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 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ي فوربان، نائبة المدير العام .1
ة واألربعي   للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق لثالدورة الثا، افتتحت السيدة سيلف 

بيتر البودي مهمة و عزيز ديينغ ن مهمة رئيس اللجنة وتوىل السيدا أوين ريبلي المجاورة )"لجنة حق المؤلف" أو "اللجنة"(. وتوىل السيد 
ي الرئيس.   وتولت السيدة ميشيل وودز )الويبو( مهمة أمي   اللجنة.  نائب 

ز لثمن جدول األعمال: اعتماد جدول أعمال الدورة الثا 2البند   ة واألربعي 

وع جدول األعمال )الوثيقة .2  (. SCCR/43/1 PROV.  اعتمدت اللجنة مشر

 أعضاء المكتبمن جدول األعمال: انتخاب  3البند 

 تم تأجيل انتخاب أعضاء المكتب إىل الدورة التالية للجنة.  .3

 من جدول األعمال: اعتماد منظمات غي  حكومية جديدة 4البند 

ي مرفق  .4
 
ي دوراتها المشار إليها ف

 
وافقت اللجنة عل اعتماد المنظمات غت  الحكومية التالية بصفة مراقب مؤقت ف

 : SCCR/43/2 الوثيقة

ي األداء ) مجلس جمعيات -
 (SCAPRاإلدارة الجماعية لحقوق فنان 

 مؤسسة ويكيميديا -

 Ebenes’Artجمعية  -

 اللجنة األولمبية الدولية -

ازيلي ) -  الت 
 (UBCاتحاد الملحني  

 إىل الدورة التالية. اعتماده تم تأجيل لكن اعتماد مراقب آخر، و بشأن وجرت مناقشة 

 حماية هيئات البثمن جدول األعمال:  5البند 

ت .5
ُ
ي الصفحة المخصصة لدورة لجنة حق المؤلف الثات

ة لثاح وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ف 
 . https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412 : رابطواألربعي   عل ال

يكيل أويرا،  وبعد بيانات من الوفود، قدم نائب الرئيس بيتر البودي والميش جوكا  .6 وع "ليديس، مع تعليقات من الميش هت   مشر
ي مراَجع الرئيس النص 

اف الرئيس، ا(SCCR/43/3)الوثيقة  "لمعاهدة الويبو بشأن هيئات البثالثان   . لذي تم إعداده تحت إشر
تبة عل العرض بشأن أسئلة وأجوبة مع مقدمي جلسة وأجرت اللجنة مناقشة و  هذا الموضوع. وتواصل اللجنة تحليل وتقييم اآلثار المتر

وع نص  ي راجع المالرئيس مشر
ي يتعي   توضيحها. ت أنه ورأ ،الثان 

 ال تزال هناك بعض القضايا البر

كة و .7 ي المناقشات العامة وغت  الرسمية، أحرزت اللجنة بعض التقدم نحو إيجاد أرضية مشتر
األهداف والنطاق المحدد بشأن ف 

وع نص "وموضوع الحماية لمعاهدة محتملة بشأن حماية هيئات البث. وكان أساس المناقشة هو  ي مراَجع الرئيس المشر
لمعاهدة الثان 

ك بي   اللجنة بأن أي معاهدة محتملة و (. SCCR 43/3الوثيقة )" الويبو بشأن هيئات البث
فيما يتعلق باألهداف، هناك فهم مشتر

ي ي
امات من خالل الوسائل القانونية  أن تركز بشكل ضيق علنبغ  قرصنة اإلشارات وأن توفر للدول األعضاء المرونة لتنفيذ االلتر 

ك أن موضوع الحماية )موضوع( أي معاهدة محتملة و المناسبة والفعالة.  ا فهم مشتر
ً
ي االعتبار، هناك أيض

مع وضع هذه األهداف ف 
ي ي

امج  أن يقترص عل إرسالنبغ  ي أن يمتد إىل أي اإلشارات الحاملة للت 
تجنب التداخل مع التاىلي ، وبما بعد التثبيتأنشطة من وال ينبغ 

 . ا ن  ما إعأعرب األعضاء عن وجهات نظر مختلفة و الحقوق المتعلقة بالمحتوى األساسي
ً
ي أن تتطلب المعاهدة المحتملة حد

كان ينبغ 
ال حق التثبيت، وأثر عدم وجود مدة حماية، ونطاق التقييدات ، وأثر إدخالشبكات الحاسوبيةأدن  من الحماية فيما يتعلق بالبث عت  

 واالستثناءات، من بي   أمور أخرى. 

بناًء عل التعليقات  SCCR/43/3مراجعة الوثيقة عل والميشين،  يهبئمع نا ،ووافقت اللجنة عل أن يقوم الرئيس بالعمل .8
احات واألسئلة المقدمة من الوفود،   الوفود إلرسال أي تعليقات أخرى عل  يتعودللجنة حق المؤلف.  44ورة الدكي تتنظر فيها واالقتر

:  إىل /3/43SCCRالوثيقة  ي التاىلي
ون  نشر هذه  . 2023يو نيو  16بحلول  copyright.mail@wipo.intالعنوان اإللكتر

ُ
وست

. و  ي
ون  وع نص  و كون المخرج هيسالمساهمات عل موقع الويبو اإللكتر ي سيستخدم كأساس للمناقشة ذالثالث، والمراَجع الرئيس المشر
ي الدورة المقبلة للجنة حق المؤلف. 

 ف 

mailto:copyright.mail@wipo.int
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ي جدول أعمال الدورة ال .9
 
 ة واألربعي   للجنة حق المؤلف. بعار وسيظل هذا البند مدرجا ف

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

من جدول األعمال: التقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة األشخاص ذوي  7البند 
 خرىاأل عاقات اإل 

تاح وثائق الدورات السابقة تم تناول هذين البندين من جدول األعمال مًعا  .10
ُ
ي الصفحة ت

 
المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ف

 : رابطالمخصصة لدورة لجنة حق المؤلف الثانية واألربعي   عل ال
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69311 . 

ي وديفيد ساتون و  .11
مجموعة أدوات بشأن "بعد بيانات من الوفود، قدم المؤلفون المشاركون كينيث د. كروز ورينا إلستر بانتالون 

(. ورحبت اللجنة بالعرض وعقدت جلسة أسئلة وأجوبة وتبادل وجهات النظر بي   الوفود SCCR/43/4)الوثيقة " حفظ المصنفات
اء.  :  إىل SCCR/43/4إلرسال أي تعليقات أخرى عل الوثيقة الوفود يت دعو والمراقبي   والخت  ي

ون  يد اإللكتر الت 
copyright.mail@wipo.int  نفاذ البشأن مجموعات أدوات سيجري إعداد  ه. وأشارت األمانة إىل أن2023مايو  19بحلول

 . للمؤسسات التعليمية والبحثيةنفاذ الشأن بللمكتبات والمتاحف ودور المحفوظات، و 

ا  األستاذة راكيل كزاالباردير  تقدمو  .12
ً
المراقبي   بإيجاز. و اللجنة كل من   هإعداد دراسة تحديد نطاق البحث، وناقشتعن تحديث

ي و 
 
 للجنة حق المؤلف.  44الدورة  ستقدم دراسة تحديد النطاق ف

القضايا العابرة للحدود المتعلقة بالتعليم والبحث، مع أعضاء عن  ض تقديمي عر بمهمة الميشة لاتاليا رايتر واضطلعت السيدة ن .13
يفو مويندا. وأعربت اللجنة عن تقديرها للعرض وعقدت  اللجنة آنا أندريجيفيتش وناتاىلي كورثيسي ويوجيش ك.دويفيدي وبول بت 

اء.  ي مواصلة المناقشة، جلسة أسئلة وأجوبة وتبادل وجهات النظر بي   الوفود والمراقبي   والخت 
وأشارت بعض الوفود إىل رغبتها ف 

ي الفقرة ذلك  ءيمكن إجرا و 
ان مع عرض مجموعة األدوات اإلضافية المتعلقة بالتعليم والبحث المشار إليها ف   . 11باالقتر

اح المجموعة و  .14 وع برنامج العمل بشأن االستثنالمعنون "قدم منسق المجموعة األفريقية اقتر اح بخصوص مشر اءات اقتر
اح. ورحبت اللجنة بمبادرة المجموعة األفريقية SCCR/42/4 REV.  الوثيقة) "والتقييدات (. وقدمت الوفود تعليقات عل االقتر

ي وافقت عليها اللجنة )
اح مع بعض التعديالت البر  (. SCCR/43/8الوثيقة واعتمدت االقتر

لفائدة مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة و وظات وسيظل بند التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحف .15
ي جدول أعمال الدورة ال

 ف 
ً
 واألربعي   للجنة حق المؤلف. رابعة األشخاص ذوي إعاقات أخرى مدرجا

 لسة إعالمية عن سوق بث الموسيق  جمن جدول األعمال:  8البند 

اح "جلسة إعالمية عقدت األمانة .16 ي الدورة  جلسة إعالمية لمدة نصف يوم بناًء عل اقتر
" ف  للجنة  43عن سوق بث الموسيفر

. وخالل هذه الجلسة، وبعد عروض قدمها المهنيالمؤلف حق  ي اء، أتيحت والن و المقدم من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب  خت 
ات.   فرصة لألعضاء والمراقبي   لتبادل اآلراء والخت 

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  9البند 

ي الصفحة المخصصة للدورة  .17
تاح وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ف 

ُ
للجنة حق المؤلف عل  43ت

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

ي عقدت  .18
ي البيئة الرقمية، أعربت اللجنة عن تقديرها للجلسة اإلعالمية البر

سوق بث عن وفيما يخص موضوع حق المؤلف ف 
. وأعربت عدة وفود عن اهتمامها بعقد  ي البيئة الرقمية. عن مماثلة فعاليات الموسيفر

 مواضيع أخرى تتعلق بحق المؤلف ف 

ي قدمت مجموعة بلدان أمريكا الال و  .19 اح لتحليل حق المؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية"تينية والكاريب  الوثيقة )" اقتر
SCCR/43/7 ،)حوا ي جدول األعمال واالضطالع بأنشطة مختلفة بشأن ت قتر

ا دائًما ف 
ً
ي البيئة الرقمية بند

جعل حق المؤلف ف 
 .
ً
اح مطوال ي البيئة الرقمية. وناقشت اللجنة االقتر

ا من  رحب العديد و الموسيفر ف 
ً
اح، بينما طلب بعض األعضاء مزيد من األعضاء باالقتر

اح وأعرب آخرون عن تحفظات.   الوقت لمراجعة االقتر

مجموعة "لجزء األول من عن ابالعرض الذي قدمه األستاذ سام ريكيتسون  وفيما يخص موضوع حق التتبع، رحبت اللجنة .20
( وتطلع)اإلطار  "فناني   للأدوات الويبو بشأن حق التتبع  ي

ي  إىل الجزء تالقانون 
ت اللجنة أحاطمن مجموعة األدوات )إدارة الحق(. و  الثان 

 ب
ً
حات من فرقة العمل بشأن الخطوات التالية، ووافقت عل مواصلة علما ي ذلك طلبات تقديم مقتر

ي أدلت بها الوفود، بما ف 
البيانات البر

 تبادل اآلراء والمعلومات بشأن هذا البند. 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69311
mailto:copyright.mail@wipo.int
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=75412
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اء وأصحاب وفيما يتعلق ب .21 ي المشح، أشارت األمانة إىل استمرار المشاورات مع الخت  موضوع تعزيز حماية حقوق مخرج 
 . بالتشاور مع راهن وأعربوا عن دعمهم لمواصلة رسم خريطة المشهد الدوىلي المداخالت بعض األعضاء وأجرى المصلحة المعنيي  

 الدول األعضاء المهتمة. 

اليون ومالوي وبنوفود  تقدمو  .22 ي جدول أعمال اللجنة الدائمة "ما ست 
 
ز عل إدراج حق اإلعارة للجمهور ف

ّ
اح دراسة ترك اقتر

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

ي وناقشته الوفود. وطلبت اللجنة من األمانة إعداد الدرا، (SCCR/40/3/Rev. 2 )الوثيقة
سة المطلوبة، مع مراعاة التعليقات البر

 أدلت بها الوفود. 

ي جدول "المسائل األخرى" وسيظل بند  .23
 
 ف
ً
 . أعمال الدورة الرابعة واألربعي   للجنة حق المؤلفمدرجا

 ملخص الرئيس

 بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس. وأوضح الرئيس أن هذا الملخص يبلور آراء الرئيس .24
ً
بشأن نتائج  أحاطت اللجنة علما

 ة واألربعي   للجنة حق المؤلف، لذا فإنه ال يخضع لموافقة اللجنة. لثالدورة الثا

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 10البند 

ي  فقت لجنة حق المؤلفتا .25
 
ورة عقد دورتي   عاديتي   للجنة حق المؤلف خالل عام ها ل 42ة دور الف ، وقد ورد 2023، عل ض 

ي ملخص الرئيس )
 
ة دور (. ومع ذلك، وألسباب متنوعة، تمت جدولة SCCR/42/Summary by the Chairوثيقة الذلك ف

ي تقويم الويبو. 
 
ي الدورة وواحدة فقط ف

 
واحدة فقط ة دور للجنة حق المؤلف، أعربت بعض الدول األعضاء عن قلقها بشأن عقد  43ف

ي عام 
ي النصف األخت  من العاة دور وطلبت تحديد  2023للجنة ف 

ام نتائج الدورة ثانية ف  ووافقت اللجنة . حق المؤلف للجنة 42م الحتر
ورة عقد دورة ثانية للجنة ) ي للجنة حق المؤلف 44الدورة عل ض 

. وأشارت األمانة إىل 2023نوفمت   6( خالل األسبوع الذي يبدأ ف 

ي وغت  مسبوق، يو اللجنة خالل ذلك األسبوع. إمكانية عقد 
ي عل أساس استثنان 

 من خمسةمع اللجنأن تجتنبغ 
ً
، ة لمدة ثالثة أيام بدال

ي توي
: نبغ  ي اليومي   األولي   بالتساوي بي   تخصيص الوقت عل النحو التاىلي

البث والتقييدات واالستثناءات بعد مواضيع قسيم الوقت ف 
ي البيئة الرقمية. وبالنظر سائل خصيص اليوم الثالث لموت. بنود جدول األعمال اإلدارية األوليةمعالجة 

 حق المؤلف ف 
ً
أخرى، وتحديدا

 التخلي عن اإلدالء ببيانات 
ي المجموعات والدول األعضاء والمراقبي  

إىل قرص مدة االجتماع، أشار الرئيس إىل أنه سيطلب من منسفر
دىع الدول و قشات الموضوعية. ستعىط األولوية للمناو افتتاحية شفوية وإعالنات عامة بشأن البث والتقييدات واالستثناءات. 

ُ
ست

 لتنشر عل ة المراقبالجهات األعضاء و 
ً
ي الموقع اإلالإىل تقديم أي بيانات عامة كتابة

ون   حق المؤلف. الويبو لخاص بلجنة لكتر

 ]نهاية الوثيقة[


