات واالستثناءات .وقد ناقشت الدورة
هذا المقتح ،ويرد يف الفقرة  27أدناه قرار اللجنة بشأن هذا الموضوع.
ً
وسيظل بند التقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة األشخاص ذوي إعاقات أخرى مدرجا يف جدول
أعمال الدورة الثانية واألربعي للجنة حق المؤلف.

البند  8من جدول األعمال :مسائل أخرى
ُ
تتاح وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال يف الصفحة المخصصة لدورة لجنة حق المؤلف الحادية
التاىل.https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929 :
واألربعي عىل العنوان ي

العالم للموسيف
وفيما يخص موضوع حق المؤلف يف البيئة الرقمية ،رحبت اللجنة بعروض الفيديو التالية :من داخل السوق
ي
الرقمية ) (SCCR/41/2من تقديم السيدة سوازان باتلر؛ ودراسة بشأن الفناني يف سوق الموسيف الرقمية :بعض االعتبارات
االقتصادية والقانونية ) (SCCR/41/3من تقديم السيد كريسيان كاسيل واألستاذ كالوديو فيخو؛ وسوق الموسيف يف أمريكا الالتينية
) (SCCR/41/4من تقديم السيدة ليىل كوبو؛ ودراسة بشأن سوق الموسيف الرقمية يف غرب أفريقيا ) (SCCR/41/6من تقديم
ون والنماذج التجارية الرئيسية يف آسيا :لمحة عامة واتجاهات عامة
الحاج منصور جاك سانيا؛ وتقرير عن سوق الموسيف اإللكت ي
كالبوىل والسيد جورج هوانغ .وأعقبت عروض الفيديو بيانات من الوفود وجلسة أسئلة
) (SCCR/41/7من إعداد السيدة أيرين
ي
مؤلف تلك الدراسات.
وأجوبة مع بعض
ي

الت
وفيما يخص موضوع حق التتبع ً،رحبت اللجنة بعرض الفيديو الذي قدمته السيدة ماري آن فتي فال بشأن التوضيحات ي
اليابان ) ،(SCCR/41/9وقد أعدت تلك التوضيحات
الت أثارها الوفد
ي
قدمتها فرقة العمل المعنية بحق التتبع ردا عىل األسئلة ي

السيدة فتي فال والتوفيسور سام ريكيتسون .وأعقبت عرض الفيديو بيانات من الوفود.

وفيما يخص موضوع تعزيز حماية حقوق مخرج المشحّ ،
رحبت اللجنة بعرض فيديو بشأن دراسة عن حقوق المخرجي
ي
المشحي ) ،(SCCR/41/5من تقديم األستاذان إيزولد غندرو وأنتون ستغو .وأعقبت عرض الفيديو بيانات من الوفود ،وجلسة
أسئلة وأجوبة مع األستاذ غندرو.

ّ
ً
وأحاطت اللجنة علما بمضمون اقتاح دراسة تركز عىل إدراج حق اإلعارة للجمهور يف جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق
المؤلف والحقوق المجاورة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وف عملها المقبل (الوثيقة ُ ،)SCCR/40/3 REV. 2
المقدم
ي
ً
الت أدلت بها الوفود.
من وفود ستاليون وبنما ومالوي .كما أحاطت علما بالبيانات ي

وستظل هذه الموضوعات األربعة مدرجة يف هذا البند من جدول أعمال الدورة الثانية واألربعي للجنة حق المؤلف.
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جلسة إعالمية
ّ
طلبت اللجنة من األمانة أن تنظم ،خالل أسبوع انعقاد الدورة الثانية واألربعي للجنة ،جلسة إعالمية 1تدوم نصف يوم حول
والتعليم ،بما يف ذلك حق المؤلف والحقوق المجاورة
واإلبداع
الثقاف
اإليكولوج
موضوع" تأثت جائحة كوفيد 19-عىل النظام
ي
ي
ي
ي
والتقييدات واالستثناءات".
وخالل هذه الجلسة ،وبعد عروض يقدمها ختاء ،ستتاح فرصة للدول األعضاء لتبادل اآلراء والختات.
وستستشد هذه العملية بنهج شامل ومتوازن.
ُ
وستفصل الجلسة اإلعالمية عن بقية جدول األعمال خالل الدورة الثانية واألربعي.

ملخص الرئيس
ً
أحاطت اللجنة علما بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس .وأوضح الرئيس أن هذا الملخص يبلور آراء الرئيس بشأن نتائج
الدورة الحادية واألربعي للجنة حق المؤلف فال يخضع لموافقة اللجنة.

البند  9من جدول األعمال :اختتام الدورة
ستعقد اللجنة دورتها المقبلة يف عام .2022

[نهاية الوثيقة]

 1تستند اإلشارة إىل "نصف يوم" إىل يوم اجتماع بجلستي مدة كل منهما ثالث ساعات .و يف حالة قامت لجنة حق المؤلف يف دورتها الثانية واألربعي ،باقتضاب أيام
االجتماعات بجلسات يومية واحدة تصل إىل ثالث ساعات ،يمكن أن تعقد الجلسة اإلعالمية ليوم كامل.

