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ية: األصل زباإلنكليزز ز ز   زز زز  زز
ز2023زسارزمز13التاري    خ:ز

 دائمةزالمعنيةزبحقزالمؤلفزوالحقوقزالمجاورةاللجنةزال

 واألربعونزالثالثةالدورةز
 2023زمارسز17إىلزز13جنيف،زمنز

ل جدول األعمال         المفص 

 األمانة من إعداد 
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لجدول األعمال  يعرضمرن: ونهج  إرشاديأعمال دول ج ح        المفص  لجنة حق  الجتماع                                      هذا تقدير األمانة لتخصيص الوقت المقت 
  بي   

ام التوازن الزمن         المؤلف، مع مراعاة مبدأ احت 
والتقييدات واالستثناءات.  ؛البثوهما هيئات جدول األعمال، ل           الرئيسيي    البندين                                            

  االعتبار  ذلك لتحقيقخالل االجتماع  الوقت إعادة حساب ةقد تكون هناك حاجة إىل عمليو 
 
          التوازن، ال سيما مع األخذ ف
 
جلسة ال                         

   اإلعالمية
  طلبتها الدول األعضاء، والن 

  الن 
  حول سوق البث الموسيق 

                            
      

ح                       مارس.  16يوم الخميس  ة   ت  ظه عقدها            من المقت 

تاحالسابقة،  الدورةل عىل معلومات عن للحصو و  ( والبيانات SCCR/42/SUMMARY BY THE CHAIRملخص الرئيس )      ي 
   إىل المقدمة

 
  اللجنة ف
 
  ، (SCCR/42/INF/3)                  الثانية واألربعي   تها دور          

 
  ف
 
: اال صفحة                            جتماع عىل الرابط التاىل 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69311 . 

 
 
 واعتبارا
 
 لم تعد األمانة تعد تقرير  ،حق المؤلف                               الدورة الثانية واألربعي   للجنةمن          

 
 ا
 
 وفق، وذلك  

 
 ا
 
 ة العامةالجمعي الصادر عن قرار لل  

 
 . وبدال
 
      

نتلبث ل الويبو المخصصة                       الجتماع السابق عت  صفحةل تسجيالت الفيديو حسب الطلب عىل االطالعمن ذلك، يمكن   عىل            عت  اإلنت 
 : يل. https://webcast.wipo.int/home                الرابط التاىل   آلي المنشأة نصوصال             ويمكن تت  

 
 ا
 
   ت  لالجتماع السابق عىل صفحة البث ع  

نت  يل بالنقر عىللكل جلسة         اإلنت  :  عىلوكذلك  ،           عىل اليمي    الموجود              رمز التت                  الرابط التاىل 
https://www.wipo.int/s2t/SCCR42/sessions.html . 

 

زز–اليومزاألولز ز زاالثنيز ز   ز زز ز2023زمارسز13ز

زوحمايةزهيئاتزالبثزافتتاحزالدورة

 
 .                                                ؛ انتخاب أعضاء المكتب؛ اعتماد منظمات غت  حكوميةعمالاأل جدول افتتاح الدورة؛ اعتماد  10:15 – 10:00

    
 : الوثائق

 
 ت
 
وع وثيقتا  تاح                    منظمات غت  حكومية واعتماد  (.SCCR/43/1/Prov)جدول األعمال       مش 

(SCCR/43/2) :   صفحة االجتماع عىل الرابط التاىل 
                                 ، ف 
    

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412 . 

 المدير العام نائب مالحظات 10:20 – 10:15

ورةالموجز ل ما ووصفه واألمانة مالحظات الرئيس 10:30 – 10:20  وأساليب العملاالجتماع        ست 

 يلقيها المنسقون اإلقليميونبيانات افتتاحية  11:00 – 10:30

 افتتاح بند جدول األعمال بشأن هيئات البث  13:00 – 11:00

وع النص: الوثائق عال           مش           مراج 
  الثان 
تاح الوثائق و ؛ (SCCR/43/3) لمعاهدة الويبو بشأن هيئات البث       

 
            ت
 
 

  السابقة ذات الصلة 
  ف 
: الصفحة االجتماع عىل                  رابط التاىل 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412 . 

ز زتذكيز ز  ز ز ززباألنشطةز زاألخيز ز  ز ز وع النص " حق المؤلف                               الدورة الثانية واألربعي   للجنة ناقشت : ةز راجع           مش  لمعاهدة          الم 
 وأبدتون،         والميش  ا الرئيس ونائبالرئيس  قدمه، الذي (SCCR/42/3)الوثيقة "البثهيئات الويبو بشأن 
   ها اللجنة تعليقات

  وشاركت ف 
وع جلسة األسئلة          رحت عىل واضع  المش 

 
  ط

                    الن 
 
   

     . 

                                                   دىع األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت      سي  : حقزالمؤلفزجنةللواألربعونززالثالثةزالدورة
        مات غت  الحكومية لإلدالء ببيانات )دقيقتان لألعضاء ودقيقة واحدة للمنظمات الحكومية الدولية والمنظ

 ن و والميش ا الرئيس ونائبالرئيس  سيقدم ،بعد ذلكو . 1الحكومية(
 
 عرضا
 
وع النص "حول         المراجع           مش 

  الثان 
      

 (، والذي SCCR/43/3)الوثيقة "الويبو بشأن هيئات البثلمعاهدة 
 
عد
 
 أ

 
  
 
احات االو  تعليقاتال         بناء  عىل            قت 

األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية  كل من  الرئيس سيدعو  ،ومن ثممن الوفود.  واألسئلة المقدمة

                                                
 قبلإما ، copyright.mail@wipo.int        التاىل   بند محدد من بنود جدول األعمال، إىل األمانة عىل العنوانب تتعلق، سواء كانت عامة أو كاملةيمكن تقديم بيانات   1

ة ) وإما  وإما خاللها الدورة  افتتاح نش  (2023مارس  30 إىل غاية              بعدها مباش 
 
    ، لت
 
 للجنة.                                              صفحة الويب الخاصة بالدورة الثالثة واألربعي    عىل     

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69311
https://webcast.wipo.int/home
https://www.wipo.int/s2t/SCCR42/sessions.html
mailto:copyright.mail@wipo.int
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، مع إمكانية الدخول المستقبليةبشأن الخطوات  مدخالتوتقديم  إلبداء تعليقات                       والمنظمات غت  الحكومية 
  جلسات غت  رسمية 

 
                  ف
 
   . إىل حد ما  

احة الغداء 00:51 – 13:00   2              است 

 : ، مركز المملكة CREATe، المفتوحة"حق المؤلف: نهج المعرفة بشأن                   "الدليل التجرين               حدث جانن  
، جامعة المؤلف المتحدة لحق   السكوغ                        واالقتصاد اإلبداىع 

 B                          : مبن  أرباد بوكش، القاعة ةقاعال

                      عىل النحو المبي   أعاله هيئات البث ات بشأنمناقشالمواصلة  18:00 – 15:00

زاليومز ز
ز
زالثان  
 
ز زز ز2023زمارسز14زالثالثاءز–ززز

زواالستثناءاتحمايةزهيئاتزالبثزوالتقييداتز

  مواصلة  13:00 – 10:00
 
  بدأت ف

  المناقشات الن 
 
        

 هيئات البثبشأن  2023 مارس 13              

احة الغداء 15:00 – 13:00                است 

 : وع رؤية أم يوتوبيا؟" - العالمية"المكتبة             حدث جانن    EODOPEN                                    ، مكتبة السويد الوطنية، عضو المش 
ونية  (الطلب حسب                                       )منشورات افتتاح شبكة الكتب اإللكت  نت األوروبيي                                لمستخدم  اإلنت 

 B                           ة: مبن  أرباد بوكش، القاعة قاعال

 مواصلة المناقشات بشأن هيئات البث 17:00 – 15:00

 افتتاح بنود جدول األعمال بشأن التقييدات واالستثناءات 18:00 – 17:00

ممارسات دراسة استكشافية حول " (؛SCCR/43/4)"حفظ المصنفاتبشأن مجموعة أدوات ": الوثائق 
اح من  " ؛زال قيد اإلعداد(ت )ال  "وتحديات مؤسسات البحث واألغراض البحثية فيما يتعلق بحق المؤلف           اقت 

وع برنامج العمل بشأن االستثناءات والتقييدات )الوثيقة  "                                                                     المجموعة األفريقية بخصوص مش 
)REV SCCR/42/4(؛) صفحة االجتماع عىل  

تاح الوثائق السابقة ذات الصلة ف 
 
                 وت

                                
 
:                 الرابط التاىل    

details.jsp?meeting_id=75412/arhttps://www.wipo.int/meetings/ . 

ة:زز زباألنشطةزاألخيز زززتذكيز ز  ز ز ززز ز ز زز ززز ز  ز ز  المؤلف،  حقللجنة                    الثانية واألربعي   خالل الدورة  ،قدمت األمانةز
 
 موجزا
 
للعمل       

 المنجز وفق
 
 ا
 
التعليم والبحث  وخطة عمل مؤسساتعمل المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ة لخط"   

الندوات اإلقليمية بشأن  تقرير ال " (، وكذلكSCCR/36/7)الوثيقة " واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى
دم(. SCCR/40/2)الوثيقة  "                والمؤتمر الدوىل  

 
  وق
 
اح"    وع برنامج بخصوص مجموعة األفريقية ال من       اقت               مش 

طلبت و . وجرت مناقشته وتعديله( .SCCR/42/4 Rev)الوثيقة  "عمل بشأن االستثناءات والتقييداتال
باستخدامات محددة  المرتبطةالمحتملة العابرة للحدود  بشأن المشاكل ( إعداد عروض1اللجنة من األمانة )

  بيئة  المؤلف حقموجب للمصنفات المحمية ب
       ف 
نت     بشأن نطاقتقديم دراسة و ( 2العابرة للحدود، )        اإلنت 

  . لحفظ المصنفاتتطوير مجموعة أدوات و ( 3التقييدات واالستثناءات عىل البحث، )

                                                   دىع األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت      سي   للجنةزحقزالمؤلف:ززواألربعونزالثالثةالدورةز
                                                                                            الحكومية لإلدالء ببيانات )دقيقتان لألعضاء ودقيقة واحدة للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  

 بشأن نطاقالدراسة  وتحديث( 2) حفظ المصنفات؛ ( مجموعة أدوات1) بشأنوستقدم عروض الحكومية(. 
بعد كل و  التعليم والبحث. المرتبطة ب العابرة للحدود  والمشاكل( 3) ؛التقييدات واالستثناءات عىل البحث

، مع إلبداء تعليقات                                                                           عرض، سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية 

                                                
 بعد الظهر.  2                                الويبو أبوابه كل يوم حن  الساعة  يفتح مطعم 2
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  الجلسة. إتاحة فرصة ل
 
ين ف اء والمؤلفي   الحاض            لتفاعل مع الخت 
 
سيدعو الرئيس المجموعة األفريقية إىل و                                        

اح المجموعة األفريقية  " تقديم تحديث بشأن وع برنامج بخصوص                          اقت  عمل بشأن االستثناءات ال             مش 
الحكومية الدولية سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات ومن ثم، (. SCCR/42/4 REV.) "والتقييدات

 . المستقبلية الممكنةبشأن الخطوات  مدخالتوتقديم  اتعليقبداء ت                         والمنظمات غت  الحكومية إل 

0018:   :   وضع القواعد والمعايت  للملكية الفكرية؟" هو "ما             حدث جانن  
                                         دور القواني   النموذجية ف 
، المؤسسة الدولية                           

 (KEIإليكولوجيا المعرفة )

 Bبوكش، القاعة               ة: مبن  أرباد قاعال

 2023زمارسز15زاألربعاءز–زالثالثاليومز

زالتقييداتزواالستثناءات

  مواصلة  13:00 – 10:00
 
  بدأت ف

  المناقشات الن 
 
        

 التقييدات واالستثناءات بشأن 2023مايو  14              

 مجموعة أدوات الحفظعن            عرض تقديم  

وفيسور   المتحدثون:   كينيث كروز            الت 
  
  السيدة رينا بانتالون 
                      
 السيد ديفيد ساتون

احة الغداء 15:00 – 13:00                است 

 : ين WIPO IP Diagnostics"أداة             حدث جانن   وشعبة  ، شعبة الملكية الفكرية لألعمال التجارية"        للناش 
، الويبو                                   المعلومات والتواصل الرقم 

 B                           ة: مبن  أرباد بوكش، القاعة قاعال

 بشأن التقييدات واالستثناءات مواصلة المناقشات 18:00 – 15:00

  دراسة نطاق البحث
                  تحديث ف 
         

دير وفيسور راكيل خالت                                     المتحدث: الت 

18:00  :   اأمكاف"            حدث جانن  
   ة غت  عادلة لفنان 
  البيئة الرقميةأل                   

                داء ف 
                ، االتحاد الدوىل  "             تصحيح  للويبو جراءإنحو  :       

  األداء األوروبيي   )FIM             للموسيقيي   )
                    (، وجمعية منظمات فنان 
                      AEPO-ARTIS مجلس جمعيات اإلدارة ،)

  ا
   الجماعية لحقوق فنان 
  األداء )ا (،SCAPRألداء )                    

ي لفنان    اإليبت 
         التحاد األمريك  الالتين 

                
                     FILAIE) 

 ركن أبولون+  B                           ة: مبن  أرباد بوكش، القاعة قاعال

ز2023زمارسز16زالخميسز–زالرابعاليومز

زوالمسائلزاألخرىزالتقييداتزواالستثناءات

10:00 – 13:00   
  بدأت ف 

  مواصلة المناقشات الن 
         

 بشأن التقييدات واالستثناءات 2023 مارس 14                     
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 والبحث التعليمالقضايا العابرة للحدود: عن عرض 

                      السيدة ناتاليا رايت   الميشة: 
 السيدة آنا أندريجيفيتش المتحدثون: 

ي                          الدكتورة ناتاىل  كورثت  
وفيسور يوغيش ك.دويفيدي                            الت 
يفو مويندا وفيسور بول بت                               الت 

 
                            الست  الذاتية للمتحدثي   ترد 

 
  ف
 
 . SCCR/43/INF/3وثيقة ال 

احة الغداءا 03:41 – :0013  3             ست 

 :   م"            حدث جانن  
   البث التدفق 
             

 
 ستقبل
 
  خدمات البث خل إىل : مد     

  التدفق 
  الرائدة       

         الصون 
رابطة الوسائط ، "      

 (DiMAالرقمية )

 NB0.107                           مبن  الويبو الجديد، القاعةالقاعة: 

زالمسائلزاألخرىزواختتامزالدورة

 األخرىافتتاح بند جدول األعمال بشأن المسائل  14:30

م 18:00 – 14:30
 
نظ
 
 ست

 
  
 
   حول إعالميةجلسة    

  سوق البث الموسيق 
                            بناء  عىل طلب الدول األعضاء ،                 

  ف 
                        دورة الثالثة واألربعي   ال   

 .            والكارين   مجموعة بلدان أمريكيا الالتينية من مبادرة ب، للجنة حق المؤلف
   مؤقتبرنامج  رد ي

  ف 
 . SCCR/43/5 وثيقةال  

ز2023زمارسز17زالجمعةز–زالخامساليومز

زالمسائلزاألخرىزواختتامزالدورة

 بند جدول األعمال بشأن المسائل األخرى مواصلة مناقشة 10:05 – 10:00

 حق المؤلف والبيئة الرقمية 11:15 –10:05

 : الوثائق
 
 ت
 
  صفحة االجتماع عىل الرابط التاىل   

                                تاح الوثائق السابقة ذات الصلة ف 
                                 :

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412 . 

ز زتذكيز ز  ز ز ززباألنشطةز زاألخيز ز  ز ز   : ةز
 
 قد
 
خالل الدورة الثانية  وناقشوها مع الدول األعضاءالوثائق التالية  م المؤلفون  

  : السيدة سوازان باتلر؛  إعداد من  ؛(SCCR/41/2) "                                  اخل السوق العالم  للموسيق  الرقميةد"من             واألربعي  
  سوق الموسيق  الرقمية: بعض االعتبارات االقتصادية والقانونية"و

                                                          دراسة بشأن الفناني   ف 
                       " 

(SCCR/41/3 من ) أمريكا "السيد كريسيان كاسيل واألستاذ كالوديو فيخو؛ و إعداد  
         سوق الموسيق  ف 
               

  غرب "السيدة ليىل كوبو؛ و إعداد ( من SCCR/41/4) "الالتينية
      دراسة بشأن سوق الموسيق  الرقمية ف 
                                  

  "الحاج منصور جاك سانيا؛ و إعداد ( من SCCR/41/6) "أفريقيا
ون    تقرير عن سوق الموسيق  اإللكت 
                               

  آسيا: لمحة عامة واتجاهات عامة
                               والنماذج التجارية الرئيسية ف 
                             " (SCCR/41/7من إ ) وفيسور عداد             الت 

                                  أيرين كالبوىل  والسيد جورج هوانغ. 

  ضوء الجلسة اإلعالمية والعمل السابق : حقزالمؤلفزواألربعونزللجنةزالثالثةزالدورة
                                   ف 
هذا الموضوع،  بشأن  

تقديم و                                                                                     سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية إلبداء تعليقات
 . الممكنة المستقبليةبشأن الخطوات  مدخالت

                                                
احة الغداء  3 ح تقصت  است 

قت                         ي 
 اإلعالمية.  جلسةعقد دقيقة إلتاحة مزيد من الوقت ل 30 بمدة     

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412
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 حق التتبع 12:25 – 11:15

تاح الوثائق السابقة ذات الصلة و  ؛(SCCR/43/INF/2) ن حق التتبعأدوات الويبو بشمجموعة أ : الوثائق
 
                              ت
 
 

  
 
  ف
 
:               الرابط التاىل  صفحة االجتماع عىل   

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412 . 

ز زتذكيز ز  ز ز ةز زباألنشطةزاألخيز ز  ز ز ززز ز ز زز  ،                   الثانية واألربعي    تها خالل دور أحاطت لجنة حق المؤلف، : زز
 
 علما
 
  أدلت      

       بالبيانات الن 
              

 . بشأن هذا البند  ووافقت عىل مواصلة تبادل اآلراء والمعلومات ،بها الوفود 
 

وفيسور سام ريكيتسون : للجنةزحقزالمؤلفزواألربعونزالثالثةالدورةز لتقديم الجزء األول                                      سيدعو الرئيس الت 
سيدعو الرئيس األعضاء و . (SCCR/43/INF/2) التتبعحق ن أبشالجديدة الويبو أدوات من مجموعة 

بشأن الخطوات  مدخالت تقديمو  بداء تعليقاتإل                                                   والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية 
 . الممكنة المستقبلية

                  حقوق مخرج   المشح 12:35 – 12:25

 
  : الوثائق

 
 ت
 
  تاح الوثائق السابقة ذات الصلة  

 
  ف
 
 :               الرابط التاىل  صفحة االجتماع عىل   

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412 . 

ز زتذكيز ز  ز ز ززباألنشطةز زاألخيز ز  ز ز    النظر تأجيل  ،                         دورتها الثانية واألربعي    ، خالللجنة حق المؤلف قررت: ةز
  ف 
 هذا البند   

.  غاية إىل                            الدورة الثالثة واألربعي  

كما .  ستجداتمعن ال تقديم موجز إىل سيدعو الرئيس األمانة  : للجنةزحقزالمؤلفزونواألربعزالثالثةالدورةز
 تقديم مدخالتو  بداء تعليقاتإل                                                          األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية سيدعو 

 . الممكنة المستقبليةبشأن الخطوات 

اح 12:45 – 12:35  حق اإلعارة للجمهور بشأنجراء دراسة إل        اقت 

احتتاح الوثيقة " : الوثيقة   جدول أعمال اللجنة الدائمة        اقت 
ز عىل إدراج حق اإلعارة للجمهور ف 

 
                            دراسة ترك

                               
 
         

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

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

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412 .  

ز زتذكيز ز  ز ز ةز زباألنشطةزاألخيز ز  ز ز ززز ز ز زز   أحاطت لجنة حق المؤلف : زز
  ف 
  دورتها   

 
، علما  الثانية واألربعي  
 
اح                          المقدم         باالقت 

  أدل
     والبيانات الن 
 . بها الوفود  ت              

  سيدعو الرئيس : واألربعونزللجنةزحقزالمؤلفزالثالثةالدورةز
  مؤلق 
اح      تقديم موجز عن إىل         االقت 

بداء إل                                                                       سيدعو الرئيس األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية . و المستجدات
 . الممكنة المستقبليةبشأن الخطوات  تقديم مدخالتو تعليقات 

 المسائل األخرى 13:00 – 12:45

 اللجنة.  أن تنظر فيها  يجبسيسأل الرئيس عما إذا كانت هناك أية مسائل أخرى    

احة الغداء 15:00 – 13:00                است 

 عرض ملخص الرئيس؛ بيانات ختامية يلقيها المنسقون اإلقليميون.  : اختتام الدورة  18:00 – 15:00
 

 ]نهاية الوثيقة[ 
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