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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :أأبريل 2018

اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة السادسة والثالثون

جنيف ،من  28مايو و اإىل  1يونيو 2018

مشروع خطط األعمال بشأن التقييدات واالستثناءات من خالل الدورة  39للجنة حق املؤلف
(االجتماع الثاني عام )2019

من اإعداد الرئيس
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مرشوع خطط ا ألعامل بشأأن التقييدات والاس تثناءات من خالل ادلورة  39للجنة حق املؤلف
مرشوع خطة ا ألعامل  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف
 .1وضع تصنيف منوذيج خملتلف الآليات الترشيعية وغريها من الآليات املرتبطة بتطبيق نظام
التقييدات والاس تثناءات عىل املكتبات أأول وعىل احملفوظات واملتاحف لحقا .وسيستند
هذا العمل بقدر كبري اإىل الواثئق املوجودة للجنة حق املؤلف بشأأن موضوع املكتبات
والواثئق املوجودة واملس تقبلية بشأأن احملفوظات واملتاحف .وقد يكون هناك تركزي عىل
اجملالت الثالثة الآتية املشرتكة بني مجيع املؤسسات املس تفيدة :صون املصنفات والنفاذ اإلهيا
واس تغاللها ،ل س امي يف البيئة الرمقية.

 .2ا ألمر ابلقيام بدراسة للنطاق والاضطالع هبا وذكل ابلرتكزي عىل احملفوظات.

 .3اإهناء دراسة النطاق اجلارية بشأأن املتاحف.

املكتبات  -النصف
الثاين من ( 2018يُقدم
تقرير يف هذا الشأأن
خالل ادلورة  37للجنة
حق املؤلف ،نومفرب
)2018
احملفوظات واملتاحف -
النصف ا ألول من
( 2019يُقدم تقرير يف
هذا الشأأن خالل ادلورة
 38للجنة حق املؤلف،
مايو /يونيو )2019
النصف الثاين من
 2018والنصف ا ألول
من ( 2019يُقدم تقرير
متهيدي يف هذا الشأأن
خالل ادلورة  37للجنة
حق املؤلف ،نومفرب
 ،2018وتقرير هنايئ
أأثناء ادلورة  38للجنة
حق املؤلف ،مايو
/يونيو )2019
النصف الثاين من
( 2018يُقدم تقرير يف
هذا الشأأن خالل ادلورة
 37للجنة حق املؤلف،
نومفرب )2018
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 .4القيام بعملية استثارة ل ألفاكر بشأأن املكتبات 1مع املهنيني و أأحصاب املصلحة املعنيني مبا يف النصف ا ألول من
( 2019يُقدم تقرير يف
ذكل النارشين واملس هتلكني ،من أأجل حتديد املوضوعات اليت من شأأهنا أأن تس تفيد من
هذا الشأأن خالل ادلورة
العمل الإضايف عىل الصعيد ادلويل (مثل الإعارة الإلكرتونية عرب احلدود) .وسيستند هذا
 38للجنة حق املؤلف،
العمل عىل حنو واسع اإىل الواثئق السابقة والآتية للجنة حق املؤلف بشأأن املوضوع.
مايو/يونيو )2019
 .5عقد ما ل يزيد عن ندوتني إاقلمييتني حسب الطلب مع أأعضاء جلنة حق املؤلف و أأحصاب واحدة يف النصف ا ألول
املصلحة .وس يكون الغرض من ذكل حتليل وضع املكتبات واحملفوظات واملتاحف فضال عن من  2019وواحدة يف
النصف الثاين من
مؤسسات التعلمي والبحث 2وجمالت العمل املتعلقة بنظام التقييدات والاس تثناءات.
( 2019يُقدم تقرير يف
هذا الشأأن خالل ادلورة
 38للجنة حق املؤلف،
مايو/يونيو 2019
وادلورة  39للجنة حق
املؤلف ،نومفرب/ديسمرب
 2019عىل التوايل)
النصف الثاين من
 .6تمكةل للبنود  2و 3و 4و /أأو  5املذكورة أأعاله ،أأو عىل حنو مس تقل ،عقد مؤمتر بشأأن
التقييدات والاس تثناءات (مبا يف ذكل مواضيع املكتبات واحملفوظات واملتاحف فضال عن ( 2019يُعقد مبارشة
مؤسسات التعلمي والبحث) واملتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ضحهره أأعضاء جلنة حق قبل ادلورة  39للجنة
حق املؤلف ويقدم تقرير
املؤلف و أأحصاب املصلحة .وس يكون الغرض منه النظر يف الفرص والتحدايت اليت تقدهما
احللول ادلولية اخملتلفة مبا يف ذكل املقارابت القامئة عىل القانون غري امللزم ،أأو التعاقد/الرتخيص يف هذا الشأأن خاللها،
أأو املقارابت املعيارية ،اإذا اقتىض احلال .وس يقدم تقرير لدلورة  39للجنة حق املؤلف بشأأن نومفرب/ديسمرب )2019
احللول واجملالت احملمتةل اليت ُحددت أأثناء املؤمتر.
.../

 1من املقرر اإجراء معلية استثارة ا ألفاكر بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات يف ا ألول بناء عىل نضج املوضوع .ومن املتوقع أأن ت ٌقرتح معليات استثارة
ا ألفاكر بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمحفوظات واملتاحف لينظر فهيا أأعضاء اللجنة بعد الانهتاء والنظر يف ادلراسات بشأأن هذه املواضيع .و ألس باب تتعلق
ابملزيانية واللوجستيك ،من املتوقع اقرتاح هذه العمليات يف الثنائية .2021-2020
 2ل يندرج ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى مضن لحئة مواضيع الندوات ألن العمل عىل املوضوع مل ضحرز أأي تقدم بقدر العمل عىل التقييدات والاس تثناءات
ا ألخرى (ول يتوقع الانهتاء من ا ألنشطة املقرتحة بشأأن ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى قبل انعقاد الندوة ا إلقلميية ا ألوىل).
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مرشوع خطة معل – مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات
 .1وضع تصنيف منوذيج خملتلف الآليات الترشيعية وغريها من الآليات املرتبطة بتطبيق نظام النصف الثاين من
التقييدات والاس تثناءات عىل مؤسسات التعلمي والبحث .وسيستند هذا العمل بقدر كبري ( 2018يُقدم تقرير يف
هذا الشأأن خالل ادلورة
اإىل الواثئق املوجودة للجنة حق املؤلف بشأأن املوضوع.
 37للجنة حق املؤلف،
نومفرب )2018
النصف ا ألول من
 .2اإجراء مزيد من ادلراسات كام ييل:
( أأ) ا ألمر ابلقيام بدراسة بشأأن القضااي الرمقية الوجهية ابلنس بة اإىل أأنشطة مؤسسات التعلمي ( 2019يُقدم تقرير يف
هذا الشأأن خالل ادلورة
والبحث عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،مبا يف ذكل اجلوانب املتعلقة ابلتقييدات
 38للجنة حق املؤلف،
والاس تثناءات .وستشمل ادلراسة جمالت من قبيل توافر وحدات التعمل الإلكرتوين
واس تحداث وتشغيل وسائل التعمل عن بعد ،مبا فهيا ادلورات الضخمة املفتوحة عىل الإنرتنت مايو/يونيو )2019
( ،)MOOCsوحتدّد جمالت ممكنة اليت ميكهنا أأن تس تفيد من مزيد من العمل عىل
املس توى ادلويل.
(ب) حتديث وتوس يع دراسة النطاق اليت أأعدها ريد/نكويب بشأأن نفاذ ا ألشخاص ذوي
الإعاقات اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف ( ،)SCCR/35/3وإاضافة نتاجئ الاس تبياانت
الإضافية املوهجة اإىل ادلول ا ألعضاء فضال عن متابعة اقرتاحات اللجنة اخلاصة ابلعمل املقبل.
واحدة يف النصف ا ألول
 .3عقد ما ل يزيد عن ندوتني إاقلمييتني لصاحل مؤسسات التعلمي والبحث ابلشرتاك مع
الندوات املقرتحة يف الإجراء رمق  5من خطة العمل املوهجة للمكتبات واحملفوظات واملتاحف .من  2019وواحدة يف
النصف الثاين من
( 2019يُقدم تقرير يف
هذا الشأأن خالل ادلورة
 38للجنة حق املؤلف،
مايو/يونيو 2019
وادلورة  39للجنة حق
املؤلف ،نومفرب/ديسمرب
 2019عىل التوايل)
 .4تمكةل للبندين  2و ،3أأو عىل حنو مس تقل ،عقد مؤمتر بشأأن التقييدات والاس تثناءات النصف الثاين من
ابلشرتاك مع املؤمتر املقرتح يف الإجراء رمق  6من خطة العمل اخلاصة ابملكتبات واحملفوظات ( 2019يُعقد مبارشة
قبل ادلورة  39للجنة
واملتاحف (مبا يف ذكل املواضيع املتعلقة ابملكتبات واحملفوظات واملتاحف فضال عن تكل
املتعلقة مبؤسسات التعلمي والبحث) واملتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ضحهره أأعضاء جلنة حق املؤلف ويقدم تقرير
يف هذا الشأأن خاللها،
حق املؤلف و أأحصاب املصلحة .وس يكون الغرض منه النظر يف الفرص والتحدايت اليت
نومفرب/ديسمرب )2019
تقدهما احللول ادلولية اخملتلفة مبا يف ذكل املقارابت القامئة عىل القانون غري امللزم،
والتعاقد/الرتخيص واملقارابت املعيارية ،اإذا اقتىض احلال .وس يقدم تقرير لدلورة  39للجنة
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حق املؤلف بشأأن احللول واجملالت احملمتةل اليت ُحددت أأثناء املؤمتر.
 .5عقد تظاهرة جانبية عىل هامش اجامتعات جلنة حق املؤلف ذات صةل مبوضوع ا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى لإبراز حلول النفاذ املبتكرة ،مع تركزي خاص عىل التعلمي واملصنفات
السمعية البرصية ،مبا يف ذكل التقارير عن احللول التجريبية احلديثة والهنُ ج البحثية الراهنة يف
هذا اجملال.

[هناية الوثيقة]

النصف ا ألول من
( 2019يُعقد أأثناء وقت
الغذاء ويقدم تقرير يف
هذا الشأأن خال ادلورة
 38للجنة حق املؤلف،
مايو /يونيو )2019

