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 باإلنكليزيةاألصل: 
 2018يونيو  1التاريخ: 

 
 
 

 اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة
 

 والثلاثون السادسةالدورة 

 2018 يونيو 1إلى  مايو 28جنيف، من 
 
 

للجنة حق المؤلف  التاسعة والثلاثينالدورة  حتىبشأن التقييدات والاستثناءات  العملخطط 

 (2019عام في )الاجتماع الثاني 

 التي اعتمدتها اللجنة
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بشأن التقييدات واالستثناءات  العملخطط 
حتى الدورة التاسعة والثالثين للجنة حق 

 المؤلف

المكتبات ودور المحفوظات  - العملخطة 
 والمتاحف

نبغي أن ترتكز وتعتمد األنشطة الواردة في هذه ي
الخطة على أعمال لجنة حق المؤلف ووثائقها. 
ودون اإلخالل بالنتيجة النهائية، تهدف هذه 

الخطة إلى عرض اقتراحات ومجاالت محتملة 

للتعاون الدولي كي تناقشها اللجنة في دورتها 
 التاسعة والثالثين.

وضع تصنيف لمختلف اآلليات  .1

التشريعية وغيرها من اآلليات 
المرتبطة بتطبيق نظام 

التقييدات واالستثناءات على 

المكتبات ودور المحفوظات 
والمتاحف. وسيستند هذا العمل 

الوثائق بقدر كبير إلى 

 بشأنلجنة حق المؤلف ل القائمة
ها القائمة وثائقوالمكتبات 
ت دور المحفوظابشأن  والمقبلة

المجاالت تكون وقد والمتاحف. 
المشتركة بين  التاليةالثالثة 

مناط  جميع المؤسسات المستفيدة

صون : تركيز هذا العمل
المصنفات والنفاذ إليها 

سيما في  الو، واستخدامها

 .البيئة الرقمية

ودور  المكتبات

المحفوظات والمتاحف 
عام من  األولالنصف  -

م تقرير في )ُيقد   2019

إّبان هذا الشأن 
للجنة حق  38الدورة 

 مايو/يونيوالمؤلف، 

2019) 

التكليف بتحديث دراسة كروز  .2

لتوفير معلومات إضافية مهمة 

 المحفوظات. عن دور

 عام النصف الثاني من

 والنصف األول من 2018

م )ُيقد   2019 عام
في هذا  وليأتقرير 
الدورة  إّبانالشأن 

، للجنة حق المؤلف 37
، وتقرير 2018نوفمبر 
لدورة ا إّباننهائي 

، للجنة حق المؤلف 38
 (2019 مايو/يونيو
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دراسة النطاق إنجاز  .3
 الجارية بشأن المتاحف.

 عام النصف الثاني من
م تقرير في )ُيقد   2018

 إّبانهذا الشأن 
للجنة حق  37الدورة 

المؤلف، 

 (2018 نوفمبر

تفّكرية القيام بعملية  .4
مع  بشأن المكتبات جامعة

المصلحة  المهنيين وأصحاب
 بما في ذلك ،المعنيين

ن والناشرالجمعيات المعنية و

، من أجل تحديد المستخدمونو
أن الموضوعات التي من شأنها 

على  مواصلة العملمن  تستفيد

الصعيد الدولي )مثل اإلعارة 
. الحدود( اإللكترونية عبر

بقدر كبير وسيستند هذا العمل 

 إلى الوثائق السابقة والمقبلة
في هذا  للجنة حق المؤلف

 الشأن.

 عام النصف األول من
م تقرير في )ُيقد   2019

إّبان هذا الشأن 
للجنة حق  38الدورة 

المؤلف، 

 (2019 مايو/يونيو

على ثالث  دما ال يزيعقد  .5
مع أعضاء لجنة ندوات إقليمية 

 وأصحاب المصلحة حق المؤلف
بناء على الطلب، وتكون تلك 
الندوات مرتبطة عند اإلمكان 

وسيكون بأنشطة إقليمية أخرى. 
الغرض من ذلك تحليل وضع 

المحفوظات دور و المكتبات

عن مؤسسات  والمتاحف فضالا 
ومجاالت  ،1التعليم والبحث

ظام التقييدات الخاصة بن العمل

والخصائص  ،واالستثناءات
 ل منطقة.كل المحددة

تنظ م الندوات الثالث 
قبل  2019في عام 

المؤتمر المعني 
بالتقييدات 

 واالستثناءات.

 5و 4و 3و 2متابعةا للبنود  .6

السابقة أو أي منها أو بغض 
 عنعقد مؤتمر النظر عنها، 

في  التقييدات واالستثناءات

 عام النصف الثاني من

ُيعقد مباشرة ) 2019
للجنة  39الدورة  قبل

، حق المؤلف

                                                
قائمة ضمن  "خرىاألعاقات اإلاألشخاص ذوي " موضوع ال يندرج 1

التقدم المحرز فيه لم يبلغ مستوى  نالندوات ألمواضيع 
التقدم المحرز في العمل على التقييدات واالستثناءات األخرى 
)وال يتوقع االنتهاء من األنشطة المقترحة بشأن األشخاص ذوي 

 عقد الندوة اإلقليمية األولى(.اإلعاقات األخرى قبل 
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مجال حق المؤلف والحقوق 
 وعاتموض يتناول) المجاورة

المحفوظات دور المكتبات و
عن مؤسسات  والمتاحف فضالا 

 يشارك فيهالتعليم والبحث( 

أعضاء لجنة حق المؤلف وأصحاب 
وسيكون الغرض من ذلك  .المصلحة

الفرص والتحديات  النظر في

تنطوي عليها الحلول التي 
الدولية المختلفة، بما في ذلك 

النهوج القائمة على القانون 

أو  غير الملزم

التقنين، التعاقد/الترخيص أو 
 بحسب االقتضاء.

 ،2019نوفمبر/ديسمبر 
م تقرير في قد  يُ حيث 

 (هذا الشأن
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مؤسسات التعليم والبحث  –عمل الخطة 
 األخرى واألشخاص ذوي اإلعاقات

ينبغي أن ترتكز وتعتمد األنشطة الواردة في هذه 
الخطة على أعمال لجنة حق المؤلف ووثائقها. 
ودون اإلخالل بالنتيجة النهائية، تهدف هذه 

الخطة إلى عرض اقتراحات ومجاالت محتملة 
للتعاون الدولي كي تناقشها اللجنة في دورتها 

 التاسعة والثالثين.

وضع تصنيف لمختلف اآلليات  .1

التشريعية وغيرها من اآلليات 
المرتبطة بتطبيق نظام 

التقييدات واالستثناءات على 

مؤسسات التعليم والبحث. 
وسيستند هذا العمل بقدر كبير 

لجنة حق المؤلف في وثائق إلى 

 هذا الشأن.

 النصف الثاني من

م )ُيقد   2018 عام
تقرير في هذا 

الدورة  إّبانالشأن 

للجنة حق  37
المؤلف، 

 (2018 نوفمبر

مزيد من الدراسات الإجراء  .2
 كما يلي:

التكليف بإجراء دراسة  )أ(
القضايا الرقمية الوجيهة عن 

بالنسبة إلى أنشطة مؤسسات 

التعليم والبحث على الصعيدين 
الوطني والدولي، بما في ذلك 

الجوانب المتعلقة بالتقييدات 

شمل الدراسة واالستثناءات. وست
مجاالت من قبيل توفر وحدات 

التعلم اإللكتروني واستحداث 

وتشغيل وسائل التعلم عن بعد، 
بما فيها الدورات الضخمة 

المفتوحة على اإلنترنت 

(MOOCs وتحّدد ،) المجاالت التي
أن تستفيد من مواصلة يمكن 

 .العمل على الصعيد الدولي

تحديث وتوسيع دراسة  (ب)
أعدها ريد/نكوبي النطاق التي 

بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقات 

إلى المصنفات المحمية بحق 
إضافة مع  (SCCR/35/3المؤلف )

 عام النصف األول من
م تقرير )ُيقد   2019

 إّبانفي هذا الشأن 

للجنة  38دورة ال
حق المؤلف، 

 (2019مايو/يونيو 
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نتائج االستبيانات اإلضافية 
الموجهة إلى الدول األعضاء 

بشأن  اللجنة اقتراحات ومراعاة
 العمل المقبل.

على ثالث  دما ال يزيعقد  .3

لصالح مؤسسات ندوات إقليمية 
، إلى جانب التعليم والبحث

 5 البندالندوات المقترحة في 

الخاصة من خطة العمل 
دور المحفوظات و لمكتباتبا

والمتاحف، وتكون تلك الندوات 

مرتبطة عند اإلمكان بأنشطة 
أخرى وتراعي الخصائص  إقليمية

 المحددة لكل منطقة.

تنظ م الندوات 

 2019الثالث في عام 
قبل المؤتمر 

المعني بالتقييدات 

 واالستثناءات.

أو  3و 2للبندين  متابعةا  .4
، عقد مؤتمر بغض النظر عنهما

في  التقييدات واالستثناءات عن
مجال حق المؤلف والحقوق 

المجاورة إلى جانب المؤتمر 

من خطة  6رح في البند المقت
العمل الخاصة بالمكتبات ودور 

يتناول المحفوظات والمتاحف )

موضوعات مؤسسات التعليم 
المكتبات ودور فضالا عن  والبحث

ف( يشارك المحفوظات والمتاح

أعضاء لجنة حق المؤلف  فيه
وسيكون الغرض  .وأصحاب المصلحة

الفرص  من ذلك النظر في

ا والتحديات التي تنطوي عليه
الحلول الدولية المختلفة، بما 

في ذلك النهوج القائمة على 

القانون غير الملزم أو 
التقنين،  التعاقد/الترخيص أو

 بحسب االقتضاء.

 النصف الثاني من
ُيعقد ) 2019 عام

الدورة  مباشرة قبل
للجنة حق  39

، المؤلف

نوفمبر/ديسمبر 
ُيقد م حيث  ،2019

تقرير في هذا 

 الشأن(

على هامش  حدث جانبي عقد .5
عن اجتماعات لجنة حق المؤلف 

موضوع األشخاص ذوي اإلعاقات 

إلبراز حلول النفاذ األخرى 
 التركيز بخاصةالمبتكرة، مع 

على التعليم والمصنفات 

السمعية البصرية، بما في ذلك 

 عام من األولالنصف 
أثناء )ُيعقد  2019
 ،اءدالغ فترة

م تقرير في ويقد  
 إّبانهذا الشأن 

للجنة  38الدورة 

حق المؤلف، 
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ن الحلول التجريبية التقارير ع
ج البحثية وهالحديثة والن

 الراهنة في هذا المجال.

 (2019 يونيو/مايو

 ]نهاية الوثيقة[


