
 

 

 

 

WO/GA/54/4 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021أغسطس  3التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

ون(الدورة   الرابعة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةتقرير عن اللجنة 
 

 وثيقة من إعداد

منذ سلسلة  ثالث مراتاجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة حق المؤلف أو اللجنة(  .1

ز  الحاديةاالجتماعات  ي أبلغت فيها لويبو ل للجمعية العامةوالخمسي 
ة الت  م الذي دالتقعن لجنة حق المؤلف وهي الدورة األخي 

قدت و أحرزته. 
ُ
ي أكتوبر هذه الدورات ع

ز
قد، 2020ويونيو/يوليو  2020ونوفمير  2019ف

ُ
ي ظروف تاألخي  ت الدورتان وع

ز
ان ف

ز . وتزمع اللجنة عقد دور مختلطة ز عادي تي  ي  تي 
ز
 . 2022عام ف

ي دورتها و .2
ز
ز درست الجمعية العامة للويبو، ف ة من الحادية والخمسي  ي الفي 

ز
ي عقدت ف

تقرير  ،2019أكتوبر  9سبتمير إىل  30الت 

 عن التقييدات واالستثناءات  REV WO/GA/51/5وضع أعمال اللجنة )الوثيقة
ً
( ومنها مناقشة حماية هيئات البث فضال

  تأحاطقد و عىل حق المؤلف والحقوق المجاورة. 
 
اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق  وأوعزت إىلبالتقرير  علما

ي التقرير مواصلة العمل عىل المسائل بالمجاورة 
ز
 . الواردة ف

ي مرفق هذه الوثيقة ملخصااللجنةعمل ة عن وضع وتضم هذه الوثيقة معلومات محدث .3
ز
اللجنة لدورات الرئيس  ت. ويرد ف

ز  ز والحادية واألربعي  ز واألربعي   . التاسعة والثالثي 
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 هيئات البثحماية 

ي عقدت منذ عام قيد اهيئات البث استجابة للتطورات التكنولوجية  حمايةتحديث  جاء .4
ي جميع دورات اللجنة الت 

ز
لمناقشة ف

ي عام   خاصتاندورتان ، ومنها 1998
ز
 لهذا الموضوع ف

 
 . 2007كّرستا حرصا

ي دورتها الحادية  ودعت .5
ز
ز الجمعية العامة للويبو ف مؤتمر  عقد  عملها من أجل  مواصلةإىللجنة حق المؤلف " والخمسي 

ز  تروم البث،العتماد معاهدة بشأن حماية هيئات دبلوماسي  ة السنتي 
ي اآلراء  األعضاءتوصل الدول رهنا ب ،2020/2021في 

ز
إىل توافق ف

ي ذلك النطاق المحدد 
ز
ز منحها.  والموضوعداخل اللجنة بشأن القضايا األساسية، بما ف ي يتعي 

 "والحماية والحقوق الت 

ي دورتها التاسعة  ونظرت لجنة حق المؤلف .6
ز
،ف ز ي أكتوبر  والثالثي 

ز
قدت ف

ُ
ي ع

ي الوثيقة  ،2019الت 
ز
  SCCR/39/4ف

ّ
ي أعد

ها الت 

ي 
ز
الرئيس بعنوان "النص الموحد المنقح بشأن التعاريف وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى". كما نظرت اللجنة ف

ا 
 
ز سابق ز المقدمتي  اح من  SCCR/37/2الوثيقتي  " وفد بعنوان "اقي  ز ي قدمها األرجنتي 

،  الت  ز بعنوان  SCCR/37/7ووفد األرجنتي 

وع معاهدة الويبو بشأن حماية هيئات البث "،  اح الواليات المتحدة األمريكية بشأن نطاق الحقوق وتنفيذها، مشر من المقدمة "اقي 

احاتوفد الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إىل  وواصلت اللجنة المناقشات  . نصية جديدة قدمتها عدة وفود أثناء المداوالت  اقي 

وعقب  حول التعاريف وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى، بهدف توضيح قضايا تقنية مختلفة ومواقف الوفود. 

 الوثيقة) بلورة فهمه لوضع المناقشاتمن أجل  SCCR/39/4 تلك المناقشات، أعد الرئيس نسخة مراَجعة من الوثيقة

SCCR/39/7 .) 

، وأحاطت اللجنة،  .7 ز ي دورتها األربعي 
ز
 ف

 
نص تحت "المعنونة  SCCR/39/7 لوثيقةبشأن ااألمانة  الذي قدمته الملخصبعلما

ا للظروف و  ". موحد ومراَجع بشأن التعاريف وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى قرر أعضاء اللجنة  المختلطة،نظر 

 . عدم إجراء مناقشات موضوعية أو اتخاذ قرارات أثناء الدورة

ز إىل تحديث و  .8 ي دورتها الحادية واألربعي 
ز
ورد رئيس ونائب رئيس لجنة حق  الجاري،العمل غي  الرسمي  بشأناستمعت اللجنة ف

ي بيانات الوفود. 
ز
ت ف ي أثي 

ا للظروف و المؤلف عىل األسئلة الت  قرر أعضاء اللجنة الدائمة عدم إجراء مناقشات  المختلطة،نظر 

 موضوعية أو اتخاذ قرارات أثناء الدورة. 

 عىلحماية هيئات البث موضوع وسيظل  .9
 
ز للجنة حق المؤلف مدرجا  . جدول أعمال الدورة الثانية واألربعي 

 التقييدات واالستثناءات

ت لجنة حق المؤلف تتناول مسألة التقييدات واالستثناءات عىل حق المؤلف منذ عام  .10
ّ
وتتناول مسألة  ،2004ما انفك

دة األشخاص ذوي التقييدات واالستثناءات عىل حق المؤلف لفائدة المكتبات ودور المحفوظات ومؤسسات التعليم والبحث ولفائ

ي كل دوراتها منذ عام  اإلعاقات األخرى
ز
 . 2012ف

 التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات

 التقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى

، ، الجمعية العامة للويبو  وأوعزت .11 ز ي دورتها الحادية والخمسي 
ز
. بلجنة حق المؤلف إىل ف ز  مواصلة عملها بشأن هذين الموضوعي 

ي الدورة ، األمانةقدمت و  .12
ز
ي أكتوبر  للجنة، 39ف

ز
ي عقدت ف

المكتبات ودور  - عملتقريرا عن مختلف بنود "خطة  2019الت 

ي الوثيقة  - عملالمحفوظات والمتاحف" و "خطة 
ز
مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ")كالهما موجود ف

SCCR/36/7،)  ي ذلك الندوات اإلقليمية الثال
ز
ي عام بما ف

ز
قدت ف

ُ
ي ع

ي وسانتو  2019ث الت  وبر ي سنغافورة وني 
ز
باإلضافة إىل  دومينغو،ف
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التعليم مؤسسات لمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف و عىل حق المؤلف واستثناءات اال قيود و البشأن  2019المؤتمر الدوىلي لعام 

لب من األمانة إعداد تقرير وقائعي و 
ُ
ي جنيف. وط

ز
الندوات اإلقليمية الثالث والمؤتمر الدوىلي لكي تنظر فيه  نتائجعن البحث المنعقد ف

 اللجنة. 

ي دورتها ، أحاطت اللجنة علما و  .13
ز
،ف ز ، الذي (SCCR/40/2"بالتقرير عن الندوات اإلقليمية والمؤتمرات الدولية" )الوثيقة  األربعي 

احات. ويعكس التقرير تحليالت و قدمته األمانة ي  قدمها  اقي 
اء والدول األعضاء. كما غىط التقرير النقاط الت  ز والخير  ُسلطالممارسي 

ي قدما  نواتجضوء عليها طوال العملية والال
ي نهاية المؤتمر بشأن سبل المضز

ز
 ف

ً
ا للظروف و . مستقبال قرر أعضاء اللجنة  المختلطة،نظر 

 عدم إجراء مناقشات موضوعية أو اتخاذ قرارات أثناء الدورة. 

ا ناقشت الو  .14 اح  ز اقي  ي دورتها الحادية واألربعي 
ز
 19-كوفيد  جائحة ألمانة لتنظيم جلسة إعالمية حول موضوع تأثي  قدمته الجنة ف

ي ذلك الحقوق المجاورة والتقييدات  المؤلف،عىل إطار حق 
ز
. )انظر الفقرة  واالستثناءات،بما ف ز  35خالل دورة اللجنة الثانية واألربعي 

 أدناه لمعرفة قرار اللجنة(. 

 لمؤسسات التعليم والبحثاحفوظات والتقييدات و لمكتبات ودور المعىل اموضوعات التقييدات واالستثناءات وستظل  .15

ي دورتها للجنة اعىل جدول أعمال  مدرجةواألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى 
ز
. الثانية  ف ز  واألربعي 

 مسائل أخرى

ا للظروف  .16 قرر أعضاء اللجنة الدائمة عدم إجراء مناقشات موضوعية أو اتخاذ قرارات بشأن مسائل أخرى أثناء  المختلطة،نظر 

 الدورة. 

 المتعلقة بالبيئة الرقمية لمؤلفتحليل حقوق ا

17.  
ُ
ز ن ي إطار بند جدول األعمال "مسائل أخرى" منذ الدورة الحادية والثالثي 

ز
وقش تحليل حق المؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية ف

ي ديسمير حق للجنة 
ز
 . 2015المؤلف ف

ي دورتها التاسعة و .18
ز
،ف ز إىل السوق العالمية للموسيق   مدخلرحبت اللجنة بالعرض الذي قدمته السيدة سوزان بتلر " والثالثي 

 (. SCCR/39/3لرقمية" )الوثيقة ا

ز و .19 ي دورتها األربعي 
ز
ي العمل.  أجرته، أحاطت اللجنة علما بتحديث ف

ز
 األمانة بشأن التقدم المحرز ف

ز و  .20 ي دورتها الحادية واألربعي 
ز
داخل السوق العالمية للموسيق  من " موضوع بشأن، بالعروض المقدمة بالفيديو رحبت اللجنة، ف

ي قدمتها السيدة سوزان باتلر  (SCCR/41/2الرقمية" )الوثيقة 
ي سوق الموسيق  الرقمية:  بشأن؛ "دراسة الت 

ز
ز ف االعتبارات بعض الفناني 

وفيسور كالوديو فيجو ( للسيد كريستياSCCR/41/3االقتصادية والقانونية" )وثيقة  ي أمريكا الالتينية" ن كاسل والير
ز
؛ "سوق الموسيق  ف

ي غرب أفريقيا الموسيق  دراسة بشأن سوق  ؛ " كوبو ( للسيدة ليىلSCCR/41/4)الوثيقة 
ز
( للسيد SCCR/41/6" )وثيقة  الرقمية ف

ي ؛ و "تقرير عن سوق الموسيق  منصور جاك ساجنا 
وبز ي آسيا:  التجاريةنماذج الو  اإللكي 

ز
اتجاهات عامة" )وثيقة عامة و  لمحةالرئيسية ف

SCCR/41/7 هوانج. ( بقلم السيدة إيرين كالبوىلي والسيد جورج 

 موضوع تحليل حق المؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية  وسيظل .21
 
ي دورتها للجنة اعىل جدول أعمال مدرجا

ز
.  ف ز  الثانية واألربعي 
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 حق التتبع

وقش .22
ُ
ي إطار بند جدول األعمال "مسائل أخرى" منذ الدورة الحادية و  التتبعحق  ن

ز
ز للجنة ف ي ديسمير الثالثي 

ز
حق المؤلف ف

2015 . 

ي دورتها السادسة ، وافقت اللجنةو  .23
ز
،ف ز عتز عمل عىل إنشاء فرقة  والثالثي 

ُ
ي  ت

ز
حول  تقرير  إلنجاز )فرقة العمل(  التتبعبحق الفنان ف

ز با التتبع الخاصالعنارص العملية لحق    . إىل اللجنة وتقديمه لفناني 

ي دورتها التاسعةو  .24
ز
ز تحديثا للعمل الجاري  قدمت األمانة ف  . العملفريق الذي ينجزه والثالثي 

ي دورتها ، أحاطت اللجنة علما و  .25
ز
،ف ز )الوثائق  العمل يقالثالث التابعة لفر  العاملة األفرقة رؤساءبالتحديث الذي قدمه  األربعي 

SCCR/40/6 و SCCR/40/7 و SCCR/40/8 .) 

ي دورتها الحادية ، رحبت اللجنةو  .26
ز
،ف ز ي فال  واألربعي  تحت قة المعنونة الوثي بشأنبالفيديو الذي قدمته السيدة ماري آن في 

ي قدمها فر 
ي  يق"التوضيحات الت 

ي  العمل المعتز
ز
ي معرض جوابه  التتبعبحق الفنان ف

ز
ي ف

ي أعدتها  أثارها عىل األسئلة الت 
" والت  ي

الوفد اليابابز

ي فال  وفيسور سام ريكتسون )الوثيقة بمعية السيدة في   (. SCCR/41/9الير

  التتبعموضوع حق  وسيظل .27
 
ي دورتها لجنة جدول أعمال  عىلمدرجا

ز
.  حق المؤلف ف ز  الثانية واألربعي 

ز الحماية حقوق  ز المشح مخرجي   يي 

ز النوقشت حماية حقوق  .28 ز المشح مخرجي  ز للجنة  يي  ي إطار بند جدول األعمال "مسائل أخرى" منذ الدورة الخامسة والثالثي 
ز
ف

ي نوفمير 
ز
 . 2017حق المؤلف ف

ي دورتها التاسعة  اللجنة،رحبت و  .29
ز
،ف ز دراسة الدراسة بشأن  لدن منجزيالفيديو من  قدم عير خاصيةبتقرير مؤقت  والثالثي 

ي كانت قيد اإلعداد.  النطاق
 الت 

ي دورتها ، أحاطت اللجنةو  .30
ز
،ف ز ي قدمها  األربعي 

 (. SCCR/40/5الدراسة )الوثيقة  منجزو علما بتقرير مؤقت عن دراسة النطاق الت 

ي ، رحبت اللجنةو  .31
ز
،الحادية دورتها ف ز ز حقوق بشأن "بعروض الفيديو حول الدراسة المكتملة  واألربعي  ز المشح المخرجي   يي 

" )الوثيقة  ي قدمها ( SCCR/41/5لإلنتاج المشحي
جو  إيصولد جيندرو األستاذين  الت   . وانطون سي 

ز موضوع حماية حقوق  يظلسو  .32 ز المشح المخرجي    يي 
 
ي دورتها لجنة عىل جدول أعمال مدرجا

ز
.  حق المؤلف ف ز  الثانية واألربعي 

 للجمهور العاماإلعارة حق 

ي نوفمير  اإلعارة للجمهور حق  نوقش .33
ز
ز للجنة حق المؤلف ف ي إطار بند جدول األعمال "مسائل أخرى" منذ الدورة األربعي 

ز
العام ف

2020 . 

ز  ،أحاطت اللجنةو  .34 ي الدورتي 
ز
ز ف ز  األربعي   "بوالحادية واألربعي 

 
اح، علما ي العام  اإلعارة للجمهور دراسة تركز عىل حق  مضمون اقي 

ز
ف

ي عملها المقبلالمية للملكية الفكرية )الويبو(جدول أعمال لجنة حق المؤلف التابعة للمنظمة الع
ز
( SCCR/40/3 Rev.2)الوثيقة  " وف

اليون وبنما ومالوي.  المقدم من لدن  وفود سي 

ي دورتها لجنة حق المؤلف جدول أعمال  مدرجا عىل العام اإلعارة للجمهور موضوع حق  وسيظل .35
ز
ز الثاني ف  . ة واألربعي 
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 إعالميةجلسة 

ز )انظر  ،طلبت اللجنة .36 ي دورتها الحادية واألربعي 
ز
إعالمية لمدة نصف يوم حول جلسة  عقد من األمانة  (،11الفقرة  أعاله،ف

ي عىل النظام  19-آثار جائحة كوفيدموضوع  ي واإلبداعي  اإليكولوحر
ز
،الثقاف ي ذلك حق  والتعليمي

ز
 ،والحقوق المجاورة المؤلفبما ف

ي دورتها لجنة خالل أسبوع  ،والتقييدات واالستثناءات
ز
ز  الثانية حق المؤلف ف  . واألربعي 

:  العامة للويبو مدعوة إىل ما الجمعيةإن  .37  يىلي

"1"  
 
"تقرير عن  بمضمونأن تحيط علما

اللجنة الدائمة لحق المؤلف والحقوق 

 (؛WO/GA/54/4 المجاورة" )الوثيقة

الدائمة المعنية اللجنة  توعز إىلوأن  "2"

مواصلة ببحق المؤلف والحقوق المجاورة 

ي المسائل جميع العمل عىل 
 الوردة فز

 . WO/GA/54/4 الوثيقة

 

ز  التاسعة للدوراتالرئيس  تيىلي ذلك ملخصا] والثالثي 

ز والحادي ز  ةواألربعي   [للجنة حق المؤلف واألربعي 

 



 

 

 

 

 

 

 
ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2019أكتوبر  25التاري    خ: 

 المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة الدائمة 

 الدورة التاسعة والثالثون 
 2019أكتوبر  25إىل  21جنيف، من 

 ملخص الرئيس
 

 

  



 
2 

 

 

 

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ز للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف  .1 ي فوربان، نائبة المدير العام، الدورة التاسعة والثالثي 
والحقوق افتتحت السيدة سيلقز

ديينغ  العزيز عبد شيم مهمة رئيس اللجنة وتوىل السيد هينغ تانغ دارين المجاورة )"لجنة حق المؤلف" أو "اللجنة"(. وتوىل السيد
ي رئيس اللجنة. وتولت السيد بيي   والسيد ز  ميشيل ةلوبودي مهمة نائتر  اللجنة.  وودز )الويبو( مهمة أمي 

ز من جدول األعمال: اعتماد جدو  2البند   ل أعمال الدورة التاسعة والثالثي 

وع جدول األعمال )الوثيقة  .2  (. .SCCR/39/1 PROVاعتمدت اللجنة مشر

 من جدول األعمال: اعتماد منظمات غي  حكومية جديدة 3البند 

ز المشار إليهما  ، تابع للجنة حق المؤلف،وافقت اللجنة عىل منح صفة مراقب .3 ز غي  الحكوميتي  ي اجتماعاتها للمنظمتي 
ز
ي ف

ز
ف

( واالتحاد اإليطاىلي لحماية المحتوى السمعي IFCLAوهما االتحاد الدوىلي لجمعيات قانون الحاسوب ) SCCR/39/2مرفق الوثيقة 
 . (FAPAVالبرصي ومحتوى الوسائط المتعددة )

ز  4البند  وع تقرير الدورة الثامنة والثالثي   من جدول األعمال: اعتماد مشر

ز )الوثيقة  .4 وع تقرير دورتها الثامنة والثالثي  عيت الوفود والجهات المراقبة إىل إرسال أي SCCR/38/11اعتمدت اللجنة مشر
ُ
(. ود

 : ي التاىلي
وبز ي موعد أقصاه  copyright.mail@wipo.intتعليقات عىل بياناتها إىل األمانة عىل العنوان اإللكي 

ز
 . 2019نوفمير  15ف

  ال: التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظاتمن جدول األعم 5البند 

 SCCR/30/2و SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3الوثائق المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال هي  .5
 SCCR/37/6و SCCR/36/7و SCCR/36/3و SCCR/35/9و SCCR/35/6و SCCR/34/5و SCCR/33/4و SCCR/30/3و
 . SCCR/39/5و SCCR/38/7و SCCR/38/6و SCCR/38/5و SCCR/38/4و

االستثناءات عىل حق المؤلف لفائدة دور المحفوظات: تحليل ورّحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه الدكتور كينيث كروز عن  .6
ي  ي إطار البند SCCR/39/5)الوثيقة  التصنيف النموذحر

ز
ي ا - المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف -خطة العمل من  1( )ف

ز
لواردة ف

ي جلسة SCCR/36/7الوثيقة 
ز
 أسئلة وأجوبة مع الدكتور كروز. (، وشارك أعضاء اللجنة ف

7.  
ً
ي وسانتو دومينغو عمال وبر ي سنغافورة وني 

ز
قدت ف

ُ
ي ع

مت األمانة معلومات عن الندوات اإلقليمية الثالث التالية الت 
َّ
بخطة وقد

 مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوو اإلعاقات األخرى -خطة العمل و ( 5)البند  المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف -العمل 
الندوة اإلقليمية لمجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ بشأن المكتبات ودور المحفوظات (: SCCR/36/7( )الوثيقة 3)البند 

ي مجال حق المؤلف
والندوة اإلقليمية للمجموعة األفريقية بشأن المكتبات  أبريل(؛ 30و 29) والمتاحف ومؤسسات التعليم والبحث فز

ي مجال حق المؤلف
والندوة اإلقليمية لمجموعة بلدان  يونيو(؛ 13و 12) ودور المحفوظات والمتاحف ومؤسسات التعليم والبحث فز

ي 
ي بشأن المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومؤسسات التعليم والبحث فز  5و 4) مجال حق المؤلفأمريكا الالتينية والكاريتر

م ممثلون من البلدان المضيفة  يوليو(. 
َّ
 عن مناقشاتها، وقد

 
م رؤساء ومقررو األفرقة العاملة المعنية بالندوات اإلقليمية تقريرا

َّ
وقد

ي الندوات. 
ز
 آراءهم ف

مت األمانة معلومات عن  .8
َّ
ي بالتقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات و وقد

دور المحفوظات والمتاحف المؤتمر الدوىلي المعتز
ي  ومؤسسات التعليم والبحث

ز
قد ف

ُ
  19و 18الذي ع

ً
)البند  المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف -بخطة العمل أكتوبر بجنيف عمال

 عما SCCR/36/7( )الوثيقة 4)البند  مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوو اإلعاقات األخرى -وخطة العمل ( 6
 
مت تقريرا

َّ
(، وقد

 . ة للمؤتمر الدوىلي ي المناقشة الجماعية األخي 
ز
 دار ف

ي جلسات غي  رسمية عقدتها اللجنة.  من جدول األعمال 6و 5بشأن الخطوات التالية للبندين  وجرت المناقشات .9
ز
 ف

 يعرض نتائج الندوات اإلقليمية الثالث والمؤتمر الدوىلي لكي تنظر فيه اللجنة. وسي .10
 
 وقائعيا

 
 األمانة تقريرا

ّ
شمل التقرير وستعد

ي تناولتها الندوات 
ويعرض  -أي المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومؤسسات التعليم والبحث  -المجاالت األربعة الرئيسية الت 

اء والدول األعضاء الذين وفدوا من جميع أنحاء العالم  ي أعدها الممارسون والخير
احات المرتبطة بتلك المجاالت والت  التحليل واالقي 

ي تلك المجاالت. للمشا
ز
 ف
 
ي قدما

ي خلص إليها المؤتمر للمضز
 العنارص والمساهمات الت 

 
ي تلك العملية. وسيتناول التقرير أيضا

ز
ركة ف

ز للجنة.  ي جميع الحاالت قبل شهرين عىل األقل من عقد الدورة األربعي 
ز
ي أقرب فرصة ممكنة ولكن ف

ز
وسُينشر التقرير بكل اللغات ف
بشأن برنامج العمل المقبل للجنة فيما يخص هذا البند من جدول األعمال باالستناد إىل العمل السابق  وستستأنف اللجنة المناقشات

ي إ
ز
ي أكملت العمل المضطلع به ف

ي ذلك التقرير عن نتائج الندوات اإلقليمية الثالث والمؤتمر الدوىلي الت 
ز
طار للجنة ووثائقها المتاحة، بما ف

 خطط العمل. 
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11.  
 
ز للجنة حق المؤلف.  وسيظل هذا البند مدرجا ي جدول أعمال الدورة األربعي 
ز
 ف

 من جدول األعمال: التقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة األشخاص ذوي إعاقات أخرى 6البند 

 SCCR/33/4و SCCR/32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الوثائق المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال هي  .12
 SCCR/38/3و SCCR/36/7و SCCR/36/3و SCCR/35/9و .SCCR/35/5 Revو SCCR/35/3و SCCR/34/6و SCCR/33/6و
 . SCCR/39/6و SCCR/38/9و SCCR/38/8و

ي الوثيقة  .13
ز
تقرير مرحىلي عن الممارسات والتحديات المرتبطة والمعنون  SCCR/39/6ورحبت اللجنة بمضمون التقرير الوارد ف

ونية عند بعدبأنشطة التعليم والبحث  ي إطار البند  اإللكي 
ز
مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوو  –خطة العمل )أ( من 2)ف

ي جلسة SCCR/36/7) اإلعاقات األخرى
ز
( والذي أعدته األستاذة راكيل كزاالباردير والسيدة مونيكا توريس، وشارك أعضاء اللجنة ف

 . أسئلة وأجوبة مع األستاذة كزاالباردير والسيدة توريس

14.  
ً
ي وسانتو دومينغو عمال وبر ي سنغافورة وني 

ز
قدت ف

ُ
ي ع

مت األمانة معلومات عن الندوات اإلقليمية الثالث التالية الت 
َّ
بخطة وقد

 مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوو اإلعاقات األخرى -وخطة العمل ( 5)البند  المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف -العمل 
الندوة اإلقليمية لمجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ بشأن المكتبات ودور المحفوظات (: SCCR/36/7( )الوثيقة 3)البند 

ي مجال حق المؤلف
والندوة اإلقليمية للمجموعة األفريقية بشأن المكتبات  أبريل(؛ 30و 29) والمتاحف ومؤسسات التعليم والبحث فز

ي 
والندوة اإلقليمية لمجموعة بلدان  يونيو(؛ 13و 12) مجال حق المؤلفودور المحفوظات والمتاحف ومؤسسات التعليم والبحث فز

ي مجال حق المؤلف
ي بشأن المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومؤسسات التعليم والبحث فز  5و 4) أمريكا الالتينية والكاريتر

 عن يوليو(. 
 
م رؤساء ومقررو األفرقة العاملة المعنية بالندوات اإلقليمية تقريرا

َّ
م ممثلون من البلدان المضيفة  وقد

َّ
مناقشاتها، وقد

ي الندوات. 
ز
 آراءهم ف

مت األمانة معلومات عن  .15
َّ
ي بالتقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف وقد

المؤتمر الدوىلي المعتز
ي  ومؤسسات التعليم والبحث

ز
قد ف

ُ
  19و 18الذي ع

ً
)البند  تبات ودور المحفوظات والمتاحفالمك -بخطة العمل أكتوبر بجنيف عمال

 عما SCCR/36/7( )الوثيقة 4)البند  مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوو اإلعاقات األخرى -وخطة العمل ( 6
 
مت تقريرا

َّ
(، وقد

 . ة للمؤتمر الدوىلي ي المناقشة الجماعية األخي 
ز
 دار ف

ي جلسات غي  رسمية عقدتها اللجنة.  دول األعمالمن ج 6و 5بشأن الخطوات التالية للبندين  وجرت المناقشات .16
ز
 ف

 يعرض نتائج الندوات اإلقليمية الثالث والمؤتمر الدوىلي لكي تنظر فيه اللجنة. وسيشمل التقرير  .17
 
 وقائعيا

 
 األمانة تقريرا

ّ
وستعد

ي تناولتها الندوات 
ويعرض  -سات التعليم والبحث أي المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومؤس -المجاالت األربعة الرئيسية الت 

اء والدول األعضاء الذين وفدوا من جميع أنحاء العالم  ي أعدها الممارسون والخير
احات المرتبطة بتلك المجاالت والت  التحليل واالقي 

ي تل
ز
 ف
 
ي قدما

ي خلص إليها المؤتمر للمضز
 العنارص والمساهمات الت 

 
ي تلك العملية. وسيتناول التقرير أيضا

ز
ك المجاالت. للمشاركة ف

ز للجنة.  ي جميع الحاالت قبل شهرين عىل األقل من عقد الدورة األربعي 
ز
ي أقرب فرصة ممكنة ولكن ف

ز
وسُينشر التقرير بكل اللغات ف

وستستأنف اللجنة المناقشات بشأن برنامج العمل المقبل للجنة فيما يخص هذا البند من جدول األعمال باالستناد إىل العمل السابق 
ي إطار للجنة وو 

ز
ي أكملت العمل المضطلع به ف

ي ذلك التقرير عن نتائج الندوات اإلقليمية الثالث والمؤتمر الدوىلي الت 
ز
ثائقها المتاحة، بما ف

 خطط العمل. 

ز للجنة حق المؤلف.  .18 ي جدول أعمال الدورة األربعي 
ز
 ف
 
 وسيظل هذا البند مدرجا

 من جدول األعمال: حماية هيئات البث 7البند 

 SCCR/31/3و SCCR/30/5و SCCR/27/6و .SCCR/27/2 REVالوثائق المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال هي  .19
 SCCR/36/5و SCCR/35/12و SCCR/35/10و SCCR/34/4و SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و
، فضال عن جداول SCCR/39/7و SCCR/39/4و SCCR/38/10و SCCR/37/8و SCCR/37/7و SCCR/37/2و SCCR/36/6و

 وورقات عمل غي  رسمية أعدت خالل االجتماعات السابقة. 

ي الوثيقة .20
ز
ي أعدها الرئيس والمعنونة SCCR/39/4 ونظرت اللجنة ف

نص موحد ومراَجع بشأن التعاريف وموضوع الحماية ، الت 
ز سبق لها أن والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى ي وثيقتي 

ز
المعنونة  SCCR 37/2 نظرت فيهما وهما الوثيقة. ونظرت اللجنة أيضا ف

ز  اح من وفد األرجنتي 
، والوثيقةاقي  ز اح من الواليات المتحدة األمريكية المعنونة  SCCR 37/7 ، والُمقدمة من وفد األرجنتي  اقي 

وع معاهدة الويبو بشأن حماية هيئات البث ت المتحدة األمريكية، ، والُمقدمة من وفد الواليابخصوص نطاق الحقوق وتنفيذها، مشر
احات نصية جديدة قدمتها عدة وفود أثناء المداوالت.   فضال عن اقي 
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ي جلسات غي  رسمية عقدتها اللجنة. وواصلت اللجنة المناقشات حول التعاريف وموضوع الحماية وجرت المناقشات  .21
ز
ف

وفود. وعقب تلك المناقشات، أعد الرئيس والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى، بهدف توضيح قضايا تقنية مختلفة ومواقف ال
 . (SCCR/39/7 من أجل بلورة فهمه لوضع المناقشات )الوثيقة SCCR/39/4 نسخة مراَجعة من الوثيقة

ز للجنة حق المؤلف.  .22 ي جدول أعمال الدورة األربعي 
ز
 ف
 
 وسيظل هذا البند مدرجا

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 8البند 

 SCCR/35/7و SCCR/35/4و SCCR/31/5و SCCR/31/4 ند من جدول األعمال هي الوثائق المتعلقة بهذا الب .23
 SCCR/37/5و SCCR/37/4و SCCR/37/3و SCCR/36/4و .SCCR/35/Summary Presentation Revو SCCR/35/8و
 . SCCR/39/3و SCCR/38/INFو

ي البيئة الرقمية، رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمته السيدة سوزان بتلر بعنوان  .24
ز
مقدمة عن وفيما يخص موضوع حق المؤلف ف

ي جلسة SCCR/39/3)الوثيقة  السوق العالمي للموسيق  الرقمية
ز
عرض (، وشارك أعضاء اللجنة ف

ُ
أسئلة وأجوبة مع السيدة بتلر. وست

ز للجنة حق المؤلف. المرحلة التالية من دراسة نطاق ق  طاع الموسيق  إّبان الدورة األربعي 

ي إطار فرقة العمل المعنية بحق التتبع. وستجتمع فرقة  .25
ز
وفيما يخص حق التتبع، قدمت األمانة تحديثا حول العمل الجاري ف

ي أوائل عام 
ز
ي هذا الشأن إّبان الدور 2020العمل ف

ز
 آخر ف

 
م تحديثا

ِّ
ز للجنة حق المؤلف. . وستواصل فرقة العمل عملها وتقد  ة األربعي 

ي المشح، رّحبت اللجنة بالتقرير المرحىلي بشأن الدراسة عن حماية حقوق  .26 وفيما يخص موضوع تعزيز حماية حقوق مخرحر
جو وإيسولد جاندرو، وممثالن عن األكاديمية الحكومية  ي المشح، الذي قدمه عير الفيديو واضعا الدراسة األستاذان أنطون سي  مخرحر

نتس ونائبة رئيس إدارة حق المؤلف السيدة فيكتوريا سافينا. وتلت الروس ز ية للملكية الفكرية وهما عميد األكاديمية السيد إيفان بلي 
ز للجنة.  م التقرير إّبان الدورة األربعي 

َّ
 العرض جلسة لألسئلة واألجوبة. وسُيقد

ي هذا البند من جدول أعمال ال .27
ز
ز للجنة حق المؤلف. وستظل هذه الموضوعات الثالثة مدرجة ف  دورة األربعي 

ي هذا  .28
ز
اح رسمي ف حب اللجنة بأي اقي   من بنود جدول األعمال. وسي 

ً
 محتمال

 
وقد أثي  موضوع حق اإلعارة للجمهور بوصفه بندا

م إّبان أي من اجتماعاتها المقبلة. 
َّ
 الشأن يقد

 ملخص الرئيس

 بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس.  .29
 
وأوضح الرئيس أن هذا الملخص يبلور آراء الرئيس بشأن نتائج أحاطت اللجنة علما

ز للجنة حق المؤلف فال يخضع لموافقة اللجنة.   الدورة التاسعة والثالثي 

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 9البند 

ي النصف األول من عام  .30
ز
 . 2020ستعقد اللجنة دورتها المقبلة ف

 ]نهاية الوثيقة[

 



 

 

 

A 

 

 
ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2020نوفمير  20التاري    خ: 

 المجاورةاللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق 

 الدورة األربعون
 2020نوفمير  20إىل  16جنيف، من 

 ملخص الرئيس
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 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ز للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )"لجنة حق  .1 افتتح السيد دارين تانغ، المدير العام، الدورة األربعي 
البودي مهمة نائب الرئيس. وتولت  بيي   ديينغ مهمة رئيس اللجنة وتوىل السيد عزيز السيدالمؤلف" أو "اللجنة"(. وتوىل 

ز  ميشيل ةالسيد  اللجنة.  وودز )الويبو( مهمة أمي 

ز  2البند   من جدول األعمال: اعتماد جدول أعمال الدورة األربعي 

وع جدول األعمال )الوثيقة  .2  (. SCCR/40/1 PROV.2اعتمدت اللجنة مشر

 ن جدول األعمال: اعتماد منظمات غي  حكومية جديدةم 3البند 

ي اجتماعاتها  .3
ز
ي مرفق الوثيقةللمنظمات وافقت اللجنة عىل منح صفة مراقب ف

ز
:  SCCR/40/4 غي  الحكومية المشار إليها ف وهي

ز ) ي    ج إيك فور ) /  (؛ بيلدوبوفشاتThe Authors Guild(؛ ذي أوثرز جيلد )ARSجمعية حقوق الفناني  (  BUSسفي 
 
سابقا

ي ) ز )ESU)منظمة سويدية لإلدارة الجماعية(، اتحاد الطالب األوروبر (، IAFAR(، االتحاد المستقل من أجل حقوق الفناني 
ز ) ي الفنون البرصية )(، ISRAالرابطة الهندية لحقوق المغني 

ي الفنون SOFAMجمعية الوسائط المتعددة لمؤلقز
(، جمعية مؤلقز

ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة Pictorightينغ بيكتورايت )(، ستستشSAAالسمعية البرصية )
ز
ز ف (، جمعية المؤلفي 

(ADAGPسايت ،) ( سايفرزSightsavers( جمعية الفنون البرصية إلدارة مبدعي الفنون البالستيكية ،)VEGAP .) 

ز  4البند  وع تقرير الدورة التاسعة والثالثي   من جدول األعمال: اعتماد مشر

ز )الوثيقة اعتمدت اللجن .4 وع تقرير دورتها التاسعة والثالثي  عيت الوفود والجهات المراقبة إىل إرسال أي SCCR/39/8ة مشر
ُ
(. ود

 : ي التاىلي
وبز ي موعد أقصاه  copyright.mail@wipo.intتعليقات عىل بياناتها إىل األمانة عىل العنوان اإللكي 

ز
يناير  31ف

2021 . 

 ت البثمن جدول األعمال: حماية هيئا 5البند 

 SCCR/31/3و SCCR/30/5و SCCR/27/6و .SCCR/27/2 REV :الوثائق المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال هي  .5
 SCCR/35/12و SCCR/35/10و SCCR/34/4و SCCR/34/3و SCCR/33/5و SCCR/33/3و SCCR/32/3و
 SCCR/39/4و SCCR/38/10و SCCR/37/8و SCCR/37/7و SCCR/37/2و SCCR/36/6و SCCR/36/5و
 ، فضال عن جداول وورقات عمل غي  رسمية أعدت خالل اجتماعات سابقة. SCCR/39/7و

نص موحد ومراَجع بشأن التعاريف وموضوع المعنونة  SCCR/39/7ودعا الرئيس األمانة إىل تقديم استعراض موجز للوثيقة  .6
 الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى. 

ي الدورة. وفتح الرئيس باب التعليقا .7
ز
ز ف  ت العامة للمشاركي 

 باالستعراض الموجز من قبل األمانة لمضمون الوثيقة  .8
 
نص موحد ومراَجع بشأن المعنونة  SCCR/39/7وأحاطت اللجنة علما

ي أدلت بها الوفود. التعاريف وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى
 ، وبالبيانات الت 

ي ج .9
ز
 ف
 
ز للجنة حق المؤلف. وسيظل هذا البند مدرجا  دول أعمال الدورة الحادية واألربعي 

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

 SCCR/30/2و SCCR/29/4و SCCR/26/8و SCCR/26/3الوثائق المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال هي  .10
 SCCR/37/6و SCCR/36/7و SCCR/36/3و SCCR/35/9و SCCR/35/6و SCCR/34/5و SCCR/33/4و SCCR/30/3و
 . SCCR/40/2و SCCR/39/5و SCCR/38/7و SCCR/38/6و SCCR/38/5و SCCR/38/4و

 ( SCCR/40/2)الوثيقة  التقرير عن الندوات اإلقليمية والمؤتمر الدوىلي ودعا الرئيس األمانة إىل تقديم  .11

ي الدورة. وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشار  .12
ز
ز ف  كي 

 بمضمون  .13
 
( والعرض الُمقدم من SCCR/40/2)الوثيقة  التقرير عن الندوات اإلقليمية والمؤتمر الدوىلي وأحاطت اللجنة علما

ي أدلت بها الوفود. 
 األمانة، والبيانات الت 

ز للجنة حق المؤلف.  .14 ي جدول أعمال الدورة الحادية واألربعي 
ز
 ف
 
 وسيظل هذا البند مدرجا
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 جدول األعمال: التقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث ولفائدة األشخاص ذوي إعاقات أخرىمن  7البند 

 SCCR/33/4و SCCR/32/4و SCCR/27/8و .SCCR/26/4 PROV الوثائق المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال هي  .15
 SCCR/36/7و SCCR/36/3و SCCR/35/9و .SCCR/35/5 REVو SCCR/35/3و SCCR/34/6و SCCR/33/6و
 . SCCR/40/2و SCCR/39/6و SCCR/38/9و SCCR/38/8و SCCR/38/3و

 ( SCCR/40/2)الوثيقة تقرير عن الندوات اإلقليمية والمؤتمر الدوىلي ودعا الرئيس األمانة إىل تقديم  .16

ي الدورة.  .17
ز
ز ف  وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي 

 بمضمون  .18
 
( والعرض الُمقدم من SCCR/40/2)الوثيقة  رير عن الندوات اإلقليمية والمؤتمر الدوىلي التقوأحاطت اللجنة علما

ي أدلت بها الوفود. 
 األمانة، والبيانات الت 

ز للجنة حق المؤلف.  .19 ي جدول أعمال الدورة الحادية واألربعي 
ز
 ف
 
 وسيظل هذا البند مدرجا

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 8البند 

 SCCR/35/7و SCCR/35/4و SCCR/31/5و SCCR/31/4 البند من جدول األعمال هي  الوثائق المتعلقة بهذا  .20
 SCCR/37/4و SCCR/37/3و SCCR/36/4و .SCCR/35/Summary Presentation Revو SCCR/35/8و
 SCCR/40/7و SCCR/40/6و SCCR/40/5و .SCCR/40/3 Revو SCCR/39/3و SCCR/38/INFو SCCR/37/5و
 . SCCR/40/8و

 بتحديث قدمته األمانة عن تقدم العمل، وبالبيانات وفيما يخص  .21
 
ي البيئة الرقمية، أحاطت اللجنة علما

ز
موضوع حق المؤلف ف

ي أدلت بها الوفود. 
 الت 

 بالتحديث الذي قدمه أعضاء فرقة العمل المعنية بحق التتبع، وبالبيانات  .22
 
وفيما يخص موضوع حق التتبع، أحاطت اللجنة علما

ي أدلت بها األعضا 
 ء. الت 

 بالتقرير المرحىلي عن الدراسة الخاصة بحماية  .23
 
ي المشح، أحاطت اللجنة علما وفيما يخص موضوع تعزيز حماية حقوق مخرحر

ي أدلت بها الوفود. 
ْ الدراسة، وبالبيانات الت  ي

َ ي المشح، الُمقدم من مؤلقز  حقوق مخرحر

اح  .24  بمضمون اقي 
 
ز عىل إدراج حق اإلعار وأحاطت اللجنة علما

ّ
ي جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق دراسة ترك

ة للجمهور فز
ي عملها المقبل

(، SCCR/40/3/Rev. 2 )الوثيقة المؤلف والحقوق المجاورة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( وفز
ي أدلت بها الوفود. 

اليون وبنما ومالوي، وبالبيانات الت   الُمقدم من وفود سي 

ز للجنة حق المؤلف. وستظل هذه الموضوعات األ .25 ي هذا البند من جدول أعمال الدورة الحادية واألربعي 
ز
 ربعة مدرجة ف

 ملخص الرئيس

 بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس. وأوضح الرئيس أن هذا الملخص يبلور آراء الرئيس بشأن نتائج  .26
 
أحاطت اللجنة علما

ز للجنة حق المؤلف فال يخضع لموافقة   اللجنة. الدورة األربعي 

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 9البند 

ي عام  .27
ز
 . 2021ستعقد اللجنة دورتها المقبلة ف

 

 ]نهاية الوثيقة[
 



 

 

 

 

 
ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 يوليو  1التاري    خ: 

 والحقوق المجاورةدائمة المعنية بحق المؤلف اللجنة ال

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

 ملخص الرئيس
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 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ز للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق  .1 ي فوربان، نائبة المدير العام، الدورة الحادية واألربعي 
افتتحت السيدة سيلقز

البودي مهمة نائب الرئيس.  بيي   ديينغ مهمة رئيس اللجنة وتوىل السيد عزيز )"لجنة حق المؤلف" أو "اللجنة"(. وتوىل السيدالمجاورة 
ز  ميشيل ةوتولت السيد  اللجنة.  وودز )الويبو( مهمة أمي 

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

وع جدو  .2  (. .SCCR/41/1 PROVل األعمال )الوثيقة اعتمدت اللجنة مشر

 من جدول األعمال: اعتماد منظمات غي  حكومية جديدة 3البند 

ي مرفق  .3
ز
ي اجتماعاتها للمنظمات غي  الحكومية المشار إليها ف

ز
وافقت اللجنة عىل منح صفة مراقب ف

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

ي أمريكا الالتينية )
ز
ي األداء )، وت(FESAALف

ي التلفزيون والراديو  -نقابة ممثىلي الشاشة ، و (FACحالف فنابز
االتحاد األمريكي لفنابز

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

ز اعتماد تقرير الدورة من جدول األعمال:  4البند   للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة األربعي 

ز )الوثيقة  .4 وع تقرير دورتها األربعي  عيت الوفود والجهات المراقبة إىل إرسال أي SCCR/40/9اعتمدت اللجنة مشر
ُ
(. ود

: تعليقات عىل بياناتها إىل األمانة عىل العنوا ي التاىلي
وبز ي موعد أقصاه  copyright.mail@wipo.int ن اإللكي 

ز
 . 2021 سبتمير  30ف

 من جدول األعمال: حماية هيئات البث 5البند 

تاح  .5
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

ز
حق المؤلف الحادية  جنةلدورة لصفحة المخصصة ال ف

ز   . https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929: التاىلي  عىل العنوان واألربعي 

ي الُمثارة العمل غي  الرسمي الجاري وأجاب عىل األسئلة ب أحدث المستجدات فيما يتعلقنائب الرئيس  وعرض .6
ز
ي  بياناتالف

الت 
 . الوفود  أدلت بها 

ي الدورةوفتح الرئيس باب التعليقات  .7
ز
ز ف  . العامة للمشاركي 

ي أدلت بها الوفود. و  .8
 بالبيانات الت 

 
 أحاطت اللجنة علما

ي االعتبار اآلراء المعرب عنها خالل الدورة بشأن طرائق العمل غي  الرسمي و  .9
ز
ي ذلك الحاجة سيأخذ الرئيس ونائب الرئيس ف

ز
، بما ف

ي الشفافية والشمولية
  . إىل التمسك بمبدب 

ي جدول أعمال الدورة  .10
ز
 ف
 
ز للجنة حق المؤلف. وسيظل هذا البند مدرجا  الثانية واألربعي 

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

تاح  .11
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

ز
حق المؤلف الحادية  جنةلدورة لصفحة المخصصة ال ف

ز   . https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929: التاىلي  عىل العنوان واألربعي 

ي الدورة.  .12
ز
ز ف  وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي 

ي أدلت بها الوفود.  .13
 بالبيانات الت 

 
 وأحاطت اللجنة علما

حت مجموعة و  .14 ز للجنة حق المؤلف،آسيا والمحيط الهادئ عقد جلسة إعالمية بلدان اقي  حول  خالل الدورة الثانية واألربعي 
ي ذلك الحقوق والحقوق المجاورة والتقييدات واالستثناءات.  ،عىل إطار حق المؤلف 19-كوفيدتأثي  جائحة  

ز
 وقد ناقشت الدورةبما ف

ح،  ي الفقرة ويرد هذا المقي 
ز
 . أدناه قرار اللجنة بشأن هذا الموضوع 27ف

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929
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ز للجنة  .15 ي جدول أعمال الدورة الثانية واألربعي 
ز
 ف
 
وسيظل بند التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات مدرجا

 حق المؤلف. 

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

تاح  .16
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

ز
حق المؤلف الحادية  جنةلدورة لصفحة المخصصة ال ف

ز   . meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929/https://www.wipo.int: التاىلي  عىل العنوان واألربعي 

ي الدورة.  .17
ز
ز ف  وفتح الرئيس باب التعليقات العامة للمشاركي 

ي أدلت بها الوفود.  .18
 بالبيانات الت 

 
 وأحاطت اللجنة علما

حت مجموعة و  .19 ز للجنة حق المؤلف،آسيا والمحيط الهادئ عقد جلسة إعالمية بلدان اقي  ل حو  خالل الدورة الثانية واألربعي 
ي ذلك الحقوق والحقوق المجاورة والتقييدات واالستثناءات.  ،عىل إطار حق المؤلف 19-كوفيدتأثي  جائحة  

ز
 وقد ناقشت الدورةبما ف

ح،  ي الفقرة ويرد هذا المقي 
ز
 . أدناه قرار اللجنة بشأن هذا الموضوع 27ف

ي جدول  األشخاص ذوي إعاقات أخرى مؤسسات التعليم والبحث ولفائدةوسيظل بند التقييدات واالستثناءات لفائدة  .20
ز
 ف
 
مدرجا

ز للجنة حق المؤلف.   أعمال الدورة الثانية واألربعي 

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 8البند 

تاح  .21
ُ
ي وثائق الدورات السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال ت

ز
حق المؤلف الحادية  جنةلدورة لصفحة المخصصة ال ف

ز   . https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63929: التاىلي  عىل العنوان واألربعي 

ي البيئة الرقمية، رحبت اللجنة ب .22
ز
سيق  من داخل السوق العالمي للمو الفيديو التالية:  ضو ر عوفيما يخص موضوع حق المؤلف ف

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

ي أمريكا الالتينيةمن تقديم السيد كريسيان كاسيل واألستاذ كالوديو فيخو؛ و (SCCR/41/3) االقتصادية والقانونية
 سوق الموسيق  فز

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

ي آسيا: لمحة عامة واتجاهات عامة تقرير عنالحاج منصور جاك سانيا؛ و
ي والنماذج التجارية الرئيسية فز

وبز  سوق الموسيق  اإللكي 
(SCCR/41/7)  وجلسة أسئلة  الوفود عروض الفيديو بيانات من  تأعقبوالسيد جورج هوانغ. و من إعداد السيدة أيرين كالبوىلي

ي 
 سات. الدراتلك وأجوبة مع بعض مؤلقز

ي فالوفيما يخص موضوع حق التتبع، رحبت اللجنة بعرض الفيديو الذي قدمته  .23 ي التوضيحات بشأن  السيدة ماري آن في 
الت 

ا عىل االتتبع قدمتها فرقة العمل المعنية بحق 
 
ي رد

ي  أثارها ألسئلة الت 
 ، وقد أعدت تلك التوضيحات(SCCR/41/9) الوفد اليابابز

وفيسور سام ريكيتسون.  ي فال والير  . الوفود عرض الفيديو بيانات من  وأعقبتالسيدة في 

ي المشح، رّحبت اللجنة .24 ز دبعرض فيديو بشأن  وفيما يخص موضوع تعزيز حماية حقوق مخرحر راسة عن حقوق المخرجي 
ز  غو ، من تقديم (SCCR/41/5) المشحي  الوفود، وجلسة عرض الفيديو بيانات من  . وأعقبتاألستاذان إيزولد غندرو وأنتون سي 

 األستاذ غندرو. أسئلة وأجوبة مع 

 بمضمون و  .25
 
ي جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق أحاطت اللجنة علما

ز عىل إدراج حق اإلعارة للجمهور فز
ّ
اح دراسة ترك اقي 

ي عملها المقبل المؤلف
(، الُمقدم SCCR/40/3 REV. 2 )الوثيقة والحقوق المجاورة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( وفز

اليون وبنما ومالوي ي أدلت بها الوفود. من وفود سي 
 بالبيانات الت 

 
 . كما أحاطت علما

ي هذا البند من جدول أعمال الد .26
ز
ز للجنة حق المؤلف. وستظل هذه الموضوعات األربعة مدرجة ف  ورة الثانية واألربعي 

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  .27
ّ
ز للجنةانعقاد خالل أسبوع  أن تنظ تدوم نصف يوم حول  1جلسة إعالمية، الدورة الثانية واألربعي 

ي عىل النظام  19-جائحة كوفيدتأثي   "موضوع ي واإلبداعي  اإليكولوحر
ز
ي ذلك والتعليمي  الثقاف

ز
حق المؤلف والحقوق المجاورة ، بما ف

 . "والتقييدات واالستثناءات

اء،  ،الجلسة هذه خاللو  ات. لتبادل لدول األعضاء ستتاح فرصة لوبعد عروض يقدمها خير  اآلراء والخير

شد هذه العملية بنهج شامل ومتوازن. و   ستسي 

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

 ملخص الرئيس  

 بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس. وأوضح الرئيس أن هذا الملخص يبلور آراء الرئيس بشأن نتائج  .28
 
أحاطت اللجنة علما

ز للجنة حق المؤلف فال يخضع لموافقة اللجنة.   الدورة الحادية واألربعي 

 من جدول األعمال: اختتام الدورة  9البند 

ي عام ستعقد اللجنة  .29
ز
 . 2022دورتها المقبلة ف

 

 ]نهاية الوثيقة[

 

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

ي دورتها الثانية واألربفز
، باقتضابقامت لجنة حق المؤلف فز ز أيام  عي 

 ليوم كامل.  اإلعالميةجلسة ال، يمكن أن تعقد تصل إىل ثالث ساعات واحدةيومية  جلساتاالجتماعات ب


