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ا ألصل :ابلإنلكزيية
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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة اخلامسة والثالثون

جنيف ،من  13اإىل  17نومفرب 2017
مشروع خطط عمل بشأن التقييدات واالستثناءات للثنائية 19-2018
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مرشوع خطط معل بشأأن التقييدات والاس تثناءات للثنائية ( 19-2018جلنة حق املؤلف/ادلورات من  36اإىل )39
مرشوع خطة معل – املكتبات
 .1وضع تصنيف منوذيج ملتلف اليليات الررشيةية وراه ا من اليليات املبتبطة طتطبيق نظام النصف ا ألول من
التقييدات والاس تثناءات عىل املكتبات .وسيسرند ذا الةمل طقدر كباه إاىل دراسة كبوز ( 2018يُقدم تقبيب يف
بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات :النسخة ذا الشأأن خالل ادلورة
احملدثة واملباجةة (نسخة  )SCCR/35/6( )2017واجلدول راه البمسي اذلي أأعده البئيس  36للجنة حق املؤلف)
بش أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات (.)SCCR/34/5
النصف الثاين من
 .2القيام طةملية اسرثارة ل ألفاكر مع املهنيني و أأحصاب املصلحة الةاملني يف املكتبات
واجلامةات ومباكز البحث ،فضال عن النارشين واملس هتلكني ،من أأجل حتديد املوضوعات 2018
اليت من شأأهنا الاس تفادة من الةمل الإضايف عىل الصةيد ادلويل (مثل الإعارة الإلكرتونية
عرب احلدود) ،مع اإيالء ا امتم خاص دلراسة كبوز بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق
املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات :النسخة احملدثة واملباجةة (نسخة )2017
( )SCCR/35/6واجلدول راه البمسي اذلي أأعده البئيس بش أأن التقييدات والاس تثناءات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات (.)SCCR/34/5
النصف الثاين من
 .3عقد ندوات إاقلميية ( أأفبيقيا ،وأيس يا واحمليط الهادئ ،و أأمبياك الالتينية ،وأيس يا الوسطى
والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وإاقلمي اجملموعة ابء) مع أأعضاء جلنة حق املؤلف و أأحصاب املصلحة 2018 .والنصف ا ألول
وس يكون الغبض من ذكل حتليل وضع املكتبات ،وكذكل مؤسسات التةلمي والبحث ،فامي من 2019
خيص نظام التقييدات والاس تثناءات ،وحتديد مقرتحات أأو أأساليب لتلبية الاحتياجات
احملمتةل ،مع مباعاة الُنُ ج القامئة عىل القانون النامع والتةاقد/الرتخيص والتقنني.
 .4عقد مؤمتب بشأأن املكتبات وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة حيرضه أأعضاء جلنة حق املؤلف النصف الثاين من
و أأحصاب املصلحة .وس يكون الغبض منه النظب يف الضواطط واملوازين اليت تكفلها حلول دولية ( 2019يُقدم تقبيب يف
ذا الشأأن خالل ادلورة
خمتلفة من أأجل جماهبة التحدايت احملدّدة ،مثل الرتتيبات التةاقدية ،والتوصيات املشرتكة،
 39للجنة حق املؤلف)
واملةا دات و /أأو أأشاكل أأخبى ،حسب الاقتضاء.
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مرشوع خطة معل – دور احملفوظات
 .1اإجباء دراسة نطاق حول الرشوط القانونية اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات اليت تضطلع النصف الثاين من
( 2018يُقدم تقبيب يف
دور احملفوظات حاليا يف ظلها مبهاهما:
ذا الشأأن خالل ادلورة
 الرتكزي عىل اجملالت الثالثة التالية :الصون/احلفظ؛ والنفاذ (عرب ش بكة الإنرتنت
وخارهجا ،مبا يف ذكل ألغباض التةلمي والبحث)؛ واس تغالل املصنفات فضال عن  37للجنة حق املؤلف)
موضوعات احلقوق اجملاورة (عرب ش بكة الإنرتنت وخارهجا).
 اس تخدام املةلومات اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة دور احملفوظات
واملوجودة يف دراسة كبوز بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات :النسخة احملدثة واملباجةة (نسخة )2017
( )SCCR/35/6كقاعدة أأولية دلراسة ا ألنظمة القانونية الوطنية املطبقة عىل دور
احملفوظات يف ذا الصدد.
 اإدراج تصنيف منوذيج دلور احملفوظات.
 اإدراج "خبيطة" ّتبني خمتلف احلقوق فضال عن التقييدات والاس تثناءات املتةلقة
مبختلف أأشاكل دور احملفوظات يف اجملالت الثالثة املمتثةل يف صون املصنفات
والنفاذ اإلهيا واس تغاللها ،ل س امي يف البيئة البمقية.
 حتديد ومقاطةل املهنيني و أأحصاب املصلحة يف قطاع دور احملفوظات مبن فهيم موظفو
دور احملفوظات واملبدعون و أأحصاب احلقوق اذلين توجد مصنفاهتم يف تكل ادلور،
واملس تخدمون التجاريون للمصنفات احملفوظة يف س ياق التبادل طني قطاعات
ا ألعامل ،واملس تخدمون من ا ألوساط الأاكدميية أأو البحثية ،وعامة اجلهور.
النصف الثاين من
 .2اإنشاء مجموعة مبجةية من اخلرباء يف قطاع دور احملفوظات مبا يف ذكل موظفو دور
احملفوظات ،وممثلو املؤسسات اليت متتكل فحفوظات ،واملبدعون و أأحصاب احلقوق اذلين توجد  2018والنصف ا ألول
مصنفاهتم يف دور احملفوظات ،واملس تخدمون التجاريون للمصنفات احملفوظة يف س ياق التبادل من 2019
طني قطاعات ا ألعامل ،واملس تخدمون من ا ألوساط الأاكدميية أأو البحثية ،وعامة اجلهور.
وس تحدّد اجملموعة جمالت للةمل ،مع مباعاة الُنُ ج القامئة عىل القانون النامع والتةاقد/الرتخيص
والتقنني.
 .3الاضطالع ابلةمل اليخب اذلي حتدّده مجموعة اخلرباء املبجةية طغبض اس تكشاف حلول النصف الثاين من
 2018والنصف ا ألول
جملالت الةمل احملدّدة.
من 2019
النصف الثاين من
 .4اعامتد خطة معل أأخبى اسرنادا اإىل احللول احملدّ دة ،مبا يف ذكل اإماكنية عقد مؤمتب.
( 2019ادلورة 39
للجنة حق املؤلف)
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مرشوع خطة معل – املتاحف
 .1اإجباء دراسة نطاق حول الرشوط القانونية اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات اليت تضطلع ألغباض ادلورة 36
للجنة حق املؤلف
املتاحف حاليا يف ظلها مبهاهما:
 الرتكزي عىل اجملالت الثالثة التالية :الصون/احلفظ؛ والنفاذ (عرب ش بكة الإنرتنت
وخارهجا ،مبا يف ذكل ألغباض التةلمي والبحث)؛ واس تغالل املصنفات فضال عن
موضوعات احلقوق اجملاورة (عرب ش بكة الإنرتنت وخارهجا).
 اس تخدام املةلومات اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املتاحف واملوجودة
يف دراسة كبوز بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات :النسخة احملدثة واملباجةة (نسخة )SCCR/35/6( )2017
كقاعدة أأولية.
 اإدراج تصنيف منوذيج للمتاحف.
 اإدراج "خبيطة" ّتبني خمتلف احلقوق فضال عن التقييدات والاس تثناءات اليت
تس تخدهما خمتلف املتاحف يف اجملالت الثالثة املمتثةل يف صون املصنفات والنفاذ
اإلهيا واس تغاللها ،ل س امي يف البيئة البمقية.
 حتديد ومقاطةل املهنيني و أأحصاب املصلحة يف قطاع املتاحف مبن فهيم موظفو
املتاحف ،واملبدعون و أأحصاب احلقوق اذلين توجد مصنفاهتم يف املتاحف،
واملس تخدمون التجاريون ملصنفات املتاحف يف س ياق التبادل طني قطاعات
ا ألعامل ،واملس تخدمون من ا ألوساط الأاكدميية أأو البحثية ،وعامة اجلهور.
 .2القيام طةملية اسرثارة ل ألفاكر مع ممث ي املتاحف و أأحصاب املصلحة من أأجل حتديد جمالت النصف الثاين من
2018
للةمل.
النصف ا ألول من
 .3عقد مؤمتب لةبض وتثبيت نتاجئ معلية اسرثارة ا ألفاكر ومناقشة احللول املمكنة جملالت
2019
الةمل احملدّدة ،مع مباعاة الُنُ ج القامئة عىل القانون النامع والتةاقد/الرتخيص والتقنني.
ادلورة  39للجنة حق
 .4تقدمي تقبيب اإىل ادلورة  39للجنة حق املؤلف بشأأن احللول وجمالت التةاون ادلويل
املؤلف.
املمكنة واحملدّدة أأثناء املؤمتب.
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مرشوع خطة معل – مؤسسات التةلمي والبحث
 .1وضع تصنيف منوذيج ملتلف اليليات الررشيةية وراه ا من اليليات املبتبطة طتطبيق نظام
التقييدات والاس تثناءات عىل مؤسسات التةلمي والبحث .وسيسرند ذا الةمل طقدر كباه
اإىل دراسة سينغ احملدثة وحتليهل الإضايف بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف
لفائدة مؤسسات التةلمي ( )SCCR/35/5واجلدول راه البمسي اذلي أأعده البئيس بش أأن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التةلمي والبحث (.)SCCR/34/6
 .2اإجباء دراسة بشأأن القضااي البمقية الوجهية ابلنس بة اإىل أأنشطة مؤسسات التةلمي والبحث
عىل الصةيدين الوطين وادلويل ،فامي خيص التقييدات والاس تثناءات .وسرشمل ادلراسة
جمالت من قبيل توافب وحدات التةمل الإلكرتوين واس تحداث وتشغيل وسائل التةمل عن
طةد ،مبا فهيا ادلورات الضخمة املفتوحة عىل الإنرتنت ( ،)MOOCsوحتدّد جمالت ممكنة
للتطويب والتحسني عىل املس توى ادلويل.
 .3عقد ندوات إاقلميية ( أأفبيقيا ،وأيس يا واحمليط الهادئ ،و أأمبياك الالتينية ،وأيس يا الوسطى
والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وإاقلمي اجملموعة ابء) مع أأعضاء جلنة حق املؤلف و أأحصاب املصلحة.
وس يكون الغبض من ذكل حتليل وضع مؤسسات التةلمي والبحث ،وكذكل املكتبات ،فامي
خيص نظام التقييدات والاس تثناءات ،وحتديد مقرتحات أأو أأساليب لتلبية الاحتياجات
احملمتةل ،مع مباعاة الُنُ ج القامئة عىل القانون النامع والتةاقد/الرتخيص والتقنني.
 .4عقد مؤمتب بشأأن مؤسسات التةلمي والبحث وحق املؤلف حيرضه أأعضاء جلنة حق املؤلف
و أأحصاب املصلحة .وس يكون الغبض منه النظب يف الضواطط واملوازين اليت تكفلها حلول دولية
خمتلفة من أأجل جماهبة التحدايت احملدّدة ،مثل الرتتيبات التةاقدية ،والتوصيات املشرتكة،
واملةا دات و /أأو أأشاكل أأخبى ،حسب الاقتضاء.

النصف ا ألول من
( 2018يُقدم تقبيب يف
ذا الشأأن خالل ادلورة
 36للجنة حق املؤلف)
النصف الثاين من
2018

النصف الثاين من
 2018والنصف ا ألول
من 2019
النصف الثاين من
( 2019يُقدم تقبيب يف
ذا الشأأن خالل ادلورة
 39للجنة حق املؤلف)
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مرشوع خطة معل – ا ألشخاص ذوو اإعاقات أأخبى
 .1تةميق الفهم من خالل حتديث وتوس يع دراسة النطاق اليت أأعد ا ريد/نكويب بش أأن نفاذ ( 2018يُقدم تقبيب يف
ا ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف ( ،)SCCR/35/3وإاضافة نتاجئ ذا الشأأن خالل ادلورة
 37للجنة حق املؤلف)
الاس تبياانت الإضافية املوهجة اإىل ادلول ا ألعضاء فضال عن متاطةة الاقرتاحات اخلاصة
ابلةمل املقبل.
 .2عقد تظا بة جانبية عىل امش اجامتعات جلنة حق املؤلف لإبباز حلول النفاذ املبتكبة ،ادلورة  38للجنة حق
املؤلف
مع تبكزي خاص عىل التةلمي واملصنفات السمةية البرصية ،مبا يف ذكل التقاريب عن احللول
التجبيبية احلديثة والُنُ ج البحثية البا نة يف ذا اجملال.
 .3القيام طةملية اسرثارة ل ألفاكر مع أأحصاب املصلحة بشأأن احللول املمكنة لإدخال حتسني يف النصف الثاين من
2019
اجملالت احملدّدة يف دراسة النطاق اليت أأعد ا ريد/نكويب بش أأن نفاذ ا ألشخاص ذوي
الإعاقات اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف ( )SCCR/35/3و أأثناء التظا بة اجلانبية،
مع مباعاة الُنُ ج القامئة عىل القانون النامع والتةاقد/الرتخيص والتقنني.
ادلورة  39للجنة حق
 .4تقدمي تقبيب اإىل ادلورة  39للجنة حق املؤلف بشأأن احللول احملدّدة للتحسني خالل
املؤلف
ا ألنشطة املذكورة أأعاله.
[هناية الوثيقة]

