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WO/GA/50/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون السابعة االستثنائية الدورة) اخلمسون الدورة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة عن  تقرير
عداد مانة من اإ  الأ

 ادلورة السابقةاجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف أأو اللجنة( مرتني منذ  .1

 2018دورة عادية يف نومفرب  وتزمع اللجنة عقد .2018 يونيو-ومايو 2017 نومفرب، أأي يف مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

 .2019ودورتني عاديتني يف 

ىل  2والأربعني اليت عقدت يف الفرتة من  تاسعةالعامة للويبو، يف دورهتا ال ودرست امجلعية  .2 ، تقرير 2017أأكتوبر  11اإ

جراء مناقشات بشأأن مبا يف ذكل ،WO/GA/49/5الوثيقة الوارد يف اللجنة  معلوضع  حامية هيئات البث فضاًل عن  اإ

ت جلنة حق املؤلف وأأحاطت علامً ابلتقرير و  التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ىل موّجه واصةل اإ

 .اليت يتناولها ذكل التقريرمعلها فامي يتعلق ابملسائل 

ه الوثيقة ملخصا الرئيس دلوريت اللجنة ويرد يف مرفق هذ معل اللجنة.الوثيقة معلومات حمدثة عن وضع  هذه وفروت .3

 والثالثني. لسادسةوالثالثني وا امسةاخل
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 حامية هيئات البث

خضع حتديث حامية هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية للمناقشة يف مجيع دورات اللجنة اليت عقدت منذ  .4

س تا حرصًا لهذا 1998عام   .2007املوضوع يف عام ، ومهنا ادلوراتن الاس تثنائيتان اللتان كره

نص موحد ومراَجع بشأأن "النسخة اجلديدة من الوثيقة املعنونة يف  والثالثني امسةاخلدورهتا  اللجنة خاللونظرت  .5

طار وعقب (.SCCR/34/3)الوثيقة  "التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى تكل  التقدم احملرز يف اإ

 من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات. SCCR/35/12الوثيقة  املناقشات، أأعده الرئيس

ىل ذكل، أأحاطت اللجنة . SCCR/35/12يف الوثيقة  والثالثني سادسةال ونظرت اللجنة خالل دورهتا  .6 وابلإضافة اإ

 ، واملقدمة من وفد الأرجنتني."تعليقات عىل مرشوع معاهدة حامية هيئات البث"املعنونة  SCCR 36/5علام ابلوثيقة 

ىل الوثيقتني  اكنت املناقشاتو  .7 مفيدة للغاية وساعدت عىل SCCR/36/5 و SCCR/35/12اليت استندت اإ

ىل فهم مشرتك بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع  توضيح قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود بغرض التوصل اإ

 من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات. SCCR/36/6تكل املناقشات، أأعده الرئيس الوثيقة  وعقب منحها وقضااي أأخرى.

ىل اتفاق  .8 ىل امجلعية العامة للويبو: وتوصلهت اللجنة اإ ىل التقدم احملرز يف "بشأأن توجيه التوصية التالية اإ ابلنظر اإ

ن امجلعية ال ىل النظر يف اختاذ الإجراء املناسب ادلورات اليت عقدهتا جلنة حق املؤلف يف الآونة الأخرية، فاإ عامة مدعوة اإ

ىل توافق يف الآراء  ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث، برشط التوصل اإ بغرض ادلعوة اإ

د وموضوعها.  "خبصوص القضااي الأساس ية، ويه أأهداف امحلاية ونطاقها احملده

 والثالثني للجنة. سابعةجدول أأعامل ادلورة ال  جًا يفوس يظل بند حامية هيئات البث مدر  .9

 الاس تثناءات والتقييدات

ا تتناول 2004منذ عام مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف  ما انفكهت اللجنة تتناول .10 مسأأةل ، كام أأّنه

عاقات التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي و  الأشخاص ذوي اإ

 .2012منذ عام  أأخرى

 التقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتو الاس تثناءات 

ىل عرض قدمه ادلكتور كينيث كروز عن  دورهتا اخلامسة والثالثني يف اس متعت اللجنة .11 ادلراسة بشأأن التقييدات "اإ

 (.SCCR/35/6)الوثيقة  "خة احملدثة واملراَجعةوالاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات: النس

بشأأن  قيد الإجنازة خالل دورتهيا اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني تقريرًا مرحليًا عن دراسة وتسلهمت اللجن .12

 .اينيف بن محو الأس تاذ جيرهيا حالياً التقييدات والاس تثناءات لفائدة املتاحف، 

، الواردة خلاصة ابملكتبات واحملفوظات واملتاحفدسة والثالثني عىل خطة العمل اووافقت اللجنة خالل دورهتا السا .13

يف وستس تخدهما اللجنة ملواصةل معلها  ، بعد أأن نظرت فهيا خالل دورهتا اخلامسة والثالثني،SCCR/36/7 الوثيقةيف 

طار  هذا البند من جدول الأعامل. اإ
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 سابعةجًا يف جدول أأعامل ادلورة ال املكتبات ودور احملفوظات مدر وس يظل بند التقييدات والاس تثناءات لفائدة  .14

 والثالثني للجنة.

عاقات أأخرىو الاس تثناءات   التقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

ىل اللجنة يف دورهتا قُدمت .15 دثة ادلراسة احملوهام: " مضن هذا البند من جدول الأعاملاخلامسة والثالثني دراس تان  اإ

يف الواردة " )النسخة الأخرية والتحليل الإضايف بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لأغراض الأنشطة التعلميية

عداد ،(SCCR/35/5 Rev الوثيقة دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة ؛ و"الأس تاذ دانييل سينغ من اإ

عاقات أأخرى عداد SCCR/35/3 Revوثيقة ال"، الواردة يف الأشخاص ذوي اإ والأس تاذة  الأس تاذ بليك ريد، من اإ

 .نكويب اكرولني

، الواردة يف مؤسسات التعلمي والبحثخلاصة ووافقت اللجنة خالل دورهتا السادسة والثالثني عىل خطة العمل ا .16

طاروستس تخدهما اللجنة ملواصةل معلها ، بعد أأن نظرت فهيا خالل دورهتا اخلامسة والثالثني، SCCR/36/7 الوثيقة  يف اإ

 .هذا البند من جدول الأعامل

عاقات أأخرى مدر  .17 جًا يف وس يظل بند التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

 والثالثني للجنة. سابعةجدول أأعامل ادلورة ال 

 مسائل أأخرى

 حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية حتليل

ىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قدمت يف دورهتا احلادية والثالثني للجنة حق .18 املؤلف يف  جتدر الإشارة اإ

يف ، وأأصبح يُناقش SCCR/31/4تحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية" الوارد يف الوثيقة ل  اً "اقرتاح 2015ديسمرب 

طار بند جدول الأعامل املعنون "مسائل أأخرى" يف لك دورة منذ ذكل احلني.  اإ

ىل عرض قدمته ادلكتورة غيدلا روس تاما عن  يف دورهتا اخلامسة والثالثني اس متعت اللجنةو  .19 دراسة النطاق بشأأن "اإ

ىل  2006أأثر البيئة الرمقية عىل قوانني حق املؤلف اليت اعمتدت يف الفرتة من   .SCCR/35/4ردة يف الوثيقة ، الوا"2016اإ

مته ا ىل عرض قده ر اليت دعت العرض املوجز لعملية استثارة الأفاكعن " لأس تاذة جني غينسربغكام اس متعت اللجنة أأيضا اإ

ىل عقد  .SCCR/35/Summary Presentation Revوالواردة يف الوثيقة  "2017أأبريل  7و 6ها يويم الويبو اإ

بت اللجنةو  .20 جراء دارسة أأخرى والرتكزي فهيا عىل  سة والثالثنييف دورهتا الساد رحه ىل اإ ابقرتاح الربازيل ادلاعي اإ

خدمات املوس يقى الرمقية يف املراحل الأولية، والمتست من الأمانة أأن تعرض علهيا يف دروهتا السابعة والثالثني الأساليب 

 املزمع اتباعها لإجراء ادلارسة املذكورة.

 والثالثني للجنة. سابعةرجا يف جدول أأعامل ادلورة ال ملتعلق ابلبيئة الرمقية مدوس يظل بند حتليل حق املؤلف ا .21
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 حق التتبع

دراج حق التتبع يف جدول أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة  .22 ىل أأن "اقرتاح من الس نغال والكونغو ابإ جتدر الإشارة اإ

قد مت تقدميه  SCCR/31/5املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية" الوارد يف الوثيقة 

طار بند جدول الأعامل املعنون "مسائل أأخرى" يف لك دورة منذ ، وأأصبح يُناقش نةادلورة احلادية والثالثني للج  يف يف اإ

 ذكل احلني.

ىل عرض  يفواس متعت اللجنة  .23 والأس تاذة  الأس تاذة اكثرين غرادي لك من قدمتهدورهتا اخلامسة والثالثني اإ

 (.SCCR 35/7" )الوثيقة اخلاص ابلفنانني التتبع ادلراسة بشأأن الآاثر الاقتصادية حلق"فاريش عن  جويل

نة من الأعضاء وأأحصاب املصلحة لتقدم تقريرا  يف دورهتا السادسة والثالثني وافقت اللجنةو  .24 نشاء فرقة معل مكوه عىل اإ

ىل اللجنة حول العنارص العملية حلق التتبع اخلاص ابلفنانني. ىل ادلورة السابعة والثالثني  اإ وس تقدم فرقة العمل تقريرا مرحليا اإ

 حق املؤلف.للجنة 

 والثالثني للجنة. السابعةوس يظل بند حق التتبع يف جدول أأعامل ادلورة  .25

 حامية حقوق خمريج املرسح

الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز " يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة وعرض وفد الاحتاد الرويس .26

 .SCCR/35/8يف الوثيقة  ، والوارد"حامية حقوق خمريج املرسح عىل الصعيد ادلويل

م وفد الاحتاد الرويس خالل ادلورة السادس .27 اًل لقرتاحه،  ة والثالثني للجنةوقده واقرتح أأن تضطلع اللجنة عرضًا مفصه

م الأمانة  بدراسة حول هذا املوضوع. لأساليب املزمع ل للجنة عرضاً  السابعة والثالثني ةروادليف ومته التفاق عىل أأن تقده

 .املذكورةراء ادلارسة اتباعها لإج

 والثالثني للجنة. السابعةوس يظل بند حامية حقوق خمريج املرسح يف جدول أأعامل ادلورة  .28

نه  .29 ىل اإ  امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ

 ييل: ما

أأن حتيط علاًم بوثيقة "تقرير عن اللجنة  "1"

ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة" )الوثيقة 

WO/GA/50/3؛) 

يف  تنظر، بناءً عىل توصية اللجنة، وأأن "2"

ىل عقد  اختاذ الإجراء املناسب بغرض ادلعوة اإ

مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات 

ىل توافق يف الآراء  البث، برشط التوصل اإ
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ساس ية، ويه أأهداف ا محلاية خبصوص القضااي الأ

د وموضوعها  ؛ونطاقها احملده

عنية حبق وأأن توجه اللجنة ادلامئة امل  "3"

ىل مواصةل العمل عىل  املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

 .WO/GA/50/3املسائل اليت تتناولها الوثيقة 

دلوريت اللجنة اخلامسة  ييل ذكل ملخصا الرئيس]

 والثالثني والسادسة والثالثني[
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 نلكزييةابلإ الأصل: 

 2017 نومفرب 17التارخي: 

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 والثالثون اخلامسةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2017نومفرب  17اإ

 ملخص الرئيس
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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

غري، املدير العام، ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  افتتح الس يد فرانسس .1

ب ابملشاركني. وتوىل الس يد دارين اتنغ هينغ ش مي هممة رئيس اللجنة وتوىل (، ورحه "اللجنة"أأو  "جلنة حق املؤلف"اجملاورة )

جنة. وتولت الس يد ميش يل وودز )الويبو( هممة الل رئيس الس يد اكرول كوش ينييك والس يد عبد العزيز ديينغ هممة انئيب 

 اللجنة. أأمني

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة اخلامسة والثالثني 2البند 

 (..SCCR/35/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

لهيام يف مرفقي وافقت الل  .3 جنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظمتني غري احلكوميتني املشار اإ

، ومجعية املتاحف (CIPR) (جامعة ويسكونسن) مركز حبوث الس ياسات الإعالمية، وهام .SCCR/35/2 Rev الوثيقة

 .(CMAالكندية )

 جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الرابعة والثالثني من 4البند 

(. وُدعيت الوفود واجلهات .SCCR/34/7 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الرابعة والثالثني )الوثيقة .4

ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ ، copyright.mail@wipo.intاملراقبة اإ

 .2017 ديسمرب 15وذكل يف موعد أأقصاه 

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 5البند 

 SCCR/30/5وSCCR/27/6 و .SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .5

، فضال عن SCCR/34/4و SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و SCCR/31/3و

 رمسية أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.وورقات معل غري  جداول

راَجع بشأأن التعاريف وموضوع املوحد و امل نصال وفامي خيص حامية هيئات البث، نظرت اللجنة يف النسخة اجلديدة من  .6

وأأبدت  SCCR/34/4 الوثيقة(. وانقشت اللجنة SCCR/34/4 )الوثيقة امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى

 تعليقات وقدمت اقرتاحات بشأأن خمتلف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة.

من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات.  SCCR/35/11 وعقب تكل املناقشات، أأعده الرئيس الوثيقة .7

. كام طرح لك من الأرجنتني والربازيل وش ييل لغرض تسهيل املداولت جزأأين منفصلنيُمرتهبة يف  SCCR/35/11 والوثيقة

 (.SCCR/35/10 )الوثيقة التقييدات والاس تثناءات: اقرتاح للميض قدما ابملناقشاتاقرتاحا مشرتاك بعنوان 

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف. .8
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 عامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتمن جدول الأ  6البند 

من جدول الأعامل  6قبل افتتاح هذا البند من جدول الأعامل، اقرتحت الأمانة مرشوع خطط معل فامي يتعلق ابلبند  .9

مرشوع خطط عداد كام الُتمس يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة حق املؤلف، وقدمت عرضا عاما عن الهنج املُس تخدم لإ 

(، عىل أأن جُترى املناقشات حول SCCR/35/9 )الوثيقة 19-2018العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات للثنائية 

 من جدول الأعامل. 7و 6مرشوع خطط العمل بعد العروض املزمع تقدميها مضن البندين 

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 والواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .10

 .SCCR/35/6و SCCR/34/5و SCCR/33/4و SCCR/30/3و SCCR/30/2و

ىل عرض قدمه   .11 بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق ادلراسة  عن ادلكتور كينيث كروزواس متعت اللجنة اإ

، SCCR/35/6 الوثيقة(، الواردة يف 2017 )نسخة عةاملؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات: النسخة احملدثة واملراجَ 

 وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة مع ادلكتور كروز. بت بذكل.ورحه 

ىل عرض  .12 ر للتقرير املرحيل بشأأن العمل اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات الس يد بنوا مولكام اس متعت اللجنة اإ

 املتاحف. لفائدة

. SCCR/35/9 والوارد يف الوثيقة 6 ابلبند عدته الأمانة فامي يتعلقاللجنة مرشوع خطط العمل اذلي أأ وانقشت  .13

ّنا اتفقت عىل أأن تكل اخلطط تشّكه أأساسا  ويف حني مل تمتكهن اللجنة من املوافقة عىل خطط العمل أأثناء هذا الاجامتع، فاإ

طط العمل اذلي س يعده الرئيس جيدا لإجراء مزيد من املناقشات. وانقشت الأعضاء العنارص اليت توده رؤيهتا يف مرشوع خ

لهيا قبل شهر عىل  ملناقش ته يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف. والمتست الأعضاء أأن يُرسل ذكل املرشوع اإ

 الأقل من انعقاد ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف.

 لجنة حق املؤلف.وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني ل  .14

من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي  7البند 

عاقات أأخرى  اإ

من جدول الأعامل  7من جدول الأعامل، اقرتحت الأمانة مرشوع خطط معل فامي يتعلق ابلبند  6قبل افتتاح البند  .15

مرشوع خطط كام الُتمس يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة حق املؤلف، وقدمت عرضا عاما عن الهنج املُس تخدم لإعداد 

(، عىل أأن جُترى املناقشات حول SCCR/35/9 )الوثيقة 19-2018العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات للثنائية 

 من جدول الأعامل. 7و 6ع تقدميها مضن البندين مرشوع خطط العمل بعد العروض املزم

 SCCR 32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يهو  .16

 ..SCCR/35/5 Revو SCCR 35/3و SCCR 34/6و SCCR 33/6و SCCR 33/4و

ىل عرض قدمه الأس تاذ دانييل سينغ عن  .17 احملدثة والتحليل الإضايف بشأأن التقييدات ادلراسة واس متعت اللجنة اإ

ميية غراض الأنشطة التعل بت بذكل. .SCCR/35/5 Rev ، الواردة يف الوثيقةوالاس تثناءات عىل حق املؤلف لأ ، ورحه

 وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة مع الأس تاذ سينغ.
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ىل عرض قدمه لك من الأس ت كام .18 اذة اكرولني نكويب والأس تاذ بليك ريد وحماميان متدرابن من اس تعمت اللجنة اإ

ىل املصنفات احملمية حبق املؤلفال دارسة جامعة كولورادو عن  ، الواردة يف نطاق بشأأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقات اإ

بSCCR/35/3 الوثيقة س تاذين بذكل. وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة مع الأ  ت، ورحه

 ونكويب. ريد

. SCCR/35/9 والوارد يف الوثيقة 7 وانقشت اللجنة مرشوع خطط العمل اذلي أأعدته الأمانة فامي يتعلق ابلبند .19

ّنا اتفقت عىل أأن تكل اخلطط تشّكه أأساسا  ويف حني مل تمتكهن اللجنة من املوافقة عىل خطط العمل أأثناء هذا الاجامتع، فاإ

جيدا لإجراء مزيد من املناقشات. وانقشت الأعضاء العنارص اليت توده رؤيهتا يف مرشوع خطط العمل اذلي س يعده الرئيس 

لهيا قبل شهر عىل ادلورة السادسة والثالثني لل  ملناقش ته يف جنة حق املؤلف. والمتست الأعضاء أأن يُرسل ذكل املرشوع اإ

 الأقل من انعقاد ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف.

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف. .20

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8البند 

 SCCR/35/4و SCCR/31/5و SCCR/31/4 قة هبذا البند من جدول الأعامل يهالواثئق املتعل .21

 ..SCCR/35/Summary Presentation Revو SCCR/35/8و SCCR/35/7و

ىل عرض قدمتهوفامي خيص حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية .22 عن ادلكتورة غيدلا روس تاما  ، اس متعت اللجنة اإ

متدت يف الفرتة من  بشأأن أأثر البيئةدراسة النطاق  ىل  2006الرمقية عىل قوانني حق املؤلف اليت اع ، الواردة يف 2016اإ

بت بذكل. و SCCR/35/4 الوثيقة  شاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة مع، ورحه

بت اللجنة ابلأس تاذة جني غينسربغ وأأجرت جلسة للأس ئةل والأجوبة مع  ادلكتورة العرض املوجز ها بشأأن روس تاما. ورحه

ىل عقدهتا يويم  فاكر اليت دعت الويبو اإ والواردة يف  2017أأبريل  7و 6لعملية استثارة الأ

 ..SCCR/35/Summary Presentation Rev الوثيقة

ىل عرض قدمته الأس تاذة جويل فاريش عن دراسة اشرتكت يف  .23 وفامي خيص موضوع حق التتبع، اس متعت اللجنة اإ

عدادها مع الأس تاذة غرادي بشأأن  بت بذكل.  ،SCCR/35/7 ترد يف الوثيقة الآاثر الاقتصادية حلق التتبعاإ وشاركت ورحه

 تاذة فاريش.الأس  الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل والأجوبة مع 

قدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل املقرتاح الاوعرض وفد الاحتاد الرويس  .24

 ، وقدمت الوفود بعض التعليقات الأولية عىل الاقرتاح.SCCR/35/8 ، والوارد يف الوثيقةالصعيد ادلويل

طار متابعة املناقشات املتعلقة مبختلف املوضوعات وطلبت اللجنة من الرئيس تقدمي مقرتح ابلأنشطة املقرتحة  .25 يف اإ

املدرجة مضن هذا البند من جدول الأعامل، وتقدمي ذكل املقرتح يك تنظر فيه جلنة حق املؤلف يف دورهتا السادسة 

لهيا قبل شهر عىل الأقل من انعقاد ادلورة السادسة والثال املقرتحوالمتست الأعضاء أأن يُرسل ذكل والثالثني.  ثني للجنة اإ

 .حق املؤلف

يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة  الثالثة مدرجة املوضوعات هذهظل وس ت .26

 املؤلف. حق
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 ملخص الرئيس

آراء الرئيس  .27 أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ

 امسة والثالثني للجنة حق املؤلف وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.بشأأن نتاجئ ادلورة اخل

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

ىل  28س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  .28  .2018 يونيو 1مايو اإ

 ]ّناية الوثيقة[



A 

 

 

 نلكزييةابلإ الأصل: 

 2018 يونيو 1التارخي: 

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 والثالثون السادسةالدورة 
ىل  مايو 28جنيف، من   2018يونيو  1اإ

 ملخص الرئيس
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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

افتتحت الس يدة س يلفي فورابن، انئبة املدير العام، ادلورة السادسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  .1

ب الس يد فرانسس غري، املدير العام، ابملشاركني. وتوىل  واحلقوق اجملاورة )"جلنة حق املؤلف" أأو "اللجنة"(، ورحه

وىل الس يد اكرول كوش ينييك والس يد عبد العزيز ديينغ هممة انئيب رئيس دارين اتنغ هينغ ش مي هممة رئيس اللجنة وت الس يد

 اللجنة.د ميش يل وودز )الويبو( هممة أأمني اللجنة. وتولت الس ي

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني 2البند 

 (..SCCR/36/1 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .2

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

لهيا يف مرفقات  .3 وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف دوراهتا للمنظامت غري احلكومية املشار اإ

 ، ويه احتاد املؤلفني ومؤسسة كونكتور ومركز امللكية الفكرية.SCCR/36/2 الوثيقة

 وع تقرير ادلورة اخلامسة والثالثنيمن جدول الأعامل: اعامتد مرش  4البند 

(. وُدعيت الوفود .SCCR/35/11 PROV اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا اخلامسة والثالثني )الوثيقة .4

ىل الأمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  رسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإ ىل اإ واجلهات املراقبة اإ

copyright.mail@wipo.int 2018 يونيو 15، وذكل يف موعد أأقصاه. 

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 5البند 

 SCCR/30/5وSCCR/27/6 و .SCCR/27/2 REVالواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه  .5

 SCCR/34/4و SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و SCCR/31/3و

، فضال عن جداول وورقات معل غري رمسية SCCR/36/6و SCCR/36/5و SCCR/35/12و SCCR/35/10و

 أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.

نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف ، اليت أأعدها الرئيس واملعنونة SCCR/35/12 ونظرت اللجنة يف الوثيقة .6

ىل ذكل، أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقةوقضااي أأخرى اية واحلقوق املزمع منحهاوموضوع امحل  SCCR 36/5 . وابلإضافة اإ

 ، واملقدمة من وفد الأرجنتني.تعليقات عىل مرشوع معاهدة حامية هيئات البثاملعنونة 

اللجنة.  يف جلسات غري رمسية عقدهتا SCCR/36/5و SCCR/35/12 وجرت املناقشات خبصوص الوثيقتني .7

ىل فهم مشرتك  واكنت تكل املناقشات مفيدة للغاية وساعدت عىل توضيح قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود بغرض التوصل اإ

بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى. وعقب تكل املناقشات، أأعده الرئيس 

 ناقشات.من أأجل بلورة فهمه لوضع امل  SCCR/36/6 الوثيقة

ىل امجلعية العامة للويبو ) .8 ىل اتفاق بشأأن توجيه التوصية التالية اإ ىل التقدم WIPO/GA/58ومت التوصل اإ (: ابلنظر اإ

ىل النظر يف اختاذ الإجراء  ن امجلعية العامة مدعوة اإ احملرز يف ادلورات اليت عقدهتا جلنة حق املؤلف يف الآونة الأخرية، فاإ

mailto:copyright.mail@wipo.int
mailto:copyright.mail@wipo.int
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ىل ع ىل توافق املناسب بغرض ادلعوة اإ قد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث، برشط التوصل اإ

د وموضوعها. يف  الآراء خبصوص القضااي الأساس ية، ويه أأهداف امحلاية ونطاقها احملده

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف. .9

 ل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتمن جدول الأعام 6البند 

 SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .10

 SCCR/35/9و SCCR/35/6و SCCR/34/5و SCCR/33/4و SCCR/30/3و SCCR/30/2و

 .SCCR/36/7و SCCR/36/3و

بت اللجنة ابلتقرير املرحيل  .11 اذلي قدمته الس يدة س يلفي فورابن عن العمل اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات ورحه

 لفائدة املتاحف.

. وانقشت SCCR/36/3 من جدول الأعامل والوارد يف الوثيقة 6 وعرض الرئيس مرشوع خطة العمل بشأأن البند .12

ةل كام وافقت علهيا  اللجنة اخلطة يف جلسة عامة ويف جلسات غري رمسية وأأدخلت التعديالت الالزمة علهيا. وترد الوثيقة املعده

 وستس تخدهما اللجنة ملواصةل معلها حتت هذا البند من جدول الأعامل. SCCR/36/7 اللجنة يف الوثيقة

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف. .13

من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي  7البند 

عاقات أأخرى  اإ

 SCCR 32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .14

 SCCR/35/9و .SCCR/35/5 Revو SCCR 35/3و SCCR 34/6و SCCR 33/6و SCCR 33/4و

 .SCCR/36/7و SCCR/36/3و

. وانقشت SCCR/36/3 الوثيقة الوارد يفمن جدول الأعامل و  7 الرئيس مرشوع خطة العمل بشأأن البند عرضو  .15

ةل  .وأأدخلت التعديالت الالزمة علهياجلسات غري رمسية  اللجنة اخلطة يف جلسة عامة ويف وافقت علهيا  كاموترد الوثيقة املعده

 وستس تخدهما اللجنة ملواصةل معلها حتت هذا البند من جدول الأعامل. SCCR/36/7 يقةاللجنة يف الوث 

 وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف. .16

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8البند 

 SCCR/35/4و SCCR/31/5و SCCR/31/4 الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل يه .17

 .SCCR/36/4و .SCCR/35/Summary Presentation Revو SCCR/35/8و SCCR/35/7و

خرى ةاملعنون، SCCR/36/4 الرئيس اقرتاحه الوارد يف الوثيقة عرضو  .18  .اخلطوات املقبةل بشأأن املسائل الأ
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نة من الأ اللجنة  وافقتتتبع، وفامي خيص موضوع حق ال  .19 نشاء فرقة معل مكوه عضاء وأأحصاب املصلحة لتقدم تقريرا عىل اإ

ىل  ىل اللجنة حول العنارص العملية حلق التتبع اخلاص ابلفنانني. وس تقدم فرقة العمل تقريرا مرحليا اإ ادلورة السابعة والثالثني اإ

 .للجنة حق املؤلف

بت اللجنة ابقرتاح الربازيل ادلاوفامي خيص حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية،  .20 جراء دارسة أأخرى رحه ىل اإ عي اإ

ماكنية أأن تيل تكل ادلراسة لحقا دراسات تمكيلية عن  والرتكزي فهيا عىل خدمات املوس يقى الرمقية يف املراحل الأولية، مع اإ

ع الأساليب املزماملصنفات السمعية البرصية والأدبية. والمتست اللجنة من الأمانة أأن تعرض علهيا يف دروهتا السابعة والثالثني 

 اتباعها لإجراء ادلارسة املذكورة.

الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل وعرض وفد الاحتاد الرويس  .21

وقدمت الوفود واقرتح أأن تضطلع اللجنة بدراسة حول هذا املوضوع. ، SCCR/35/8 ، والوارد يف الوثيقةالصعيد ادلويل

املزمع يف دروهتا السابعة والثالثني الأساليب  عرض عىل جلنة حق املؤلفأأن تح والُتمس من الأمانة تعليقات عىل الاقرتا

 املذكورة. ادلارسةاتباعها لإجراء 

 املؤلف. وس تظل هذه املوضوعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق .22

 الرئيسملخص 

آراء الرئيس أأحاطت اللجنة  .23 علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. وأأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أ

 بشأأن نتاجئ ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف وأأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

ىل  26يف الفرتة من  املقبةلس تعقد اللجنة دورهتا  .24  .2018 نومفرب 30اإ

 ]ّناية الوثيقة[


