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اجلمعية العامة للويبو
الدورة احلادية واخلمسون (الدورة العادية الرابعة والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019

تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف أأو اللجنة) مرتني منذ انعقاد ادلورة
السابقة للجمعية العامة للويبو ،وذكل يف نومفرب  2018و أأبريل  .2019وتتوقع اللجنة عقد دورة عادية يف أأكتوبر 2019
ودورتني عاديتني يف عام .2020
 .2ونظرت امجلعية العامة للويبو ،خالل دورهتا امخلسني اليت عُقدت يف الفرتة من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر ،2018
يف التقرير عن وضع معل جلنة حق املؤلف (الوثيقة  ،)WO/GA/50/3مبا يف ذكل املناقشات بشأأن حامية هيئات البث
فض ًال عن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأحاطت امجلعية علامً ابلتقرير ووهجت جلنة
حق املؤلف اإىل مواصةل معلها فامي يتعلق ابملسائل اليت يتناولها ذكل التقرير.
 .3وتقدم هذه الوثيقة معلومات حمدّ ثة عن وضع معل جلنة حق املؤلف .ويُرفق ابلوثيقة ملخصا الرئيس لدلورتني السابعة
والثالثني والثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.
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حامية هيئات البث
 .4جرت مناقشة حتديث حامية هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية يف مجيع دورات اللجنة اليت عقدت منذ
عام  ،1998ومهنا ادلوراتن الاس تثنائيتان اللتان ّكرس تا حرص ًا لهذا املوضوع يف عام .2007
 .5ونظرت اللجنة ،خالل دورهتا السابعة والثالثني ،يف الوثيقة املعنونة "نص موحد و ُمرا َجع بشأأن التعاريف وموضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى" (الوثيقة  .)SCCR/36/6و أأبدت اللجنة تعليقات وقدمت اقرتاحات بشأأن
خمتلف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأحاطت اللجنة علامً ابلوثيقة  SCCR/37/2املعنونة "اقرتاح من
وفد ا ألرجنتني" ،والوثيقة  SCCR/37/7املعنونة "اقرتاح من الولايت املتحدة ا ألمريكية خبصوص نطاق احلقوق وتنفيذها،
مرشوع معاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات البث" وعقب التقدم احملرز يف اإطار تكل املناقشات ،أأعدّ الرئيس
الوثيقة  SCCR/37/8من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات ،مع مراعاة مجيع الاقرتاحات املقدمة.
 .6ونظرت اللجنة ،خالل دورهتا الثامنة والثالثني ،يف الوثيقتني  SCCR/37/2و SCCR/37/7ابلإضافة اإىل
الاقرتاحات ا ألخرى املقدمة سابق ًا ،والواردة يف الوثيقة  ،SCCR/37/8فض ًال عن اقرتاحات نصية جديدة قدمهتا عدة وفود
أأثناء املداولت .واكنت املناقشات الرمسية وغري الرمسية اليت استندت اإىل تكل الواثئق مفيدة للغاية وساعدت عىل توضيح
قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود بغرض التوصل اإىل فهم مشرتك بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها
وقضااي أأخرى .وعقب تكل املناقشات ،أأعدّ الرئيس الوثيقة  SCCR/38/10من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات.
 .7واتفقت اللجنة عىل تقدمي التوصية التالية اإىل امجلعية العامة للويبو " :ابلنظر اإىل التقدم املطرد احملرز يف ادلورات اليت
عقدهتا جلنة حق املؤلف يف الآونة ا ألخرية ،تدعو امجلعية العامة جلنة حق املؤلف اإىل مواصةل معلها من أأجل ادلعوة اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ،خالل الثنائية  ،2021/2020برشط التوصل اإىل توافق يف الآراء
يف جلنة حق املؤلف خبصوص القضااي ا ألساس ية ،مبا يف ذكل النطاق احملدّد وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.".
.8

وس يظل موضوع حامية هيئات البث مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.

الاس تثناءات والتقييدات
 .9ما انفكّت جلنة حق املؤلف تتناول مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف منذ عام  ،2004كام أأّنّ ا تتناول
مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،ومؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص
ذوي اإعاقات أأخرى ،يف لك دوراهتا منذ عام .2012

الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .10قدمت ا ألمانة ،خالل ادلورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقريرين مرحليني وفق ًا ملا
تنص عليه "خطة العمل – املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف" الواردة يف الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة "خطط العمل
بشأأن التقييدات والاس تثناءات حىت ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام ")2019
(خطط العمل)
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 .11ويف ادلورة السابعة والثالثني للجنة ،تضمن العمل املتعلق خبطط العمل عرض ًا أأعدّ ه ادلكتور كينيث كروز حول تطور
التصنيف المنوذيج للمكتبات ،وعرض ًا قدّمه ادلكتور اينيف بهنامو حول "التقرير عن ممارسات حق املؤلف والتحدايت
املطروحة أأمام املتاحف" (الوثيقة .)SCCR/37/6 Rev.
 .12و ُأعلن أأيض ًا أأن الندوات ا إلقلميية الثالث حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف
ومؤسسات التعلمي والبحث املدرجة يف خطط العمل ،ستُنظم لفائدة أأعضاء مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ واجملموعة ا ألفريقية
ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .13ويف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ،تضمن العمل املتعلق خبطط العمل اس تعراض ًا عام ًا لتطور التصنيفات المنوذجية،
وعرض ًا قدمه ادلكتور كينيث كروز حول "التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات :حتليل التصنيف
المنوذيج" وتطور التصنيف المنوذيج دلور احملفوظات (الوثيقة  ،)SCCR/38/4وعرض ًا قدّمه ادلكتور ديفيد ساتون عن
"الوثيقة املرجعية بشأأن احملفوظات وحق املؤلف" (الوثيقة  ،)SCCR/38/7وعرض ًا قدّمه ادلكتور اينيف بهنامو حول
"التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املتاحف :حتليل التصنيف المنوذيج" (الوثيقة .)SCCR/38/6
 .14و ُأعلن عن أأماكن انعقاد الندوات ا إلقلميية الثالث املدرجة يف خطط العمل :س ُتعقد الندوة جملموعة أآس يا واحمليط
الهادئ يف س نغافورة يف أأبريل  ،2019وس ُتعقد الندوة للمجموعة ا ألفريقية يف نريويب يف يونيو  ،2019وس ُتعقد الندوة
ألمرياك الالتينية والاكرييب يف سانتو دومينغو يف يوليو .2019
 .15وس يظل موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة
التاسعة والثالثني للجنة.

التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى
 .16قدمت ا ألمانة ،خالل ادلورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقريرين مرحليني عن العمل
املنجز وفق ًا ملا تنص عليه "خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى" الواردة يف
الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة "خطط العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات حىت ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق
املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام ( ")2019خطط العمل).
 .17ويف ادلورة السابعة والثالثني ،تضمن العمل املتعلق خبطط العمل عرض ًا أأعدّه ا ألس تاذ دانييل سينغ يشري اإىل تطور
التصنيف المنوذيج ملؤسسات التعلمي والبحث.
 .18ويف ادلورة الثامنة والثالثني ،تضمن العمل املتعلق خبطط العمل عرض ًا قدمه ا ألس تاذان بليك ريد واكرولني نكويب
حول "دراسة النطاق املراجعة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى"
(الوثيقة  ،)SCCR/38/3وعرض ًا قدمته ا ألس تاذة راكييل كزالاابردير حول "التقرير املرحيل بشأأن مرحيل بشأأن املامرسات
والتحدايت املرتبطة بأأنشطة التعلمي والبحث الإلكرتونية عن بعد" (الوثيقة  ،)SCCR/38/9وعرض ًا قدمه ا ألس تاذ دانييل
سينغ حول " التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة أأنشطة التعلمي والبحث :حتليل التصنيف المنوذيج"
(الوثيقة .)SCCR/38/8
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 .19ومع ًال خبطط العمل ،ن ُِّّظم خالل ادلورة الثامنة والثالثني حدث جانيب حول "التكنولوجيا ونفاذ ا ألشخاص ذوي
الإعاقة" .وتناول احلدث التحدايت القامئة و أأحدث احللول التكنولوجية يف جمال النفاذ ،عىل النحو املطبق عىل املواد احملمية
حبق املؤلف.
 .20وس يظل موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى
مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة.

مسائل أأخرى
حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية
 .21جيدر التذكري بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قدمت يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة حق املؤلف ،اليت
عُقدت يف ديسمرب " ،2015اقرتاح ًا لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية" (الوثيقة  )SCCR/31/4و أأصبح منذ ذكل
احلني يُناقش يف لك دورة يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنون "مسائل أأخرى".
 .22ووافقت اللجنة ،يف دورهتا السابعة والثالثني ،عىل أأنه ينبغي أأن جتري ا ألمانة دراسة عىل النحو املب ّني يف
الوثيقة  SCCR/37/4املعنونة "مهنجية اإجراء دراسة عن خدمات املوس يقى الرمقية" ،مع اإدراج التعليقات والاقرتاحات
املُقدمة من ادلول ا ألعضاء.
 .23ووفق ًا للمهنجية املعمتدة ،تلقت اللجنة خالل دورهتا الثامنة والثالثني ،حتديث ًا من ا ألمانة عن ادلراسة املتعلقة خبدمات
املوس يقى الرمقية.
 .24وس يظل موضوع حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة.

حق التتبع
 .25جيدر التذكري بأأن الاقرتاح املعنون "اقرتاح من الس نغال والكونغو ابإدراج حق التتبع يف جدول أأعامل العمل املقبل
للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية" (الوثيقة  )SCCR/31/5قد قُ ِّّدم
يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ،و أأصبح منذ ذكل احلني يُناقش يف لك دورة يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنون
"مسائل أأخرى".
مكونة من ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة لتقدم
 .26ووافقت اللجنة ،يف دورهتا السادسة والثالثني ،عىل اإنشاء فرقة معل ّ
تقرير ًا اإىل اللجنة حول العنارص العملية حلق التتبع اخلاص ابلفنانني .ويف ادلورة السابعة والثالثني للجنة ،قدمت ا ألمانة
الوثيقة  ،SCCR/37/5بعنوان "فرقة العمل املعنية حبق التتبع" ،و أأحاطت اللجنة علامً هبا.
 .27ويف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ،قدمت ا ألمانة حتديث ًا حول العمل اجلاري يف اإطار فرقة العمل املعنية حبق التتبع.
 .28وس يظل موضوع حق التتبع مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة.
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حامية حقوق خمريج املرسح
 .29جيدر التذكري بأأن الاحتاد الرويس قدّم اإىل اللجنة ،يف دورهتا اخلامسة والثالثني ،وثيقة بعنوان "اقرتاح مقدم من
الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل الصعيد ادلويل" (الوثيقة .)SCCR/35/8
 .30ونظرت اللجنة ،يف دورهتا السابعة والثالثني ،يف مهنجية دراسة النطاق املقرتحة بشأأن حقوق اخملرجني املرسحيني
اليت قدمهتا ا ألمانة (الوثيقة  )SCCR/37/3ووافقت عىل أأنه ينبغي أأن جتري ا ألمانة تكل ادلراسة.
 .31واس متعت اللجنة ،يف دورهتا الثامنة والثالثني ،اإىل تقرير مرحيل قدمه ا ألس تاذان يسودل غندرو و أأنتون سريغو
بشأأن ادلراسة
 .32وس يظل موضوع حامية حقوق خمريج املرسح مدرج ًا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة.

.33
ييل:

اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل ما

" "1أأن حتيط عل ًام مبضمون "تقرير عن اللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة"
(الوثيقة )WO/GA/51/5 Rev.؛
" "2و أأن تدعو اللجنة ،وفق ًا لتوصيهتا ،اإىل
مواصةل معلها من أأجل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة بش أأن حامية هيئات
البث ،خالل الثنائية  ،2021/2020برشط
توصل ادلول ا ألعضاء اإىل توافق يف ا آلراء يف جلنة
حق املؤلف خبصوص القضااي ا ألساس ية ،مبا يف
ذكل النطاق احملدّد وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها؛
" "3و أأن توجه اللجنة اإىل مواصةل معلها بش أأن
القضااي ا ألخرى املشار اإلهيا يف
الوثيقة .WO/GA/51/5 Rev.
[ييل ذكل ملخصا الرئيس لدلورتني السابعة
والثالثني والثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف]

A

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :نومفرب 2018

اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة السابعة والثالثون

جنيف ،من  26اإىل  30نومفرب 2018
ملخص الرئيس

2

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتحت الس يدة س يلفي فورابن ،انئبة املدير العام ،ادلورة السابعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ("جلنة حق املؤلف" أأو "اللجنة") .وتوىل الس يد دارين اتنغ هينغ ش مي هممة رئيس اللجنة وتوىل
الس يد اكرول كوش ينييك والس يد عبد العزيز ديينغ هممة انئيب رئيس اللجنة .وتولت الس يدة ميش يل وودز (الويبو) هممة
أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة السابعة والثالثني
 .2اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )SCCR/37/1 PROV.ابلصيغة املعدّ ةل حلذف البند اخلاص
ابعامتد منظامت غري حكومية جديدة (الوثيقة .)SCCR/37/1 PROV. REV.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السادسة والثالثني
 .3اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا السادسة والثالثني (الوثيقة  .)SCCR/36/8 PROV.ودُعيت الوفود
واجلهات املراقبة اإىل اإرسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:
 ،copyright.mail@wipo.intوذكل يف موعد أأقصاه  15يونيو .2019

البند  4من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .4الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/27/2 REV.و SCCR/27/6وSCCR/30/5
و SCCR/31/3و SCCR/32/3و SCCR/33/3و SCCR/33/5و SCCR/34/3وSCCR/34/4
و SCCR/35/10و SCCR/35/12و SCCR/36/5و SCCR/36/6و SCCR/37/2وSCCR/37/7
و ،SCCR/37/8فضال عن جداول وورقات معل غري رمسية أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.

 .5ونظرت اللجنة يف الوثيقة  ،SCCR/36/6اليت أأعدها الرئيس واملعنونة نص موحد ومرا َجع بش أأن التعاريف وموضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة  SCCR 37/2املعنونة
اقرتاح من وفد ا ألرجنتني ،واملقدمة من وفد ا ألرجنتني ،والوثيقة  SCCR 37/7املعنونة اقرتاح من الولايت املتحدة
ا ألمريكية خبصوص نطاق احلقوق وتنفيذها ،مرشوع معاهدة الويبو بش أأن حامية هيئات البث ،واملقدمة من وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية.

 .6وجرت املناقشات خبصوص الواثئق  SCCR/36/6و SCCR/37/2و SCCR/37/7يف جلسات غري رمسية
عقدهتا اللجنة .واكنت تكل املناقشات مفيدة للغاية وساعدت عىل توضيح قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود بغرض التوصل
اإىل فهم مشرتك بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى .وعقب تكل املناقشات ،أأعدّ الرئيس
الوثيقة  SCCR/37/8من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشاتُ .ومجعت يف الوثيقة  SCCR/37/8لك الاقرتاحات يف جزء
واحد و أأزيل اجلز أأين املنفصلني أألف وابء الواردين يف الوثيقة .SCCR/36/6
.7

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

البند  5من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .8الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/4
و SCCR/30/2و SCCR/30/3و SCCR/33/4و SCCR/34/5و SCCR/35/6وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و SCCR/36/7و.SCCR/37/6
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 .9وقدمت ا ألمانة تقريرا مرحليا عن العمل املُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف
الواردة يف الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة خطط العمل بش أأن التقييدات والاس تثناءات حىت ادلورة التاسعة والثالثني
للجنة حق املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام .)2019
 .10ور ّحبت اللجنة ابلعرض اذلي قدمه ادلكتور كينيث كروز عن تطور التصنيف المنوذيج للمكتبات (يف اإطار البند 1
من خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف) ،وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة أأس ئةل و أأجوبة مع ادلكتور كروز.
 .11ور ّحبت اللجنة ابلعرض اذلي قدمه ادلكتور اينيف بهنامو عن ادلراسة اخلاصة ابملتاحف والواردة يف
الوثيقة ( SCCR/37/6يف اإطار البند  3من خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف) .وشارك أأعضاء اللجنة يف
جلسة أأس ئةل و أأجوبة مع ادلكتور بهنامو.
 .12وس ُيقدم ،يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقرير مرحيل عن العمل امل ُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة
العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.
 .13وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة ا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى
 .14الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/4 PROV.و SCCR/27/8وSCCR/32/4
و SCCR/33/4و SCCR/33/6و SCCR/34/6و SCCR/35/3و SCCR/35/5 Rev.وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و.SCCR/36/7
 .15وقدمت ا ألمانة تقريرا مرحليا عن العمل املُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث
وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى الواردة يف الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة خطط العمل بش أأن التقييدات والاس تثناءات
حىت ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام .)2019
 .16ومشل العرض اذلي قدمه ادلكتور كروز مضن البند  5من جدول ا ألعامل بعض املعلومات عن العمل اذلي يقوم به
ا ألس تاذ دانييل سينغ بشأأن التصنيف المنوذيج ملؤسسات التعلمي والبحث (يف اإطار البند  1من خطة العمل – مؤسسات
التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى).
 .17وس ُيقدم ،يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقرير مرحيل عن العمل امل ُنجز وفقا ملا تنص عليه
خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى.
 .18وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  7من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .19الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/31/4و SCCR/31/5وSCCR/35/4
و SCCR/35/7و SCCR/35/8و SCCR/35/Summary Presentation Rev.وSCCR/36/4
و SCCR/37/3و SCCR/37/4و.SCCR/37/5
 .20وفامي خيص موضوع حق املؤلف والبيئة الرمقية ،نظرت اللجنة يف مهنجية ادلراسة املقرتحة اليت قدمهتا ا ألمانة يف
الوثيقة  SCCR/37/4املعنونة مهنجية اإجراء دراسة عن خدمات املوس يقى الرمقية .ووافقت اللجنة عىل لزوم أأن جتري
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ا ألمانة تكل ادلراسة عىل النحو ّ
املبني يف الوثيقة  ،SCCR/37/4مع اإدراج التعليقات والاقرتاحات املُقدمة من ادلول
ا ألعضاء أأثناء مناقشة بند جدول ا ألعامل .وس ُيقدم حتديث عن هذا املوضوع يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.
 .21وفامي خيص حق التتبع ،قدمت ا ألمانة الوثيقة  SCCR/37/5املعنونة فرقة العمل املعنية حبق التتبع ،واليت أأحاطت
اللجنة علام هبا .وستبد أأ فرقة العمل معلها يف ديسمرب  2018وس ُيقدم حتديث يف هذا الشأأن يف ادلورة الثامنة والثالثني
للجنة حق املؤلف.
 .22وفامي خيص موضوع تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح ،نظرت اللجنة يف طرائق العمل اخلاصة ابدلراسة املقرتحة اليت
قدمهتا ا ألمانة يف الوثيقة  SCCR/37/3املعنونة طرائق العمل املقرتحة لإعداد دراسة عن حامية حقوق خمريج املرسح.
ووافقت اللجنة عىل لزوم أأن جتري ا ألمانة تكل ادلراسة عىل النحو ّ
املبني يف الوثيقة  ،SCCR/37/3عىل أأن يُقدم تقرير
مرحيل اإىل جلنة حق املؤلف يف دورهتا الثامنة والثالثني ويُقدم لها التقرير الهنايئ يف دورهتا التاسعة والثالثني.
 .23وس تظل هذه املوضوعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف.
امليرسة يف جمال تكوين الكفاءات وقدمت ا ألمانة
 .24وعُرض عىل اللجنة فيديو عن العمل اذلي يضطلع به احتاد الكتب ّ
حتديثا موجزا عن معل ذكل الاحتاد.

ملخص الرئيس
 .25أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أآراء الرئيس
بشأأن نتاجئ ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف و أأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

البند  8من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .26س تعقد اللجنة دورهتا املقبةل يف الفرتة من  1اإىل  5أأبريل .2019
[ّناية الوثيقة]

A

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :أأبريل 2019

اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة الثامنة والثالثون

جنيف ،من  1اإىل  5أأبريل 2019
ملخص الرئيس
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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام ،ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
("جلنة حق املؤلف" أأو "اللجنة") .وتوىل الس يد دارين اتنغ هينغ ش مي هممة رئيس اللجنة وتوىل الس يد عبد العزيز ديينغ
والس يد بيرت لبودي هممة انئيب رئيس اللجنة .وتولت الس يدة ميش يل وودز (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني
.2

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/38/1 PROV.

البند  3من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3انتخبت اللجنة الس يد دارين اتنغ هينغ ش مي رئيسا للجنة ،وانتخبت الس يد عبد العزيز ديينغ والس يد بيرت لبودي
انئبني للرئيس للفرتة من افتتاح ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حىت افتتاح ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
 .4وافقت اللجنة عىل منح صفة املراقب يف اجامتعاهتا للمنظامت احلكومية املشار اإلهيا يف
الوثيقة  ،SCCR/38/2 REV.ويه منظمة حق الإعارة للجمهور ( ،)PLRIوامجلعية املهنية ملذيعي البث الإذاعي
( ،)RATEMومجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني (.)DACS

البند  5من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثني
 .5اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا السابعة والثالثني (الوثيقة  .)SCCR/37/9 PROV.ودُعيت الوفود واجلهات
املراقبة اإىل اإرسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكرتوين التايل،copyright.mail@wipo.int :
وذكل يف موعد أأقصاه  1مايو .2019

البند  6من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .6الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/27/2 REV.و SCCR/27/6وSCCR/30/5
و SCCR/31/3و SCCR/32/3و SCCR/33/3و SCCR/33/5و SCCR/34/3وSCCR/34/4
و SCCR/35/10و SCCR/35/12و SCCR/36/5و SCCR/36/6و SCCR/37/2وSCCR/37/7
و ،SCCR/37/8فضال عن جداول وورقات معل غري رمسية أأعدت خالل الاجامتعات السابقة.

 .7ونظرت اللجنة يف الوثيقة  ،SCCR/37/8اليت أأعدها الرئيس واملعنونة نص موحد ومرا َجع بش أأن التعاريف وموضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى .ونظرت اللجنة أأيضا يف وثيقتني س بق لها أأن نظرت فهيام وهام
الوثيقة  SCCR 37/2املعنونة اقرتاح من وفد ا ألرجنتني ،وامل ُقدمة من وفد ا ألرجنتني ،والوثيقة  SCCR 37/7املعنونة
اقرتاح من الولايت املتحدة ا ألمريكية خبصوص نطاق احلقوق وتنفيذها ،مرشوع معاهدة الويبو بش أأن حامية هيئات البث،

وامل ُقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فضال عن اقرتاحات نصية جديدة قدمهتا عدة وفود أأثناء املداولت.

 .8وجرت املناقشات يف جلسات غري رمسية عقدهتا اللجنة .وواصلت اللجنة املناقشات حول التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى ،وذكل بغرض توضيح قضااي تقنية خمتلفة ومواقف الوفود .وعقب تكل املناقشات ،أأعد
الرئيس نسخة مرا َجعة من الوثيقة  SCCR/37/8من أأجل بلورة فهمه لوضع املناقشات (الوثيقة .)SCCR/38/10
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 .9ومت التوصل اإىل اتفاق بشأأن توجيه التوصية التالية اإىل امجلعية العامة للويبو (يف دورهتا التاسعة وامخلسني):
ابلنظر اإىل التقدم املطرد احملرز يف ادلورات اليت عقدهتا جلنة حق املؤلف يف الآونة ا ألخرية ،تدعو امجلعية العامة جلنة حق
املؤلف اإىل مواصةل معلها من أأجل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ،خالل
الثنائية  ،2021/2020برشط التوصل اإىل توافق يف الآراء يف جلنة حق املؤلف خبصوص القضااي ا ألساس ية ،مبا يف ذكل
النطاق احملدّد وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.
 .10وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .11الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/4
و SCCR/30/2و SCCR/30/3و SCCR/33/4و SCCR/34/5و SCCR/35/6وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و SCCR/36/7و SCCR/37/6و SCCR/38/4و SCCR/38/5وSCCR/38/6
و.SCCR/38/7
 .12وقدمت ا ألمانة تقريرا مرحليا عن العمل املُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف
الواردة يف الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة خطط العمل بش أأن التقييدات والاس تثناءات حىت ادلورة التاسعة والثالثني
للجنة حق املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام  .)2019وجيري التخطيط للندوات ا إلقلميية الثالث اليت دعت خطة العمل اإىل
عقدها (البند  ،)5وس ُتعقد تكل الندوات ا إلقلميية قبل انعقاد ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.

 .13ور ّحبت اللجنة ابلعرض العام بشأأن التصنيفات المنوذجية والعرض حول التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف
لفائدة املكتبات :حتليل التصنيف ال منوذيج وتطور التصنيف المنوذيج دلور احملفوظات (الوثيقة ( )SCCR/38/4يف اإطار
البند  1من خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف) ،من قبل ادلكتور كينيث كروز ،وشارك أأعضاء اللجنة يف
جلسة أأس ئةل و أأجوبة مع ادلكتور كروز.

 .14ور ّحبت اللجنة مبضمون الوثيقة  SCCR/38/7املعنونة وثيقة مرجعية بش أأن احملفوظات وحق املؤلف ،اليت عرضها
ادلكتور ديفيد ساتون (يف اإطار البند  2من خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف) ،وشارك أأعضاء اللجنة يف
جلسة أأس ئةل و أأجوبة مع ادلكتور ساتون.
 .15ور ّحبت اللجنة ابلعرض اذلي قدمه ادلكتور اينيف بهنامو عن التصنيف المنوذيج للمتاحف املعنون
التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املتاحف :حتليل التصنيف المنوذيج ،والوارد يف الوثيقة SCCR/38/6
(يف اإطار البند  1من خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف) ،وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة أأس ئةل وأأجوبة
مع ادلكتور بهنامو .و أأعد ادلكتور بهنامو نسخة مرا َجعة من ادلراسة اخلاصة ابملتاحف (الوثيقة  )SCCR/38/5حتتوي عىل
تعليقات اس ُتلمت بشأأن النسخة السابقة ،و أأتيحت تكل النسخة عىل الإنرتنت (يف اإطار البند  3من خطة العمل  -املكتبات
ودور احملفوظات واملتاحف).
 .16وس ُيقدم ،يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقرير مرحيل عن العمل امل ُنجز وفقا ملا تنص عليه
خطة العمل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.
 .17وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.
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البند  8من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة ا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى
 .18الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/26/4 PROV.و SCCR/27/8وSCCR/32/4
و SCCR/33/4و SCCR/33/6و SCCR/34/6و SCCR/35/3و SCCR/35/5 Rev.وSCCR/35/9
و SCCR/36/3و SCCR/36/7و SCCR/38/3و SCCR/38/8و.SCCR/38/9
 .19وقدمت ا ألمانة تقريرا مرحليا عن العمل املُنجز وفقا ملا تنص عليه خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث
وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى الواردة يف الوثيقة  SCCR/36/7املعنونة خطط العمل بش أأن التقييدات والاس تثناءات
حىت ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف (الاجامتع الثاين يف عام  .)2019وجيري التخطيط للندوات ا إلقلميية
الثالث اليت دعت خطة العمل اإىل عقدها (البند  ،)3وس ُتعقد تكل الندوات ا إلقلميية قبل انعقاد ادلورة التاسعة والثالثني
للجنة حق املؤلف.

 .20ور ّحبت اللجنة مبضمون الوثيقة  SCC/38/3املعنونة دراسة نطاق بش أأن نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل
املصنفات احملمية حبق املؤلف (يف اإطار البند  2من خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو الإعاقات
ا ألخرى) ،اليت عرضها ا ألس تاذان اكرولني نكويب وبليك ريد ،وتلت ذكل جلسة للأس ئةل وا ألجوبة .وعُقد،

يف  3أأبريل  ،2019حدث جانيب بشأأن حلول النفاذ املبتكرة لس تخدام املصنفات السمعية البرصية يف جمال التعلمي
(يف اإطار البند  5من خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى).

 .21ور ّحبت اللجنة مبضمون التقرير الوارد يف الوثيقة  SCCR/38/9واملعنون تقرير مرحيل بش أأن املامرسات والتحدايت
املرتبطة ب أأنشطة التعلمي والبحث الإلكرتونية عن بعد (يف اإطار البند  2من خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث
وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى) ،اذلي قدمته ا ألس تاذة راكيل كزالاابردير ،وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة أأس ئةل
و أأجوبة مع ا ألس تاذة كزالاابردير.

 .22ور ّحبت اللجنة ابلعرض اخلاص مبضمون الوثيقة  SCCR/38/8املعنونة التقييدات والاس تتثناءات عىل حق املؤلف
لفائدة أأنشطة التعلمي والبحث :حتليل التصنيف ال منوذيج (يف اإطار البند  1من خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث
وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى) ،اذلي قدمه ا ألس تاذ دانييل سينغ ،وشارك أأعضاء اللجنة يف جلسة أأس ئةل و أأجوبة مع
ا ألس تاذ سينغ.

 .23وس ُيقدم ،يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف ،تقرير مرحيل عن العمل امل ُنجز وفقا ملا تنص عليه
خطة العمل – مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوو الإعاقات ا ألخرى.
 .24وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.

البند  9من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .25الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه  SCCR/31/4و SCCR/31/5وSCCR/35/4
و SCCR/35/7و SCCR/35/8و SCCR/35/Summary Presentation Rev.وSCCR/36/4
و SCCR/37/3و SCCR/37/4و.SCCR/37/5
 .26وفامي خيص موضوع حق املؤلف يف البيئة الرمقية ،تلقت اللجنة من ا ألمانة حتديثا عن ادلراسة املتعلقة خبدمات
املوس يقى الرمقية .وس ُيقدم حتديث أآخر يف هذا الشأأن خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.
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 .27وفامي خيص حق التتبع ،قدمت ا ألمانة حتديثا حول العمل اجلاري يف اإطار فرقة العمل املعنية حبق التتبع .وس ُيقدم
حتديث أآخر يف هذا الشأأن خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.
 .28وفامي خيص موضوع تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح ،ر ّحبت اللجنة ابلتقرير املرحيل بشأأن ادلراسة عن حامية
حقوق خمريج املرسح ،اذلي قدمه عرب الفيديو واضعا ادلراسة ا ألس تاذان أأنطون سريجو وإايسودل جاندرو ،وممثالن عن
الأاكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية وهام معيد الأاكدمية الس يد اإيفان بلزينتس وانئبة رئيس اإدارة حق املؤلف
الس يدة فيكتوراي سافينا .وتىل العرض جلسة للأس ئةل وا ألجوبة.
 .29وس تظل هذه املوضوعات الثالثة مدرجة يف هذا البند من جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف.

ملخص الرئيس
 .30أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أآراء الرئيس
بشأأن نتاجئ ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف و أأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

البند  10من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .31س تعقد اللجنة دورهتا املقبةل يف الفرتة من  21اإىل  25أأكتوبر .2019
[ّناية الوثيقة]

