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 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

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

 ملخص الرئيس
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 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ي فوربان افتتحت السيدة 
للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق األربعي   الحادية و المدير العام، الدورة  نائبة ،سيلف 

. البودي مهمة نائب الرئيس بيت   السيدتوىل رئيس اللجنة و مهمة ديينغ  عزيز المجاورة )"لجنة حق المؤلف" أو "اللجنة"(. وتوىل السيد

 اللجنة.  وودز )الويبو( مهمة أمي    ميشيل ةوتولت السيد

ز اعتماد جدول أعمال الدورة من جدول األعمال:  2البند   الحادية واألربعي 

وع جدول األعمال )الوثيقة    (. .SCCR/41/1 PROVاعتمدت اللجنة مشر

 ية جديدةمن جدول األعمال: اعتماد منظمات غي  حكوم 3البند 

ي مرفق  
 
ي اجتماعاتها للمنظمات غت  الحكومية المشار إليها ف

 
وافقت اللجنة عىل منح صفة مراقب ف

:  .SCCR/41/8.REV الوثيقة ي ، و (ACSجمعية تحصيل اإلتاوات للفناني   ) وهي
المصنفات السمعية البرصية  اتحاد جمعيات مؤلف 

ي أمريكا الالتينية )
 
ي األداء، وت(FESAALف

ي التلفزيون والراديو  -نقابة ممثىلي الشاشة ، و (FAC) حالف فنان 
االتحاد األمريكي لفنان 

(SAG-AFTRA) و ،( الجمعية الصينية لحق المؤلفCSC) ي الموسيف  المستقلي   ، و  (. IMPF) المنتدى الدوىلي لناشر

ز اعتماد تقرير الدورة من جدول األعمال:  4البند   ف والحقوق المجاورةللجنة الدائمة المعنية بحق المؤل األربعي 

وع تقرير دورتها   عيت الوفود والجهات المراقبة إىل إرسال أي SCCR/40/9)الوثيقة  األربعي   اعتمدت اللجنة مشر
ُ
(. ود

 : ي التاىلي
ون  ي موعد أقصاه  intcopyright.mail@wipo.تعليقات عىل بياناتها إىل األمانة عىل العنوان اإللكت 

 . 2120 سبتمت   31ف 

 من جدول األعمال: حماية هيئات البث 5البند 

تاح  
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

حق المؤلف الحادية  جنةلدورة لالمخصصة صفحة ال ف 
 . https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id: التاىلي  عىل العنوان واألربعي   

ي الُمثارة العمل غت  الرسمي الجاري وأجاب عىل األسئلة ب أحدث المستجدات فيما يتعلقنائب الرئيس  وعرض 
ي  بياناتالف 

الت 
 . الوفود  أدلت بها 

ي الدورةوفتح الرئيس باب التعليقات  
 . العامة للمشاركي   ف 

ي أدلت بها  
 بالبيانات الت 

ً
 . الوفود وأحاطت اللجنة علما

ي االعتبار اآلراء المعرب عنها خالل الدو  
ي ذلك الحاجة ورة بشأن طرائق العمل غت  الرسمي سيأخذ الرئيس ونائب الرئيس ف 

، بما ف 
ي الشفافية 

  . والشموليةإىل التمسك بمبدن 

ي جدول أعمال الدورة  
 ف 
ً
 األربعي   للجنة حق المؤلف. الثانية و وسيظل هذا البند مدرجا

 من جدول األعمال: التقييدات واالستثناءات لفائدة المكاتبات ودور المحفوظات 6البند 

تاح  
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

حق المؤلف الحادية  جنةرة للدو المخصصة صفحة ال ف 
 . https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929: التاىلي  عىل العنوان واألربعي   

ي الدورة.  
 وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي   ف 

ي أدلت بها  
 بالبيانات الت 

ً
 . الوفود وأحاطت اللجنة علما

حت مجموعة و   حول  خالل الدورة الثانية واألربعي   للجنة حق المؤلف،المحيط الهادئ عقد جلسة إعالمية آسيا و بلدان اقت 
ي ذلك الحقوق والحقوق المجاورة والتقييدات واالستثناءات.  ،عىل إطار حق المؤلف 19-كوفيدتأثت  جائحة  

 وقد ناقشت الدورةبما ف 
ح،  ي الفقرة ويرد هذا المقت 

 . قرار اللجنة بشأن هذا الموضوعأدناه  27ف 

mailto:copyright.mail@wipo.int
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929
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ي جدول أعمال الدورة  تبات ودور المحفوظاتقييدات واالستثناءات لفائدة المكالت وسيظل بند  
 
 ف
ً
لجنة األربعي   لالثانية و مدرجا

 حق المؤلف. 

واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة األشخاص ذوي إعاقات من جدول األعمال: التقييدات  7البند 
 أخرى

تاح  
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

 
حق المؤلف الحادية  جنةلدورة لالمخصصة صفحة ال ف

 . https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929: التاىلي  نعىل العنوا واألربعي   

ي الدورة.  
 
 وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي   ف

ي أدلت بها  
 بالبيانات الت 

ً
 . الوفود وأحاطت اللجنة علما

حت مجموعة و   حول  خالل الدورة الثانية واألربعي   للجنة حق المؤلف،المحيط الهادئ عقد جلسة إعالمية آسيا و بلدان اقت 
ي ذلك الحقوق والحقوق المجاورة والتقييدات واالستثناءات.  ،عىل إطار حق المؤلف 19-كوفيدتأثت  جائحة  

 
 وقد ناقشت الدورةبما ف

ح،  ي الفقرة ويرد هذا المقت 
 
 . قرار اللجنة بشأن هذا الموضوعأدناه  27ف

ي جدول  مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة األشخاص ذوي إعاقات أخرىالتقييدات واالستثناءات لفائدة  وسيظل بند  
 
 ف
ً
مدرجا

 األربعي   للجنة حق المؤلف. الثانية و أعمال الدورة 

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 8البند 

تاح  
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

حق المؤلف الحادية  جنةلدورة لالمخصصة صفحة ال ف 
 . https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929: التاىلي  عىل العنوان واألربعي   

ي  
من داخل السوق العالمي للموسيف  التالية:  الفيديو  ضو ر عالبيئة الرقمية، رحبت اللجنة بوفيما يخص موضوع حق المؤلف ف 

ي سوق الموسيف  الرقمية: بعض االعتبارات دمن تقديم السيدة سوازان باتلر؛ و (SCCR/41/2) الرقمية
راسة بشأن الفناني   ف 

ي أمريكا الالتينيةكاسيل واألستاذ كالوديو فيخو؛ و  من تقديم السيد كريسيان (SCCR/41/3) والقانونيةاالقتصادية 
 سوق الموسيف  ف 

(SCCR/41/4) ي غرب أفريقيامن تقديم السيدة ليىل كوبو؛ و
من تقديم  (SCCR/41/6) دراسة بشأن سوق الموسيف  الرقمية ف 

ي آسيا: لمحة عامة واتجاهات عامة عن تقرير والحاج منصور جاك سانيا؛ 
ي والنماذج التجارية الرئيسية ف 

ون   سوق الموسيف  اإللكت 
(SCCR/41/7)  سئلة وجلسة أ الوفود عروض الفيديو بيانات من  تأعقبمن إعداد السيدة أيرين كالبوىلي والسيد جورج هوانغ. و

ي 
 سات. الدراتلك وأجوبة مع بعض مؤلف 

ي فال الذي قدمتهفيديو الرحبت اللجنة بعرض  وفيما يخص موضوع حق التتبع،  ي التوضيحات بشأن  السيدة ماري آن فت 
الت 

ي التتبع قدمتها فرقة العمل المعنية بحق 
ي  أثارها رًدا عىل األسئلة الت 

 ، وقد أعدت تلك التوضيحات(SCCR/41/9) الوفد اليابان 
وفيسور سام ريكيتسون.  ي فال والت   . الوفود عرض الفيديو بيانات من  وأعقبتالسيدة فت 

ي المشح، رّحبت اللجنة  راسة عن حقوق المخرجي   دبعرض فيديو بشأن  وفيما يخص موضوع تعزيز حماية حقوق مخرج 
غو من تقديم ، (SCCR/41/5) المشحي    ، وجلسة الوفود نات من عرض الفيديو بيا . وأعقبتاألستاذان إيزولد غندرو وأنتون ست 

 . األستاذ غندرو  سئلة وأجوبة معأ

 بمضمون و  
ً
ي جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق أحاطت اللجنة علما

ز عىل إدراج حق اإلعارة للجمهور ف 
ّ
اح دراسة ترك اقت 

ي عملها المقبل
م (، الُمقدSCCR/40/3 REV. 2 )الوثيقة المؤلف والحقوق المجاورة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( وف 

اليون وبنما ومالويمن   وفود ست 
ً
ي أدلت بها . كما أحاطت علما

 . الوفود بالبيانات الت 

ي هذا البند من جدول أعمال الدورة وستظل هذه الموضوعات األربعة  
 األربعي   للجنة حق المؤلف. الثانية و مدرجة ف 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929
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 جلسة إعالمية

م،طلبت اللجنة من األمانة  
ّ
تدوم نصف يوم حول  1جلسة إعالمية، الدورة الثانية واألربعي   للجنةانعقاد خالل أسبوع  أن تنظ

ي عىل النظام  19-جائحة كوفيدتأثت   "موضوع ي واإلبداعي  اإليكولوج 
 
ي ذلك حق المؤلف والحقوق المجاورة والتعليمي  الثقاف

 
، بما ف

 . "والتقييدات واالستثناءات

اء، وبعد عروض يقدم ،الجلسة هذه خاللو  ات. لتبادل لدول األعضاء ستتاح فرصة لها خت   اآلراء والخت 

شد هذه العملية بنهج شامل ومتوازن. و   ستست 

 . فصل الجلسة اإلعالمية عن بقية جدول األعمال خالل الدورة الثانية واألربعي  
ُ
 وست

 ملخص الرئيس  

 بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس. وأوضح الرئيس أن هذا الملخص يبلور آراء الرئيس بشأن نتائج  
ً
أحاطت اللجنة علما

 قة اللجنة. للجنة حق المؤلف فال يخضع لموافالحادية واألربعي   الدورة 

 من جدول األعمال: اختتام الدورة  9البند 

ي عام  
 . 2022ستعقد اللجنة دورتها المقبلة ف 

 

 ]نهاية الوثيقة[

                                                
ي حالة وجلستي   مدة كل منهما ثالث ساعات. بتستند اإلشارة إىل "نصف يوم" إىل يوم اجتماع  1

 
،  قامتف ي دورتها الثانية واألربعي  

 
أيام  باقتضابلجنة حق المؤلف ف

 ليوم كامل.  اإلعالميةجلسة ال، يمكن أن تعقد تصل إىل ثالث ساعات واحدةيومية  جلساتات باالجتماع
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