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  مشروع تقرير
  األمانةمن إعداد

ية حبق املؤلف واحلقوق ا .1 نة ا1امئة ا نعقدت ا شار إلهيا ف< ييل مس (:اورة ملعللج نة ا1امئة"ملا نة"أو " للجا ") للجا
يف يف الفرتة من  رشين يف  جندورهتا الرابعة وا  .2012ل يويو 25 إىل 16لع

ية الفكرية  .2 ية  نظمة العا ية األعضاء يف ا تا للملكواكنت ا1ول ا مل مل ل بو(ل ية ) يالو نفات األد بأو أعضاء احتاد برن محلاية ا ملص
ية ث` يف _ج^علفنوا تني، و: مم أو األعضاء يف لكهيام  ياجناجلزائر، واألر ياك، لأسرتا سا، ونغالديش، وبردوس، و بلج، وا ب لمن

نا  تارياك، وكوت ديفوار، وقربص، فاصوكيوالربازيل، وبور يا، والكونغو، وكو ييل، والصني، وكولو ندا، و سـ، والاكمريون، و ب شـ مك
هورية ك ية، و هورية ا مجوا يك ندا، لتشـمجل يويا، و سلفادور، وإ ية، وا1امنرك، وإكوادور، ومرص، وا ية ا1ميقرا نلور� ا ب ث ل ط فب لشع

ند، وإيران  نغار�، وا يا، وهاييت، و يو�ن، و يا، وا يا، وأملا هوفرسا، وجور ه ي ل ن لن ن ية-مجهورية (غج ، والعراق، )م اإلسال
يا، واللإيرنداو يان، واألردن، و يا، وا يل، وإيطا تف، وإرسا ين ل ل يك، كئ شقر، ومالزي�، وا سمربغ، ومد يا، و توا سـيا، و غ لك ن ملكي ل

هورية  يجر، ويجري�، والرنوجي، وب�، وراغواي، وبريو، وبوندا، و ندا، وا بال، ويوز يامنار، و بل األسود، و مجوا ي لم ن ن يل ن ن لجل
نغ سعودية، وا يا، و_حتاد الرويس، واململكة العرية ا هورية مو1وفا، وروما سـكور�، و ل ب لن نغافورة، مج يا، و سـال، ورص ب

يداد وتوغو، وتونس، وتريا،  ند، وتر سويد، وسورسا، و� سودان، وا يا، وا با يا، وإ نوب أفر يا، و كوسلو ي يل ل ل ن سـ نن يق يج في
تان، وفزنويال  ية، وأوروغواي، وأوز تحدة األمر تحدة، والوال�ت ا يا، واململكة ا ندا، وأوكرا سـوأو مل مل ن بكغ  -مجهورية (يك

بويفارية لا بابوي ف، و)ل يا، وز ميت �م، وزا ب  ).87(مي

 .وشارك _حتاد األورويب يف _ج^ع بصفة عضو .3

ية يف _ج^ع بصفة مراقب .4 تا ية ا1وية ا نظامت احلكو لوشاركت ا ل ل نظمة ا1وية (AU)_حتاد األفريقي : ممل ل، وا مل
تحدة (OIF)نللفرنكوفوية  تحدة للرتية وال(UN)مل، واألمم ا نظمة األمم ا ب، و مل ثقافة م يوسكو(لعمل وا نا ، (UNESCO)) ل

نظمة العمل ا1وية  لو ية (ILO)م تجارة العا نظمة ا نوب، و مل، ومركز ا ل  ).7 ((WTO)مجل
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ية يف _ج^ع بصفة مراقب .5 تا ية ا نظامت غري احلكو لوشاركت ا ل ية محلاية الربامج : ممل ، وا:لس (APP)نسـالواك¼ الفر
يا(ACB)األمرييك للمكفوفني  هادئ لإلذاعة سـ، واحتاد آ يط ا ل وا ية (AIR)عة لإلذالية دولالجمعية ، وا(ABU)حمل مجلع، وا

تلفزيون  بث عرب الراديو وا ئات ا ية  لالرباز ل ي ساتو (ABERT)لهيل يو ية آ ن، و سمجع تجارية (IQSensato)يك تلفزة ا ية ا ل، و ل مجع
 ية الفكرية، وا:لس الربيطاين حل(ACT)يف أورو ية  ية الرباز للملك، وا يل ناين (BCC)ق املؤلف مجلع ف، ومركز إدارة حقوق 

ناين األداء  نظمة  ياين  تابع للمجلس ا فاألداء ا مل ل رشية حلق املؤلف (CPRA)ل ق، ورابطة أورو الوسطى وا ، (CEECA)ل
متع املدين  تالف ا :وا نظر (CSC)ئ ية للمكفوفني وحمدودي ا ية للرتية _ج^ نة الو ل، وا ع ن قللج ية (CNPSAA)ط مجع، و

ية مل× العام كو نمويا ا1وية ا ل يق (COMMUNIA)ملعن يب وأÚزة _تصال، وجملس ا ناعة احلوا ية  سـ، و ص لتنمجع س
برصية  ية ا ليات احملفوظات ا سمع بحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف (CCAAA)لمجلع سة (CRIC)ل، ومركز ا س، ومؤ

ية  ية (EFF)ناحلدود اإللكرتو سة املعلومات اإللكرتو ت، ومؤ ن ، (EBU)لإلذاعة بي وروأل، و_حتاد ا(eIFL.net)بات للمكس
شرتكة  يات اإلدارة ا ية األوروية ملاكحفة اخللل يف القراءة، و_حتاد األورويب  ملوا مجلع ب ة �لبصرالسمعية النسخ المنتجي مجلع

ية األوروية لطالب احلقوق (EUROCOPYA)اخلاصة  يني، وا ب، و_حتاد األورويب  مجلع  ELSA)للصحف
International( تعلمي والعلوم بكة األوروية حلق املؤلف ا1امعة  لل، وا ب يديو (ENCES)لشـ ، (IVF)للف، و_حتاد ا1ويل 

ية الفكرية  ية ا1وية محلاية ا سة الكوكب اجلامع، وا مللكومؤ ل مجلع ية ا1وية للمحامني (AIPPI)س ل، وا ، واملركز (IBA)مجلع
تدامة  ية ا تجارة وا سـا1ويل  من مللل تجارة ا1وية (ICTDS)لت ل، وغرفة ا يقى (ICC)ل نارشي املو سـ، و_حتاد ا1ويل  ل

(ICMP) نني يات املؤلفني وا مللح، و_حتاد ا1ويل  ، وا:لس ا1ويل للمحفوظات، و_حتاد ا1ويل (CISAC)مجلع
تجي األفالم (FIA)للممثلني  يات  ن، و_حتاد ا1ويل  يات ا(FIAPF)ممجلع مل، و_حتاد ا1ويل  ساهتا مجلع سبات ومؤ كت
(IFLA) يني ساخ (FIM)سـيق، و_حتاد ا1ويل للمو نظامت حقوق _ ن، و_حتاد ا1ويل  ، و_حتاد (IFRRO)سـتمل

يالت الصوية  ناعة ا تا1ويل  سج ية (IFPI)لتلص ية وا ية وا رش ا ب، وا:موعة ا1وية 1ور ا ن لعلم لطل تقل ية (STM)لن مجلع، وا
ية  ية وا نا1وية األد ب نارشين ،(ALAI)لفل ية ا1وية  لل وا ل سة ا1وية إل(IPA)مجلع ية اإلنرتنت، واملؤ ل، و س يامجع  املعرفة جيكولو

(KEI) بات حلق املؤلف ية (LCA)ملكت، ورابطة ا ي� ية األفالم ا هد ماكس بالنك، و ئ، و سمجع ، و_حتاد (MPA)لمع
شام(NFB)الوطين للمكفوفني  ية أمرياك ا يجري� للمكفوفني، و ية  ل، و مجع ن بث مجع ئات ا لية  ي ية (NABA)لهل نظمة الو ن، وا طمل

ية للمكفوفني  ية للمكفوفني (ONCB)يلالرباز با ية اإل نظمة الو ن، وا سـ ن هد (ONCE)طمل سة املعرفة العامة، وا ملع، ومؤ س
ناعة(RNIB)الوطين املليك للمكفوفني  ية  يني، و ناء احملفوظات األمر ية أ ية للمؤلفني، و ية الربتغا ص، وا مجع مجع ل يكمجلع  برامج م

يا الوطين للمكفوفني (SIIA)احلاسوب واملعلومات  نوب أفر يق، وجملس  بث (SANCB)ج ئات ا ية  يا ية ا ل، وا ي ن ل لهمجلع
تجارية  سـهتلكني عرب األطليس (JAB)لا تدى حوار ا مل، و ، (UFA)، و_حتاد الفرنكوفوين للمكفوفني (TACD)من

 ).64 ((WBU)حتاد العاملي للمكفوفني ، و_(ULAC)تو_حتاد األمرييك الاليين للمكفوفني 

يد فر .6 تح ا نوا سـ لت بو   مدير–س غري سف يع –يعام الو بالغ أن يرحب  جبم _ج^ع، وذكر أن من دواعي رسوره ا ل
ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اورة نة ا1امئة ا رشين  تح ا1ورة الرابعة وا نالوفود وأن  للج ملعت لع بة للقاء . يف نا سـوقال إن هذه أول  م

يجنيللا برصي اùي انعقد يف  سمعي ا نذ املؤمتر ا1بلومايس املعين حبامية األداء ا ية حبق املؤلف  بنة ا ل ل ن مج وعىل ذكر هذه . ملع
بري يف  نظمي الرائع للمؤمتر ا1بلومايس اùي سامه إىل حد  يدة، أعرب مرة أخرى عن شكره لوفد الصني عىل ا بة ا نا كا ت سع سـ ٍمل ل ل

يجنيوتوجه أيضا . إجناح املؤمتر مية يف املؤمتر ا1بلومايس يف  شاركهتا ا يع الوفود األخرى عىل  شكر إىل  ب م مج وقال إن ما . لعظل
رشين  شات ا1ورة الرابعة وا نا يد أمر جدير ùكر يف بداية  تأ يع الوفود، وهو  شاركة  لعحتقق من جناح يرجع إىل  ق ك ل مج مم ٌ ٌ ٍ

يا�هتا ا .للجنة خلوذكر أن وفودا عديدة أكدت، يف  بة ب يجة  ية ا يجني، عىل أ ية يف املؤمتر ا1بلومايس يف  سـتا ن مه نب لل ت م
يجني للتعددية، شاركة اليت سادت يف  تعاون وا بل روح ا بو ا متر يف بر�مج معل الو بهتا يف أن  بوأعربت أيضا عن ر مل ل ي ُغ ملق . تسـ

نظر فهيا يف هذه ا1ورة، وإن تعني ا سائل �مة عديدة  ناك  تطرد قائال إن  لوا ي م ه ية اليت سـ ية امجلا تحضار ا هم ا ع من ا ن لسـ مل
همة خالل األ�م القادمة سائل ا شأن ا شات  نا ناءة عىل ما جيرى من  يجني إلضفاء ت× الروح ا ملتوحدت يف  ملم ب ق ب ُب  َ ل وقال إن  .

توصل إلهيا يف نومفرب  تاجات اليت مت ا ل_ نت نة تقر بأن بعض 2010سـ رشين  � يف ا1ورة احلادية وا ُ يعاملوللجلع  يف ا:ال العام ضا
بة يف  تاجات عن الر مت` أكرث من غريها، وقد أعرب يف هذه _ يدات أكرث تقدما من غريها و ناءات وا غلال ت ي نت سـث ُسـ مك لتق
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يعإحراز تقدم يف  سائلضاملوا شأن ا باع هنج عاملي وشامل  مل املدروسة، مع ا ب ٍت سائل . ِ تلف ا يا  ملومىض يقول إن جدوال ز � من
نظ يد ا لاليت  شات ق نا هو¼ أن ا تضح  نظر يف هذا اجلدول الزمين،  تاجات، وبإمعان ا قر قد وضع يف ملحق هذه _ مل ي ل ست بن سـ ِ ُ

بط لضتأخرة عاما واحدا  بأ بأن . م ية إحراز تقدم يف الوقت احلارض، فاجلدول الزمين اكن قد  تأخري يربز أ تنوذكر أن هذا ا مه َل ُ
ية الع ية إىل ا نة ا1امئة تو مجلعتقدم ا ص مترب للج هر  سبامة يف  بوعات، 2011ش سأ¼ األشخاص العاجزين عن قراءة ا شأن  ملط  م ب

يدات، مهنا  ناءات وا سائل أخرى ختص _ شأن  بو  ية العامة للو ية إىل ا نة سوف تقدم تو بأ أيضا بأن ا يو ت م ب ي مجلع ص للج لتقت ث سـن
مترب  بات ودور احملفوظات، يف  ية وا سباملواد ا ُ ت ملكمي يجة ù% ض2012لتعل نةنت، و ٌاعت  وأضاف أن من الرضوري ضامن . سـ

بوعات وصعوت  سأ¼ العجز عن قراءة ا شأن  ية  تأخري، وضامن إحراز جناح يف تقدمي تو ملطعدم حدوث مزيد من ا م ب ص ل
توبر  هر أ بوع األول من  بو، اليت سوف تعقد يف األ ية العامة للو كالقراءة األخرى إىل ا سـ ي شمجلع تعلق . 2012ُ يوقال إنه ف< 

نادا إىل مقاربة قامئة عىل إلذ ية العامة تؤكد من جديد _لزتام مبواص` العمل ا ندهتا ا ستاعة، توجد والية واحضة أ مجلع سـ
يدي، ورمغ الوجود الواحض للوالية، مل  بث ملعىن ا ئات ا بيل و بث ا تحديث ا ية وضع معاهدة دوية  تقلاإلشارات  ل ي ل ل ل لبغ ه لك

سجل حىت اآلن أي جناح يف امليض ق ُ يةي رسعة اك شأهنا  فدما  ب ل . ب ه3 يُسوأعرب عن أم5 يف أن يمت _تفاق عىل نص واحد 
3إحراز تقدم ويمكهنم من امليض قدما بوترية معقو¼ ورسيعة بت . ُ رشين قد ا نتخوذكر املدير العام بأن ا1ورة احلادية وا لع ُ 

تون مواب من زا يد دار نة ا1امئة، أال وهو ا سا  نغلفعل ر سـ للج يي لل ٌيا، وهو مدعو إىل ترؤس _ج^عئ  .مب

يجني .7 نجاح اùي حتقق يف  نة عىل ا نأ الريس أعضاء ا بو ل للج ُه ئ  كام ذكر املدير العام وهو –وقال إن من الرضوري . 
نجاح إىل قضا� أخرى–ُمحٌق يف ذ%  تد هذا ا نة ا1امئة، وأن  يجني حارضة يف ا ل أن تظل الروح اليت سادت يف  مي للج ب. 

ند  ند ا ند ا ند ا رشين: : : : 2222للللببببا رشيندول أعامل ا1ورة الرابعة وا رشيندول أعامل ا1ورة الرابعة وا رشيندول أعامل ا1ورة الرابعة وا     لعلعلعلعاع^د اع^د اع^د اع^د ججججدول أعامل ا1ورة الرابعة وا

تفت الريس إىل جدول األعامل املقرتح يف الويقة  .8 ثا َل ُ ُ تفق علهيا SCCR/24/1ئ ، ودعا األمانة إىل وصف خطة العمل ا ملُ
نة من اع^دها متكن ا سقني ليك  للجمع ا ن ت  .مل

شة اليت جرت مع ا .9 نا نوأخربت األمانة الوفود بأنه يف ا ق مل ملَ بدء كام ُ �فق عىل ا يني حول وضع خطة معل، ات لسقني اإل ِمي قل
باح يوم 17 و16يوما : ييل ص يويو و بحث واألشخاص : ل يويو18ل تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات و_ لا ل س ت ثي سـ لتق

هر يوم  بث مع عرض _قرتاحني املقدمني لالج^ع؛ يوم : ل يويو18ظذوي اإلعاقات األخرى؛ بعد  لئات ا ل يويو يف 19هي
باح بحث؛: لصا تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات و_ لا ل س ت ثي سـ وبعد _نهتاء من ذ%، سوف يركز _ج^ع عىل  لتق

بقى من يوم  بوعات خالل ما  برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا تموضوع األشخاص املعايق ا ملط : ل يويو20ل يويو؛ يوم 19ل
برص واألشخاص ذ بث؛ يوم : ل يويو23يوم  وو اإلعاقة؛لاألشخاص املعاقو ا لئات ا باح24هي لص يويو يف ا بات ودور : ل ملكتا

بوعات؛ يوم  برص، واألشخاص العاجزون عن قراءة ا ملطاحملفوظات، واألشخاص املعاقو ا بث مرة أخرى: ل يويو24ل . لقضا� ا
باح يوم  هر 25صوسوف خيصص  بات ودور احملفوظات، وبعد  باح  ظ يويو يف ا ت لص شة حول للمكل نا يوم إلجراء  قذ% ا مل

تاجات واع^دها يني .سـتن_ سقني اإل ميهذه يه خطة العمل اليت أقرها اج^ع ا قلن  .مل

تعلق ع^د جدول األعامل، تقرتح مجموعة جدول  .10 ية، وقال إنه ف<  يوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا لتمن ُ
ند جديد يف جدول  ية إضافة  بأعامل ا ند لتمن ند 8لباألعامل هو ا نة 7لب بعد ا ثال ا يا، وذ% من أجل ضامن ا للج املوجود حا ت مل

نة  ية العامة  سـلقرار ا ية 2010لمجلع بو ا ئات الو يع  يذه يف  ية و شأن ا بو  يق جدول أعامل الو تعلق  ن ف<  ي ي مج من ب ي سـ ملعي ه تنفن لت بت
ية ند سوف يكون كام ييل. لتمن نة يف : "لبوقال إن نص ا هام ا للجإ يةس ية يف جدول أعامل ا يات ا تو منيذ ا ن ص لتل ملع  ".تنف

يا إىل أن ا:موعة ء ميكهنا  .11 لوأشار وفد إيطا يل عىل املرونة –ُ بل طلب الربازيل بوصفه طلب ويقة، –ل كد ث أن  تق
نة ندا دامئا يف جدول أعامل ا ند املطلوب  بح ا بغي أال  للجولكن  ب ب يص لي  .ن



SCCR/24/12 Prov. 
4 
 

مت .12 يك عىل أنه من ا حملوأكد وفد ا ملكسـ ُ ية، وأن هذه _تفاقات  توصل إىل اتفاقات لغة األ نة يف ا نجح ا مهل أن  ل للج  –ت
نال إىل حد ما–يف واقع األمر  يدة ا بدو  نة، رمغ أهنا  ناول يد ا مل يف  بع ت للج ية . مت يدات ذات أ ناءات وا مهوقال إن _ ي لتقت ث سـ

بري شاركة  بة للوفد، وإن الوفد قد شارك مع الوفود األخرى  كخاصة  م ية يف حماو¼ إلجياد توافق يف اآلراء لنسـ لقضة يف هذه ا
نة من مواص` إحراز تقدم للجمن شأنه أن يمكن ا 3 يدات . ُ ناءات وا تعلقة ال ية ا يومىض يقول إن اجلوانب ا ت مل تقن للف ث  ال –سـ

برص  تعلق ألشخاص املعايق ا لسـ< ف<  شاركني يف _ج^ع–ي ناول ا يطة نوعا ما ويف  مل  ت مسـ ٌ  .ب

ند وأ .13 شة مع إضافة ا نا بعلن الريس اع^د جدول األعامل املعدل وفقا  ق لللم  ُ ُ نود جدول األعامل8ئ  .ب اجلديد إىل 

ند  ند ا ند ا ند ا ية ججججديدةديدةديدةديدة: : : : 3333للللببببا نظامت غري حكو ية اع^د  نظامت غري حكو ية اع^د  نظامت غري حكو ية اع^د  نظامت غري حكو ماع^د  مم مم مم     م

ند  .14 تقل الريس إىل ا با لن ُ نظامت غري SCCR/24/4ث من جدول األعامل، وأوحض أن الويقة 3ئ مل أدرجت هبا قامئة  ْ َ ُ
ية ا نةماحلكو بت احلصول عىل صفة مراقب يف ا ية اليت  للجإلضا طل ية اجلديدة، . ف نظامت غري احلكو موأعلن الريس اع^د ا ملئ ُ

يني : ويه ناين األداء واملو ية إلدارة حقوق  ية املد يقا سـف ن ية مل× العام (ADAMI)مجلع ية كومويا ا1وية ا ن، و ل ن ملعمجع
(COMMUNIA)برص ضع، و_حتاد األملاين للمكفوفني و يقى (DBSV)ليفي ا ناين املو سـ، وحتالف  ، و_حتاد (FAC)ف

يا املعلومات (IAF)ا1ويل للمؤلفني  نولو تخصصني يف  ية ا1وية للمحامني ا ج، وا تك مل ل ية توفري الوسائل (IAITL)مجلع مجع، و
برص  يفي ا ية للمكفوفني و لاإلعال ضع  .(SADPD)، وأمانة العقد األفريقي للمعوقني (MEDIBUS)م

ن نا نا نا ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اورة: : : : 4444د د د د للللببببا نة ا1امئة ا رشين  ثة وا ثا ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اورةاع^د تقرير ا1ورة ا نة ا1امئة ا رشين  ثة وا ثا ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اورةاع^د تقرير ا1ورة ا نة ا1امئة ا رشين  ثة وا ثا ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اورةاع^د تقرير ا1ورة ا نة ا1امئة ا رشين  ثة وا ثا ناع^د تقرير ا1ورة ا للج لع ل نل للج لع ل نل للج لع ل نل للج لع ل     ملعملعملعملعل

نة، وأعطى األمانة اللكمة .15 رشين  ثة وا ثا للجدعا الريس إىل اع^د تقرير ا1ورة ا ل لعل ُ  .ئ

يحات أو تعديالت خبصوص الويقة  .16 يع الوفود مدعوة إىل إرسال أي  ثوذكرت األمانة أن  تصح ، SCCR/23/10ٌمج
نة  رشين  ثة وا ثا للجرشوع تقرير ا1ورة ا ل لعل نوان الربيد اإللكرتوين–م قبل حلول  copyright.mail@wipo.int ع إىل 

بوع،  سة. ل يويو20سـهناية األ ناء ا بات يف أ تصو يحات أو ا تو جللوقالت إنه ال يلزم تقدمي هذه ا ث ي ل ض  .ل

تقرير .17 لوأعلن الريس أنه قد مت اع^د ا  .ئ

يا� يا�ا يا�ا يا�ا     ت العامةت العامةت العامةت العامةللللببببا

يا�ت عىل  .18 ترص ا توقع أن  شريا إىل أنه من ا يا�ت العامة،  باب أمام ا1ول األعضاء لإلدالء  بتح الريس ا مل م ب لل تقل ئ ُف
يني سقني اإل ميا قلن  .مل

ية .19 بKان األفر تحدث مس مجموعة ا يقوقال وفد مرص إن من دواعي رسوره أن  ل ي ية . ُ بKان األفر يقوقال إن مجموعة ا ل
يدات تعتقد أن ا1 تكون هبا ثالثة أ�م معل خمصصة  ية خاصة، ألهنا  تيس أ نة  رشين  يورة الرابعة وا سـ مه تقللج لللع تك

بحث، وإضافة إىل ذ%، قد طلب يف الويقة تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ ثو_ ل ل س ُت ث يات إىل  SCCR/24 سـ صتقدمي تو
نة  بو  ية العامة للو سـا ي يدات 2012لمجلع تىض سلطهتا عىل ا لتقي  هممبق هذا املوضوع ا ناءات  ملو_ ل توقع أن . سـتث ملوذكر أن من ا

بحث إىل مقرتحات مجموعة  تعلمي وا سات ا يدات لفائدة مؤ ناءات وا شأن _ نة ف< تقوم به من معل  لند ا ل س ي ت ب للج لتقس ث سـت ت
ية الواردة يف الويقة بKان األفر ثا نونة  SCCR/22/12 يقل ناء"ملعا شأن _ بو  تثرشوع معاهدة الو ب سـي يدات لفائدة م لتقيات وا

بات ودور احملفوظات اإلعاقات ذوياألشخاص  بحث وا تعلمي وا سات ا ُومؤ ت ل ل شات ". ملكس نا نة من  قوقال إن ما دار يف ا مللج
بو أو لكفت بإعدادها، مما حدد معامل  يض بلغ ذروته يف العديد من ا1راسات اليت أعدهتا الو ها معل تقين  ي ٌ تف سـبق مسـ ٌ ٌ

يدات و_ تثا سـي يان عن لتق تلفة، وقد قدمت هذه الوMئق وا1راسات، مبا فهيا ا بKان ا ثري من ا نة يف  با تبناءات ا 3 � ل ك ي سـت ُمل
نة سابقة  شت يف ا1ورات ا يدات ومخس دراسات كربى، ونو ناءات وا للج_ ل ق ي ُت تقل ث يد  .سـ بارة أخرى، سوف  تسـتفو بع
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تقين اùي أجري واخلربات  نة من جسل طويل من العمل ا ُا ل يةٍللج نوات املا ي` ا ضاليت ترامكت  سـ ومىض يقول إن من . لط
رشية  ية املوارد ا ية من أجل ضامن  تاج إىل احلصول عىل املواد واملوارد ا ية  بKان األفر ثابت لوMئق أن ا لبا من مي حت ل تل لتعل يق

نظام ا1ويل بغي  شام`، ويف هذا الصدد  تصادية ا ية و_ ية و_ج^ ثقا ية ا للوكذ% ا ي ل ع ل نمن ق ف سامه يف لت ي حلق املؤلف أن 
توقع  يدات دويا، ومن ا ناءات وا يق _ ية من خالل _تفاق عىل احلد األدىن من  ية األفر مليق أولوية ا ل ي ت سـ لتقمن ثت يق سـحتق ن لت

سه أن تؤدي الويقة  ثأيضا يف هذا _جتاه  شأنSCCR/24نف شات اليت جترى  نا ب إىل ا1فع قدما  ق ناءات  ُمل سـتث_
يدات األ بوعات أو لفائدة لتقيوا بات ودور احملفوظات أو لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطخرى لفائدة ا ُت ملك

يعا ناءة يف هذه . مجاألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى أو لفائدهتم  شاركة  شارك  تطلع إىل أن  تطرد قائال إن ا:موعة  وا ب م ت ت سـ
بات ودور احملفو ساعدة ا همة من أجل  سائل ا ُا ت م ملكمل ية وتطوير مل سا رش املعرفة اإل نظات عىل مواص` دورها احلامس يف  ن ن

متعات وامجلاعات يع ا نفاذ إىل املعلومات عىل  يل ا :نصات  مج ل لتسه تقدم املحرز  .م ناك حاجة أيضا إىل ز�دة ا ُوقال إن  ل ه
بوعات أو لفائدة األ يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا ملطشأن _ ي ت لتقب ث شخاص ذوي اإلعاقات األخرى سـ

سمح هلم  ناءات فعا¼ مما  يدات وا نص عىل  يهنم مبعاهدة  ية هلم، و ية وا يق الرفا يعا لضامن  يأو لفائدهتم  ت ي ت من ه ثمج متك سـحتق تق ل لت
نفاذ إىل املعلومات واملعرفة ممارسة اكم` يوم .لمبامرسة حق ا تخدام ا بغي ا بث،  ئات ا تعلق حبامية  لوأضاف أنه ف<  سـ ي ل ي ني ني ه

نة يق تقدم يف معل ا تخداما فعاال  سأ¼ ا هذه ا للجاملخصصني  سـ تحقمل لل  ية تذكر، يف هذه . ُ بKان األفر تمت قائال إن مجموعة ا 3وا ُ يق لخ
شمل  بادئ  ية، وهذه ا ثاهتا اإلجيا با ثريا يف  نة  ية اليت ساعدت ا تو بادئ ا نة،  همة من معل ا تاملرح` ا مل ب ك للج جهي ل مل حللج م َمل

تو ص_لزتام  يع ب ساواة يف املعام`  باع هنج عاملي وشفاف وشامل، وضامن ا ية، وا شأن ا بو  مجليات جدول أعامل الو مل ت من ب لتي
تصادية  ية و_ ية _ج^ ية وأولو�هتا من أجل ا نا بKان ا ياجات ا يدات، و_عرتاف  ناءات وا ق_ م عث من ل ل ت ي لتت ح لتق سـ

ية ثقا فوا تقادا راخسا. ل تقد ا عوأضاف أن ا:موعة  هدف تع همة من أجل تعزيز ا بادئ ا بغي أن تظل ملزتمة هبذه ا نة  ل بأن ا مل ملن ي للج
ية نا بKان ا تحفزي عىل اإلبداع يف ا توجه وقادرا عىل ا تواز� وإمنايئ ا نظام دويل حلق املؤلف يكون  شرتك  ما لم ل ل ل ل ّمل ّ. 

برصي ق .20 سمعي ا لوذكر وفد الصني أن املؤمتر ا1بلومايس املعين حبامية األداء ا ل يجني ُ هر يويو يف  نجاح يف  تمت  بد ا ن شب ُخ
برصي  سمعي ا برية عىل امحلاية ا1وية لألداء ا نات  برصي اليت أدخلت  سمعي ا شأن األداء ا يجني  لع^د معاهدة  ل ل ك س ل ل ب يب حت

ية برصي، وهو إجناز لغ األ سمعي ا توى ا تجي ا ناين األداء ومصاحل  مهولكهنا أوجدت أيضا تواز� بني مصاحل  ل ل حمل من  من أجل ف
برص�ت وتطورها يات وا ناعة ا ناين األداء وازدهار  لحامية حقوق  سمع لص يفة املؤمتر . ف ها  ية بو مضوقال إن احلكومة ا صفي ن لص

يع الوفود عىل ما قدموه من دمع بو و شكر للو توجه جبزيل ا مجلا1بلومايس  ي ل سه أن . ت نفوأضاف الوفد أنه يأمل يف الوقت 
ها يف معلمتكن الوفود من أداء  شاورات ت تعزيز ا يجني  بادرة اليت سادت يف املؤمتر ا1بلومايس يف  تعاون وا نة بروح ا مل ا ل ب مل ل للج

بريا نود جدول األعامل تعزيزا  يع  كشأن  ب مج  .ب

ية-مجهورية (إيران وحتدث وفد  .21 بري يف )م اإلسال يدة بإحراز تقدم  يا، وقال إن ا:موعة  ك مس مجموعة بKان آ سع سـ
نةا:االت اجلوهرية ا ناولهتا ا للجليت  يجني ا1بلومايس، . ت ناحج ملؤمتر  تام ا بو وا1ول األعضاء فهيا عىل _ نأ الوفد الو بو ل ت ي خه ُ 

نة ا1امئة  بو، وخاصة ا شاط والزتام وتراض إىل اللجان األخرى يف الو هده املؤمتر من  نقل ما  للجوأعرب عن أم5 يف أن  ي ن شي َ ُ
ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اور بريا يف جماالت ملعنا هاما  هم يف حق املؤلف إ نة قادرة عىل أن  كة، وبذ% تكون ا سللج تس

ناءات، وأن حتقق تقدما يف إجياد نظام دويل حلق املؤلف يكون أكرث تواز� وكفاءة لصاحل أحصاب احلقوق  يدات و_ تثا سـي لتق
ياسات العامة نظر إىل وضع املعاي. لسـوشواغل ا بغي أال  َومىض يقول إنه  يُ ية ني ترص عىل حقوق ا بو عىل أنه  مللكري يف الو يق ي

برية عىل وضع املعايري  ية  منوي األوسع نطاقا، وù% تعلق أ ياق _ج^عي وا بغي أن يعكس ا ٌالفكرية وحاميهتا، بل  ك مه سـ ٌي  ُل ت ل ن
يدات عىل حق املؤلف ناءات وا يشأن _ ت لتقب ث نة بوضع إطار شامل وجامع لألشخا. سـ برص للجوذكر أن الزتام ا لص املعايق ا

با واسعا، بحث يلقى تر تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ يوا ل ل س حت شرتكة عن  ُملك ية  سؤو سؤو¼  يع الوفود  موأن  ل م م مج
يع هذه  يعمجلإجياد حلول فعا¼ ورسيعة  يع ضاملوا تدام  نفاذ ا ية، وكفا¼ ا ية واإلعال نفاذ إىل املواد ا مجل، وضامن ا سـ ل مي ملل م لتعل

ية حبق املؤلفاألشخاص إىل  نفات ا حملما يق  .ملص هودة حنو  حتقوقال إن وضع صك دويل جديد ميكن أن يكون خطوة  مش
يمة ّهذه األهداف ا بات ودور احملفوظات، رحب الوفد لويقة . لق ناءات لفائدة ا يدات و_ سأ¼ ا ثوخبصوص  ت ت ي ُم  ُ ملكسـ ثتق ل



SCCR/24/12 Prov. 
6 
 

ية من أجل ويقة قانوية دوية، بو تضمن مقرتحات  صاليت  ل ن ث نص نصوص لوضع إطار دويل ت يدا للعمل القامئ عىل ا لها أساسا  ج ف
بات ودور احملفوظات ناءات لفائدة ا يدات و_ ُشأن ا تسـ ت ي ملكب ثتق ها عىل  .ل ها ميكن  تطرد قائال إن طريقة العمل  يقوا بس تطنف سـ

بغي أن تؤدي إىل عق ية  ية، وإن أهداف هذه ا ية وا سات ا يناملداوالت اخلاصة ملؤ لعمل ث مي لبحس شأن لتعل بد مؤمتر دبلومايس 
سأ¼ نة اإلشارات، ومن . ملهذه ا نع قر بث و ئات ا بث، توجد حاجة إىل حامية  ئات ا سأ¼  صوأضاف أنه ف< خيص  ل ي ل ي مم ه ه

نة  ية العامة يف  يف الصادر عن ا بث وفقا  ئات ا سـمث وضع معاهدة جديدة محلاية  مجلع تلك ل للي تطرد قائال إن . 2007ه سـوا
ندهتا ا نة سـالوالية اليت أ سـية العامة  نة اإلشارات2007لمجلع نع قر يا  نولو ص يه إعداد معاهدة فعا¼ وحمايدة  مل ج وذكر أن . تك

ية، ويلزم أيضا وضع جدول زمين  يع األطراف ا رشوعة  توازنة وأن تراعي املصاحل ا بغي أن تكون  ناملعاهدة اجلديدة  مجل ملعي مل م ن
بث وفقا لوال ئات ا شأن حامية  لواحض إلعداد معاهدة  ي ية العامةهب  .مجلعية ا

يق، وأعرب عن أم5 يف أن  .22 ية 1ول أورو الوسطى وا ية مس ا:موعة اإل هورية ا بلطوحتدث وفد ا لمي قل يك لتشـمجل
نة وما بعدها من دورات ية  يجني صدى خالل ا1ورة احلا نجاح معاهدة  للجيكون  ل ب ية . ل ية تويل أ مهوذكر أن ا:موعة اإل قلمي

نود امل يع ا ببرية  مجل ناء _ج^علك شـهتا أ نا ثقرر  ق ية ترى أنه . م بث، قال الوفد إن ا:موعة اإل ئات ا تعلق حبامية  ميوف<  ل ي قلي ُ ه
بث عن طريق  ئات ا شة موضوع حامية  نا يص وقت اكف  بغي  يد ا1ويل، و ية عىل ا لبغي ضامن امحلاية الاك ي ق مل ختص ي لصع هي ٍ ن ف ن

ثة وا ثا باع خطة العمل اليت وضعت يف ا1ورة ا لا ل ل نةُت للجرشين  نة قد . ع ية  ي` املا للجومىض الوفد يقول إن ا1ورات ا ض لقل 
ية مبوجب حق  نفات ا بوعات عىل ا سني اطالع األشخاص العاجزين عن قراءة ا حملمهدت تركزيا شديدا عىل  ملص ملط حت ش

ساواة يف. املؤلف واحلقوق ا:اورة يق ا يل العمل  نة  يع ا ملوأعرب عن أم5 يف أن  تعج للج لتحقتط تعلمي تسـ ل إ�حة فرص ا
بوعات  .ملطلألشخاص العاجزين عن قراءة ا

يجني،  .23 نة  هر املايض مبد يجة املؤمتر ا1بلومايس اùي ُعقد يف ا يا مس ا:موعة ء، وأشاد  بوحتدث وفد إيطا ي ن شل لت ب
ية الفكري نظام ا1ويل  يق تقدم يف ا تاجئ �مة خبصوص  توصل إىل  تت أنه ميكن ا للملكواليت أ حتق لب ن ل ناك الزتام ث ندما يكون  هة  ع

شرتك ّوقال إن ا:موعة ء تأمل يف إحراز تقدم ملموس يف القضا� املعلقة األخرى اليت اكنت موضوع معل . محنو هدف 
ية بني ا1ورات شاورات غري الر نة وا سابقة  نطاق يف لك من ا1ورات ا مسواسع ا مل للج ل وأضاف أنه يف هذا الصدد تؤكد . ل

برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا:موعة ء من  شأن الصك ا1ويل اخلاص ألشخاص املعايق ا ها  لجديد عىل  ب معل
بوعات برص واألشخاص العاجزين عن قراءة . ملطا ية الفكرية أن يمكن األشخاص املعايق ا نظام ا1ويل  لوقال إنه ميكن  3لل ُ للملك

ثق ية وا ياة املد شاركة الاكم` يف ا بوعات من ا لا ن حل مل بدعني، وكذ% تلزتم ا:موعة ء ملط ية مع ضامن امحلاية الفعا¼ حلقوق ا ملا ف
توافق يف اآلراء حنو اع^د معاهدة ذات مقاربة  توصل إىل مزيد من ا ية ا بث  ئات ا شأن حامية  لالزتاما شديدا لعمل  ل بغ ل ي هب

نا ناء يف  شلك  شاركة  ققامئة عىل اإلشارات، وسوف تواصل ا:موعة ء ا ب ب ممل شأن دور  نة  سابقة  ُشة بدأت يف ا1ورة ا ب للج ل
بات  .ملكتاحملفوظات وا

تمت  .24 تاجئ املؤمتر ا1بلومايس األخري اùي ا ية  ية والاكرييب، وأكد أ ُوحتدث وفد بريو مس مجموعة بKان أمرياك الال خ نن مه تي ُ
برصي سمعي ا شأن األداء ا يجني  لع^د معاهدة  ل ب توصل إىل اتفاقات يُوقال إن املؤمتر ا1بلومايس . ب لبت أن من املمكن ا  ث

تاكر بتعددة األطراف لصاحل اإلبداع و_ يجني عىل لك . م نجاح اùي حتقق يف  نعكس ا بوأعرب عن أم5 يف أن  ل ي
يدات لفائدة األشخاص املعايق  ناءات وا شأن _ نة، وخاصة عىل إجياد صك دويل  ياملفاوضات اليت جترى يف ا ت ب لتقللج ث سـ ُ

برص ية وجود توازن بني حق املؤلف واملصلحة العامة، ال سـ< وأضا. لا ية والاكرييب تقر بأ مهف أن مجموعة بKان أمرياك الال �ي ن ت
نفاذ إىل املعلومات ثقافة وا تعلمي وا ليا خيص ا ل ل ناءات . ف شات عن _ نا شاركة يف  ية مباكن ا ثوقال إن من األ تم ق مل سـمه

نفاذ عىل املعاقني سري ا يدات هبدف  لوا ي تي  . برص�لتق

يع الوفود إىل  .25 نة، ودعا  سم هبام معل ا ناءة وجو اإلدماج واملصاحلة الiين ا يك عىل الروح ا َوأكد وفد ا مج للج ت ب لسـ ملك
هود ثقايف . جلمواص` هذه ا ية يف الواقع ا سديد دين �رخيي ندين به لألطراف الفاع` الر سمح  يجني  لوقال إن معاهدة  سـ ت ت ئيب ب

يار دويل جديد حلق املؤلف نعيواإلعاليم اجلديد اùي  ية حنو إجياد  ثل املعاهدة خطوة ر نانو األداء، و معشه؛ أال ومه  سـ ئيمت ف
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يا مع الواقع بل لك يشء،  ممتشـمن شأنه أن يكون أكرث عدال ومشوال ويكون،  يك قدم . ق وأضاف أن ا نوب –سـملك ج مع 
يا بث وإشاراهتا، وخالل الفرتة اليت تو– يقأفر ئات ا ل نصا محلاية  سة قدمت أيضا ويقة عن هي يك رئاسة ا ثىل فهيا ا 3 جلل ُسـ ملك

شأنه تفاوض  نص جاهز  باملعوقني برص� إضافة إىل عدد من احلوايش، وهذا ا لل ٌل  ُ. 

يع القضا� املطروحة عىل جدول أعامل الويقة .26 يه أن  ثوذكر وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  مج هتم  SCCR/24 ف
يه_حتاد األورويب وا1ول ا تاجات الويقة . فألعضاء  ثوأعرب الوفد، وفقا ال نت شة SCCR/21سـ نا ق، عن أم5 يف إجراء  م

شأن  نظر  بادل لوÚات ا ناك  ية، ويف أن يكون  ية وا سات ا ناءات لفائدة املؤ يدات و_ بمثرة عن ا ل ت ه ث مي س ت بحي لسـ لتعل ث لتق ُم
ية يف هذا ا:ال ناءة. طناخلربات الو شاركة  شارك  وقال إنه سوف  ب م شأن ي نة  ية  نقاش اùي بدأ يف ا1ورة املا ب يف ا للج ض ل

نقاش، قدم _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  بات ودور احملفوظات، وناء عىل هذا ا ناءات لفائدة ا يدات و_ ا ُ لسـ ب ت ت ملكي ثتق ل
رشيعات األوروية يدات املوجودة يف ا ناءات وا بيه ويقة توحض بعض _ ي ت تث لتق لسـ ث  األورويب وا1ول وأضاف أن _حتاد .ف

ناءات  شأن _ متل  شأن صك دويل  شات  نا تقارب يف ا يق مزيد من ا تعدون أيضا  يه  ثاألعضاء  تحق تف ب ب ق مل ل سـسـ حمم ل
يدات لفائدة املعوقني برص� وا ُ يه عن تقديره إل�حة فرصة إجراء . لتقي فوأعرب وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء 

Kية مع وفود من ب مسشاورات غري ر ية اليت ال م هم القضا� الر بريا يف  نا  ناك  تقاده بأن  سـان أخرى، وأعرب عن ا ك سـ ه يع ئحت ف
شات نا ناوها من أجل إحراز تقدم يف ا قبد من  مل تطلع إىل إحراز . لت يه  تمت قائال إن _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  توا ف خ

شأن هذ بو ملعاهدة  بث، وقال إن وضع الو ئات ا شأن حامية  بتقدم  ي ل ي سأ¼ ال يزال يف مقدمة أولو�ت _حتاد هب مله ا
يه  .فاألورويب وا1ول األعضاء 

ند  ند ا ند ا ند ا ناءات: : : : 5555للللببببا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا بحث واألشخخخخاص ذوو اإلعاقات األخرىاص ذوو اإلعاقات األخرىاص ذوو اإلعاقات األخرىاص ذوو اإلعاقات األخرى: : : : للللتقتقتقتقيييي تعلمي وا سات ا بحث واألشمؤ تعلمي وا سات ا بحث واألشمؤ تعلمي وا سات ا بحث واألشمؤ تعلمي وا سات ا لمؤ ل لس ل لس ل لس ل     س

ند  .27 تقل الريس إىل ا با لن ُ بحث– من جدول األعامل 5ئ تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات و_ ل ا ل س ت ثي سـ ل إن وقا. لتق
ية يرد يف الويقة  بKان األفر ثناك اقرتاحا من مجموعة ا ل سابقة SCCR/22/12يقه بع يف ا1ورات ا باعا لألسلوب ا ل، وا ت ملت

ناءات ùات  يدات و_ يعة هذه ا تعلقة  ية ا يقات واخلربات الو يهنا ا بادل ف<  ثنة، ميكن للوفود أن  ب تت ي ب مل ن تعل ت سـللج بط ط لتقل
يذها  .تنفو

شري يف وحتدث وفد مرص  .28 ية  بKان األفر شاركني يف _ج^ع بأن مجموعة ا ية، وذكر ا بKان األفر تمس مجموعة ا ل مل يقل يق
سابقة بل يف ا1راسات ا تقين الiين أجنزا من  تفادة من معل اخلرباء والعمل ا لياهنا إىل أن هذه حلظة �مة حقا لال ل سـ قب وذكر . ُ

بKان ا ناء علهيام، قدمت مجموعة ا لبأنه  ية املقرتح احلايل الوارد يف الويقةب ثألفر بو  SCCR/22/12 يق يواùي هيدف إىل إبرام الو
بحث تعلمي وا سات ا يدات لفائدة مؤ ناءات وا شأن _ لملعاهدة  ل س ي ت لتقب ث ياسايت للمقرتح هو ضامن . سـ هدف ا لسـوقال إن ا ل

تعددة بأسعار  ية  ية و نفات  ية عىل  نا بKان ا مإماكية حصول ا ثم مي مص ل ل حبن نفات تعل ملصمعقو¼، وكذ% ضامن توافر هذه ا
تعلمي املعرتف به يف املعاهدات ا1وية شابة والطالب وا1ارسون من ممارسة حق ا يال ا متكن األ يث  ية  لللغات ا ل ل حب ُحملل ج . ت

نف تعلمي وا تحاق  ساواة يف فرص _ يزي، وتاكفؤ الفرص، وا بدأ عدم ا ند إىل  لومىض يقول إن املقرتح  ل ل مل مت لس م ت ثقافة ي لاذ إىل ا
ناءات  سن ويعزز _ ية، وإنه  ية وا ثقا ناءات يف احلفاظ عىل املعرفة ا ثوالرتيه، وإنه يقر 1ور اùي تؤديه _ ف ث تف حي لعلم ل سـت 3سـ ُ 3 ُ

ساخ وحقوق الرتمجة تعلق ال بحث، ال سـ< ف<  تعلمي وا ية برن لصاحل ا يدات املوجودة لفعل يف اتفا نوا ي ل ل تي سـتق  وذكر عىل .قل
ثال الفقرتني  مليل ا ية10 من املادة 2 و1بس ية، . ق من _تفا نا بKان ا ية برن لصاحل ا ناك أيضا ملحق اتفا موأضاف أن  لق ل ه

ية  ية يف احلصول عىل املوارد ا نا بKان ا ياجات العديد من ا تخدامه وال يليب ا بت أن هذا الصك يصعب ا ميولكن  ل ل ت لتعلسـ م حث
 .بأسعار معقو¼

تعلق وذكر وفد _حتاد  .29 متع ف<  ية تؤدي دورا �ام يف ا ية وا سات ا يه أن املؤ ياألورويب وا1ول األعضاء  ث مي :س لبح لتعل ف
بحوث ثقافة وا لرش ا ل سات من أداء هذه األدوار يف لك من . بن هم إلطار حق املؤلف أن يمكن هذه املؤ سوقال إن من ا 3 ُ مل

ناظري والرمقي سأ¼ وبادل  وù% فإن _حتاد األورويب،لتالعاملني ا شة هذه ا نا تعداد  يه عىل ا ت وا1ول األعضاء  مل ق مل سـ ف
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شأهنا نظر  بوÚات ا يدات . ل يارات لوضع  رشيعات األوروية توجد أمام ا1ول األعضاء مجموعة من ا يوأضاف أنه يف ا خل تقب لت
ت يدات هو ا ناءات وا ساعد يف حتديد إطار هذه _ بحث، وأن أكرث ما  تعلمي وا للصاحل ا ي ت ي ل لتقل ث يه رمق سـ  EC/2001/29جو

متع املعلومات يق بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق ا:اورة يف  جمشأن  سـ ناءات ذات طابع . تنب سـتثومىض يقول إن _
بعة  يد يف ا1ول األعضاء ا تقا نظم القانوية وا تالف ا يح قدرا من املرونة، وهذا أمر �م ال سـ< يف ظل ا ياري، و سـا ل ل ن ل ت لت خ ٌت ٌ خ

رشين، وإضافة هالعوا ناءات أو بدال من  يق _ يص أيضا دورا �ام إما جبانب  يق إىل ذ%، يؤدي الرت ث تطبخ ت سـب تمت . تط خوا
ناءات يف  يدات و_ بق فهيا هذه ا نظم اليت  شة ا نا تطلعون إىل  يه  ثقائال إن _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  م تف ي تط ل ق سـي لتق ُ

تخدا�ا عىل  ية ا ية العامل، و سـأورو ويف  يف  .أرض الواقعكبق

نظر عن املاكن أو الزمان  .30 يع بغض ا تاحا  بغي أن يكون  تعلمي  ية إىل أن ا سة احلدود اإللكرتو ثل مؤ لوأشار  للجم ي ل ن س ممم ن
سعر هواتف احملمو¼ وأÚزة احلاسوب . لأو ا يب احملمو¼ ومرورا  ية بدءا من احلوا يات الر نولو لوقال إنه جيرى إدخال ا س ج مقتك ل

ها أدوا ية بو صفاللو ية حامسةح تحول إىل سوق رمقي، ومن الرضوري وضع هذا يف . تعلميت  ية  وذكر أن سوق املواد ا ي لتعلمي
يل القادم بة  نا يدات ا ناءات وا ياغة _ ند  بار  للج_ سـ مل ي ت ص ع لتقت ث سـ توح وحراكت املوارد . ع نفاذ ا توسع يف ا ملفوقال إن ا ل ل

متع غزير املعرفة  تا أن أي  توحة أ ية ا حيا ث جممي ب ملف شأهنالتعل تعاون  ية وإعادة مزÚا وا تخدام املوارد ا بتاج إىل احلق يف ا ل مي  .لتعلسـ
يوسكو قد جشعت مؤخرا يف ترصحي من يويو  نوأضاف أن ا ن تجة ملال 2012ل ية ا توح للمواد ا يص ا َ عىل الرت ن ملُمي لتعل ملف خ

يريات عىل أهنا فرص لضامن ح يع هذه ا نظر إىل  بغي أن  تغالعام، وأنه اكن  مج ي لي َ ُ ية وأماكن ن سات الر مسصول لك من املؤ س
يود مزتايدة يد، إال أن ما حدث هو العكس، ووضعت  تعلمني مبن فهيم ذوو اإلعاقة عىل تعلمي  يع ا ية و تعمل غري الر قا ِج ُ مل مج مس . ل
ساخ قربة من الصفر ندما تكون تلكفة _ ية ال تزال مرتفعة، حىت  تب واملقررات املدر يومىض يقول إن أسعار ا ن ع سـتسـ ، لك

يع هر من ا تwر بعد بضعة أ تحقق عائد _ ندما  بو ي لع ش رش . س تحول  يع األول حتت الرقابة نظرا  بدأ ا نوذكر أنه جيري وضع  ل لب م
ناهئا، وسجل أيضا  سخا بدال من ا تخدمون  بات وا تأجر فهيا ا ئة قامئة عىل اخلدمات  ية إىل  تب املدر ا ُ ت ت ن سـ ت سـ ب قسـ ململك ت ي لك

شأن احلصول عىل مواد ا بشالك  توحم نفاذ ا ملفية العامة أو مواد ا يدات وأطر . لمللك ناءات وا يوأضاف أن _ لتقت ث سـ
تخدام  نصفسـ_ تعامل ملا نصفل وا ترص عىل ملا بغي أال  تخدمني، و نفاذ وإىل حقوق ا ند إىل احلق يف ا بغي أن  تق  ن ت ين سـ ل س ملي ت

بو مدعوة شدة إىل امليض قدما يف اختاذ إجراء الع^د يجمرد امحلاية، ومن أجل لك هذه القضا�، فإن ا1ول األعضاء يف الو ب 
ناءات تعملسـتثا ثل ماك�  تعلمي، مع مراعاة كون أي ماكن  يا لفائدة ا ية ر ية ومؤا يدات وا لل و مي ل مق ت قع ومىض يقول إن دورة . تقي

تعلمي سات ا ناءات لصاحل مؤ يدات و_ شأن ا بغي أن هتدف إىل اع^د ويقة معل  نة ا1امئة  لا س ت ي ب ث ي ثللج سـن تدريس لتق ل وا
بحث أو األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ئات . لوا نظر يف ا تحديد مدعوة إىل ا لفوأضاف أن ا1ول األعضاء عىل وجه ا ل ٌل

ية تا لواألحاكم العامة ا ية يف : ل نا ية أو  ية مد سؤو ئة ء؛ عدم وجود أية  ية ال سـ< ا يات جدول أعامل ا ئتعزيز تو ن ل م من جص لف لت
تحايل عىل تدابري  تخدا�ا يف لحا¼ ا نفات وا توح أو احلصول عىل ا يص ا ية؛ ومواد الرت نولو سـامحلاية ا ملص ملف خ ج لتك

تعامل ا بغي أال يكون ا يدات،  ناءات وا سـ_ ي ي نت لتقث ي` سواء قانوية أو لعاالملك آلت إىل التي ت المصنفاسـ يدا بأية و نم  سـ مق
تعدي يدات املفروضة عىل جزاءات ا نظر يف ا لية؛ ا ي ل تقن بار وقال إن . لتق ية قد ختضع إىل ا ناءات اإلضا يدات و_ تا ت خي فتق ث سـ ل

مية  ناءات  يدات وا ثالث من أجل ضامن وجود  بار اخلطوات ا رس ا بغي أن  ثالث، ولكن  سلاخلطوات ا ث تن ي ل ت ي سـل تق خ يف ُ
سمح ها، وجيب أن  بعاهتا وترمجهتا وتوز نفات اليت نفدت  ساخ لك ا يدات  سمح ا توازنة، وجيب أن  تو ط ملص ن ي يعت تم سـتق  ل

ها بة بأي يشء يف مقا بار أن القطاع العام يقدم مواد دون املطا نفات اليت ميوها القطاع العام،  تاج ا بلبإ لل ت ملص عن تمت قائال . ّ خوا
ية من خالل تعزيز  تعلمي واملقرتحات ا ية مبوجب حق املؤلف ألغراض ا نفات ا نفاذ إىل ا سري ا ثإنه جيب  ل حملم ملص ل لبحي ت

يدات ناءات وا ي_ لتقت ث  .سـ

سة ا1وية إلوذ .31 ثل املؤ لكر  س يامم بغي أن يكون نظرة شام` عىل جيكولو تعلمي  تعلق  ين املعرفة أن بر�مج العمل ف<  ل ي
بحث  شمل حتديد جماالت ا تعلمي، وهذا سوف  تصل  ها ف<  ها أو ميكهنا أن  بغي أن  بو أو  ها الو ياء اليت  لاأل ي ل ي ي ي تفعلشـ تفعل ن تفعل

يق تقدم بKان حتقاليت ميكن أن تواصل  بو إىل ا ية اليت تقد�ا الو ساعدة ا ل يف العمل يف هذا ا:ال، وإلقاء نظرة عىل نوع ا ي ن لتقمل
ية نا بKان ا تعلمي يف العديد من ا ناءات ا تقار إىل ا بب _ هم أفضل  يهنا من أجل  ماليت تعدل قوا ث ف س ف لن ل ل ت سـ3 ل وقال إن مجموعة . ُ
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يا�ت أن مل ية ذكرت يف أحد ا بKان األفر با لل نفات بأسعار معقو¼ يف يق ي` فعا¼ إل�حة ا ية برن مل يكن و ملصحق اتفا سـ ق
هم  ناءات، وحماو¼  يث _ ية برن وما ال يقدمه من  ية، وال بد من إلقاء نظرة عىل ما يقدمه ملحق اتفا نا بKان ا فا ث ح ق تم ل سـل

بب ثالث ف<. لسا بار اخلطوات ا يح بعض القضا� عن ا هم تو لومىض يقول إن من ا ت خض هم مل تعلمي ليك  ناءات ا يف خيص ا لث سـت
ناس أن تعرف  هم  ثالث ألجزاء األخرى إلطار املعاهدة، ومن ا بار اخلطوات ا ية ارباط ا ناس عىل حنو أفضل  للا ل ت ت ملل خيف ك

نظر كذ% يف  نعم ا ثالث ومىت ال تكون ملزمة به، وأن  بار اخلطوات ا لمىت تكون ملزمة  ت ل ُت ُ يعخُ يع ضموا بدأ ا ثل  لب  م م
هااألول ية برن  ية اخلاصة، وملحق اتفا سة، ومواطن املرونة ا1ا نا ية  نا يطرة عىل املامرسات ا س، وا ق نفف خل ف للم مل تاما . لسـ خو

ها ألهنا ال  ية برن  يقة جزءا من اتفا ست يف ا يدات عىل اجلزاءات ويه من مواطن املرونة اليت  سأ¼ ا ستوجد  ق نفحلق ل يتق ي لم
ثري عن إنفاذ احلقوق، ومع ذ%  ّ يف اتفاق تربس عىل أحاكم ذات ص` حتدد 44 من املادة 2 و1حتتوي الفقر�ن لكتذكر ا ي

يني تعويض أو املاكفأة الاك تاحة  فاجلزاءات ا ل  .مل

ثل  .32 به  ُوا مم بات حلق املؤلف"تن سات " ملكترابطة ا ناءات لفائدة املؤ يدات و_ شة ا نا سه^م لغ إىل  ت ي ثق سـم لتق
بات تعطي ية، وقال إن ا تا ملكمي بكة لتعل تاحة عىل  ثة واملوارد املرخصة ا يات احلد نولو تخدام ا شـ للمعلمني تعل<ت عن ا مل ي جسـ لتك

ية  تو ثابة موارد حلق املؤلف، وا يا تكون  ية ا سات ا بات يف معظم املؤ تعمل، وإن ا تدريس وا عاإلنرتنت  ل مب لعل مي س ت ل لتعللل ملك
باب تؤيد  ثال، وهذه األ شطة _ سـالرتبوية، وأ ت لن با"م ناءات لفائدة " ت حلق املؤلفملكترابطة ا يدات و_ تثوجود إطار  سـي للتق

ية سات ا مياملؤ ية غري . لتعلس سخ الالزمة ألداء رسالهتا ا بات يف إعداد ا بغي أن تؤيد حقوق ا بو  ميوذكر أن الو ن ت ي لتعلي ل ملك ن
تجارية تخدام  وأضاف أن. لا نصفسـأحاكم _ شري عىل وجه املا ل يف القانون األمرييك حلق املؤلف  تحديد إىل أغراض ت

بحوث ية، أو ا نح ا1را تعددة، أو ا ية ا تخدام يف الصفوف ا1را تدريس، مبا فهيا _ لا سـ مل مل سـ سـ بغي أن تعرب  .ل بو  3وقال إن الو ُ ين ي
يدها  بو أن تعرب عن تأ بغي للو بKان اليت مل تضع حقا بعد، بل  يبوضوح عن معارضهتا الع^د حق لإلعارة العامة يف ا ي ي نل

شديد  ملفا يةل يا الر نولو شار ا سخة للمرة األوىل، رمغ ا يع  ند  توزيع  نفاد حق ا مقهوم ا ت ن ب ع ل جس تك لت ومىض يقول إن املاليني من . ن
يارات ا1والرات  ها تدفع  يع أنوا بات  بات، وإن ا تب واملواد األخرى من ا تعريون ا يني ال يزالون  ملاألمر جبم ت ت عسـ لك ملكيك ملك ي

ية،  بوعة واإللكرتو تب ا نرشاء ا ملط لك بات ل بات، وخاصة تر بل ا تخدام العابر للحدود من  بو أن تؤيد _ يبغي للو تق ت سـ ي ملكن في
بKان بل ا بات، ومن  لاإلعارة ف< بني ا قت مية، واألمه هو . ملك نفات ا ناءات  بغي أن تؤيد وجود ا بو  ليتوأضاف أن الو للمص ت ي ثي سـن

يدا متد عىل ا بغي أن  مية  نفات ا شلكة ا يأن أي حل  ي ملص لتقمل يع نت لي تكون  ية  يص امجلا ناءات، فطرق الرتا سـت و_ ع خت ُث سـ
تعب للغاية يص امجلاعي طريق  بات، إضافة إىل أن الرت تلكفة عىل ا مهظة ا خ ت بغي أن تؤيد وجود . ملكل بو  ينوقال إن الو ي

بغ تقدمي عرب اإلنرتنت، و نطوي علهيا ا توزيع وحقوق العرض العلين اليت  تعدي عىل حقوق ا ينأحاكم ملواÚة ا ل ي ل ي أن تؤيد ل
ناءات لفائدة  بغي أن تقدم ا ية، و نولو تدابري ا تحايل عىل ا بات حلظر ا ناءات واسعة لفائدة ا ثوجود ا ن ج تك تث ي ل ل ت سـت لسـ ملك

ية سوق ا:الت األاكد هائل  بب _ندماج ا تعاقدية  يود ا رسي رمغ ا بات  ميا ل ل لت س بلق ت يص . ملك نارشين تر خوذكر أن رفض ا ل
با يل للمكتاملواد يف شلك إلكرتوين  تة �رشين جتاريني، عىل  ياسات العامة، فأربعة من أكرب  تعلق  ثري شواغل  سبت  سـ سـ ت لي

بات العامة ملوادها يف شلك إلكرتوين ية، مما حيول دون إعارة ا نفاهتم اإللكرتو يص العديد من  ثال، يرفضون تر تا ن مص ملكمل  .خ

بKا .33 يان اùي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يا ا لوأيد وفد  ب لي نك يةُ يق الوالية عىل . يقن األفر يا ملزتمة  تحقوقال إن  بن ٌ كي
نة دمعه الاكمل نة، وأكد  نحو املوضوع أمام ا للجا للج  .ل

ية هذا _قرتاح  .34 يع بأ ية، وذكر ا بKان األفر يان اùي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا نغال ا مهوأيد وفد ا مجل ل ب َسـ  يق ل ل ُ
ية ألنه هيدف يف املقام األ نا مبKان ا ل بات ودور احملفوظاتلل نفاذ إىل املعرفة وإىل ا سني ا ُول إىل  ت ل  .ملكحت

يان اùي أدىل به وفد مرص .35 يا ا نوب أفر لبوأيد وفد  يق ج يط . ُ تعني  يان  تني يف هذا ا تني  سأ ناك  سلوقال إن  ي ب �م ل م ته ل
نصوص لوض يام بعمل عىل أساس ا لالضوء علهيام، إحداهام يه احلاجة إىل وضع نص، فالوالية يه ا ناءات لق سـتثع _

تعلق بعدد  ية خاصة ف<  تيس أ سأ¼  نظر، ويه  بادل وÚات ا بادل املعلومات أو  سأ¼ األخرى يه  يدات، وا يوا مه م ل ت ت مل تكي لتق
ندا ثل  تقدمة  بKان ا كالقضا� اليت مت _نهتاء مهنا يف هذا ا:ال، ال سـ< يف ا مل  .مل



SCCR/24/12 Prov. 
10 
 

يان اùي أدلت به مجموعة  .36 يجري� ا بوأيد وفد  لن ُ شأن الوMئق  ية، وأكد عىل احلاجة إىل مواص` العمل  بKان األفر با يقل
ية اليت وزعت 3املقرتحة احلا ُ  .ل

ية .37 بKان األفر يابة عن مجموعة ا يان اùي أدىل به وفد مرص  يا ا هورية  يقوأيد وفد  ن لمج ن ب لي غ يا . ُ هورية  نوقال إن  غيمج
تابعة لأل تخصصة ا لتعاون تعاو� ويقا مع الواكالت ا مل ث ية ت تصادية و_ج^ ية _ ها الوطين  تحدة، وذ% يف بر� عمم ا من قمل للتجم

ية ثقا فوا  .ل

يع عىل العمل يف هذه ا:االت .38 يان اùي أدىل به وفد مرص، وجشع ا َوردد وفد الاكمريون ا مجل ب ل ُ. 

ميي احلايل املفضل للطالب ذوي ا .39 منوذج ا ثل _حتاد العاملي للمكفوفني أن ا وذكر  ُ تعل لل ُ تعلمي مم لإلعاقة هو منوذج ا
يام  نون من ا برصين، ومه  يه الطالب ذوو اإلعاقة مبدرسة احلي يف أوطاهنم جبانب زمالهئم ا تحق  شامل اùي  لقا يمك ف َ ُ مل يل ل

تضمن قة اكم` من ا1مع إللغاء تأثري أي إعاقة قد يعاين مهنا الطالب شامل  تعلمي ا هوم ا يبذ% ألن  ل ل ياق . مف سـوقال إنه يف 
ثال مع يط الضوء  هم  يه حق املؤلف عائقا أمام الطالب ذوي اإلعاقة، من ا ياق اùي قد يكون  نة، أي يف ا مل ا مل سلف سـ تللج ل

يوم  بوعات يف مقاعد ا1راسة يف ا برص والعاجزون عن قراءة ا تاÚا الطالب املعاقو ا ية اليت  تب املدر سأ¼ ا لعىل  ملط ل حي سـ لكم
برص ثل زمالهئم ا ملاألول من ا1راسة  ية، بل يلزم أيضا أن تكون أوراق م تب املدر ترص عىل ا سـين متاما، ولكن األمر ال  لك يق

بات نقطة �مة جدا  شلك ا ثا،  Mتحان، و تحا�ت يف بداية لك ا رس عىل مقاعد _ سق  تحا�ت موجودة يف  ت_ ت ل ملكن مي م م ُم
بات إىل تاج ا ية، ومن مث  سة  بحث يف القضا� يف لك مؤ تللطالب  حت مي س ملكلل رس تعل سق  نفات يف  نفاذ إىل ا  إماكية ا ُمي ن ملص ل ن

بوعات ية اخلاصة لطالب العاجزين عن قراءة ا ملطناسب للمقررات ا1را سـ شأن األشخاص . م بوأضاف أن اقرتاح املعاهدة 
با سات، وأن  يع الطالب العاملني يف املؤ رسة  ساقا  توي عىل أحاكم من شأهنا أن توفر أ برص  ماملعايق ا س مجل ن حي ل تعلمي ال ُمي لدرة ا

شري لفعل إىل  بوعات، وأن  ياجات الطالب املعوقني مبن فهيم الطالب العاجزين عن قراءة ا بار ا تبد أن تضع يف _ ملط ت حت ع
بوعات نة، . ملطأمل وجود معاهدة للعاجزين عن قراءة ا يا يف ا بات املوجودة حا نوال معاهدة ا للجوقال إنه عىل نفس  ل ملكت م

هم أيضا _قرتاح اخلاص الحتاد العاملي يوجد يف اقرتاح املع بوعات، وسوف  يشملاهدة حمك للطالب العاجزين عن قراءة ا ملط ٌ
 .للمكفوفني

تعلمي حٌق أسايس .40 يا _قرتاح األفريقي، وأكد أن إ�حة فرصة ا ٌوأيد وفد زا ل مب ناءة يف هذا . ُ شاركة ا وتطلع الوفد إىل ا ب لمل ُ 
سات ا هم اخلاص مبؤ لاملوضوع ا س ية مل متش مع اتفا يث ميكن وضع إطار دويل  بات ودور احملفوظات،  بحوث وا قتعلمي وا { ُم حب ت ُل ملك

 .برن

نة  .41 ييل قدمت يف  ييل أن  سـوذكر وفد  شـ ناءات 2004شـ يدات وا نة ا1امئة أول اقرتاح بإجياد  تث أمام ا ي سـللج تق
ند ذ% _قرتاح و_قرتا بات، وللمعوقني، وا ية، و ستألغراض  ت مي ُ للمك هم مفاده أن تعل ييل إىل  ٍحات الالحقة اليت قدمهتا  ف شـ

ساحة حلرية _طالع عىل  نافع العامة وحاميهتا، وسمح  تعريف قاعدة من ا سمح  ناءات يه أدوات  يدات و_ مبا ت مل ب ت ت ثي سـ لتق
تقدم العلمي و_ ثقايف وا شاط ا نطوي علهيا ا سان اليت  ساين، مما يلزم لضامن حقوق اإل لمثار اإلبداع اإل ل ن ي ن وقال إن . قتصاديلن

يجني عىل العالقة بني  ية، وإن _تفاق يف معاهدة  ثقا ناعات ا يع العمل اإلبداعي للمؤلفني يف ا بمن الرضوري أيضا  ل لص فشج ت
ية خاصة تيس أ ناءات  يدات و_ يذ ا ية و نولو مهتدابري امحلاية ا ت يكي ث نف ج سـتك تق ت سمح . لل ييل  يومىض يقول إن القانون ا لشـ

ت ساخ  مقرصاحة  تطفات صغرية من الصور سـتن ساخ وإرسال  ية، وسمح أيضا  نفات ألغراض  مقطفات من ا ن ي مي سـتملص تعل
ية  سات ا نفات داخل املؤ نة من هذه ا يح جوانب  ية و:رد تو يعة ألغراض  ية  مياملرية أو الفوتوغرا س ملص ي ض مي ب تعلئ لتعل مع للط ف

متدة سات ا ية أو املؤ ملعالر س ياغة قان .مس نف ما صوأضاف أنه بعد إعادة  ساخ  بح من املمكن أيضا ا مصون حق املؤلف أ ن سـتص
ساحة �مة  نف، ليك يضمن القانون وجود  ساخا حمظورا  شلك ا تدريس ما دام ذ% ال  بحث أو ا مألغراض ا للمص ن ي ل سـتل

شطهتا يذ أ ية  ية وا سات ا نأمام املؤ مي ث لتنفس لتعل ييل ا. لبح ندما حللت  نقاط نظر فهيا  لتقوذكر الوفد أن هذه ا شـُ ع ل ييدات ُ
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يط  يا وا تصادي آل تعاون _ نظمة ا تد�ت  يل خاص يف إحدى  ناءات يف جمال حق املؤلف، وقد أجري  حملو_ سـ ل ن حتل قت م مث ُ سـ
بق تزني5  نظمة اإللكرتوين، وقد  تقرير جما� عىل موقع ا نه، وميكن _طالع عىل ا هادئ وأعد تقرير  سـا مل ل ع ُ  .ي مرة تقربا50ل

ي� .42 ية األفالم ا ثل  لسوقال  مجع يع أحناء العامل  (MPA) ئيةمم توى القانوين يف  يص ا تقادا راخسا أن تر تقد ا مجإنه  حمل ع خيع
نة ها قطاع حق املؤلف، مبا فهيا القر تحد�ت اليت يوا تعامل مع مجموعة من ا صهو أفضل طريقة  ل ية األفالم . Úلل مجعوقال إن 

شمل احل توازن ومعيل حلق املؤلف ال  ية تؤيد وجود نظام  ي� يا مئ تضمن أيضا لس سب، بل  ثارية القوية  يقوق _ حف ئت سـ
تعلمي ناءات، وخاصة يف جمال ا يدات و_ لا ت ثي سـ ئات . لتق برية يف العمل مع ا ت× خربة  ية  ي� ية األفالم ا يوذكر أن  ك مت ئ لهمجع لس

ية، ولكن أي ي� ثل دور احملفوظات واملدارس ا برصي  سمعي ا ية يف القطاع ا ئا ل ل سن لم ُ يةملع د ا1ويل يف هذا لصع حركة عىل ا
ثالث بار اخلطوات ا شأن جيب أن حترتم اإلطار ا1ويل حلق املؤلف مبا يف ذ% ا لا ت وأضاف أن هذا اإلطار يوفر لفعل . خل

ناءات، ومعظم ا1ول األعضاء فعلت ذ% نوعة من _ تقدمي مجموعة  برية  تثمرونة  ت ل سـك ثالث  .م بار اخلطوات ا لوقال إن ا خت
تعلق ملرونة، ولطاملا ينطبق عىل نطاق واسع ج نه  يدا و يس  يدا عىل مجموعة من املعاهدات والقانون الوطين، وهو  لكي تقل

بقه جملس تربس أيضا بع  يع أحناء العامل، و بار يف  ية هذا _ يبقت احملامك والربملا�ت الو يط لط مج ت ن ُط خ ط ُ ُ نا جيب . ّ نومىض يقول إ
توازن الاكمن يف حق املؤلف ند دراسة ا لأن حنرص  نفات جديدة ع يريات تضعف احلافز إلبداع  مص عىل أال جنري  ُتغ ُ

تجارية تطوير مناذج جديدة لألعامل ا ية �مة جدا لقطاع حق املؤلف، خاصة  نولو تدابري ا تwر فهيا، وإن ا لو_ ل جل تك وقال . لس
ن ية ميكن أن جيعل _ يود اك ية دون  نولو تحايل عىل تدابري امحلاية ا سامح  ثإن ا ف ق ج تتك ل سـل تجاوزة للقاعدة، وهو ل ماءات 

يل الصويت، إال  شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  تطلهبا معاهدة الو سجتعارض مع امحلاية القانوية اليت  ب ي ب ي ت ن لتي
ية  تفا سأ¼ الص` ا تكرة ملعاجلة  يب  تىض اإلطار القانوين احلايل اكنت قادرة عىل تطوير أسا علأن ا1ول األعضاء  ل م ب مل بني مبق

شأن املادة  يه  تفق  يان ا ث` عىل ذ% ا ية، ومن األ نولو تدابري ا ناءات وا ب_ عل مل ب ل ّت ل مسـ ج تك يجني15لث وأضاف أن . ب يف معاهدة 
تعلقة هبذه  ية ا نولو شمل تدابري امحلاية ا نفات اليت آلت إىل امل× العام، وأهنا ال  ملهذه املعاهدات ال حتمي ا ت جملص لتك

نفات  .ملصا

ثل _ .43 ُوذكر  مم ساخ نظامت حقوق _ نحتاد ا1ويل  شاركني يف _ج^ع بأن اإلعالن العاملي  (IFRRO) سـتمل ملا
تاجه العلمي أو الفين ية واملادية املرتبة عىل إ سان يعطي لك فرد احلق يف حامية املصاحل األد نحلقوق اإل ت ب َن وقال إن . َ

نف وأيضا  تغالل العادي  تعارض مع _ ناءات اليت  للمص_ سـ ت ثت ية سـ ية من دون معلومات اك ناءات ا فز�دة _ ميث لتعلت سـ
ية سوق ا ها من أجل ا يف بإبدا نفات وا مترار إبداع ا ها أثر سليب عىل ا ميللمؤلفني  ل تلك لتعلملص ع لل وذكر أن احلصول عىل . سـ

ية من خالل  تو ية والصحف والروا�ت والرسوم ا نفات األاكد ية مبوجب حق املؤلف من ا يحاملواد ا ل مي ملص اتفاقات مع ضحملم
ية إىل احلصول عىل املواد، فقد بدأت  سات ا ية حاجة املؤ ساخ هو أفضل طريقة  نظامت حقوق _ تاب و ميا س ب لتعلن لتل سـت م لك ُ
توى  سخ ا بري من  يص عدد  ية لرت سات ا بات املقدمة من املؤ تجابة  شطهتا ا ساخ أ حملنظامت حقوق _ ن ك مي س للطل سـ ن ٍن ٍ ِ خ لتعلم َ سـت

ثقايف لألغراض  نظامت حقوق لالعلمي وا يد الرييس من خدمات  ية يه ا سات ا ية، وال تزال املؤ ية وا ما ئ ملسـتف مي س ث تعلمي لتعل لبحل
ميي احمليل إىل حتفزي  رش ا تاج ا يدة، و ية  ية  تاجون إىل موارد  ثون  با ساخ، فالطالب واملعلمون وا لتعل_ نتعل لت حي حمل مي حي ل جن ح سـ

ية تت أن ا .فمايل وحامية اك تخدامات ثبومىض يقول إن ا1راسات أ ناجت عن _ متدون عىل ا1خل ا نارشين  سـملؤلفني وا ل يعل
تwر  يهتم لال ثانوية ما يعادل تقربا مزيا تخدامات ا نارشين من _ ثال بلغ دخل ا تحدة  نفاهتم، ففي اململكة ا ثانوية  سا ن يم ل سـ ل مل ملص ل

نفات جديدة يدة وف. مصيف  نفات  يني إلبداع  جوأضاف أن ازد�د فرص املؤلفني ا مص تwر حملل يني لال نارشين ا سرص ا حملل ل
ية واخلاصة،  تخدمني ا ياجات ا ية املالمئة ال تدامة وإجياد مجموعة من املواد ا ية  ناعة و ناء  حمللساعد عىل  سـ ت مي سـ ن ص ب ملي م حط لتعل

ن يد، وù% ال بد أن  تقا ية وا ثقافة ا تدامة قامئة عىل ا يف ساكهنا بطريقة  يوهذا ما يمكن أية أمة من  ل ل حملل ل مسـ تثق 3 صب الرتكزي ُ
يفة أو غري موجودة يw اكنت  ناهئا أو تعزيزها  يw وجدت و رش  ية قوية  ناعة  ضعالرييس عىل احلفاظ عىل وجود  ب حمل حص ح . للنئ

يني،  بو ومع أحصاب املصلحة ا تعاون مع الو ت× خربة من ا ساخ  نظامت حقوق _ تمت قائال إن _حتاد ا1ويل  حمللوا ي ل مي ن سـتمل خ
ميي الوطينوإنه يعرض تعاونه و رش ا ية راخسة حىت ميكن تعزيز ا تطوير بىن  ية  لتعلخربته يف اإلدارة امجلا لن تحت ل  .ع



SCCR/24/12 Prov. 
12 
 

نارشين .44 ية ا1وية  ثل ا للوتطلع  ل مجلع ناءات لفائدة  (IPA) ُمم يدات و_ شأن ا ناءة  شة  نا ثإىل إجراء  تم ي ب ب سـق لتق 
ية ية وا سات ا ثاملؤ مي لبحس تلفة يف. لتعل بKان تواجه حتد�ت  خموقال إن ا تلفةل تطور ا � مراحل ا تعلمي . ل سات ا لوذكر أن مؤ س

توى  بKان حصوال عىل ا ثانوي، وأن أكرث ا تعلمي فوق ا سات ا ياجاهتا عن مؤ تلفة جدا يف ا ثانوي  تدايئ وا حمل_ ل ل ل س ت خم ل حب
ية  رش  بKان اليت هبا دور  ناءات حلق املؤلف، بل يه ا بKان اليت هبا أوسع ا ست ا ميي  حما مي ل ت ل تعلي نل ثل سـ لية قوية، ومهنا تعل

بKان املوجودة يف  يا  توى  ها تصدر  يا ويجري� ومرص، و نوب أفر يا و يك و ثل ا نايم  للبKان يف العامل ا مي حم 3 ن ي سـ تعلل ُ لك يق ج ن كم ملك
يا، وال تزال تغري، . منطقة لك مهنا نولو يف غريت ا ناك موضوعا حمور� واحدا وشامال، أال وهو  جومىض يقول إن  لتك ك ه

تحاق  ية ال تعد وال حتىص، . لتعلميلفرص _ نه الوصول إىل موارد  بكة اإلنرتنت  تصل  ميوأضاف أن أي خشص  شـ تعلي ميك ب
شاء  نان من إ يص هام ما  بون للخري، أو �رشون، وحق املؤلف والرت نوهذه املوارد قد تقد�ا حكومات، أو أشخاص  يمك3حم ُخ ّ

يع احل تجارية يف  مجال�ذج القدمية واجلديدة لألعامل ا بغي . االتل بو  تقاده بأن الو نارشين عن ا ية ا1وية  ثل ا ينوأعرب  ي ع لل ل مجلع مم
ياهتم وإىل إعالن  يوسكو وتو متعني يف ا تعلمي ا صأن تصغي ه^م إىل مداوالت خرباء ا ن ل يه يف وقت 22:ل ل يويو اùي أشري إ ن

توى ٍ إىل مزيد– إعالن ريس –سابق، وقد دعا اخلرباء يف هذا اإلعالن األخري  يص وا هم أطر الرت تعزيز  حمل من العمل  خل ف
ناءات جديدة حلق  ية، أو إلجياد ا يري املعاهدات ا1وية الر يق حق املؤلف، أو  تدام، ومل يرد أي ذكر  تثا سـ ل تغ سـ سـسـ ي ل ن ئمل لت

بو ا1امئة. املؤلف نة الو ندوبني يف  ساعد ا نارشين أن  ية ا1وية  يكون من دواعي رسور ا يوقال إنه  جل مل ت لل ل مجلع ية حبق سـ ملعن ا
ية يص واحلصول عىل املوارد ا رش والرت هم العالقة بني ا لتعلمياملؤلف واحلقوق ا:اورة عىل  خ نارشين يف . لنف لوأضاف أن ا

ناءات حق املؤلف،  تقار إىل ا يس _ تحدي األكرب  ميي لطالهبم، وأن ا توى  ية مه األقدر عىل إعداد  نا بKان ا ثا ف ل تم ل حم ل سـل تعل
يق هذه  يصتنسـوال عدم  ناسب من خالل الرت توى حميل  ناءات، بل هو تقدمي  خ_ م حمث ناءات الواسعة . سـت سـتثوذكر أن _

يع  نيب، وأن امحلاية القوية حلق املؤلف سوف تمكن ا توى األ تعامر عىل مقديم ا َمن شأهنا أن تعزز _ع^د ف< بعد _ مجل حمل 3سـ ُ ج
نارشين يف  ية ا تعلمي،  تwر يف ا نمن _ يس ل جفمع سخ كل تعلمي يمكن من إجياد  ثال، أبرمت اتفاقا مع وزارة ا يل ا َيا، عىل  ُ ن ل مل 3س ُ ب

نفاذ تعاون وا يص من ا يف يمكن الرت ثال آخر يوحض  رس من أجل الطالب املعاقني برص�، وهذا جمرد  لسق  ل ك ُن خ 3م ُ  ي وقال . ُمب
ثة و ثا تقدم احملرز خالل ا1ورة ا نارشين ترحب  ية ا1وية  لإن ا ل ل لل ل شأن الصك اخلاص مجلع بو ا1امئة  نة الو رشين  با ي للج لع

تقل لألشخاص العاجزين عن قراءة  ية وضع صك دويل  بوعات، وتؤيد ا سـألشخاص العاجزين عن قراءة ا مجلع مملط
ية ية ا نا نفاذ من ا سني ا ياغة إىل  بوعات مبا يف ذ% معاهدة دوية، رشيطة أن تؤدي ا لعملا ل ل حت لص ل ئوأضاف أن نص ريس  .حملط

ياجاتللجا ية هذه _ يح  بان مزيدا من ا ية الالحقة  شات غري الر نا تنة واملقرتح املقدم يف ا ب تطل مس ق حمل تلت لي نق تعلق . ل يوف< 
ية  ساهتم اخلريية مدى أ بوعات ومؤ ية، أوحض األشخاص العاجزون عن قراءة ا ية الر تب اإللكرتو بادل ا1ويل  مه س ملط مق ن للكت ل

تب، وك هو¼ عىل هذه ا هم  لكاطال س ية بع تعامل مع ملفاهتم الر ية وا شفا يق العدا¼ وا مقذ% طلب أحصاب احلقوق  ل فل حتق
بة ناية الوا ج نعكس يف صك. لع رشط جيب أن  تطرد قائال إن هذا ا ٍوا ي ية لسـ مق يعرب عن الطريقة اليت تدار هبا امللفات الر

ية نقاش اùي جرى خالل ا1ورة املا يع أحناء العامل، وقد أوحض ا يوم يف  ضا ل مج تلفة ل برية من القضا� واحللول ا نة مجموعة   � ك للج
بات ودور احملفوظات، وهذا  يدات حق املؤلف لفائدة ا ناءات و ُاليت وجدهتا لك دو¼ من ا1ول األعضاء ملعاجلة ا تسـ ي ملكت تق ث

تو�ت اخلربة وا تالف  بات، وا ية  بىن ا تالف ا تارخي، وا تالف ا بري �جت عن ا نوع ا لا سـ ت ت ل ل مت تح خل خ خ للمكلك ئة ل لبيتجريب يف ا
ية نة. مقالر تحد�ت الرا هذه ا بات  ية تصدي ا ث` أخرى عن  سعدها أن تقدم أ نارشين  ية ا1وية  هوقال إن ا ل ت ي لل ل لمجلع يف ملكم . ك

يق بني هذه اخلالفات القامئة بني ا1ول األعضاء، وأن حدوث مزيد من  تو بل أن يمت ا متل يف ا يس من ا فوأضاف أنه  تق لل ملسـ حمل
ناقش وباد تا يمي الطريقة اليت جيب علهيم هبا إعداد لت ساعد ا1ول األعضاء عىل  بو من شأنه أن  نظر يف الو تقل وÚات ا ي ي ل

 .قوانني حق املؤلف يف هذا ا:ال

ثقافة  .45 نفاذ إىل ا تني، إحداهام ا تني ر سم  سان  لوأقر وفد راغواي بأن حق املؤلف حٌق من حقوق اإل ل سم ت سـين ئيي بُ ّ 
نوية واملاديةواملعرفة، واألخرى يه  تالك . ملعاحرتام حقوق املؤلفني ا ية ا نا بKان ا توازن العادل حيمت3 عىل ا موقال إن هذا ا م ل ل ُل

تعدي عىل حق املؤلف ثقافة دون ا نفاذ إىل املعرفة وا سمح  لأدوات  ل ل رشيعات . ت لتوأضاف أن من الرضوري حتديث ا
يام به إال من خالل صك د ية، وهو ما ال ميكن ا }الو لق تعلميطن ومىض يقول إن القوانني يف راغواي . لويل، ال سـ< يف جمال ا

ية، وجتزي  سخ فردية و نع  يدات جتزي  ناءات وا ثقافة، وهذه _ تعلمي وا يدات  ناءات و ُتضمن ا خشصُ ن ص ي ت ل لل ي ت تقت لتق ث سـث سـ
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ئة الر شأ يف ا تحدي اجلديد هو الوضع اùي  ية، إال أن ا سخ ألغراض  تخدام ا مقا ب ن ل مي ن يسـ ل ي تعلل بغي مواءمة املادة ُ تنية، ومن مث  
شأن حق املؤلف، واتفاق تربس مع الوضع اجلديد عن طريق صك دويل10 بو  ية برن، ومعاهدة الو ي من اتفا بق  .ي

ناءات  .46 نص اخلاص ال تقدمي مقرتح  رشفت  تثوأشار وفد بريو إىل أن وفود إكوادور وأوروغواي وبريو  لل سـب ٍ ِ  ت
يدات، وأن املقرتح مقد وا ُ  .SCCR/24/6ثم يف الويقة لتقي

وأيد وفد الربازيل املقرتح اùي تقدمت به إكوادور وبريو وأوروغواي .47 ُ ها مقرتح مقدم يف .  لوقال إن الربازيل أيضا 
 .SCCR/24/7ثالويقة 

يف  .48 بغي أن يمت عن طريق  يدات  ناءات وا نوأيد وفد إكوادور املقرتح بأن العمل عىل _ ي ي تصت ّسـ ن لتقث ّ يعُ  إىل ضاملوا
ية تا ئات ا ية، واقرتح ا لئات موا ل لفيع ناءات ذات الطابع العام؛ ) 1: (ضف تحديث _ تثالزتامات أو مقرتحات  أحاكم ) 2(سـل

ثالث، املاد�ن  بار اخلطوات ا سري نطاق أوجه املرونة، مبا يف ذ% ا لتعلق  ت تف خت ) 3(ي من اتفاق تربس وغريها؛ 44 و40ب
ية؛  نولو جتدابري  ية؛ ) 5(عقود؛ العالقة ل) 4(تك هور وإ�حة عىل أساس تفاعيل ألغراض ) 6(تعلميأداء ألغراض  مجلنقل إىل ا

ية؛ ) 8(ترجامت، وحتويرات، وحتويالت؛ ) 7(تعلميية؛  ساخ ألغراض  ميا تعلن تعلمي خاص ) 10(تعمل عن بعد؛ ) 9(سـت
ية فقط) 11(للمعوقني؛  نا بKان ا سموح هبا  يود  ناءات و ما ق لث لل م  .سـت

ن .49 جوأيد وفد  نةُ يه معل ا تو ئات  يف إىل  شأن ا يا املقرتحني الiين قد�ام وفدا إكوادور والربازيل  للجوب أفر ل ن جب ف  .لتصيق

ئات العديدة  .50 يد للرأي القائل بأن ا يا املوقر من تأ نوب أفر ندوب وفد  تحدة مع ما أبداه  لفواتفق وفد الوال�ت ا يق ج يم مل ُ
يدةاملقدمة من وفدي الربازيل وإكوادور املوقرين سوف  .ج تكون نقطة انطالق 

ساء من حقوق  .51 يق توازن بني حق املؤلف وما للرجال وا سعي إىل  نوقال وفد أوروغواي إن من الرضوري ا لل حتق
ثقافة واملعرفة تعلمي وا نفاذ إىل ا ية يف ا سا لإ ل ل ن يدات . ن شأن ا تعاون  يوذكر أن أوروغواي قد جشعت عىل احلوار وا ب لتقل 

نة ا1 ناءات يف ا للجو_ ثت نة سـ سـامئة، وقدمت يف  ييل وياكراغوا – 2008 ن الشرتاك مع الربازيل و ث الويقة –شـ
SCCR/16/2بات ودور احملفوظات ناءات لألشخاص املعاقني وا شأن ا ُ اليت اقرتحت فهيا طريقة للعمل  تسـ ت ملكب وأضاف . ث

شأن ا نت أيضا العمل  نة ا1امئة  رشين  ية وا ثا بأن أوروغواي يف ا1ورة ا للج ن تبل نة لع تعلمي، ويف  سـناءات لفائدة ا ل ثت  2009سـ
ثقافة يف أوروغواي  تعلمي وا لنظم وزير ا ل يوسكو – ن حتت رعاية ا شأن آMر حامية حق املؤلف –ل ميي األول  ب حوار املربني اإل قل

ية، ويف ذ% _ج^ع، اتضح تلفة يف أمرياك الال يه وزارات تعلمي  تدريس، وقد شاركت  تعلمي وا عىل ا ن يف خم ل ت رضورة اختاذ تل
سأ¼ ناءات يف هذه ا ملإجراءات خبصوص _ ثت ية والربازيل وإكوادور . سـ بKان األفر يقوأضاف أن العمل، اùي بدأته مجموعة ا ل

تعلمي، وهو املطلوب  ناءات لصاحل ا يدات وا نة، سوف حيقق جناحا �ام يف _تفاق عىل  لوبريو وغريمه من أعضاء ا ت ي ثللج سـ تق
رسعة  .لعىل وجه ا

يع املواد وحت .52 شمل  همه، سوف  سب  ية، وقال إن الويقة اجلديدة،  بKان األفر مجدث وفد مرص مس مجموعة ا ت ح ث فل يق
توب. SCRR/22/12ثاملوجودة املقرتحة يف الويقة  ية يف شلك  ية إضا مكوأعلن أنه سوف يقدم إىل األمانة مقرتحات  ف نص 3 ُ .

باجة، هو Kتضمن نصا جديدا ل يوقال إهنا  ية إذ تضع : "ت رشية و ية ا يق ا تحد�ت اليت حتول دون  بارها ا بيف ا من ل تلت ل بع لت حتق
ياجات  تصادي األشخاص ذوي اإلعاقاتحتا تأثري _ بارها ازد�د ا تعلمي؛ وإذ تضع يف ا تحاق  تعلق ال ق ف<  ل ت ل ل عي

ية؛ وإذ تالحظ أن ا يا الر نولو تخدام ا تعمل عن بعد  يدات عىل ا ناءات وا للال مق سـ ل ي جت تك لث لتق نفاذ إىل املعارف املوجودة يف سـ
تجزأ من أهداف نظام حق املؤلف؛ وإذ تقر بأن قوانني حق املؤلف جيب أن  ية مبوجب حق املؤلف جزء ال  نفات ا يا حملم ٌملص

يع عىل  هور ومصاحل املؤلفني وغريمه من أحصاب احلقوق للوفاء لغرض األسايس  شجتوصل إىل توازن بني مصاحل ا للتت مجل
تعمل ورش  نا يق حد أدىن من مواءمة هذه ل يداته و ناءات حق املؤلف و باع هنج عاملي ال حتقاملعارف؛ وإذ تقر برضورة ا يث ت تقت سـ

تعلمي  ية  تاب األطراف ا شك القانوين اùي  يد ا1ويل من أجل احلد من ا ناءات عىل ا يدات و_ لا ن ي ل لصع ت ملعي نسـ ث لتق



SCCR/24/12 Prov. 
14 
 

رش نقل، ورضورة ضامن  ية  ثني يف حا¼ القا با موا ت بل للل تدفق العاملي للمعلومات اùي ح ية األشطة العابرة للحدود وا لو ن ع
متدة مبوجب  يدات ا ناءات وا ناسب لال تخدام غري ا ثة؛ وإذ تقر بأن _ تخدام وسائل _تصال احلد ملعيفرتض ا ي ت مل سـ ي لتقسـ ث سـ

نفاذ  يل غري مرغوب فهيا أمام ا يهنا، يؤدي إىل وضع عرا ية، أو عدم املواءمة  لالقوانني ا قحملل ". إىل املعرفة ويرض ملوارد الفكريةب
ية األخرى، خبصوص اإلجراءات املرخصة، اقرتح الوفد مادة جديدة عن اإلجراءات  نطوق اإلضا نارص ا تعلق  ُوف<  ف مل بع ي

ساخ، يه ناملربطة ال شار إلهيا يف هذه : "سـتت سات ا بحث جيزي لألفراد أو املؤ تدريس وا نفات لغرض ا تخدام ا ملا س ل ل ملص ُسـ
بل حث، أو مدرس، أو : هدة ما ييلاملعا يوتر، من  ساخ عىل قرص  ي`، مبا يف ذ% _ ساخ بأية و ِق_ ب ن سـ مكن ت سـت سـ

نف يف  يذ مبعرفة املزيد عن ا تال بة، أو ا ثني، أو ا با سمح  ساخ جائزا إذا اكن  ملصيذ، أو طالب؛ ويظل _ ل لطل لل ي ن متلم ح سـت
سه؛ وجع تاره الواحد مهنم  نفأي وقت ويف أي ماكن  تدريس أو بخي نفات ألغراض ا سة من ا نصوص ا يعات ا لل  ملص ب ل ملقتجتم

يذ أو للطالب تال تاحة :ان  نصوص  ندما تكون هذه ا يقه  تعني  هدف اùي  ترصة عىل ا ية  مألغراض  م حتق ل للمق ل ع ي  ."تعلمي
يل، ويه ثواقرتحت ا:موعة أيضا مادة أخرى عن اإلجراءات املربطة  نفات لغرض ا" :لمتت تخدام ا ملصا ُتدريس جيزي سـ ل

شار إلهيا يف هذه املعاهدة ما ييل سات ا مللألفراد أو املؤ يل بأي: س تة عن طريق ةلمتثا نفات ا رش ا ي`، مبا يف ذ%  ثب و ملص ملسـ ن
نف يف أي وقت ويف أي  تعرف عىل ا يذ  تال سمح للطالب أو  يل جائزا إذا اكن  تلفزيون؛ ويظل ا ملصاإلذاعة أو ا ل لل ي ث مل لمت

تاره الواح سه؛خيماكن  تخدام  وبنفد مهنم  يت هذه الربامج؛ وا ية و ية  نه يف برامج إذا تطفات  نف أو  سـإدراج ا ث مي ع بملص م تمق تعل
متي  متع العلمي اùي  يل من أجل ا ي`، رشيطة أن يكون هذا ا ها بأية و ثني  با بحث جيزي  نفات من أجل ا نا ي: ث سـ لل ل لمتملص يل متثح ُ

هو ناء أي  باحث اùي بدأ العرض،  يه ا مجإ تث ل تحويل ".ر آخرسـل ية ا ناول  ل وأضاف أن مثة مادة أخرى سوف  قض تت
شار إلهيا : "والرتمجة، يه سات ا بحث، لألفراد أو املؤ ية أو ا نفات جيزي، لقدر املطلوب لألغراض ا تخدام ا ملا س ل مي ملص لتعلسـ ُ

يف نفذ هذه الرتجامت وا ندما  يفه أو حتوي5،  نف أو  ييف هذه املعاهدة ترمجة ا ت ع ي تكملص لتك ُ تعلمي أو ّ تحويالت من أجل ا لات وا ل
هور بحث وال يمت إ�حهتا  للجما توزيع، يه".ل ية عن ا تاما اقرتح الوفد أيضا مادة إضا ل و ف نفات ألغراض : "ُخ تخدام ا ٍا ملص سـ

نه، مبا نف لكه أو من جزء  سخ من ا سخة أو  شار إلهيا يف هذه املعاهدة توزيع  سات ا مية جيزي لألفراد أو املؤ ملص ن ن مل س ُمي  يف تعل
ناء  يح يف أ تو سخ رضورية  ندما تكون هذه ا يذ أو الطالب،  تال نه  سخ  نف األصيل أو  ثذ% إ�حة ا ض لل ن ع لل ن لملص م م

تدريس  ".لا

ية  .53 ية أن تدرج يف الويقة األ صلوسأل الريس وفد مرص معا إذا اكن من املفرتض يف هذه املقرتحات ا ث ُنص ل َ ُ ئ
SCCR/22/12. 

تلف املقرتحات املقدمة من الربازيل وإكوادور وبريو وغريها، وأوحض وفد مرص أنه نظرا ألنه سوف .54 خم تعد ويقة تضم  ٌث ُ
ية للويقة  ثفإنه يريد إدراج األحاكم األ يت يف املداخالت SCRR/22/12صل بحث إضافة إىل املواد اليت  تعلمي وا شأن ا تل  ل ل ُب

سابقة  .لا

شابه ل .55 يد ما إذا اكن املطلوب هو إعداد يشء  بت األمانة تأ مو ك بات اليت وردت هبا املقرتحات طل تلويقة اخلاصة  ملكث
تلفة يع  سمت إىل موا خمواملداخالت و ض 3ق ُ. 

يا�ت فقط .56 ية، ويس  ي5 لوجود مقرتحات  بوأعرب وفد مرص عن  نص  .لتفض

بات ومعاهدها  .57 يات ا ثل _حتاد ا1ويل  توتوجه  مجلع ملكمم ُ(IFLA) – ية سة املعلومات اإللكرتو ن بدمع من مؤ س ٍ
ندية للمكتبات  بات ا ية ا لكو ت يدة –ملكمجع ية ملعلومات ا ثرية لاله^م و ها بإجراء دراسات  شكر لألمانة عىل  ملف  م نيف غل تلك

تعلمي بات يف دمع ا هذه ا1راسات اليت سلطت الضوء عىل دور ا رشها  تعلمي وعىل  ناءات لصاحل ا لعن ا ت ل ملكت لن ث وقال إن . سـ
ب متد عىل ا تازة  ية  تأية خدمة  مم ملكمي تع ست جمرد أماكن مادية، بل يه أيضا يف الغالب مصدر ملواد تعل يدة اليت  يات ا لجل

تخدام  ية، ألن ا ية و_فرتا ية ا يل بني الصفوف ا1را ية يوجد لفعل فرق  بKان ا تعمل، ويف ا تدريس وا سـا ض لفعل سـ ئ ن ل ل ٌل ض ٌلغ
تعلمي أمر شائع جدا ية يف ا تعمل _فرتا ٌئات ا ٌ ل ض ل ي. يب سن ا بنوأضاف أنه مع  بKان لحت ية، ميكن للعديد من ا ية ا لة ا ن لتقت لتح
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تعمل عن بعد تدريس عرب اإلنرتنت، خاصة من أجل ا توسع يف ا ية أن  نا لا ل ت ٌوذكر أن ما ييل بعض من قضا� حق املؤلف . مل
تعلمي بات ا1امعة  بري عىل دور ا ها تأثري  للاليت  ت ملكك يالت الصوية وال: ل تطفات من األفالم وا سخ من  تنع  سج ن لتص ربامج مق

هور وختزيهنا  ية إىل ا يالت الصوية والربامج اإلذا بحث؛ ونقل الصور واألفالم وا ية من أجل ا1راسة وا مجلاإلذا ع ت سج ل لتع
سامح بإدراج  بكة اإلنرتنت؛ وا سابقة عرب  تحا�ت ا بكة اإلنرتنت؛ وإ�حة أوراق _ نة عىل  ئة آ لوإ�حهتا، وذ% يف  شـ ل شـ مب م ي

شاريع د متوى خيص الغري يف  نصوص حم يا�ت وا تخراج ا بكة اإلنرتنت؛ وا تاحة عرب  ية  ية و ية ورسائل جا لرا ب سـ شـ علم مع لسـ م
شورات توزع يف ال سخ من أجل  بحث؛ وا لغرض ا ُ م نل ن ية اليت ختل صفوفل يص للمواد ا نح ترا ية؛ و ُ ا1را مي لتعلسـ خ م

يص موارد  نفات مبوجب تر نارشين  يص ا ناءات حق املؤلف يف حا¼ عدم تر تع خ خ للمصث ل نحو املوىص سـت توحة عىل ا لية  مفمي ل
تعمل عن 2012به يف إعالن ريس للعام  توى عرب احلدود بغرض ا يود املفروضة عىل توزيع ا يوسكو؛ وا ل الصادر عن ا حمل ن لقل

سات تعددة املؤ سبعد واملقررات اليت تديرها رشااكت  تان . م تان ر ياة هام  مترين مدى ا تعمل ا تعلمي وا سيوقال إن ا ي حل ل يل ئقض ملسـ
يح إال من خالل املعايري ا1ويةم شلك  ياسة العامة ال ميكن معاجلهتام  لن قضا� ا حص ب يد مما . لسـ بات  سـتفوأضاف أن ا تملك ت

بات حلق  بKان، ومن الواحض، كام أشارت رابطة ا ية يف العديد من ا ناءات لألغراض ا يه القانون من ا تنص  ل مي ت عل ملكي لتعل ث سـ
بات  ناءات ا تاملؤلف، أن معظم ا ملكت ث ية والربازيل وإكوادور سـ بKان األفر شـهتا مجموعة ا يقالواردة يف املقرتحات اليت � ل ق

ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اورة، اكن  نة ا1امئة ا رشين  ثة وا ثا ية يف ا1ورة ا تحدة األمر نوأوروغواي والوال�ت ا للج ل ل ملعمل لع يك
ياجات ا بات عىل دمع _ ميها تأثري قوي عىل قدرة ا ت لتعلت ح ملك ية بعقد . يةل تو رسعة يف ا نة عىل امليض قدما  صوحث ا ل بللج َ 

شأن  بوعات، وكذ%  برص وغريمه من العاجزين عن قراءة ا يفي ا شأن املعاهدة اخلاصة ألشخاص ا بمؤمتر دبلومايس  ملط ل لضع ب
تعلمي بات ودور احملفوظات وا لاملقرتحات املقدمة من ا1ول األعضاء خبصوص ا ُت ملك ُ. 

نظر وبادل أفضل وأعرب وفد _ .58 بادل وÚات ا سامهة يف  ته يف ا يه عن ر تحتاد األورويب وا1ول األعضاء  ل ت مل غب ف
بKان تلف ا لاملامرسات واألوضاع يف  تحول . خم تصاد األورويب من أجل ا سا رضوريني فقط لال تدريب  تعلمي وا لوقال إن ا ي ل قل ل

تصاد املعو ية يف _ نافس بفعا متع معرفة وا يا إىل  قتدر ل ت لجي ية، جم سمحان ملامرسة الاكم` للحر�ت األسا سـمل، ولكهنام أيضا  ي
ية ثاق _حتاد األورويب للحر�ت األسا يه  نص  تعلمي اùي  سـثل احلق يف ا ي عل ي مل وقال إن يف _حتاد األورويب، تقرر لك . م

بادل أفضل ا شرتكة و ية، ولكن تضع ا1ول األعضاء سو� أهدافا  ياسة ا تتدو¼ عضو ا م مي لتعلسـ وأضاف أن حامية  .ملامرساتل
نفات  تحفزي عىل إبداع ا سب، بل أيضا  ية  تو�ت  تحفزي عىل إبداع  يس من أجل ا ملصحق املؤلف مطلوبة،  لل حف مي حم تعلل ل ٌ

ية  سة ا يع املؤ ية، ومن مث فإن حامية حق املؤلف مطلوبة ليك  شطة ا ميشلك عام اليت تقع يف مصمي معل األ س تط مي ن تعلب لتعل تسـل ٌ 
توصل إىل توازن يف _حتاد  ية مباكن ا ية، وù% من األ ثل املواد ا نفات الفائقة اجلودة،  نفاذ إىل ا لاألورويب ا مه مي ملص لتعلل م

يق أهداف املصلحة العامة من Úة أخرى تدام بني حامية حق املؤلف من Úة، و حتقعادل و بة . مسـ لنسـومىض يقول إنه 
متع، فإن تطو ميي يف _حتاد األورويب وأدخل :للعديد من القطاعات األخرى يف ا يات جديدة قد غري القطاع ا نولو لتعلير   ج تك

تدريس برية عىل طرق ا لتعديالت  نقل املعرفة،  .ك ية  بحت يف الوقت احلارض أداة أسا بكة اإلنرتنت أ لوأضاف أن  سـ ص شـ
تعمل عن بعد، أو يف إطار دراسة خاصة، ويف يدية، أو ا ية ا لسواء عن طريق الصفوف ا1را تقل ثريا ما لسـ يع احلاالت،  ك  مج

نفات وغريها من  ملصتخدم املعلمون ا يعيسـ ية ضاملوا سات ا هم إلطار حق املؤلف أن يمكن املؤ ية، ومن ا مي ا س لتعلحملم 3 ُ مل
تعلمي من أداء دورمه يف العرص الرمقي سامح . لوالعاملني يف جمال ا ناءات محددة  نص عىل ا ية برن  للوقال إن اتفا ت ت ُسـ ث ق

تخدام ا مل سموح هبا سـ ها  ناءات  تدريس، وإن أنواع _ باس وا ية مبوجب حق املؤلف لغرض _ منفات ا ت ل ت حملم سص نفث سـق
يل الصويت ف< خيص  شأن األداء وا بو  ية روما ومعاهدة الو شأن حق املؤلف، ومبوجب اتفا بو  سجمبوجب معاهدة الو ب ي ب لتي ق

ناءات توفر لألع. احلقوق ا:اورة يات سـتثومىض يقول إن هذه _ يذ هذه _تفا برية من احلرية يف  ساحة  قضاء  تنف ك م
رشيعات  يذ من خالل ا توى ا1ويل، وبوضعه موضع ا يق اإلطار املقدم عىل ا تواملعاهدات، فلك بK معين  لت مل  نفتط ل سـ ُب ب ٌ

يه يف _ نصوص  نحو ا ثالث عىل ا بار اخلطوات ا ية، مع احرتام ا يفه وفقا للظروف ا ية، و علالو مل ل ل ت حملل ي خن بتك يات ط قتفا
ناءات حلق . واملعاهدات نح ا1ول األعضاء إماكية وضع ا تطرد قائال إن إطار _حتاد األورويب حلق املؤلف  تثوا ن مي سـسـ

تدريس، مبا يف ذ% إماكية بت ا1ول األعضاء  ية وألغراض ا سة ا رشيعات لصاحل املؤ ّاملؤلف واحلقوق ا:اورة يف ا نت ل مي لتعلس ل
نص عىل تعويض عا ناءات، وإن إطار _حتاد األورويب حلق املؤلف ليف أمر ا يق هذه _ ند  تثدل ألحصاب احلقوق  ب سـع تط
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ياسـهتا  ها القانوية، وفقا  ناءات يف  سامح لKول األعضاء بإدراج ا سـسمح لقدر الالزم من املرونة من خالل ا ن ت ل لي نظمسـ ُث
سوق فهيا، وأخريا، ي يات ا يدها القانوية، وخلصو ية، وتقا لا ص ن ل ل ناءات سوف لتعلمي يق هذه _ تثضمن اإلطار أيضا أن  سـب تط

ثالث بار اخلطوات ا لندرج يف إطار ا ت نقل . خي ساخ، وحلق ا ناء حلقوق _ يح إماكية وجود ا يه  تو لوأضاف أن ا ن ت ن ي سـتل ث ت سـج
نا بحث العلمي، وهو _ تدريس أو ا يح من أجل ا تو سب، ولغرض ا يح  تو هور، وحلق اإل�حة لغرض ا ثإىل ا تمجل ل ل ض ل حف ض ء سـل
ية سات ا تدريس اليت تقوم هبا املؤ شطة ا ناء الرييس أل توى _حتاد األورويب _ ترب عىل  مياùي عادة ما  س ل ن ت سـ لتعليع ئ ث سـ م ُ .

بع  يع ا1ول األعضاء ا باس يف  ناءات _ بقت ا1ول األعضاء ا توى _حتاد األورويب،  سـوذكر أنه عىل  مج ت ت ط لسـ سـ قم ث ّ
تلفة، وفقا لألعراف  رشين، بطرق  خموا يس لك لع بKان، ولكن  ثري من ا لواألطر القانوية للك بK، وأنه يوجد أيضا يف  ل ك ن

ية وسخ آيل أيضا سخ ألغراض  ناء  بKان، ا نا خشص ن ت ثل ية برن، وذ% . سـ يه تعكس أسلوب اتفا تو قوقال إنه توجد مادة يف ا ج ل ٌ
ية ناقش مرة أخرى جوانب أخ. لتعلميلألغراض ا تعد ألن  تمت قائال إن الوفد  يوا مسـ ية برنخ يذه التفا رشيعاته و قرى من  تنف  .ت

تظر أن يكون بإماكنه دراسـهتا  .59 ية عىل املقرتحات، وقال إنه  بKان األفر شكر إىل مجموعة ا نوتوجه وفد إكوادور  ييق ل ل ُ 
يقات تعلبل تقدمي   .ق

شأن _ .60 سأ¼ وعىل آرائه  شاركة خبرباته يف هذه ا تثوشكر وفد مرص _حتاد األورويب عىل ا ب مل سـمل يدات ُ لتقيناءات وا
ية برن تعلمي املوجودة مبوجب اتفا قاخلاصة  يدات ختضع . ل ناءات وا يع _ يان معني، هو أن  شأن  يحا  يوطلب تو ت مج ب ب لتقض ث سـ ٍ

ثالث بار اخلطوات ا لال رس _حتاد األورويب املادة . خت يف  ُوقال، يف هذا الصدد، إنه يريد أن يعرف  ُيف بار )2(10ك خت، ألن ا
ثال ساخ) 2(9ث املذكور يف املادة لاخلطوات ا نست � أية ص` قانوية حلقوق، إال _ ن تي تقدم ) 2(10وأضاف أن املادة . سـل

بث أو  شورات أو ا يح، يف ا تو يل ا ية، عىل  ية وا نفات األد تفادة من ا ناءات واسعة جتزي _ لا ن ض ل س ن ب ملص سـ ملت بلف ُث سـ
ية، وإضاف يالت الصوية أو املرية لألغراض ا ميا ئ ت لتعلسج سن 10ة إىل ذ%، تضع املادة لت ثل قاعدة  ح رشطني قانويني  من

تعامل وذكر املصدر  .سـ_

ئات  .61 ية من الربازيل وبريو وإكوادور ومرص، وأنه قد أعدت سلفا  فوذكر الريس بأن األمانة قد تلقت مقرتحات  ّئ ِ ُ نص ُ 
بل تلقي املقرتحات األخرية ية،  قموا  .ضيع

3وقال وفد إكوادور إن الويقة تعرب .62 ُ لفعل عن حفوى _قرتاح اùي تقدم به وفد إكوادورث ُ . 

سمى الويقة  .63 يدا يف الويقة اليت قدمهتا األمانة حتت  بريا  بري عن مقرتحه  ثورأى وفد الربازيل أنه مت ا م ث تع جتع ل
SCCR/24/7. 

ية، يه .64 ئات إضا يجري� إدراج  فواقرتح وفد  ف نح مبوجب : ن َاملوضوع غري املؤهل للحامية اليت  حق املؤلف، وامل× ُتم
ناول  ية؛ وحمك  ترياد اخلاص للمواد ا ية من أجل _ ية؛ وأحاكم الختاذ قرارات تربوية و يتالعام؛ واحلقوق _ج^ مي سـ علم لتعلع

توحة؛  ية ا ناءات محددة للعلوم؛ وترصحي يدمع تطوير املوارد ا ملف_لزتامات احملدودة ملقديم خدمة اإلنرتنت؛ وا ميث لتعلت  ُسـ ّ
نف احملمي لصاحل الصحة العامة واألمن العام؛ وإدراج وحقوق  تخدام ا شخيص بغرض ا1راسة؛ وا تخدام ا ملص_ سـ ل سـ

بحوث املمو¼ من املال العام ية؛ و_طالع عىل ا نف أو موضوع احلقوق ا:اورة يف املواد ا ا ُ ل مي  .لتعلملص

ية عن سعادته برؤية قوامئ ا .65 تحدة األمر لفوأعرب وفد الوال�ت ا يك ئات اليت قد�ا وفدا إكوادور والربازيل املوقرانمل ُ .
ها يع القوامئ أو د ناسب إلبداء بعض املقرتحات  جموسأل الريس ما إذا اكن هذا هو الوقت ا تجمئ لمل تدابري . َ لوأضاف أن ا

تخدام أل ناك حا¼ مماث` ملوضوع _ تا القامئتني؛ وأن  ثال، مذكورة يف  يل ا ية، عىل  نولو سـا ه لك مل ٌس ب ج يةلتك  .تعلميغراض تربوية و

ئات .66 يل عدد ا نوع من املامرسة من أجل  لفوجشع الريس عىل هذا ا تقلئ ل ُ شاهبة.  يع املقرتحات ا توقال إنه ال بأس من   .ملجتم
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ية، ووافق عىل اقرتاح الريس .67 تحدة األمر ئوشكر وفد إكوادور الوال�ت ا يك مل ٌوقال إن األمر مؤكد خبصوص تدابري . ُ
نولو جامحلاية ا شاهبة؛ وù% توجد لتك بدو  تطابقة تطابقا �ما يف حاالت أخرى، رمغ أهنا  ست  ئات املقرتحة  تية، ولكن ا ت مي مل لف

ها مع الربازيل ضيححاجة إىل تو ٌ. 

شأن  .68 شة مع إكوادور  نا نه اقرتح إجراء  ية، و نولو تدابري امحلاية ا تعلق  بووافق وفد الربازيل عىل ا1مج ف<  ق ب مي لك ج لتك
يع  . األخرىضاملوا

بدهيا الوفود يف هذه اللحظة، ألن 1يه بعض  .69 يقات اليت من املفرتض أن  شأن نوع ا يحا  ييل تو توطلب وفد  تعل ب ض لشـ
نة نظر فهيا ا للجاملقرتحات اجلديدة يود أن يقد�ا   .لت

تلقى أكرب قدر  .70 بغي أن  نة  ييل بأن ا يقات  ية يف معرض رده عىل  تحدة األمر توأوىص وفد الوال�ت ا ي للج شـ تعل نمل يك
ها يف وقت الحقمم نة واألفاكر يف هذه املرح`، مث حتاول اخزتا ئات ا لكن من ا ملمك يد . لف نة إذا اكنت تريد تو حوأضاف أن ا للج

يد أن تأيت ا1ول األعضاء بأفاكر جديدة يف مرح` الحقة  .ملفاملقرتحات، فلن يكن من ا

ية عىل هذا _قرتاح .71 تحدة األمر يكشكر الريس الوال�ت ا ملئ يدة يف هذا _قرتاح أنه ال ميكن وقال إ. ُ شلكة الو حن ا مل
يل واملقارنة يف هذه املرح` تح يع املقرتحات يف ويقة واحدة  لوضع  لل ث  .مج

يقات  .72 تاح فهيا الفرصة للوفود لرؤية القامئة؛ وù% اقرتح تلقي ا نة بأن هذه يه أول مرة  ييل ا تعلوذكر وفد  ت للج لشـ ُ َ ُ 
يغة صو_قرتاحات األوية مث وضع  تايلل يوم ا ل مجمعة من الويقة  لل ث  ُ. 

بالد  .73 يجري�؛ وù% ميكن إضافة مقرتحات مجموعة ا ية مقدم من  ئات إضا يد بإدراج  لوقال الريس إن _قرتاح الو ن ٌ  ُ ف ف ح ُئ
يغة موحدة ية حاملا توضع  صاألفر ُ  .يق

سأ¼،  .74 يح ا تو ناك حاجة إىل مزيد من الوقت  ملوأبلغ وفد الربازيل الريس بأن  ض ل ه َ ئ نة ُ للجواقرتح أن يعاود احلديث إىل ا ُ
تايل يوم ا سة ا ليف بداية  ل  .جل

ية .75 تا سة ا يد يف ا تو ية ا ئات اليت مت تلقهيا لفعل، وأن جترى  لواقرتح الريس أن تعمل األمانة عىل أساس ا ل جلل ل حمعل لف ُئ ُ ُ. 

تابة إلدرا .76 ييل معا إذا اكن من املمكن إرسال مقرتح جديد إىل األمانة  كوسأل وفد  شـ  .جه يف القامئةُ

تابة .77 سن إرسال املقرتحات إىل األمانة  كوأكد الريس أن ذ% ممكن، وأنه  يُسـتح ُ ئ . 

ها حدوث  .78 سة أخرى ميكن عىل أسا ناك ويقة شام` جاهزة  سووافق وفد إكوادور عىل اقرتاح الريس بأن تكون  جللئ ث ه ُ
 .املفاوضات

تع .79 مسـوسأل وفد مرص معا إذا اكن وفد _حتاد األورويب    .دا لإلجابة عن سؤا�ُ

يس من دور  .80 تقد أنه  سؤال املرصي ألنه  يه أنه مل جيب عن ا لوأوحض وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  يعف ل ْ ُ ُ
تدى ية برن يف هذا ا سري اتفا ناقش  ن_حتاد األورويب أن  تف ملي بار اخلطوات . ق ختوقال إنه فقط يذكر ا1ول األعضاء بأن ا 3

تىض املاد ثالث  مبقا شأن حق املؤلف واملادة 10ي من اتفاق تربس واملادة 13ة ل بو  ب من معاهدة الو بو 16ي ي من معاهدة الو
يدات، وإضافة إىل ذ%، وفقا للك هذه _لزتامات  ناءات وا يع _ بق عىل  يل الصويت  يشأن األداء وا ت مج يط سج لتقب ثل سـ ت ُ

رشيعات _حتاد األو ثالث، جعلت  بار اخلطوات ا تحرتام ا لخ يه ت تو يدات مبوجب ا ناءات وا يع _ جرويب  لث ي ت لتقمج سـ
2001/29/ECثالث بار اخلطوات ا ل خاضعة ال  .خت
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يوم  .81 تلف املقرتحات اليت وردت يف ا يع  بع يف  يه الوفود عرب الويقة، ورشح الهنج ا لودعا الريس األمانة إىل تو خم جتم ت ملُث ج َئ ُ
تلف الوفود سابق من  خما  .ل

مجوأوحضت األمانة أهنا أدرجت  .82 شة ومقرتحات ُ نا ية املطروحة  يع األسا تلمة، مبا فهيا املوا نصوص ا قيع ا للم سـ ض سـ َل ملُ
ناوين تعرب ها إجياد  نصوص، وحاولت بلك و 3ا ُ ع توىسعل نوان الويقة هو . حمل عن ا ثوقالت إن  يدات "ع يع  يرشوع  تقجتم م

ية ية وا سات ا ناءات لفائدة املؤ ثوا مي س بحت لسـ لتعل ي"ث ثا بدأ يف الصفحة ا ن، وإهنا  ل تقاة من _قرتاح ت بعض األحاكم العامة ا سـة  ملُب
يدات  تخدمة داخل ا يدون، واملواد ا تعاريف وا باجة، وا ية مبا يف ذ% ا1 بKان األفر ته مجموعة ا ياùي قد سـ ل ي تقل لسـ ململ تف يق م

تايل سم ا بحث يف ا تعلمي وا ناءات اخلاصة  لو_ لق ل لل ثت نص األصيل . سـ تضمن � من ا نصوص  لوأضافت أن هذه ا ت ل
يت أمسو سام اليت أ ية يف هذه األ نصوص اإلضا عطا ق ُل ية حىت الصفحة . ف ثا تد من الصفحة ا سم العام  نوذكرت أن ا ل مي لق

بحث تعلمي وا ناءات اخلاصة  يدات و_ تعلقة  تضمن األحاكم ا سة  لالرابعة، وأن الصفحة اخلا لل ت ي مل ت ثم سـ 3وقالت إن مقديم . لتق ُ
تلفة، سواء أاكنت نصوصا  با أجبد�، ومذكورون مع �املقرتحات ا شة، مربون يف املقام األول تر نا ية  يع أسا تيأو موا ت ق للم سـ ض ُ

يع. مقرتحاهتم يد املوا تو بذل أية حماو¼  يد، مل  تو ضوبعد ا ل ت حل توي عىل املقرتح املقدم من مجموعة . ح سم  وذكرت أن هذا ا ُ حي لق
يه املادة  ية، مبا  بKان األفر فا يق شلك انهتااك حلق املؤلف، مث  واإلجراءات املرخصة، و15ل شأن ما لن  يعىل اقرتاح الربازيل  ب

ية، واملقرتح املقدم من إكوادور وبريو وأوروغواي خبصوص  يع األسا شأن املوا ييل وإكوادور ويجري�  مقرتحات من  ُ سـ ض ب ن شـ
يط الرمقي ها يف ا ناءات وتو يدات و_ حملحتديث ا ت يعي سـث سـتق يع ومضت تقول إنه بعد ذ% ترد يف ال. ل نة موا ثا ضصفحة ا مل

ها، ويه يصا  ست موÚة  ية ولكن  ية وا سات ا تعلق ملؤ لحمددة  خص ي ث مي س ت ُ ل لبح يا�ت، واحلقوق : لتعل يات وقواعد ا بالرب لجم
سحوبة أو اليت نفدت  نفات ا مية، وا نفات ا تصدير، وا ترياد وا ية، والعقود، و_ ملا:اورة، وتدابري امحلاية ا ملص ملص ل سـ ليتن لتق

بحوث املمو¼ من طبعاهتا،  توحة، وا ية ا واملوارد ا ُ ل ملفمي نا ا1ول األعضاء املال العاملتعل يع اليت أ ت، وهذه يه لك املوا عطض
ية سات ا شة املؤ نا تضمهنا  بغي أن  شأهنا واليت  ية  يع أسا شأهنا أو اقرتحت موا تلفة نصوصا  ثا س ق ت ي ب سـ ض ب �لبح م متت . ن ختوا

رشة توجد  سابعة  عقائ` إن يف الصفحة ا يع أخرى، وهذه مقرتحات أخرى وردت ويه ذات طابع أمعل ّموا  .ض

شة .83 نا يد ا سأ¼  شأن ا يدا  يال إرشاد�  ية أن الويقة تقدم د تحدة األمر قورأى وفد الوال�ت ا مل مل ب ل ث قمل مف يك ويف معرض . ُ
شأن ال بادل اخلربات والعمل  هم  يا، قال إن من ا نوب أفر يقات وفد  ببريه عن رأيه يف  ت تعل َتع َ مل يق ثويقة عىل وضع القضا� يف ج

ئات ملعاجلهتا يف إطار دويل  .لفا

سات  .84 يدات للمؤ ناءات وا ناوهلام يف إطار _ تعني  تني  تني  سأ ناك  يا أن  نوب أفر سوأوحض وفد  ي ت ت ي �م ل م لتقه ث يق سـج ُ
بادل اخلربات ية؛ واألخرى يه  يع املقرتحات ا سأ¼ األوىل يه  ية، ا ية وا تا نص جتم مل ث لمي لبح  .لتعل

تازا إلجياد أفاكر ومقرتحات من ُواتفق وفد .85 ثل أساسا  يا عىل أن الويقة  نوب أفر ية مع  تحدة األمر مم الوال�ت ا مت ث يقمل ج يك
 .أجل وضع إطار قانوين

ية .86 ية وا سات ا تني جديدتني خبصوص املؤ ية اقرتحت  بKان األفر ثوذكر وفد مرص أن مجموعة ا مي س ئ لبحل لتعلُ ف وقال إن . يق
تعلق بربامج ا ئة األوىل  تا ية 16حلاسوب ويه ترد يف املادة لف بKان األفر يق من اقرتاح مجموعة ا ، SCCR/22/12 %ùل

يدات  نوان  ئة جديدة  نيص إىل الويقة، وإضافة إىل ذ%، اقرتحت ا:موعة أيضا  يسوف تكفي إضافة هذا _قرتاح ا بع ث تقل ف
تعدي  .لعىل جزاءات ا

رش .87 شكر لألمانة عىل إعداد  موتوجه وفد الربازيل  ل ية ُ ية وا سات ا ناءات للمؤ يدات وا ثوع مجموعة  مي س ت بحي لسـ لتعل ث تق
ية اليت قدمت حىت اآلن يع _قرتاحات ا تضمن  3اùي  نص مج ُي  .ل

بار اخلطوات  .88 ئة أو املقرتح املحدد هو نطاق ا نوان ا توطلب وفد إكوادور من األمانة أن تراعي أن يكون  خع  ُ لف
ثالث، وذ% يف املقرتح املقدم من إكوا ا ُ  .دور وبريو وأوروغوايل
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بات ودور  .89 شواغل خبصوص طريقة العمل املقررة  يه بعض ا ُوأMر وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ت للمكل  ُ ف ُ
نظمي الويقة،  ية، وهو ما سوف يمكن بعد ذ% من  ئات املوا ها يمت _تفاق أوال عىل قامئة من ا ثاحملفوظات، واليت وفقا  ت 3يع ُ ض لف ل

ية اليت اقرتحهتا الربازيل وإكوادور ويجري� ترد حتت هذه ثإال أن الوي ئات املوا يع، وا توافقة مع املوا ناوين  نقة هبا  يع ض ضع لف م
ية ئات فر ها  ناوين بو عا فلع نا سوف . صف يع، وأ شأن اقرتاح من إكوادور والربازيل 1مج املوا نة تعمل  بدو أن ا نوقال إنه  ض ب للج ي

تخذ ذ% نتفق أوال عىل هذا ا1مج مث  نظمي الوMئق، وأضاف أن _حتاد األورويب ن  كام أشار وفد الوال�ت –لت أساسا 
تحدة  نة–ملا بادل خرباته مع ا سابق يف تقدمي خرباته، ويود مواص`  يوم ا للج رشع أيضا يف ا ت ل  .ل

ناءات اخلاصة  .90 يدات و_ سـمي ا ها القرتاح _حتاد األورويب، أال وهو  للوأوحضت األمانة  ت ي تق ثف سـهم لتق بحث ُ لتعلمي وا
ية يع أسا سـإىل موا نصوص . ض توضع ا يا أو حنو ذ%  ـي هبا احلال إىل ثالثني موضوعا أسا لوقالت إن الويقة سوف  ل سـ ي نهتث

بون يف اإلبقاء عىل . حتهتا بدو أن بعض مقديم _قرتاحات ير نظمي الويقة، ولكن  ي`  يد و تأ غوأضافت أن هذه  3 ي ث ت سـ ك ُل ل ٌ
ية معا  .لنصمقرتحاهتم ا

ترصحيات األخرى وأشا .91 يا�ت أو املداخالت أو ا ية، أما ا يعة املامرسة يه تقدمي مقرتحات  لر وفد مرص إىل أن  ب نص لب ط ُ
بKان يع ا ية املقدمة من  نة، ولكن ف< خيص الويقة، جيب أال تركز إال عىل املقرتحات ا بع يف ا سجل  لسوف  مج نص ث للج لط ت لف 3 ُ  ُ. 

بط خطة  .92 لضوطلب وفد بريو أن يعرف  ب`ُ  .ملقالعمل يف األ�م ا

نح  .93 توها، ومل  يث إن الويقة قد وزعت  شأن الويقة،  شاور  تاج إىل ا سـوأشار الريس إىل أن ا:موعات  ل ث ث ب ت تتح 3سـ ُ ح لئ
ثال  ية،  ياق املقرتحات ا ها يف  شار يجب  ية  مفللمجموعات فرصة دراسـهتا يف لك مجموعة عىل حدة، أما اخلربات الو نص سـ ت لن كط ف

يةيف حا¼ وجود موض سريه عىل أساس اخلربة الو ميكن  رشوع،  نوع ورد يف ا طتف ف  .مل

شأن الويقة .94 شاور  ثودعا الريس الوفود إىل مواص` _ج^ع بعد ا ب لت ُ  .ئ

ئات اليت اقرتحهتا  .95 ية والاكرييب توصلت إىل موقف خبصوص ا لفوأشار وفد الربازيل إىل أن مجموعة بKان أمرياك الال تين ُ
بعض . إكوادور أيضاالربازيل واليت اقرتحهتا  يغة املقرتحة  نة تقريرا عن ا سق ا:موعة سوف يرفع إىل ا لوأضاف أن  لص للج من

ئات بعد ا1مج  .لفا

يط املقرتحات األوية، ال سـ< يف الصفحة  .96 ية والاكرييب حتاول  لوأشار وفد بريو إىل أن مجموعة بKان أمرياك الال سـ بي تت ن
ن ئات من بKان ا يث توجد مخس  سادسة  ملا فل ئة واحدةح ها يف  فطقة تقرتح ا:موعة د بغي أن . جم ئة  نوان ا نوقال إن  يلف ع

تايل نحو ا ليكون عىل ا يات : "ل ثال ال احلرص أوجه األداء، و يل ا ية، مبا يف ذ% عىل  معلألغراض تربوية أو  مل س بمي تعل
ية، والرت ية يف الصفوف ا1را نفات  ية أو أجزاء من  نفات  ساخ، وتوزيع  سـ_ محم مص محم مص تحويرات، وأشاكل سـتن لجامت، وا

تحويل األخرى ية واإلكوادورية ". لا شاهبة جدا، –ث يف الصفحة العارشة من ويقة األمانة –يلوأضاف أن املقرتحات الرباز مت 
نوان واحد، هو ها يف  توصل إىل اتفاق 1 عومت ا ية: "جمل نولو جتدابري امحلاية ا  ".لتك

ية-مجهورية (إيران ُوحتدث وفد  .97 ست  مس)م اإلسال ئات املقرتحة  يا، وأشار إىل أن قامئة ا ي مجموعة بKان آ لسـ ِ لف
يدية من العمل ية أخرى يف هذه املرح` ا بون بأية إضافة  هشام`، وأهنم ير لمتنص يب بلك أشاكل . ح حوقال إنه رمغ الرت

يع ناسب إدراج هذه اخلربات يف نص ا تجمشاركة ا1ول األعضاء خبرباهتا، لن يكون من ا مل نصوص وأضا. لم لف أن مقرت� ا ُ
يق نوع من  سعي إىل  رشح ملقرتحاهتم هبدف ا يح وا تو ئات مدعوون إىل تقدمي مزيد من ا شات القامئة عىل ا نا ٍيف ا حتق للف ض ل ق لمل ٍ ِ

نص تلفة يف ا يارات ا يل عدد ا تقارب و لا � خل تقل  .ل

تداخ` ب .98 يا مس ا:موعة ء، ورأى أن بعض املقرتحات عامة و ٌوحتدث وفد إيطا م ٌ وقال إن ا:موعة تطلب . عد اليشءل
 .ثإدراج اآلراء اليت أعربت عهنا الوفود يف الويقة
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نحو  .99 ها عىل ا ئة أخرى يكون ا سابعة  ئات، واقرتح أن تضاف يف الصفحة ا تان الهنج القامئ عىل ا لوأيد وفد  ل مسسـ ف ٌلف ُ ك ُ 
تايل ية وإجياد أوجه مرونة جديدة يف نظا: "لا ية لتعزيز أوجه املرونة احلا تب املدر سـم حق املؤلف لضامن احلصول عىل ا لك

ية بأسعار معقو¼ تايل". لتعلميواملواد ا نحو ا ئة أخرى عىل ا لوإضافة إىل ذ%، طلب أيضا إضافة  ل بحوث : "ف ل_طالع عىل ا
ية املمو¼ من املال العام ثل املم"لعلما بKان،  سأ¼ يه أن بعض ا م، والفكرة العامة اليت آلت إىل هذه ا ل تحدة، مل مللكة ا

ية املمو¼ من  بحوث ا ُرشعت مؤخرا يف إ�حة ا لعلم يةاملال العامل سات ا تاحة للجامعات واملؤ يث تكون  ث  س لبححب  .م

رشة .100 سادسة  تلفا عن _قرتاح الوارد يف الصفحة ا ثاين  تان ا عوسأل الريس معا إذا اكن اقرتاح  ل خم ل كسـ  ُ  .ئ

سا .101 تان إىل أن _قرتاحني  يوأشار وفد  لسـ ك نه ميكن أن يعمل مع مقديم هذا _قرتاح ُ 3 سواء عىل وجه ا1قة، و ُ لك
شرتكة تعكس شواغ5 يغة  معىل الوصول إىل   .ص

يا .102 يان اùي أدلت به مجموعة بKان آ ية تؤيد ا بKان األفر سـوذكر وفد مرص أن مجموعة ا ب لل يق ئات اجلديدة . ُ لفوقال إن ا
شة، وخاصة _طال نا يدة حقا  قاملقرتحة  للم ٌ ية املمو¼ من املال العاممف بحوث ا لعلمع عىل ا بKان . ل لومىض يقول إن مجموعة ا

بح نصه يث  نوان  يف بعض اللكامت إىل ا ية تود أن  يصاألفر حب لع تض يدات : يق شأن  ية  يرشوع مجموعة املقرتحات ا ب تقنص لم
ية واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى أيضا ية وا سات ا ناءات للمؤ ثوا مي س بحت لسـ لتعل تعاريف، وأضاف. ث ل أنه، ف< خيص ا

تلفة ناوها يف ويقة  بات ودور احملفوظات، ألنه سوف يمت  تعلقة  تعاريف أو املراجع ا خمبغي يف هذه املرح` حذف ا ث ت ت مل ل لي ُن . ملك
ية، وتقرتح أيضا إضافة فصل نوان املوجود يف الصفحة العارشة إىل تدابري امحلاية ا يري ا نوقال إن ا:موعة تقرتح  لع  جديد لتقتغ

ناءات لفائدة  تثيدات و_ سـي نص الوارد يف اقرتاح مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقاتللتق ل، وتقرتح يف هذا الصدد إدراج ا
ية  بKان األفر يقا  .9 و8 و7 و6 و5، ال سـ< املواد SCCR/22/12ل

ناءا .103 شأن ا شات  نا بدء  يدا للغاية  ثل أساسا  يع  يجري� إىل أن ا ثوأشار وفد  م تج ب ق ل مي تجم سـن ل تعلمي ُ يدات  للت و تقي
بحث نود . لوا رشة حتت ا سابعة  يجري� يف الصفحة ا يجري� يود إدراج _قرتاح املقدم من  بوقال إن وفد  ل ن لن ع  44 و43 و42ُ

بحث45و تعلمي وا ناءات اخلاصة  يدات و_ ل يف ا لل ت ثي سـ ئة . لتق ئات، أال ويه ا بعض ا نصوص  ياغة قامئة عىل ا لفوقدم  لف ل ل ص 2 :
نفاد احل ئة ستا ئة : 5لفقوق، وا ناءات محددة للعلوم، وا لفا ث ُسـ ئة : 4ت تعامل مع _لزتام احملدود ملقديم خدمة اإلنرتنت، وا لفا ل

بحوث املمو¼ من : 10 ئة املال العامل_طالع عىل ا ئة : 13لف، وا بحث، وا تدريس وا1راسة وا يل ا لفاحلق يف  ل ل : 14تسه
ناءات لقوانني حامية قواعد  تثيدات وا سـي يا�تتق  .لبا

يل  .104 نذ  يه، وأيد املداخ` اليت أدلت به  ية األوروية مس _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  قلوحتدث وفد املفو ب مض َف  ُ
بغي . ا:موعة ء سب، بل  ية  بغي أال ترد هبا _قرتاحات ا نوقال إن _حتاد األورويب يرى أن ويقة العمل املجمعة  ين حف نص ي لث  ُ
بات ودور احملفوظاتلتعأن ترد هبا ا ُيقات أيضا، كام هو احلال يف الويقة اخلاصة  ت ث ئات، . ملكل بع يف ا لفوخبصوص الهنج ا ملت

شمو¼ ئات املحددة ا شأن ا تقارا إىل الوضوح  ئات وا ثريا بني ا ناك تداخال  ملقال إن  ب ك ه ُ لف ف ناك حاجة إىل . لف هوأضاف أن 
يحات من مقديم _قرتاحات وبعض ا تو 3بعض ا ض ث`ُل تجاوز نطاق العمل يف إطار هذا . مأل ئات  تمت قائال إن بعض ا توا لف خ

سحوبة، أو الرتجامت نفات ا ثل العقود، أو ا ملاملوضوع،  ملص  .م

ئات .105 تصار بعض ا شأن _قرتاح ا1اعي إىل ا ية والاكرييب  يان مجموعة بKان أمرياك الال سلفادور  لفوأيد وفد ا خ بن ي ب تل ُ  .
تني إضا يواقرتح إدراج  فئ ية الفعا¼ للحامية، وسوف يقدم ف نولو تدابري ا تعلق إحداهام مبعلومات عن إدارة احلقوق وا تني،  ُ ج لتك ل ت

ناسب تني يف الوقت ا تني اإلضا يال يف صلب هاتني ا ملرشح أكرث  ي ئ فتفص لف تعلق بأفضل املامرسات . ٌ ية  ثا ئة ا توذكر أن ا ن ل لف
ن يق _ بادل اخلربات و تثواخلربات، مبا يف ذ%  ب سـت يداتتط  .لتقياءات وا

ئات  .106 شأن دمج عدد من ا ية والاكرييب  ته مجموعة بKان أمرياك الال هد اùي بذ ية  هورية ا لفورحب وفد ا ن جل يك بمجل ي تل لتشـ ُ 
ية. ثيف الويقة ثل تداخالت إضا ية أدخلت  ئات إضا ناك لألسف  فوقال إن  ف متف وأضاف أنه يف هذا الصدد ال بد من دمج . ُه
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ئات ذ ئات وا لفعدد ا يل يف بعض احلاالتلف ها  ها، وو لتفصاهتا، وتو صف نفد أو . ضيح ساهامت ا1ول األعضاء مل  ستوقال إن  ُم ت
توبة ساهامت ا يغة هذه ا يد  بغي أال  توبة، و ساهامت  تقدمي  ساحة  ناك  بغي أن تظل  يد، و ملكبغي أال  تق ن مك ن تق ملن ص ي م ل م ه ي ُي ُ. 

نوان .107 شأن  تحدة إىل اقرتاح مرص  عوأشار وفد الوال�ت ا ب مل شة ُ نا بريا يف  تا  نة قد أمضت و ق الويقة، وقال إن ا ك للج مث ق
نة للجنوان الويقة يف دورة سابقة من دورات ا ث نوان ميكن أن يكون. ع يقات : "لعوذكر أن ا تضمن ا تة  تعلويقة معل مؤ ت لث ق

ناسب  توصل إىل صك قانوين دويل  ية  مو_قرتاحات ا لل يدات) يف أي شلك اكن(لنص ناءات وا يشأن _ ت لتقب ث  لفائدة سـ
بات ودور احملفوظات ُا نوان للويقة كام حدث يف ". ملكت شأن  ثوأضاف أن الوفد سوف يؤسفه _هنامك يف نقاش طويل  ع ب

نة ية  للجا1ورة املا نوان الويقة. ض تحدث عن  يني أن  سقني اإل تمت قائال إنه ميكن :موعة صغرية من ا ثوا ع ت مي قلن مل  .خ

تني  .108 تني املطرو حوقال وفد مرص إن ا بات ودور احملفوظات مقحم يف لقضي نوان ويقة العمل اخلاصة  ٌتان، و ُ ُ ت ث ملكع تلفخم
يا، إنه جمرد اقرتاح نيص،  نظر حا يد ا ية  يعة الصك يف ا ناقش  يعة الصك، وال  شة  نا بب  ية  لهذه ا ل لقض ب ت ب ق قلقض م طس ُط ب

نوان ئة اإلعاقات األخرى يف ا لعوأيضا إلضافة إىل ذ%، تقرتح مرص إضافة   .ف

سقون ووافق و .109 توىل ا نوان الويقة، وأوىص مرة أخرى بأن  تحدة عىل إدراج اإلعاقات األخرى يف  نفد الوال�ت ا ي ث ع ململ ُ
نوان يقة  ياغة ا1 بعض �مة وضع ا يون إلضافة إىل ا سقون اإل يون أو ا للعاإل لص ل مي ن قمي َ قل بة . ملقل هم جدا  لنسـوقال إن من ا مل

شة اخلا نا تحدة أن تعامل ا قللوال�ت ا مل ية، رمغ ُمل يدات ا شة ا نا ساوية مع  بات ودور احملفوظات معام`  ميصة  ي ق ت لتعلت تق م لملك م ُ
تني يعة الو تالف يف  يقوجود بعض _ ثخ  .طب

ئات،  .110 شأن ا لفواتفق الريس مع رأي _حتاد األورويب القائل بأنه يف حا¼ عدم وجود رشح من مقديم _قرتاحات  بئ 3 ُ ُ
تداخ`فسوف يكون من الصعب جدا أن حناول  بدو  ئات اليت  محىت دمج بعض هذه ا بدأ مبحاو¼ . تلف هم أن  نوقال إن من ا مل

ئات أو عىل األقل  يام مبحاو¼ 1مج ما اقرتح من هذه ا يد ذ% ا بارات وجزية عىل األقل حىت ميكن  ئات  لفرشح هذه ا لق ُلف بع ُبع
سادسة، واقرتح. فهمه ئات توجد يف الصفحة ا لوأضاف أن أول مجموعة من ا ييل وإكوادورلف  .شـهتا الربازيل، مث بريو و

تصار  .111 سابقة من أجل ا يد املقرتحات ا ية والاكرييب حياول تو خوأوحض وفد بريو أن اقرتاح مجموعة بKان أمرياك الال ح لن تي ُ
نطلق سابقة، ومن هذا ا ئات املربطة ا ئة اليت قد تضم هذه ا نوان  ياغة  تلفة وحماو¼  ئات ا ملقامئة هذه ا ل ت ع ص �لف للف ، من لف

ئة رمق  يه أن ا تفق  لفا عل ية – 3مل تخدام ألغراض تربوية وتدر سـ _ ت× –يسـ ب ويه مقرتح برازييل سابق، تربط ارباطا ويقا  ث ت ت
ييل ئة واحدة محددة اقرتحهتا يف األصل  شلك جزءا من املقرتح اإلكوادوري و تخدامات املحددة اليت  شـ_ ت سـ ُ بف تطرد . ُ سـوا

تخدامات  سابقة؛ واألداء سـقائال إن هذه _ نة ا ثا ئة ا ية، ا ساخ ألغراض  ية يه _ لألغراض تربوية وتدر ل مي ن مسـ لف تعل سـت ي
ية  نفات  سابقة؛ وتوزيع  سابعة ا ئة ا تحويرات، ا تحويالت وا سابقة؛ والرتجامت وا سة ا ئة اخلا ية، ا محمألغراض  مص ل ل ل ل ل م لفمي لف تعل

ييل ا ية، مقرتح  ية يف الصفوف ا1را نفات  لأو أجزاء من  شـ سـ محم تخدامات، . سابق رمق ثالثةمص سـومىض يقول إن ت× _
تخدامات نطلق، ا ٌمن هذا ا سـ ساخ أو األداء أو  مل ها، ألن _ ية، ومن املمكن د ية و نحمددة ألغراض تربوية وتدر مي سـتسـ جم تعل ي

تخدامات  تخدامات، ويف الهناية توجد إشارة عامة إىل _ تلفة من _ ها أنواع  توزيع  تحويل أو ا سـا سـ خم ل ٌل ٌ اليت ألغراض لك
يد إماكية وجود أنواع أخرى من األغراض  تخدامات األربعة، ولكن دون  ية، ويرد ذكر _ ية و نتربوية وتدر ي سـ مي تقسـ تعل ي

ية تدر سـالرتبوية وا تني . يل بريا ألن ا توجب رشحا  نه ال  ية، و تدابري ا ناك دجما آخر خبصوص ا ئوأضاف أن  ك سـ ن ل لفه يلف لك
تني تدوران حول هذا املوضوع سا بقا تخدام مصطلح ل تالف يف ا سـ، وال يوجد سوى ا  ".امحلاية"خ

تطلب إيضاحا .112 ناك بعض املقرتحات املقدمة من إكوادور ال تزال  توأشار الريس إىل أن  ه ُ ُ  .ئ

شرتك الصادر عن مجموعة بKان  .113 يان ا ئات مل تدرج يف ا سادسة من  ملوأشار وفد إكوادور إىل ما ورد يف الصفحة ا ب لل َ ُ ف
ية ناس .  والاكرييبتينأمرياك الال نقل إىل عامة ا شري إىل اإل�حة عىل أساس تفاعيل وا سادسة اليت  ئة ا لوقال إن أوها يه ا ل ت ل لف ل

يل الصويت، وهذا موضوع  شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  يه يف معاهدة الو شار إ نحو ا ٌعىل ا سج ب ي ب ي ل مل لتل
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نفصل ملا � من آMر ع شلك  تعامل معه  مجيب ا ب يط الرمقيل ها ا1مج اùي قامت . حملىل ا ئة األخرى اليت مل  ُوذكر أن ا شمل يلف
ئة رمق  ية والاكرييب يه ا لفبه مجموعة بKان أمرياك الال تعلمي عن بعد، 9تين سابعة من الويقة وتركز عىل ا ل الواردة يف الصفحة ا ث 3ل

ية و� ه نفات ألغراض  تخدام ا ٍوهذا أيضا شلك من أشاكل ا ميتعل ملص ته اخلاصةٍسـ ئة رمق  .يو  الواردة يف الصفحة 10لفوا
تقدمي تعلمي خاص للمعاقني ناءات الالزمة  شري إىل _ لها، اليت  ت ثت سـس تعلق لزتامات ذات . نف ئة األوىل  تمت قائال إن ا توا لف خ

يهنم من وÚة نظر شام`، و تحديث قوا نة  هام اليت يقوم هبا أعضاء ا شري إىل ا نطابع عام ألهنا  لمل للج ئات األخرى ت ترب ا لفقد  َ ُتع
ئة رمق  نفذ هبا ا1ول هذه _لزتامات ألن ا لفطرقا  ُ ُ 3 ُ بغي أن تكون 1ت نة  تخدامات  ناءات محددة أو ا شري إىل ا ن ال  يث ي سـ ت ت مع  ُسـ ُ

ناءات شأن _ يه ا1ول إىل اتفاق عام  توصل  سب إىل وضع  شري  ناءات، بل  ثا ف تث ب ت حف ت سـت ٍسـ ٍ. 

يان  .114 ند ا َوأيد وفد ا ب له ل ُ ندوب إكوادور املوقر نقل . ماùي أدىل به  متل عىل حق اإل�حة وا بغي أن  ئة  لوقال إن ا تشـي ن لف
تعمل عن بعد ئة ا هور واإلرسال أيضا ألن هذه األمور �مة جدا، ال سـ< يف  لإىل ا يب ثاين هو موضوع . ٌمجل ند ا لوذكر أن ا لب

بحث بKان األعضاء قد وضعت جوانب �مة جد. لا ثة لومىض يقول إن ا ثا ئة ا لا يف ا ل تخدام ألغراض تربوية –لف سـ _
ية  بحث دون غريها–يسـوتدر ئات أغراض ا ناول إحدى ا بغي أن  ل ولكن  ت لفي ت يا�ت، ذكر أن الرتكزي . ن لبوخبصوص قواعد ا

ية يا�ت غري األ ية، ويس عىل قواعد ا يا�ت األ صلبغي أن يكون عىل قواعد ا ب صل ب لي لل بري عن. ن ٌوقال إن حق املؤلف   أفاكر تع
ية يا�ت أيضا محلاية مبوجب حق املؤلف إذا اكنت أ تع قاعدة ا  %ùصلتكرة يف شلك مادي، و ب مت لب ت َ َ وأضاف أن مثة . ُم

نف وأال "مصنف"تعريف �م آخر هو تعريف مصطلح  شمل أي  بغي أن  يٌق جدا، و تعريف  مص، وقال إن هذا ا ي ي ض نل
بغي  ية، بل  ية وا نفات األد نترص عىل ا ييق ن ب يالت الصوية وغريها من لفملص ية وا ي� نفات ا شمل أيضا ا تأن  سج ئ ملص لتي لس

ية ناظرية والر نفات ا شمل � من ا بغي أن  تعددة الوسائط، و نفات ا مقا ت ملص ي ي مل لملص  .ن

ناب يف بعض املقرتحات .115 بري من اإل يجري� وجود قدر  طوالحظ وفد  ك ن همي للكمة . ُ هو أهنا مجموعة من " فئة"فوقال إن 
نارص اليت ها معا موضوع مالعا ست يف واقع األمر . بط ير ئات  شار إلهيا عىل أهنا  ياء اليت  يوساءل معا إذا اكنت بعض األ ُ ي شـ لت ف 

تعامل معه نا أو  نرصا  نة حتدد  تبات ألحاكم  ي ع 3 ي طل مع ُمع ئات عىل حنو أكرث . ُ يع هذه ا لفوذكر أنه قد يكون من املمكن  جتم
سة أنواع  ساقا وحتديد أربعة أو  خما مخ ئة عىل ضوء أسس ت نوع األول هو  يدات، يكون ا ناءات وا فتلفة من _ لث ي لتقت سـ

ُسمح  تخدامات اليت  ثاين هو أنواع _ ناءات، ويكون ا يدات و_ بني من سوف حيق � _تفاع  ية  يمؤ سـ ل ت ي ن ت سسـ ثتق سـ لس ُْ َ 3
يا� تعامل مع اإلرسال، وقواعد ا تعلمي عن بعد واùي  ثالث هو ا بهبا، ويكون ا س ل لل ية، وما إىل ي نولو جت، وتدابري امحلاية ا لتك

بحث يع العامة األربعة أو حتهتا . لذ%، ويكون الرابع هو ا ئات حتت أحد هذه املوا يع مقرتحات ا ندرج  ضويف واقع األمر  مج لفت
ئات امل. مجيعها ناوين ا نني من  يجريي يرد حتت ا يقا للكفاءة، فإن املقرتح ا تصارا للوقت و لفوقال إنه ا حتق عخ ث ذكورة، لن

يا�ت من  نفاذ إىل قواعد ا متكن العلامء من ا بحث العلمي ليك  ناءات محددة ألغراض ا بو_قرتاح األول هو وضع ا ل ل لت  يسـ ُ ث
رس توافر هذه  شورة يف ا:الت، مبا  ية، سواء أاكنت ممو¼ من املال العام أو  بحوث ا تاجئ ا 3أجل _طالع عىل  ي يم ن لعلم ل ن

مي ياق ا لتعلاملواد يف ا بحيثلسـ سابعة، أي حقوق . لي وا ئة ا ئة مربطة بذ% أال ويه ا يعة احلال  ناك  لوأضاف أن  ت ب لفه ف بط
ثني  با بة للك من ا شخيص  تخدام ا ئة _ بحث، وشمل هذه ا شخيص ألغراض ا1راسة وا تخدام ا ح_ للف سـ ل سـ ت ل ل لنسـ

ية سات ا بة أيضا للطالب داخل املؤ هم، و ميواملدرسني أ س لتعلسـ لن ية، وخاصة يف وقال إنه . نفس ية ا ناء ا مييف أ لعمل لتعلث
ئة بذاهتا بحث  يل أو ا تدريس أو ا يل ا ثل حقوق  بغي أال  يدية،  ية ا فالصفوف ا1را لن تحص ل ه مت ي تقل لسـ تسل ئة . ُ لفوف< خيص ا

تو هذا  ية،  نف أو موضوع خاضع للحقوق ا:اورة يف املواد ا تعلقة محلاية من اإلدراج العابر  تاسعة ا يا مي ملص مل فل قف حقا عىل لتعل
بة  لطلإماكيات وقدرات لك من املدرسني وا تعمل عن بعد –ن يدي أو يف إطار ا ل سواء يف صف درايس  تخدام –تقل سـ عىل ا

ية تدريس أو  ند احلصول علهيا كجزء من  نفات اخلاضعة للحقوق ا:اورة  ية مبوجب حق املؤلف أو ا نفات ا معلا ع ملص حملم ملص
ت. حبث أو دراسة ية لوتوجد حاجة إىل ا سأ¼ يف غاية األ ترب تعد�، وهذه  مهأكد من أن هذه احلاالت من اإلدراج العابر ال  م تع

يع احلاالت نصف اùي من املفروض أن يربر ذ% اإلدراج العابر يف  تخدام ا بدأ _ بKان اليت ال تعمل  مجيف حا¼ ا مل سـ مب . 3ل
نفات، مبا فهيا الربامج سخ ا تمت قائال إنه ف< يربط  ملصوا ن بت تعلق حقا خ رشة، فإن ذ%  ئة احلادية  ية، الواردة يف ا م اإلذا علف  –ع

ند  يه ا هعىل حنو ما أشارت إ تعلمي عن بعد، وألغراض –لل توى الرمقي ألغراض ا ية وا نفات الر ل لقدرة عىل نقل ا حمل مق ملص
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ية أيضا تخدام داخل الصفوف ا1را سـ_ ئات بذ. سـ ست  ـي  فوقال إنه رمغ أن هذه حقوق �مة،  يه اهتا، إهنا جوانب لف
ئات األربع أو امخلس املقرتحة  .لفإحدى ا

يجر� ف< أبدته من مالحظات  .116 يه، واتفقت مع  ية األوروية مس _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  نوحتدثت املفو ب فض
سة تجا ياء  ئات اùي يعرف عادة بأنه أ تخدام مصطلح ا بب ا باس  ناك قدرا من _ نبأن  شـ سـ ت مه لف س ُ ب ت إن بعض وقال. ل

هد يف هذا الصدد حملاو¼ إعادة  تلفة، وù% فإن بذل مزيد من ا تحدث عن املوضوع ذاته من زوا�  تداخ` أو  ئات  جلا م خملف ت
يب لغ ئات عىل حنو مهنجي سوف يكون موضع تر ٍنظمي ا ح لف نا احلصول عىل مزيد من . ت ند حماو يد  ٍوذكرت أن من ا ت لع ملف

يع ب بل، وذ% مضن ا:موعة األول اليت حددمتوها ويه جتمالوضوح أن حناول إعادة  ئات عىل حنو ما مت من  قعض ا لف
ية والاكرييب، ألن  سريات اليت قدمهتا مجموعة بKان أمرياك الال بحث، وبدءا  تعلمي وا ناءات احملددة  يدات و_ ا ن يث تف ل لل ت تي ل سـ لتق

تدريس موضوع شاسع نفات ألغراض تربوية وألغراض ا تخدام ا لا ملص يع .  جدا عىل أية حالسـ بدو أن  مجومضت تقول إنه  ي
يهنا، واملوضوع األول موضوع عام جدا، أما  يع مرتابطة ف<  باملوا يعض تلفة ضاملوا بدو حلقوق ا ـي مربطة عىل ما  � األخرى  ي ت هف

بحث تدريس ورمبا ا ناء ألغراض ا يد أو ا تأثر  لاليت قد  ل ت ي ثت سـ ٍ بداية ومضت تقول إنه رمغ ذ% يوجد موضو. بتق لع أدرج يف ا ُ
نقطة  ئة 12لمضن ا تحويرات"، أال وهو 7لف  تحويالت وا لالرتجامت وا شأنه مزيدا من اإلرشاد من مجموعة بKان "ل ب، نرجو 

ية والاكرييب ئة . تينأمرياك الال يح من إكوادور خبصوص ا تلقي تو لفوقالت إهنا ترحب أيضا  ض شري إىل اإل�حة عىل 6ب ت اليت 
يةلأساس تفاعيل وا ناس ألغراض  مينقل إىل عامة ا يدات عىل احلقوق ألغراض . تعلل تحدث عن ا ندما  يوذكرت أن املرء  ي لتقع

يد املحددين تخدم أو ا تخدام املحدد  سة أو _ يل إىل حتديد املؤ تعلمي، فإنه عادة ما  تدريس أو ا ا للم ُ ملسـتفُ سـ سـ س مي ل وقالت . َل
ند اإلشارة إىل ع بدو شاسعا  عإن هذا املوضوع  ناسي  .لامة ا

ئة  .117 نرصا آخر إىل ا ند  لفوأضاف وفد ا ع له بغي أن 7ُ باسات، وقال إهنا  بق جزءا من _ ئة اليت اكنت ف<  ن، ا يلف ت قسـ
هادات باسات و_ تششمل � من _ سق ت يجري� املوقر، ال . ت همة اليت أMرها وفد  سأ¼ ا ند عن تقديره  نوأعرب وفد ا للم مله ل ُ

شأن املوضوع رمق  ئة ، أ18بسـ<  شخيص ألغراض ا1راسة7لفي ا تخدام ا ل، أي حقوق _ تخدام . سـ سـوذكر أن _
تدريس ولألغراض الرتبوية،  ناءات ألغراض ا بل أفراد �امن جدا ألنه مبجرد مشول ا شخيص وا1راسة اخلاصة من  لا ت ثل سـق

ُوأضاف أن املواد املمو¼ من . يسّيعود الطالب من غرفة الصف إىل الرتكزي عىل ا1راسات، مجمعا ما تعلمه من الصف ا1را
ية،  نا بKان ا يس فقط يف ا يهتا  نفص`، نظرا أل ئة  تحق  توحة  ية ا توح، أو املوارد ا نفاذ ا ماملال العام، أو ا ل م ف ملف لملف ل مه سـ مي تل لتعل

تقدمة بKان ا ملولكن أيضا يف ا سات . ل هور واحلكومة واملؤ بغي أال يكونوا ا يدين  تمت قائال إن ا سوا مجلي ن تف ية فقط، ملسـخ لتعلميا
ية اليت تعمل ألغراض غري جتارية سات ا بغي أيضا مشول اجلامعات اخلاصة واملؤ ٍبل  ث س لبحي  .ن

ته نص املقرتحات املربطة به .118 نوان يضاف  ئات جمرد  توأشار وفد إكوادور إىل أن ا حت ُع لف ئة . ُ  – 7لفوقال إنه ف< خيص ا
تحويرات  تحويالت وا لالرتجامت، وا ندرج حتت ا–ل ية املربطة ت سوف  ناءات لألغراض ا تنوان مقرتحات حمددة لال مي ت لتعللع ث سـ

سوف يمت فهيا إدخال  تحويالت  ية، وأما ا ية ا سري ا تاح بلغة ما وسوف يرتجم إىل لغة أخرى من أجل  فنف  ل مي لعمل ي لتعلمبص ت َ ُ م
مية هوما أكرث أو يكون أكرث مالءمة لألغراض ا نف ليك يكون  يري عىل ا لتعلا مف ملص تطر. لتغ يل سـوا سبد قائال إنه ميكن، عىل 

ية تدا ية _ تو�ت ا تخدامه يف تعلمي األطفال الصغار يف ا نف طويل ال يص  ثال،  ئا ب مي سـ سـ مص تلخ لتعلمل تحوير . مل تفت إىل ا لمث ا ل
ها من  تحو ها  يل صغري  يدة شعرية يقرتح املدرس يف الفصل إجراء  ثل  يل مواقف  ساطة شديدة  نا  يلقائال إ ل بم ث قص تخ ب متن ن ب

نس أديب آخرجنس أد ئة . جيب إىل  ناس ألغراض 6لفوف< خيص ا نقل إىل عامة ا ل ويه اإل�حة عىل أساس تفاعيل وا ل
ناك هية، قال إن   . �جتا عن الرتمجة مغوضاتعلمي

ئات  .119 ئات اليت اقرت�ا، ويه ا لفوأشار وفد الربازيل إىل ا لف ئة . 5 و4 و3ُ ئات األخرى اليت 3لفوأكد أن ا لف مدجمة مع ا
ية والاكرييباقرتحهت ئة . تينا مجموعة بKان أمرياك الال ئة 4لفوقال إن ا ناوهلام الصك 5لف وا بغي أن  تني  تني  سأ شمالن  ت  ين ي �م ل م ت
تني. اجلديد هاتني ا ياغة جديدة  يق لوضع  ئوأضاف أنه مت ا ص لفسـ ل ئة رمق . لتن باسات، قال إن من 5لفوخبصوص ا تعلقة ال ت ا قمل
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ية يف الصك اجلديد أيضا اجلدير ùكر أنه يوجد لفع ناول ا ية برن، ولكن ال بد من  سه يف اتفا لقضل حمك حيمل اجلوهر  ت قنف ٌ
ية اجلديدة ئة الر مقال سـ< يف ضوء ا يب  .ل

ثري من الوفود املوجودة يف القاعة بأن لكمة  .120 ية مع رأي ا تحدة األمر لكواتفق وفد الوال�ت ا يك مل رمبا تكون قد " فئات"ُ
شا نا قضللهتم يف ا مل يعت، ورمبا اكن املقصود حقا هو  با عىل احلوار اùي دار بني _حتاد األورويب وإكوادور . ضاملوا تعقيو

ئة 11خبصوص املوضوع رمق  تعلق 6لف، وهو ا شلكة  سري اùي قدمه وفد إكوادور املوقر بأن ا ت، قال إن املزية تمكن يف ا مل لتف
ية با يقة من اللغة اإل نبرتمجة غري د سـ ئة ومىض يقول إ. ق شأن الفرق بني ا يحات أخرى  لفنه يرحب بأية تو ب  املقرتحة من 6ض

ئة  تعمل عن بعد الوارد يف ا هوم ا لفإكوادور و ند املوقر، قال إنه ال يرى أية . 9لمف لهوف< خيص املالحظات املقدمة من وفد ا
هادات يف حق املؤلف ستششلكة خبصوص _ تحدة، ال توجد أية وأضاف أنه وفقا لقانون حق املؤلف يف الوال�. م ملت ا

شأهنا ناء  تاج إىل ا هادات اليت  بحامية لال ت ثحت سـش تان املوقر عن اقرتاحه . تس ندوب  سؤال إىل  سـوإضافة إىل ذ%، توجه  كب م
يجري� أيضا يف املوضوع رمق  ته  بق أن اقرت بحوث املمو¼ من املال العام، وهو موضوع  نشأن _طالع عىل ا سـ ل  من 38حب

تعلق وا. 16الصفحة  سأ¼ ال  نفس هو أن ا ئة يف ا نوان املوضوع أو ا باع األول اùي يرتكه  تتطرد قائال إن _ مل ل ع نط لفسـ
يه يد  ناء حلق املؤلف أو  عل ي ٍت تق ٍ ث سعي إىل تعممي األحباث املمو¼ . سـ ية واسعة يف ا تع خبربة  تحدة  لوأضاف أن الوال�ت ا معل مت تمل

تعلق . بحث العلمي يف العاملللمن املال العام ورمبا تكون أكرب ممول  نا  ترب عادة أن األمر  تحدة ال  يوقال إن الوال�ت ا ه تع مل
بحث العلمي ياسة احلكومة يف جمال متويل ا يه، بل  يد  ناء حلق املؤلف أو  ل سـ عل ي بت تقسـ تاما قال إن الوفد يدرك متاما ما . ث خو

ساخ احملارضات واملؤمترات ندوب الربازييل  نيقصده ا رش وقال إ. سـتمل ندوب سوف حيظر  ية، يقدر أن ا ته ا ننه،  مل لشخص بصف
ية حىت لو اكن حيق للطالب تدوين املالحظات  .مياملذكرات املدونة من احملارضات األاكد

يل املوقر يف وفد إكوادور .121 يقات اليت أدىل هبا الز بعض ا يحا  يجري� تو موطلب وفد  تعل ل ض لن تني . ُ تني  خمتلفوقال إن  ُحج
س تا خبصوص  تفقد م3 نقطة ُ ئة 6 يف الصفحة 12لري ا تحويرات – 7لف املدرجة يف ا تحويالت وا ل الرتجامت وا ُ احلجة األوىل –ل

ية حبق املؤلف يف غرفة الصف، ورمبا يمت ذ%  تخدام مواد  محميه أنه قد توجد حاجة إىل متكني املدرس أو الطالب من ا سـ
تلف بعض  ية، إال أن ذ% رمبا  ترص ألغراض  خييف شلك  مي تاذ أو حمارض تعلخم سـاليشء عن احلا¼ اليت يأخذ فهيا مدرس أو أ

يس إال باس  لنفا ويوزعه يف غرفة الصف، ولعل ذ% يكون عىل شلك ا ٍ ت ندوب . قمص يق ا همه من  ملوقال الوفد إن ما  تعل يف ُ
بدو عىل نطاق واسع، ورمبا يكون ذ% تعد� عىل سوق تحويرات تمت ف<  تحويالت وا ٍاملوقر هو أن هذه ا ي ل شطة ملا ل ن Mنوية 

تقة نفات ا شـسمى ا ملص تدريس . ملي تحويرات ألغراض ا تحويالت وا شأن الفرق بني الرتجامت وا يحا  لوطلب الوفد أيضا تو ل ل ب ض ُ
ية ئة ا ياق ا ته رمبا يكون خارج  تق بر نف  ميمقارنة بإبداع  ب سـ شـ لتعلمص ي لم يل . ّم ية موÚة إىل الز ثا مومىض يقول إن املالحظة ا ن ل

بحوث املمو¼ من املوقر يف وفد  نفاذ إىل ا شأن ا ية  بKان األفر سني اقرتاح مجموعة ا تحدة خبصوص اقرتاح  لالوال�ت ا ل ب ل حت يقمل
نفاذ إىل هذه . املال العام بحث العلمي وا بحث، وإنه من املؤكد أن ا تحدة يف واقع األمر أكرب ممول  لوقال إن الوال�ت ا ل ّ لل مل

بحوث يك تاجئ هذه ا نفات أو إىل  لا ن يفملص با  ٍو�ن غا تلك تحدة بل ية يف الوال�ت ا يد أن الواكالت احلكو مل من الواك¼ املاحنة،  مب
ية للصحة يف شلك  بحوث املمو¼ من احلكومة اليت تقوم هبا املعاهد الو تاجئ ا تيض إ�حة  نقد وضعت رشطا جديدا  ل طن يق

بوعة مطشورات أوية  ل ية وهذ. من بKان األفر يقوأضاف أن اقرتاح مجموعة ا يان إىل ضامن ل يجري�  سني املقدم من  سعا ا ن يتح ل
يار أدىن للقانون ا1ويل حلق املؤلف بحوث  نفاذ إىل هذه ا مكعإ�حة ا ل نظام حق املؤلف ال . ل يدية  لوذكر أن املربرات ا لتقل

تwر اخلاص ها ممو¼ من احلكومة ويس من _ تا بحوث ورش  ندما تكون حوافز إبداع ا سبق  ل جئ ن ل ع ننط  .ت

يقة املضمونواتفق وف .122 نوان يف الواقع ال يعكس دامئا  شلكة دال¼، ألن ا ناك  يجري� يف أن  نغال مع  حقد ا لع م ه ن لسـ ُ .
تفكري ية ا ئات فقط سوف يمكن من إرساع  لوقال إن الوفد يرى أن وجود مخس أو ست  معل 3 ُ ند بوضع . ف لهوذكر أن اقرتاح ا

ناسب  بول أيضا، ألنه  بحث اقرتاح  شأن ا مئة خاصة  مق ٌف ٌ ل يةب نا بKان ا مللغاية  ل شمل أيضا . لل بغي أن  ئة  توأضاف أن هذه ا ني لف
بحوث من لغة إىل أخرى  .لترمجة ا
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ندا ف< خيص  .123 متع املعلومات الصادر عن _حتاد األورويب يف  تعلق  يه ا تو يذ ا ندا طريقة  نلوعرض وفد  مل ل فنل ت مبجف ج نف ُ
ية شطة ا مياأل ئة اليت مفوقال إن هذه املعلومات ميكن أن تكون . لتعلن يوم، وال سـ< ا ئات املعروضة ا لفيدة للعديد من ا للف

ئة  ية: 3لفاقرتحهتا الربازيل، أال ويه ا تخدام ألغراض تربوية وتدر سـ_ ندي يعود �رخيه . يسـ لفنلوذكر أن قانون حق املؤلف ا
نة  بات ودور1961سـإىل  ياجات ا تعلمي وكذ% ا ياجات ا ته عن ا نذ بدا ُ، وقد عرب  ت ت ل ت ملكي ح ح م يقة،  حلق احملفوظات، ويف ا

تلفة ناءات ا يدات و_ ندي، القرتان مع ا نوحة للمؤلفني، وفقا للقانون ا ثارية ا �جيب قراءة احلقوق _ ت ي نل ملم ثت سـئ تقسـ . للف
ية شطة غري الر ياق األ ترص عىل  ناءات  حبوأضاف أن _ ن سـ تقت ث يد حق . سـ تعلمي، قال إن األحاكم تقوم عىل  يوف< خيص ا تقل

ساخ من Úة أخرىاألدا نف . سـتنء العلين للمؤلف من Úة وحق _ ندي، جيوز أداء  مصومىض يقول إنه وفقا للقانون ا لفنل
تعلمي  بحث وا ية إال إذا اكن ذ% ألغراض ا ي� ية أو ا رس نفات ا شمل ا تعلمي، وإن هذا احلمك ال  لشور ألغراض ا ل ئ ملص ي ل سن لح مل م

ي�يئ تصوير ا لسالعايل يف جمال ا هور ويؤديه مدرس أو طالب وف< . ل نف  تاح  ندما  سخ، قال إنه  للجمتعلق حبقوق ا مص ي ع ن ُي ل
تة يف غرفة الصف تخدامه ملدة مؤ نف من أجل ا يل ا قداخل غرفة الصف، فإنه جيوز  سـ ملص وأضاف أنه ميكن أيضا . تسج

نفات عدد من امل ية يف شلك مجموعة مكونة من  ية أو ا نفات األد تارات من ا مصإعداد  ن ب ملص ناء . ؤلفنيلفخم سـتثوذكر أن _
شورة فقط تارات ا نسمح  � تعلمي ال تدخل يف نطاق . ملي نفات املعدة ألغراض ا لوقال إنه يذكر، عىل وجه اخلصوص، أن ا ملص ُ

تخدام نوع من _ ناء، وإن للمؤلفني احلق يف احلصول عىل ماكفأة عىل هذا ا سـ_ ل ثت ندي، . سـ لفنلومىض يقول إن القانون ا
يص امجلاعي املوسع، وناء إضافة إىل  ها نظام الرت ية حمددة ا رشين آ يات القرن ا نذ بداية  يدات، وضع أيضا  با ل ن خي مس لعم ي سـتتق ل

ية أو  شطة ا نفات يف األ تخدام ا شأن ا تخدمني وأحصاب احلقوق مبرونة  تفاوض بني ا نظام، ميكن ا ميعىل هذا ا ن ملص سـ ب سـ ل لتعلل مل
بحث العلمي شم. لا تخدامات  توذكر أن هذه _ يط الرمقي أيضاسـ تخدامات يف ا حملل _  .سـ

ئة  .124 يجري� املوقر معا إذا اكنت ا ندوب  سؤال اùي طرحه  لفوأشار وفد إكوادور إىل ا م ن ل ثانوية أم 7ُ سوق ا شري إىل ا ل  ل ت
سب تخذه مدرس لصف درايس معني  سب احلا¼  تعلق بقرار  تحوير  تحويل وا سأ¼ الرتمجة وا حفال، أو معا إذا اكنت  ي ح ت ل ل م . 
نف فين، فإن ذ% سوف يكون هنجا للك حا¼  يدة إىل  مصوقال إنه إذا قرر أحد املدرسني يف يوم من األ�م أن حيول  قص 

ناول  نف طويل هبدف جع5 يف  نارش أيضا أن يقرر تقدمي مواد محورة من  يعة احلال،  تعىل حدة، وميكن،  مص لل مب  ُ بط
ناك لفعل نوعا . األطفال الصغار خموأضاف أن  تب، ه نطوي عىل إجياد سوق Mنوية  تحوير  تحويل أو ا للكتلفا من ا سي ل ل

ئة  ئة حمايدة وشمل � الهنجني7لفوù% فإن اجلواب هو أن ا ت  ٌ ٌ ندوب الوال�ت . ف ثاين اùي طرحه  سؤال ا موخبصوص ا ل ل
تعلمي عن بعد، بق عىل اإل�حة وا بغي أن  ها  ئة  تحدة املوقر معا إذا اكنت ا لا نط ي تمل ن س نفلف ُ قال الوفد إن اجلواب هو أنه ميكن أن 

يه  توفر  يه املدرس والطالب وÚا إىل وجه  تقي  ثل صف درايس  تعلمي عن بعد،  بات خالف ا نا فتوجد إ�حة يف  ف م يم يل ل سـ
توى معني ئات . حمنفاذ تفاعيل إىل  ها يف مجموعة واحدة21 و13 و6لفوأضاف أن ا ساخ، وميكن  ها _ ناول  مجع  يع نت تت . سـمج

شةوذكر أن نا سأ¼ �مة أيضا  شورات  ية وا تارات األد سات  ق إعداد املدارس واملؤ للم م ن ب للمخ ٌس ٌ تمت قائال إن املعاهدة . مل خوا
ناىف  تعويضات سوف  يص وا يدات مع الرتا ناءات وا ناءات دون تعويض، وإن ربط _ تبغي أن تركز عىل ا خ ث ث ين ل ي ت ت لتقي سـ سـ

ية نا متع املعرفة ا ممع غرض تقدمي ا1مع  ملت :. 

يه، وأشارت إىل اإلطار العام اùي وضع عىل  .125 ية األوروية مس _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ِوحتدثت املفو ُ ف ب ض
يدات ناءات وا شأن _ رشون األعضاء يف _حتاد األورويب  بع وا بعه ا1ول ا يتوى _حتاد األورويب و ت ب سـ ت تقسـ للع ث سـت ل . م

يد جدا وضع هذا ية حبق املؤلف واحلقوق ا:اورةملفوقالت إنه رمبا يكون من ا نة ا1امئة ا بار يف ا ن اإلطار يف _ للج ملعت . ع
ها مع امحلاية مبوجب حق املؤلف ها وطرق تعا يث أعرا تلفة جدا من  تكون من بKان  ملوأضافت أن _حتاد األورويب  ف ح خم . ي

سمح لKول األعضاء يف _حتاد  ثل–يوذكرت أن اإلطار األورويب  ث5 يف ذ%  م  ية برن م شلك طوعي –ق اتفا متد  ب بأن  تع
يدات ناءات وا يمجموعة من _ لتقت ث ثل إماكية توفري . سـ سائل  همة جدا يف  نوأضافت أنه إطار يوفر قدرا من املرونة ا مم مل ٌ

ندا ندوب  يص امجلاعي املوسع اùي ذكره  ثل الرت بعة  يد  يق تقا نصف من عد�ا أو  نلتعويض  ت ل فب مم خ م م ُ ومضت تقول إن . تط
تدريس، وعادة مجم ناء عام ألغراض ا توي عىل ا توى _حتاد األورويب  توفرة عىل  يدات ا ناءات وا لوعة _ ت حت سـ مل ي ثت سـث م لتقسـ

ناء أنه لغرض  ترب هذا _ تثما  سـيع يحُ تو ضا بحث العلمي، وتوجد إماكية ل بق أيضا عىل ا تدريس، و ياق ا ن فقط يف  ل نط ل يسـ
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ناسب يف باس ا ناءات ألغراض _ ملأخرى لال ت قت ث سخ اآليل؛ وأيضا سـ شخيص وا سخ ا ياق؛ وأيضا ألغراض ا ن هذا ا ل ن لسـ ل ل
ثل احلفظ ية ألغراض  سات ا بات واملؤ ساخ لفائدة ا مف< خيص حق _ مي س ت لتعلن ملك ناء حلق . سـت سـتثوأضافت أنه يوجد أيضا ا

ية، عرب مع بحث وا1راسة ا هور، وذ% ألغراض ا نقل إىل ا ساخ وحق اإل�حة وحق ا شخص_ ل ل لن مجل دات خمصصة ù% سـت
ية سات ا باين املؤ ميالغرض يف  لتعلس شمل يف املقام . م تدريس، قالت إنه  ناء األسايس أو األمع ألغراض ا يوف< خيص _ ل ثت سـ

نفات أو غريها من  تخدام ا ملصاألول ا يعَسـ تدريس فقط، وهذا ضاملوا بث، لغرض ا يالت الصوية أو أعامل ا ثل ا ل،  ل ت لتسج م
تخدام ال جيوز إال إ نف وامس مؤلفه، إال إذا اكن ذ% غري سـ_ يان مصدر ا ملصذا اكن ألغراض غري جتارية، وشرتط أيضا  ب ُ ي

باب أخرى ية أو أل باب  سـممكن أل معل نفذها . سـ ناءات كام  يدات أو _ تأثر هبذه ا تومضت تقول إن احلقوق اليت قد  ت ي ثت سـ لتق
يد، حق _ ناء عىل لك  نوعة جدا، وشمل،  َا1ول األعضاء  ي ب ت تقت هور، وشمل أيضا ٌم نقل العام إىل ا تساخ، وحق ا ل مجلن سـت

توزيع بق عىل . لحق اإل�حة وحق ا يدات ميكن أن  ثالث، وأن ا بار اخلطوات ا يذ خيضع ال نطوأضافت أن ا ي ل تت تق خ لت نفل
تعمل عن بعد بارش وÚا لوجه وأيضا عىل ا تدريس ا ُا ل مل نفات و. ل يعملصوف< خيص ا كن أن  اليت مي–ل ويس احلقوق – ضاملوا

برية يف هذا  تأثر هبا، أعادت القول بأن اإلطار األورويب يوفر مرونة  ناءات أو أن  يدات و_ كندرج حتت هذه ا ت ت ي ثت سـ لتق
شأن نف أو غريه من . لا يعة ا ناءات محددة ف< خيص  توح ألنه ال يفرض ا ناء  تعلق  ملصوأضافت أن األمر  ب ت ت طي  سـ ُسـ ث مف ث

يع ناءللتق اليت ميكن أن ختضع ضاملوا تثيد أو _ متده مرة . سـي تعومضت تقول إن األمر يعود لKول األعضاء إن أرادت أن 
يدين بق عىل نوع ا ثالث، وإن الهنج ذاته  بار اخلطوات ا يق ا سـتفأخرى مع مراعاة  ملخ نط ل ت يب متت قائ` إن . تط ختوا

يدات، إضافة  ناءات وا تخدام جيب أن يكون ألغراض غري جتارية، وإن _ ي_ ت لتقسـ ث سات سـ سإىل ذ%، ال حتدد أنواع املؤ
سات عامة أو خاصة ميكن أن تكون مؤ يدة،  سا ف  .ملسـتف

ئة رمق  .126 يع الوفود بأن ا لفوذكر وفد بريو  َ مج ُ يضاح – 7 ته إكوادور وهو موضع _ بداية مقرتحا قد ت اليت اكنت يف ا سم  –ل
ية والاكرييب تينمدجمة يف مقرتح مجموعة بKان أمرياك الال تضمن أية عالقة خاصة بأغراض وأضاف أن ا. ٌ يملقرتح األصيل ال 

ية والاكرييب ند دجمه يف مقرتح مجموعة بKان أمرياك الال ميت هذه العالقة  تعلمي، ولكن أ تدريس أو ا ينا ع ل تل ق وف< خيص . ُ
شأن احلاجة إىل  يقات اليت أدىل هبا _حتاد األورويب  با شرتك"املرونة"لتعل مل، قال الوفد إن _قرتاح ا  املقدم من إكوادور ُ ُ

ثاليث املقدم من إكوادور وبريو  هدف من هذا _قرتاح ا وبريو وأورغواي هيدف إىل توفري هذه املرونة، وù% فإن ا ُ ل ل
ها وجمربون عىل ذ%، وال سـ< ألغراض  يع نطا ناءات وتو تحديث _ يان أن األطراف ملزتمون  قوأورغواي هو  سـث ت ب سـب

تعلمي  .لا

نا ُوأشار وفد بو .127 ئة فاصوكير يد أن نعرف 7لف إىل ا تحويرات، وقال إن من ا تحويالت وا سأ¼ الرتجامت وا تعلقة  ملف ا ل ل مب مل
تحويرات تحويالت وا ية، أي الرتجامت وا ناوين الفر هذه ا يقي  بعد ا لما هو ا ل ع لع لل حلق نف قد يكون � . ُ ملصوذكر أن حتويل ا

نف  تحداث  ند ا تكر األصيل  ترصحي ا شـعالقة  مص سـ ع ب مب نفُمل نوي للمؤلف األول اùي أبدع ا ملصتق وحلق ا  .ملع

ية  .128 نافع ا يا و نولو يقات اليت أدىل هبا _حتاد األورويب، أن ا يجري�، يف معرض رده عىل بعض ا منوذكر وفد  تعل لتن م ج لتك ل ُ
تاح نظام حنو مزيد من _ بKان تدفع ا يع ا رشية  ية وا نف_ج^ ٍ ل ل مجل يال القادمة تعل< وقال إن القدرة عىل ضامن تعل. لبع جمي األ

تصاد عاملي مل تعد  نني يف ا شاركة الاكم` بصفهتم موا تعلمي ألكرث دول العامل فقرا، وا ساواة يف إ�حة فرص ا با، وا ٍنا ق طم مل ل مل سـ
شة . حمل جدال نا تقدم العلمي، وù% فإن هذه ا يا يف إجياد املعرفة ورشها ويف ا قوقال إن حق املؤلف يؤدي دورا أسا مل ل نسـ

ها حدود ية جوهرية ألن املعرفة مل تعد  ها أ لùات يف العرص احلارض  ومىض يقول إن نظام حق املؤلف ال ميكن أن يكون . مهل
تعزيز تقدم العمل  يوم جمرد رد فعل، أو جمرد نظام حيمي احلقوق دون هدف، بل إن حق املؤلف يف حد ذاته موجود  لبعد ا ل

با ناك  يدة، وù% اكن  نون ا توا ه ملف ناءات، لف يدات و_ تثين يف اع^د ا1ول األعضاء لقامئة _حتاد األورويب الطوي`  سـي للتق ٌ
يدات  بعض ا1ول  يه  تلط تكون  يجة يه نظام معل  شة، وا نا يد ا ياء  يع األ شمل يف الواقع  يواليت  ل خم ن ق مل شـ مج تقت ف ت لق

نة دون غريها من ا1ول ناءات  يوا معت يجة وأضاف أن الوضع يف _حتاد األورو. ثسـ يع أحناء العامل، و يا يف  تكرر حا نتيب  مج ل ي
تقدم تدريس وا ثل عائقا أمام ا يه وبأي رشوط، وهذا الغموض  نفاذ إ يد ما ميكهنم ا تأ لù% ال يعرف املدرسون  ل مي ل ل ك وذكر . ل

يد القاري أو األورويب ناءات، هام ا يدات و_ تعلق  يدان قو�ن ف<  تقلأنه يوجد يف القاعة  ت ي ي لتقل ثسـ رسد بوضوح لتق ي اùي 
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يد األنلكو يد القانون العام أو ا يه، و تخدامات اجلائزة وحيدد من حيصل عىل تعويض ومن ال حيصل  تقل�م _ تقل عل لسـ ْ َْ أمرييك -َ
تخدامات  يمي ا نصف اùي يمت يف إطاره  تخدام ا بدأ _ برية أال ويه  سـاùي جيمع بني قوامئ قصرية جدا وبني أداة مرنة  مل سـ تقك م

تخدممعينة  توى ا سـمقابل الغرض العام أو _ج^عي ومقدار ا ناقش سوف جيد نقطة . ملحمل َوقال إن اإلطار املقرتح اùي  يُ
بعض يا ولكهنام خيدمان ا ثا ترب أي مهنام نظاما  نظامني الiين ال  لوصل بني هذين ا ل يع مل � هم وجود هنج أدىن . ُ ملوأضاف أن من ا 

بب حاج يا، ال  سقا وإلزا سيكون  بم تطلب بعض املرونة من نم ته  تصاد بر سب، ولكن ألن _ يه  نة إ ة قطاعات  ي حف ل مي ُق مع
يدة نون ا ملفأجل ز�دة تقدم العمل وا سن هو إدخال تعديل . لف ية ا بKان األفر يه اقرتاح مجموعة ا ومىض يقول إن ما يدعو إ ملح ل ُل يق

يض يدات  ناءات وا ُيف عىل قامئة _حتاد األورويب لال ل ي لتقت ث ندوب إكوادور سـطف ناو� _قرتاح املقدم من  ماف إلهيا حمك  ت ٌ
تعلمي ناءات ألغراض ا يدات و_ ل حتديث ا ه3 بحث إماكية وجود حمك  لاملوقر اùي  ت ي ن ثي سـس تق ُ نص يف جوهره . لي لوقال إن ا

ية برن واملامرسة املعمول هبا  ية مع اتفا ناءات جديدة  يدات وا بKان بأن تضع  قسمح  ش3ث ت ي لل متي ُمسـ تطورات يف تق لوفقا ألحدث ا
 .الفقه القانوين

يق بعض جوانب حق املؤلف  .129 يه األورويب اخلاص  تو ند إىل ا يا أن قانون حق املؤلف األملاين  سـوذكر وفد أملا ل س نن بتي ج ت ُ
متع املعلومات ية برن. جمواحلقوق ا:اورة يف  ثالث الوارد يف اتفا بار اخلطوات ا ها ال يدات ختضع  قوقال إن ا ليع ت خي مج ، وإن لتق

يدات  يق بعض ا يث ميكن  بحث،  تعلمي أو ا يدات خاصة ألغراض ا ناءات أو  تضمن أية ا يالقانون األملاين ال  ب ل ل ي ت تقي لتق تط حسـ ث
سخ ية، وجيوز للغري أيضا : ومىض يقول. لناخلاصة  نف ألغراض  سخ  ميأوال، جيوز للك طالب يف مدرسة أو جامعة  مص تعلن

يا، جيو M ،يابة عن الطالب سخ  نا ن ُن يذ أو طالب يف صفه ا1رايس، ولكن ل سخا للك  تاذ أن يعد  تلمز ألي مدرس أو أ ن سـ ُ
سخ ما بني  يجوز  نف أطول،  نف قصري، وإذا تعلق األمر  نف أو  نفقط جلزء من  مبص ملص فمص  يف املائة 15 يف املائة إىل 10ٍ

تاب لك سخ ا يجوز  يدة أو صورة،  ثل  نف أقرص،  نف لكه، وإذا اكن ا لكمن ا ف نم قص ملص هذا . هملص ناء  لوأضاف أنه اك سـتث
ية تب املدر نفة مضن ا تب ا سخ ا يد، ال جيوز  سـا ملص ن لكي لك سخ اليت يعدها الطالب أو املدرس، . لتق لنُوقال إنه يف حاالت ا

ية . يتلقى صاحب احلق ماكفأة ية اإلدارة امجلا نا إىل  بلغا  سخ جيب أن يدفع  يع آ¼  عوأضاف أن أي خشص  مجع ي ن معي م ب
بحث، ولكن جيب عىل . ألحصاب احلقوق تعلمي أو ا هور ألغراض ا نف  تطرد قائال إنه جيوز أيضا إ�حة  لوا ل مص للجمسـ

سب، دون عامة  بة أو األعضاء  نف إال ا تخدم ا ية أن تضمن أال  سات ا حفاجلامعات أو املدارس أو املؤ لطل ملص سـ ث يس لبح
نف سوى ما يرتاوح بني  تخدم من ا ناس، وأال  ملصا سـ َل ُ تلقى صاحب احلق ماكفأة عن  يف15 يف املائة و10ي ي املائة تقربا، و ي

ية ألحصاب احلقوق يات اإلدارة امجلا ية و سة ا ثيل املدرسة أو اجلامعة أو املؤ ناء عىل عقد بني  تخدام  عهذا _ مجع ث س مم ب . لبحسـ
تالف" األداء"وقال إن لكمة  يدة يف صف درايس . خحتمل معاين شديدة _ ية أو  رس قصوأضاف أنه جيوز قراءة  ح برشط م

بث خاصا أىت  رشيط أو معل ا يديو أو معل بث يف صف درايس إذا اكن ذ% ا هور، وجيوز عرض رشيط  لعدم حضور  ل ف مج
ثال ية للمدرسة  ية أو املو رس بل الفرقة ا ية من  بات مدر نا نف أو أداؤه يف  مبه املدرس، وجيوز أيضا نقل  يق ح ق سـم مل سـ سـ . مص

هور لرمس دخول أ شابه، جيوز األداء دون أي الزتام بدفع ماكفأة لصاحب احلقمجلوذكر أنه يف حا¼ عدم دفع ا وقال  .مو رمس 
نف  تخدام جزء صغري من ا باس اùي يعين ا باسات وفقا للغرض من _ ملصإن قانون حق املؤلف األملاين جيزي _ سـ ت قت ق

نف بأمك5 تخدام ا نادرة ا نه يعين أيضا يف بعض احلاالت ا ملصو سـ َل  .لك

ملوذكر وفد الوال�ت ا .130 بحث، وتدمعه ُ تعلمي وا شطة ملواد ا ميي تدمعه سوق جتارية  ية أن نظامه ا لتحدة األمر ل ن لتعل يك
نصف وأحاكم خاصة لفائدة  تخدام ا بدأ _ يدات يف قانون حق املؤلف، مهنا  ناءات وا ملكذ% مجموعة من _ سـ ي مت لتقث سـ

بة تجارية . لطلاملدرسني وا سوق ا لوقال إن ا يص و_–ل ناءات يف خ عرب اتفاقات الرت يدات و_ ية، وا تثتفاقات الطو ي سـع لتق
شاركة –قانون حق املؤلف  متكني من ا بري اإلبداعي الالزمة  بحوث وأشاكل ا هم للغاية إىل املعلومات وا نفاذ ا يح ا مل  تع ل ل للت ل مل ت

متع املعلومات برية والصحف غري ا. جمالاكم` يف  رش ا تضمن � من دور ا تجارية  سوق ا لكوأضاف أن ا لن ُ ت ل ية، وختدم ل حبلر
هور، العام واخلاص عىل حد سواء ية وا سات ا مجلعددا من املؤ مي ناءات جزء �م يف . لتعلس يدات و_ ٌومىض يقول إن ا ٌ تث سـي لتق

بار  تاز ا توازنة اليت  بة وا نا ناءات ا توى الوطين، وإن _ يع أحناء العامل وعىل ا تتوازن نظام حق املؤلف يف  جت مل سـ مل ت سـ خمج ُ ث سـ مل
ثال تأنلاخلطوات ا شـهتا  نا تلف من بK إىل آخر، و يع الظروف، اليت  تطلب دراسة  }ث  ب ق خت مج وذكر أن يف الوال�ت . مت



SCCR/24/12 Prov. 
28 
 

تعلمي ويه مدونة يف املادة  هدف يف جمال ا ناءات احملددة ا تحدة توجد مجموعة من _ لا ت لمل ث تحدة 110سـ مل من قانون الوال�ت ا
ناءات  يف _ تثحلق املؤلف، ولكن من الصعب جدا  سـن ثال ف< تص يل ا شت، فعىل  ئات املحددة اليت نو ملسب ا س ق بح ُلف  ُ

ئة رمق  ية – 5لفخيص ا سمح املادة –تعلمي األداء ألغراض  ية حبق املؤلف أو 110ت  نفات ا بة بعرض ا حملم للمدرسني وا ملص لطل
ية و ية غري ر سة  ية مبؤ تعلمي يف صفوف درا شطة ا يام بذ% يف إطار أ رشط ا بأداهئا  حبب مي س سـ ل تعلن نف لق سخ ا ملصرشط أن يمت  ن

ئة رمق . نبطريقة قانوية يات القرن 9لفوأضاف أنه ف< خيص ا تحدة يف أواخر  تعمل عن بعد، بدأت الوال�ت ا ين اخلاصة  مل تسعل
ناءات قانون حق املؤلف  ساعدة عىل ضامن أن ا تعلمي عن بعد ومنوه وا تعزيز تطور ا نطاق  ية واسعة ا رشين يف  تثا مل ل ل ل سـمعل ُ لع

نة ألغراض تحدة يف  نت الوال�ت ا يجة أن  ية، واكنت ا بة الر سد واقع ا تعلمي  سـ ا مل ن مق جت ل س ت لحلق 3 يق بني 2002ُ لتنسـ قانون ا
تعلمي وحق املؤلف، اùي يعرف أيضا بقانون  يا وا نولو ُا ل ج سامح 110واùي عدل املادة ) TEACH" (تيتش"لتك ل من أجل ا

ية حبق امل نفات ا حملمبإدراج أوجه أداء ا يدات ملص بة ووفقا  نا تعلمي الرمقي عن بعد يف ظروف  ها يف إطار ا يؤلف وعر سـ لتقل م ُض
نة شمو¼ ملادة " تيتش"ومىض يقول إن قانون . معي نفات ا ئات ا تحديد وسع  ملعىل وجه ا ملص فل  من قانون حق املؤلف، 110

رشوط اليت جيب الوفاء هبا مبوجب رشط من ا هوم الصف ا1رايس املادي  لوحذف  ك نمف تعاض  ع ذ% احلمك وا هوم سـ مبفه 
ية الو شطة ا ساأل مي تش، يف الوقت ذاته، أقر مبا يربط بذ% من أخطار . طية حتت إرشاف مدرسلتعلن توأضاف أن قانون   تي

سخ  توزيع وا ية حبق املؤلف من ا نفات ا يط الرمقي عرب ذكر عدد من الضام�ت محلاية ا بة ألحصاب احلقوق يف ا ن ل حملم ملص حمل لسـ لن
ئات . ن ترصحيدو ية أو ا سات ا ناء سوى املؤ يد من هذا _ نص عىل أنه ال  تش  يوقال إن قانون  مي س ت هي لسـ لتعلي ث تف سـي ت

ساق  يا يف ا سجلني ر ترص عىل الطالب ا ية حبق املؤلف  نفات ا تلقي ا ترصحي  متدة، وإن ا ية ا ملاحلكو مس مل حملم ملص ب ل ُ يق ّم ملع
ية حيظر ع. ا1رايس سات ا َوذكر أن املؤ ُ مي تخذها صاحب حق املؤلف لتعلس ية اليت  نولو تدابري ا تدخل يف ا يلهيا معوما ا ل جل لتك

ها تخدمة وتوز نفات ا تفاظ  يعنع _ سـح ملص يه يف قانون . ململ نصوص  ناء ا علوقال إن _ مل ثت تخدام " تيتش"سـ شمل ا سـال  ي
ية، ية ا تخدامات ا يصا لال ية مبوجب حق املؤلف اليت ألفت  نفات ا لشـبكا مي سـ خص حملم لتعلملص ية، أو ُ تب ا لتعلمي أو مواد ا لك

تخدا�م اخلاص يق توازن . سـغريها من املواد اليت عادة ما حيصل علهيا الطالب ال بغي أن تضمن  نة  حتقوأضاف أن ا ين للج
بة نا يات  سؤو ها من  ية وما يقع عىل عا سات ا ياجات املؤ سـناسب بني ا ل م مي س مت تق لتعلم تني . ح  27لفئومىض يقول إنه ف< خيص ا

نص 28و تدابريي،  ت× ا تعلق  تعلمي ف<  لقانونه أيضا عىل بعض أوجه املرونة لفائدة ا ب ي  من 1201وذكر أنه مبوجب املادة . ل
نفاذ  بة ا بات ودور احملفوظات تفادي تدابري مرا ية وا ية غري الر سات ا لالقانون األمرييك حلق املؤلف، جيوز للمؤ ت حب مي قس ُ ملك لتعل

نة، ما ية  سـ:رد حتديد، عىل أساس  ترصحيحن نف  سخة من  ب إذا وجب احلصول عىل  مص وأضاف أنه مبوجب املادة . ن
تجارة 1201 شاور مع وزارة ا نوات  تحدة بإجراء إداري لك ثالث  تب حق املؤلف يف الوال�ت ا ل أيضا، يقوم  ت سـ لمل ّ مك

نفاذ إىل ا نظم ا ية اليت  نولو تدابري ا نع تفادي ا ملصلوضع إعفاءات من القوانني اليت  ل ت ل جمت نفات من أجل أنواع حمددة من لتك
نفات سامح بإدراج أجزاء . ملصا ية من أجل ا نولو تدابري ا تفادي ا ية، مسحت  تحدة، عرب هذه ا لوقال إن الوال�ت ا ل ب لعمل جمل لتك

تخدامات  يات واجلامعات يف إطار _ يق من طرف أساتذة ا نقد وا نفات جديدة ألغراض ا سـمن األفالم يف  للك تعل ل ّمص ل
ية ت. لتعلميا سمح للغري خو نصف ميكن أن  تخدام ا بدأ _ ياما، قال الوفد إن  مل سـ م نة –ُ نفات –ُمعي يف ظروف  تخدام ا ملص  سـ

يه  نصوص  بدأ  بحث، وهذا ا يل أو ا تدريس أو ا تخداما حمدودا، وذ% مجل` أغراض مهنا ا ية حبق املؤلف ا علا مل ل تحص ل سـ محملم ل
تحدة حلق املؤل107يف املادة  ند حتديد مل من قانون الوال�ت ا عف، وحيدد أربعة عوامل غري حرصية جيب عىل احملامك مراعاهتا 

نصفا أم ال تخدام معني  مما إذا اكن ا ٌ ٌ يال معقدا لوقائع لك حا¼ عىل . سـ توجب  با ما  حتلوأضاف أن دراسة هذه العوامل غا سـ تل
ها تحدة 1هيا خربة يف. فحدة وظرو هر أن الوال�ت ا ترص أ ملوذكر أن هذا الوصف ا �ندرج ظ ناءات اليت  يدات و_ ت ا ت ثي سـ لتق

ي` أو  ية أخرى، 1هيا خربة  ئات اليت اقرتحهتا وفود الربازيل وبريو وإكوادور ويجري�، ولكن من � ناوين ا قلحتت بعض  ن حع لف
ثل الصحة العامة أو األمن تعلمي،  تعلق  يع املقرتحة ف<  توى الوطين يف بعض املوا ميس 1هيا خربة عىل ا لل ي ض ، أو ملسـ

مية، أو برامج احلاسوب نفات ا ية، أو ا سؤو ليتا ملص ل  .مل

ية برن ويف إطار  .131 ياق اتفا ية ويف  تىض األعراف القانوية الفر يا وضع  ناء تدر قوذكر وفد فرسا أن ا مبق سـث سـ ن سـ ت نن ي ِسـ ُ ُ
نة  يه األورويب  تو سـا لل تدرييس يرد يف املادة .  أيضا2009ج ناء ا لوقال إن _ ثت لفرنيس حلقوق  من القانون اL1025 (e(سـ

نفات  تطفات من ا ساخ  يل وا تدرييس يه  ناء ا باحة مبوجب هذا _ ية الفكرية، وإن املامرسات ا ملصا ن ث ل ت مقمل ث سـتمللك مت سـ ُ
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يح  تو ها ا ية، هد توبة يف أشاكل ر نفات ا ية، وا تدريس، واملقاطع املو نفات املصممة ألغراض ا ناء ا ض ل مق ملص ل ملص فت ملك يق سـث  ُ سـ
بحث، تدريس وا لألغراض ا ساخ ل يل أو _ سـهتدفه ذ% ا هور اùي  ية ما دام أن ا شطة الرت يع األ ناء  ن  ث ي فهي ن مج سـتت مت لسـ مجل ث

بارشة يني  ثني ا با متألف يف املقام األول من الطالب أو طالب الصف ا1رايس أو املدرسني أو ا نح ل يل . ملعي لمتثوذكر أن هذا ا
نه مب تخدام جتاري، ويعوض  ساخ ال يؤدي إىل ا عأو _ سـ ُن شأهنا عىل أساس جزايفسـت تفاوض  باكفأة يمت ا تطرد قائال  .ل سـوا

ثل يع املواد  شمل  ناء ال  سة أراكن؛ الركن األول هو أن _ رشيعي الفرنيس يقوم عىل  مإن اإلطار ا مجث ي ت سـمخ تب  تل لكا
ية ية واجلا تب املدر شمل ا ية، وذ%  نفات الر ية، وا تدريس، واملقاطع املو تعم` يف ا معا سـ ي مق ملص ل لكسـ سـيق ناة أيضا يف مل ملسـتث ا

ية ية األ رش ثري من األطر ا با نيع جل ت ُ تخدام . لك شأن بروتوكول مع أحصاب احلقوق من أجل ا سـوأضاف أن تفاوضا أجري  ب ُ
ية فقط شورات ا1ورية ألغراض تدر توبة وكذ% ا ية ا تب واملقاطع املو سـا ين ٍ مل ملكسـ يق توازي مع . لك نح  يص  لوقال إن الرت َيم ُ خ

ه تخدام، ومن ا مل_ نظام الفرنيس سـ ثاين يف ا شلك الركن ا ناء، وهو ما  يص وا ية امجلع بني منوذج الرت تفكري يف  لم ا ل ي ت ثل خ سـيف ك
ناءات باحث، . سـتثلال يح يف ا1روس أو يف معل ا تو ها إال ألغراض ا سا ية أو ا نفات  يل  لوذكر أنه ال ميكن  ض ل ن محم مص خث سـت مت

تعلمي  ية وا تدا يع املدارس _ تدريس  لوشمل غرض ا ئ ب مج ل تعمل عن بعد، وال يوجد فرق بني ي ُاجلامعي العام واخلاص وا ل
تعمل عن بعد تدريس العادي وا ُا ل يار انعدام . ل سات العامة، وأن  يع األحباث يف املؤ شمل  بحث  معوأضاف أن ا س مج ي ل

رشاكت اخلاصة بعد األحباث اليت جترى يف ا تجاري  تخدام ا ل_ ست ل سـهتدف ا .يسـ ثالث  مجلومىض يقول إن الركن ا ي هور، ل
يني  ثني ا با تألف من الطالب وا هور العام اùي  هور حمدد هو ا تخدام  شري إىل ا تدرييس  ناء ا نيث إن _ ل ي سـ ي ل ملعت حسـ مجل مج ث ح

يه _حتاد األورويب املؤرخ . مبارشة تجاري، كام يرد يف تو شري إىل انعدام الغرض ا جوذكر أن الركن الرابع  ل  2001 مايو 22ي
ناول يف األساس هدفا يةيتاùي  ثقا ف من أهداف املصلحة العامة ا وقال إن الركن األخري هو ذاته املوجود يف القانون األملاين، . ل

شأهنا عىل أساس جزايف. وهو املاكفأة تفاوض  ناء إال مقابل املاكفأة اليت يمت ا بوأضاف أنه ال ميكن تقدمي _ ل ثت  .سـ

يث إن ما  .132 نة،  ييل عن حريته إزاء إجراءات ا حوأعرب وفد  للج شـ ئات ُ لفهمه هو أن ا1ورة سوف ختصص لعرض ا ف ُ
ية ندسة ا شأن ا تقدمي اقرتاحه  تاح � فرصة  يع، واكن يأمل أن  سـأو املوا ه ب ل ت لعكض نة أيضا بأن خطة العمل نصت . ل وذكر ا َ للج 

تاح  يق الوقت ا شأن  شعر لقلق  شأن هذه القضا�، وقال إنه  ية العامة  ية إىل ا للعىل تقدمي تو مل ض ب ي ب مجلع توصل إىل هذا ص
 ._تفاق

ية اآلن .133 ندسة ا شأن ا نه عرض اقرتاحه  ييل  سـوذكر الريس أن وفد  ه ب لعكشـ ل ميك  .ُئ

بارشا  .134 يث إنه يربط ارباطا  يا�ت،  نوان الربامج احلاسوية وقواعد ا ييل أن _قرتاح يرد حتت  موذكر وفد  تح ت ب ب ع لشـ
بحث سني طريقة مع. ل سمح  شاط  ية  ندسة ا ِوقال إن ا ِ تح ي ن سـ به ٌلعك بل الربامج احلاسويةل ِ وأضاف أن بKه وضع بعض . ِ

ية للربامج احلاسوية ما دام أن احلصول عىل ت× الربامج اكن قانويا ومت  ندسة ا رشيعات اليت تمكن من إجراء ا ا ن ب سـ لعكه لل ُ ِت 3
تطوير بحث أو ا ية اكنت ألغراض ا ندسة ا ية ا ية وأن  لبطريقة رش ل سـ ه معل ِع لعك ل ذ%، ال ميكن وذكر أنه إلضافة إىل . ٍ

سويق بر�مج  تاج أو  ية لرب�مج حاسويب ما إل ندسة ا ية ا ناء  يه من معلومات يف أ تخدام ما حيصل  ٍا ِ ت ن سـ ه معل ث عل ِسـ لعك ل َ ُ
ية لقانون ية الفكرية ا تعدى عىل حقوق ا شـهبه أو  حملمحاسويب  ي شة يف . مللكي نا يع  قوقال إنه يقرتح هذا عىل أنه أحد املوا للم ض

 .سـياق هذا _ج^ع

ناء يف  .135 بحث، وذكر أن هذا املوضوع ورد بوصفه ا بة  ية موضوع �م  ندسة ا ند أن ا تثورأى وفد ا لل سـ سـ ه سـه ن للعك ٌ ُ ل ل ُ
ندي تعلمي مشلت . لهقانون حق املؤلف ا بو قد قامت بدراسات �مة عن ا لوقال إن أمانة الو يا وقد أشارت 157ٍي طن قانو� و

ئات ه. لفإىل العديد من ا ية ا ملوأضاف أن  ند تركز علهيا، ويه تمن سأ¼ �مة ظلت حكومة ا ياق  ّارات يف هذا ا ه م لسـ ٌ ٌ ل
بغي أن  تدريس، و بدأ أمه من ا يه  تو سني �اراهتم، وù% فإن ا بني يف  نسـهتدف حىت األشخاص األقل تعلام الرا م يج ل ل حت غ ٌت

ئة نصف. لفيدرج يف ا تعامل ا نصف وا تخدام ا تعلقة ال ناءات ا ملومىض يقول إن _ ل مل سـ مل ثت شمو¼ لفعل، وأن الويقة سـ ث  ٌم
ية ناءات ا ية اليت أعدهتا األمانة تطرقت إىل نطاق _ تح ميا ت يل لتعلل ث سـ شة هو . ل نا توجب ا تايل اùي  ند ا قوأضاف أن ا مل سـ ل يب ل

ميي  توى ا تخدام ا تعلقة  ناءات ا ية، وأن _ ناءات ا شمو¼ من أجل _ نفات واحلقوق ا لتعلنوع ا حملتعل سـ مل ت مي ت مل ثملص سـث لسـ
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سات ساعد املؤ بغي أن  ية األخرى  سات ا تدريس يف اجلامعات واملدارس واملؤ سلغرض ا ت ي مي س نل وذكر أن املامرسات . لتعل
بة  نا ثرية لاله^م و ث`  تعراض هارغريفز قد قدم أ با، وأن ا بغي أن تطرح جا ناءات  يذ _ سـاملحافظة يف  سـ ن ي مت م م ن ث نف َسـ ُ ت ِ ُ

ية  نا بKان ا تقدمة، بل و مبKان ا ل لل مل  .أيضالل

بحث .136 ياسة ا نفاذ إىل مجموعة  شأن ا تحدة وفد مرص عىل طلب حتديث  لوشكر وفد اململكة ا سـ ل ب َمل وقال إن احلكومة . ُ
نفاذ إىل  تقد أن إ�حة إماكية ا بحوث املمو¼ من املال العام، ألهنا  نفاذ إىل ا سري ا ياسة جديدة  توها عن  نت  لقد أ ن تع ل ل ي سـ ل لتعل ٍ 3

بحوث املمو¼ من املال الع يةلا ية  تصادية واج^ نافع ا فعلام سوف تؤدي إىل  ع ق وأضاف أن هذا اإلعالن هو مثرة العمل بني . م
نارشين، مع أنه  بة  يف  يه تاك نافع مجة وترتتب  يع �  تاح  رش ا بحث، اùي أقر بأن ا سات ا نارشين ومؤ للا سـ ل عل للجم مل ل س نل لل م ن

بارشا حبق املؤلف مسأ¼ ال تربط ارباطا  ت ت يري يف إطار حق ملوذكر أن من ا. م نطوي عىل أي  تغهم اإلشارة إىل أن اإلعالن ال  ي
تحدة ئات . ملاملؤلف يف اململكة ا سة ف< خيص ا ناسب من ا يقات يف الوقت ا لفوأضاف أنه سوف يديل مبزيد من ا جلل مل لتعل ٍ ُ

ند، سوف يقات اليت أدىل هبا وفد ا نة، وأنه ردا عىل ا ها ا نا ناوين اليت سوف  هوا تعل للج ت للع لق تطورات ش يف بعض ا ل  يض
تحدة هدها قانون حق املؤلف يف اململكة ا ملاألخرية اليت   .يش

شأن هذا املوضوع  .137 شاركة  توى عال من ا يد برؤية  ية، وقال إنه  بKان األفر بوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا مل سـ سع ٍل م ِ يق ُ
تعزيز  شات  نا باع أسلوب مركز من ا يان الريس ا1اعي إىل ا هم، وأيد  لا ق مل ت ئب يدات مل شأن ا نصوص  يالعمل القامئ عىل ا ب لتقل

سات و بحث واملؤ تعلمي وا ناءات لفائدة ا سو_ ل ل ثت ُومىض الوفد يقول أنه ù% تطلب ا:موعة . األشخاص ذوي اإلعاقاتسـ ُ
نقحة مل ية األخرى املقدمة من ا1ول األعضاء، وتقدمي ويقة  من األمانة حتديث ويقة العمل واملقرتحات ا ُم ث نص َث  ُل راجعهتا مرة َ

سة العامة ية. جللأخرى يف ا  .لنصوأضاف أن ا:موعة تعمل أيضا عىل إعداد بعض املقرتحات ا

ُوأيد وفد  .138 ية-مجهورية (إيران   . _قرتاح اùي تقدم به وفد مرص)م اإلسال

ناول أربع .139 يجري� املطالب  شأن _قرتاح املقدم من وفد  يحا  يا تو نوب أفر توطلب وفد  يق بج ن ب ِض  ُ ئاتُ  .ف 

ناها  .140 ئات  يع ويس ا شلك مع املوا تعامل هبذا ا تواصل ا يع، وأهنا  تعامل مع املوا نة  مبعوذكر الريس أن ا ض ل ل سـ ض ت لفللج ل ُئ
يق  .قا1

نارشين .141 ية ا1وية  ثل ا للوذكر  ل مجلع ية  (IPA) ُمم سات ا ية لفائدة املؤ ناءات ا ناقش _ نة  ميأن ا س مي ت ت تعلللج لتعل ل ث سـ
ية وهو موضوع خضم لفع يد . للبحثوا شأن حق املؤلف اùي أ توافق ا1ويل  نة  هم أيضا تذكري ا عوقال إن من ا ب ل للج مل

تاج إىل أن تقرر ما إذا اكن من احلمكة أن يعاد  يجني، وذكر أن ا1ول األعضاء سوف  يه مؤخرا يف معاهدة  يد  تأ ُا 3 حت ب عل ك ل
ي تأ يع القضا� اليت مت ا تعلمي يف  نوان حق املؤلف وا نظر حتت  كا ل مج ل ع يع مضتل نذ ثالثة أسا بد عىل أهنا موضع توافق دويل  . م

ندا إىل شواهد تعلق برضورة كون العمل  بدأ �م  ثل ا1ول األعضاء أيضا  ستوذكر ا ي مب مملم  ٍ َ هم أن تدرك . ُ ملوقال إن من ا
ميي أو إىل أي توى ا نفاذ إىل ا شالك اخلاصة  رش أين توجد ا ية ودور ا سات ا لتعلاملؤ حملتعل ل مل مي لنس ُ شلك عام، وأن ل توى  ب  حم

نفاذ، وتأثري هذه  رس ا تغلب عىل عدم  ناءات حلق املؤلف  شأن املواضع اليت مت فهيا إجياد ا لهم وشارك خلربات  لل ت ب تيت ثسـ تف
شلكة لفعل أم جعزت عن ذ% ناءات قد حلت ا ناءات، وما إذا اكنت هذه _ مل_ ت ت ث سـث توقع أن  .سـ يومىض يقول إنه 

يه يسمع املزيد عن وا ثانوي اùي يكون  تدايئ وا تعلمي _ ميي وشارك به، ال سـ< يف ا توى ا نفاذ إىل ا تعلمي وا فقع ا ل ب ل ي حمل ل لتعلل
يون نارشون ا ية واملواد ذات الص` اليت يقد�ا ا توى احمليل واللغات ا نفاذ يف املقام األول إىل ا حمللا ل حملل حمل  .ل

ية .142 رش ا ثل ا:موعة ا1وية 1ور ا لعلموذكر  ل لنمم بحث، ولكن مت ُ تعلمي وا ية أن املوضوع املطروح هو ا ية وا ل وا ل ب لطن لتق
نفاذ العام سأ¼ األوسع اخلاصة  لناول ا مل رش جديدة، وإن العديد من أعضاء ا:موعة ا1وية . ت توح طريقة  نفاذ ا لوقال إن ا ٌل ٍ ن ُ ملف

شلك تدام مربط هبذا ا يق و ل1هيم لفعل منوذج أعامل جتارية قابل  ت سـ مب رشللتط نفاذ العام ال . لن من ا سأ¼ ا لومىض يقول إن  م
توح نفاذ ا تجارية  ناءات أو من خالل منوذج األعامل ا ناوها من خالل _ ملفتاج إىل  ث للل ل ت ت لوأضاف أن ا:موعة ا1وية . سـحت
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نة ا1امئة ياة، وقد قدم هذا الرب�مج إىل ا بحث من أجل ا سمى ا شلك ويق مع بر�مج  للجشرتكة  3 حل ل ي ث ب ُم بات عدة، ٍ نا ٍ يف  سـ م
ثال، يف أكرث من  يل ا مليوجد، عىل  بس توفر بدون أية 9000 بK أكرث من 100ف ثني جما�، و با تخدمني و تاح  م مورد  ح للم للمسـ

بKان األقل منوا ترب من ا بKان اليت  ية العظمى من ا لتلكفة عىل اإلطالق يف الغا تع ل ياسات . لب يه من  سـوقال إن ما أشري إ ل ُ
بحوث املمو¼ يح ملوافقة أحصاب احلقوق لا يث إهنا تو ناءات،  ية عىل _ ست � أية آMر  ض من احلكومات  ت فعل حي ث سـ ل

نفاذ العام هم، معال لصاحل تعزيز ا لوتر ياسات يف احلاجة إىل احلصول . يصخ ياسة من هذه ا شكك أية  سـوأضاف أنه مل  سـ لت �
نفات يف ش رش أو يف ملصعىل موافقة املؤلف أو صاحب احلقوق من أجل إ�حة ا رش أو يف شلك ما بعد ا بل ا نلك أويل  لن ل ق ٍ

رش ية ا لنأية مرح` الحقة من  تمت قائال إن حق املؤلف حافز إلبداع املعارف ورشها. معل نوا ٌ  .خ

سة ا1وية إل .143 ثل املؤ لوذكر  س ياُمم تقد بعض الوفود أنه قد لغ يف تقديره  (KEI)  املعرفةجيكولو تعأن من املمكن أن 
بة ا نا خملدى  سـ ناءات يف الوقت احلايلم ثالث لال تثبار اخلطوات ا ل نة، وغري . سـت ناءات  بار �م ال يوقال إنه ا ت معت ثسـ ٌ ٌ خ

تلف يار  ناءات األخرى اليت تقمي وفقا  بعض _ خمناسب  ملع ت ل ُ ث بقى من _ج^ع إىل إزا¼ بعض . سـم تطلع ف<  توأضاف أنه  ي
ثالث ف بار اخلطوات ا يق ا ية  باس حول  ل_ ت ب خت تطك ثل اجلزاءات أو يفل ية برن وكذ% بعض ا:االت األخرى  تعلق تفا م<  ق ي

ية نا يطرة عىل املامرسات ا سـا ت فسـ ل يع إىل . ل هدف هو نفاذ ا يه أن ا يجري� وذكر  يان اùي أدىل به وفد  مجلوأشار إىل ا ن لب ف ل
نا يهنا كام حدث 1ى  هدف نصب أ بغي أن تضع هذا ا يع الوفود  قاملعارف، وقال إن  ع ي ممج ل شة هدف احلصول عىل األدوية ن

ية نظمة الصحة العا ملداخل  ناءات اليت . م ها مقابل مادي و_ ناءات اليت  سأ¼ _ ناولت  ند قد  ثومىض يقول إن ا ل تث ت م ت سـه سـ ل
تلفا ها مقابل مادي واليت تؤدي دورا  خميس  ل ها مقابل مادي يف . ل ناءات اليت  ناك حماو¼ لوضع منوذج لال لوذكر أنه اكنت  تث سـه

ندا يف بعض ا:االتملح منوذج جنح يف  شل، إال أن ا ية برن، ومع أن ذ% ء  نلق اتفا فلف ل يق . ق هم  حتقوذكر أن من ا مل
تقدمة من Úة وشواغل ذوي  بKان ا ية  شواغل اإلمنا نفاذ إىل املعرفة، وا ية، وا نفاذ إىل املواد ا يح بني ا توازن ا ملا لل ئ ل ل مي ل لصح لتعلل

برصية من Úة أخر برصية اليت سوف تكون إجنازا . ىلالعاهات ا تطلع إىل امليض قدما يف معاهدة ذوي اإلعاقات ا لوقال إنه  ي
سه إىل إحراز تقدم يف تطلع يف الوقت  ثقة، و ناء ا ية  ٍعظ< و ِ نف ي ل ب ية لمعل تعلمي وا نفاذ إىل املعرفة يف جمال ا منقضا� ا ل    .لتل

ية .144 ي� ية األفالم ا ثل  ئوذكر  مجع لسمم ُ  (MPA)  لغرضنفات جديدة  تحفزي عىل إبداع  ية الفكرية  مصمن قانون ا لل مللك
ية،  سات ا تخدمني، واملؤ يع أحصاب املصلحة يف لك أحناء العامل، وأحصاب حق املؤلف، وا ها لصاحل  ثوتوز س سـ بحمج لمل يع

ند ويف لك ماكن وصانعي األفالم يجري�، وصانعي األفالم يف هويوود، وصانعي األفالم يف ا هيف  ل  عن شكوكه إزاء وأعرب. لن
يدين من  توازن بني حقوق املؤلفني وغريمه من أحصاب احلقوق من Úة ومصاحل ا شأن ا ثارة يف الويقة  ملسـتفالقضا� ا ل ب ث مل

نظام توازنة اليت ال غىن عهنا  ناءات ا ناءات من Úة أخرى، وأيد _ لل_ مل ت ثت سـث تعاريف . سـ ثرية عن ا ئ`  لوقال إن 1يه أ ك سـ
بو املقرتحة، وأكد ي� وضعت يف الو ست حقوقا،  نصف يه وسائل دفاع، و تخدام ا بدأ _ ناءات و ي عىل أن _ ي مل سـ ُت ب م لث سـ

ية نولو تدابري ا تعلق  جلفعل حلول ف<  لتك ل ي ثل . ٌ شة،  نا تطلب مزيدا من ا ناك عددا من القضا�  تطرد قائال إن  موا ق مل ي ه سـ
نفات  نفاد، والعقود، وا مية، و_ نفات ا ملصا س تملص بار اخلطوات ليت سري ا سوق، واإلعاقات األخرى، و تاحة يف ا تغري ا تف ل خمل

ثالث توازنة، ولكن . لا ناءات ا يذ _ بريا من املرونة يف  ملوأضاف أن اإلطار ا1ويل احلايل يوفر لKول األعضاء قدرا  ت ثك سـنف ت
ناظرة ناءات، يلزم وجود حقوق  ممن أجل وجود ا تطل. سـتث ية  تومىض يقول إن احللول الو شات يف طن نا قب أيضا بعض ا مل

هرت املرونة الالزمة، إال أن عددا من القضا� امللحة  ندا وأورو قد أ تحدة و نة، وإن القرارات األخرية يف الوال�ت ا ّا ُ ظ ك مل للج
ناءات حال حسر� بار _ ناءات حق املؤلف، فال ميكن ا ثيف لك أحناء العامل لن حيل عن طريق ا تث ت سـت ع سـ ّ َ وقال إن . ُ

تطور ية ا1ور اùي يؤديه لا هر أ نظام حق املؤلف، وأ ثل حتد�  باكت ومنوها قد  ية وا يا الر نولو ثرية  مهات ا ل شـ مق ظمل م ج تك ل لل
توى نفات. حملا ية وتوزيع هذه ا ئة الر نفات جديدة  تحفزي عىل إبداع  تواص`  تمت قائال إنه يلزم اختاذ خطوة  ملصوا مق ب مص يلل م للخ ٍ ِ. 

ثل _حتاد ا1ويل  .145 ملوذكر  ُمم ساخ بة :ال  (IFRRO) سـتننظامت حقوق _ ثقايف  توى ا نفاذ إىل ا ية ا سـبأ ل حمل ل لنمه
بات بحث وا تعلمي وا تا ل يص حق املؤلف يعملون من أجل تعزيز هذه اإلماكية، . ملكل نارشين ومراكز  نوقال إن املؤلفني وا ختل ل

بحث تدريب يف املدارس، وا نة بغرض ا نفات  بدعون أفضل  لفاملؤلفون  ل مص ممكي نني، وهو أمر ٍ يه املوا ٌ، وأيضا ألغراض تر ط ِ ف ِ
نفاهتم ناسب عىل  يام به إال من خالل حصوهلم عىل أجر  مصتطلب دعام، وال ميكن ا مي ٍلق نارشين يقومون . ّ لوأضاف أن ا
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تخدام أج ية للحقوق من أجل ا رسون اإلدارة امجلا يا، و يا أو ر نفات، سواء ور توزيع ا تwر الالزم  سـال ع مق ملص 3ل يُي ق ٍزاء من س
يا نولو سمح هبا ا تكرة  نفات بطرق  جا لتك تم ب ناءات غري . ٍملص مية يف وجود ا س` ا نفك عقد هذه ا تثوذكر أنه سوف  سل سـي لقل

برية إىل الوراء، ولن  نارشون أن يعملوا لطريقة اليت اكنوا يعملون هبا، وسوف يكون ذ% خطوة  يع ا كمجزية، ولن  ل يسـتط ُ
مترار يف _ نارشون _ سـيع ا ل توسط والطويليسـتط ملتwر عىل املديني ا توازن الرضوري . س لوقال إنه ال بد من احلفاظ عىل ا

توى، مبا يف ذ%  نفاذ إىل ا ياجات اخلاصة  تخدمني ذوي _ بات ا حملبني حق املؤلفني وأحصاب احلقوق األخرى و لل ت سـ حتطل ملم
ي توى الرمقي، كام أوحض وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  فا يةحمل تحدة األمر يكه، ووفد الوال�ت ا  .مل

سابق  .146 يوم ا شات ا نا يعدون ويقة تضم  سابق،  يوم ا شات اليت أجريت يف ا نا لوأشار الريس إىل أهنم، وفقا  ل ق ث سـ ل ل ق مللم ُئ
ية يقات غري ا ية وا نصعىل أساس املقرتحات ا تعل لنص ل توزيع،. ل باعة الويقة  للوأشار إىل أنه يف هذه املرح` اليت جتري فهيا  ث  ط

يام به نه تقدمي العرض اùي أشار إىل أنه . لقسوف يطلب من األمانة أن توحض ما مت ا ميكوسأل أيضا وفد مرص معا إذا اكن  
شأن اإلعاقات األخرى بيقدمه   .ّسـ

ية  .147 ية إضا باح مقرتحات  ية، وأشار إىل أهنم قد صاغوا يف ذ% ا بKان األفر فوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا نصيق لص ٍل ُ
ترص يع أخرى ترد يف ويقة العمل املجمعةاألشخاص ذوي اإلعاقات عىل تقال  شمل أيضا موا سب، بل    ُ ث ض ت وأضاف أهنم . حف

ية املذكورة فرهن إشارة الريس لعرض املقرتحات اإلضا  .ئ

ثه يف الويقة، وأنه بعد ذ% سوف يعطي اللكمة لوفد مرص ليك  .148 رشح ما مت حتد ثوأشار الريس إىل أن األمانة سوف  ي ت ُ ئ
 .يعرض مقرتحاهتم

سم  .149 سمني، أدخل ا سمهتا إىل  سابق، و يوم ا سخة أخرى من ويقة معل ا لقوأشارت األمانة إىل أهنا قد أعدت  ق ق ل ل ث ّن  ُ
يع ئات، بل موا سمى  ية وتعاريف أو مقرتحات، ويه مل تعد  ية يف الويقة، ويه مواد إضا ية إضا ضاألول مقرتحات  ت ث فنص ف ف ٍ .

ُوذكرت األمانة أنه مل يعاد ت يث ُ سابق،  يوم ا مترة اليت جرت يف ا شات ا نا ها إىل حني _نهتاء من ا يع أو  حرقمي املوا لنقل ل ق مل ملسـض
تلفة يع  خمرشح مقدمو املقرتحات موا شات . ض نا يقات اليت أبديت خالل ا ثاين يعكس ا سم ا قومضت األمانة تقول إن ا مل تعل ل ُلق ل
توبة سخة ا بارشة من ا ملكاملأخوذة  يقات أو أجزاء مهنا مع وأشارت إىل أنه مل. لنم يق بني هذه ا تو ناك حماو¼  تعل تكن  لل له ف

يع يف ذ% الوقت  .ضاملوا

شأهنا  .150 شاركة هادفة  توقعوا  يع فإهنم سوف ميكن هلم أن  بح هذه الويقة يف حوزة ا بوأشار الريس إيل أنه حاملا  م ي مجل ث تص ُ ئ
تعلق مبا مت من حتديث  .يف< 

يح .151 ند األمانة عىل  تصحودل وفد ا َه ل ُ ية:  يف الصفحة الرابعة ية تعين مجموعة أ يا�ت األ صلقاعدة ا صل  .لب

ية .152 بKان األفر يقوطلب الريس من وفد مرص عرض مقرتحات مجموعة ا لئ ُ. 

ية .153 ية من مقرتحات إضا بKان األفر يجري� إىل عرض ما 1ى مجموعة ا فودعا وفد مرص وفد  ٍيق ل ن َ ُ. 

بKان األفر .154 يجري� مس مجموعة ا يوحتدث وفد  ل ن ية قائال ُ بKان األفر ية :موعة ا يقية، ومىض يعرض املقرتحات اإلضا ف لق
ناول موضوع  ية للحامية مبوجب حق املؤلف"يتإن املقرتح األول  ، وإن هذا املقرتح يعكس املعايري املوجودة يف "هلعدم األ

يل شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف، ومعاهدة الو بو  ية برن، ومعاهدة الو سجاتفا ب ي ب لتي تفق ق يا�ت ا مل الصويت، فضال عن ا لب
شأن هذه املعاهدات ا1وية لعلهيا  ست مؤه` للحامية مبوجب حق املؤلف، وأضاف . ب ية  يا�ت غري األ يوذكر أن قاعدة ا صل لب ل

ست أيضا مؤه` للحامية  ية  ية للواكالت اإلدارية أو القانوية أو ا نصوص الر يأيضا أن اإلجراءات القانوية وا مي ن مس ل لن مبوجب لتنظ
يات غري مؤه` للحامية مبوجب حق  لعملحق املؤلف، وأكد عىل احلمك الوارد يف اتفاق تربس بأن األفاكر واإلجراءات وا ي

نهٌ حمكيف األساس وذكر أنه . املؤلف توى ا1ويل و يضميؤيد وجود م× عام قوي عىل ا ثاين . ملسـ لومىض يقول إن املقرتح ا
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ناول  ية  بKان األفر ت:موعة ا ييق نفاد احلقوق"ل تالفات هنج "ستا بب ا شلكة  هذه ا خ، وإن اتفاق تربس ال يضع حال  س ل بي مل
تحدة نفاد يف _حتاد األورويب والوال�ت ا مل_ نفاد احلقوق، . تس شأن ا ية تقرتح حكام  بKان األفر توقال إن مجموعة ا سيق ب ل

تفادة، بKان األقل منوا عىل _ ية وا نا بKان ا سـوبصفة خاصة قدرة ا ل ل يه مل نفاد اùي نصت  نفاذ، من _ عل مضن ذ% ا س تل
ية برن ثري مهنا يف األ�م . قاألحاكم لفعل يف ملحق اتفا ناءات محددة نوقش  ناول ا ثالث  تطرد قائال إن املقرتح ا كوا ت ي ل سـ ُسـ ث ت

يه األورويب حلق املؤلف، وا تو برية من ا سة بدرجة  ناءات املحددة  سابقة، وإن هذه _ جا لث ك ب ت مقتل  شأن ُسـ يه األورويب  بتو جل
تحدة،  نصف يف اململكة ا تخدام ا نصف و_ تعامل ا يد ا متع املعلومات، وتقا ملحق املؤلف واحلقوق ا:اورة يف  مل سـ مل ل ل جم

يل ند، ويجري�، وإرسا ية، وا تحدة األمر ئوالوال�ت ا ن ه لمل ناءات محددة من شأهنا أن . يك ناول ا وذكر أن هذا احلمك  ُسـ ث تت ي
ية، ويكون تتعامل مع أعام نولو ية ا تجزأ من ا ية إال أهنا جزء ال  تة اليت تكون عابرة أو عر ساخ املؤ جل _ تك لق لعملت ي ض ن سـ

رشوعة حيددها القانون  تخدامات  يط من أجل أية ا بكة عن طريق و متكني من اإلرسال يف  يد مهنا هو ا مالغرض الو سـ سـ شـ ل ح
ن. أو املعاهدة ساخ  شمل أيضا أعامل _ تثوأضاف أنه  ن سـي تخدام سـت ساخ لال بوعة؛ و_ ية ا سـاء املدو�ت املو ن تملط سـسـ يق

بارش؛  بارش أو غري  شلك  تخدام أو هذه ا1راسة جتارية  رشط أال تكون غا�ت هذا _ ية  ماخلاص وا1راسة ا م ب سـ بشخص ل
ي سات اج^ بل مؤ ية من  سخ عن برامج إذا ئات اإلذاعة؛ وإعداد  بل  نفات من  يالت عابرة  عوإعداد  س ع ن ي ملص قسج هق ة ت

تخدامات ألغراض  نصف؛ و_ تعويض ا سجون، واليت قد ختضع حلق ا يات أو ا ثل ا سـألغراض غري جتارية  مل ل ل شف ملستم
يw أمكن؛ وإجراء  سب إىل مؤلفهيا  نفات  بحث العلمي، ما دامت ا بار أو ا1راسة أو ا تدريس أو _ حالرتمجة أو ا ن ملص ل ت ُل ت خ

يع ية لرب�مج حاسويب أو فك  ندسة ا جتما سـ ّه لعك تخدامات لفائدة ل توافق؛ و_ يل ا سـه ألغراض ا مل األشخاص ذوي لتشغ
يهنا؛ وإعداد اإلعاقات يه هذه اإلعاقة  بارشا، وذا طابع غري جتاري، و تخدام مربط إلعاقة ارباطا  بع، ما دام ذ% _ تض ت ت تقسـ م

ناول مقاالت عن  نفات  سخ عن  هور  ها إىل ا ٍالصحف أو  ت مجل تنقل مص ٍن ل يعُ ساعة _ضموا ق ا ية أو ل ية أو ا1 يا ينتصادية أو ا سـ لسـ
تعراض؛  نقد أو _ باسات ألغراض ا ها؛ و_ بري وحرية الصحافة أو �بعة  ياء أخرى تعكس ممارسة حرية ا سـأ ل ت تع قشـ ل ل

رشيع واملامرسة يف  تخدام حكويم يف ا شار إلهيا عىل أهنا ا تخدامات ألغراض الصحة العامة أو األمن العام، ا لتو_ ٌ سـ مل سـ
يغ _حتاد األ تخدامات ألغراض ضامن األداء أو ا تحدة؛ و_ ندا، واململكة ا ية، و تحدة األمر بلورويب، والوال�ت ا سـ مل ك لتمل يك

ية؛ ية أو القضا ميني لإلجراءات اإلدارية أو الربملا ئا ن ية أو احملارضات العامة يف شلك  لسل يا تخدامات اخلطب ا سـوا سـ لسـ
تخدامات ألغراض ا ها؛ و_ سـتطفات جيوز توز يع تخدامات يف مق ساخرة أو احملااكة؛ و_ سـلرسوم الاكرياكتورية أو األعامل ا ل

نفاهتا؛ وحاالت اإلدراج العابر  ية عرض  سات ا يه املؤ تفال الرمسي اùي تريد  تفال ا1يين أو _ ناء _ مصأ مي س لتعلث ف ح ح
تخدامات من أجل  ها؛ وا تصل بعرض أية أÚزة أو  تخدامات ف<  سـنف ما؛ و_ ي سـ هور أو اإل�حة تصليحملص نقل إىل ا مجلا ل

تاحة  بات ا باين ا ية، ما دام ذ% يمت بأÚزة خمصصة ù% الغرض يف  بحيث أو ا1راسة ا تعاون ا ملألغراض ا ت شخص ل ملكل م ل
ناءات . للجمهور ية تريد أن تقدم اقرتاحا يذكر يف جوهره أنه عىل الرمغ من قوامئ _ بKان األفر ثوأضاف أن مجموعة ا تيق سـل
نة املذكور يق األهداف ا يل  ناءات جديدة رضورية  يدات أو ا تعاقدة بوضع  سمح لألطراف ا ملعلة حىت اآلن،  ه ت ي مل ُ حتقي سث لتتق سـ

ية وتاجئ  نفاذ إىل املواد ا ية برن واملامرسة املعمول هبا يف ا1و¼، مبا يف ذ% ا تفق مع اتفا يان املقرتح طاملا أهنا  نيف ا مي ل ت لتعلب ق ل
ية بحوث ا لعلما تخدام وذكر أيض. ل بدأ _ تعاقدة أن تدخل  ية ترى أنه جيوز لألطراف ا بKان األفر سـا أن مجموعة ا مل مل ِيق ُ

نصف بات ودور احملفوظات . ملا بل ا تخدام من  ية هو أوجه _ بKان األفر ُوقال إن احلمك الرابع اùي تقرتحه مجموعة ا ت سـ ملكل ق يق
نف يف مجموعاهتا من أ سخ من  تاحف واملعارض إلعداد  مصوا ن سخ مل نف ما؛ وإعداد  نجل احلصول عىل أجزاء �قصة من  مص

يه، سواء لرتمجة أو من أجل  نفاذ إ ل ا ه3 تاح يف أشاكل  نف  لمن  ل سمص ُم سخ من األشخاص ذوي اإلعاقاتت ن؛ وإعداد 
سخ من  نصف؛ وإعداد  تعويض ا ننف تعذر احلصول عىل إذن من مؤلفه بعد بذل Úود معقو¼ وميكن أن خيضع حلق ا مل ل مص

يام بذ% ألغراض غري جتارية ند ا بق هذه احلقوق إال  بغي أال  تاح لإلعارة و لقنف  ن عم تط ي شمل أيضا إماكية . ُمص نوأضاف أنه  ي
ية،  شخيص أو ا1راسة ا تعامل ا سخ اليت تعدها لال تاحف واملعارض  بات وا تخدام دور احملفوظات وا شخصا ل سـ ن مل ت لسـ ُُ لل ملك

تخدمني، وجيوز  توميكن إعارهتا  للمكسـ سخ من للم ها بعضا إما عرب الربيد أو الفاكس أو الوسائل األخرى،  بنبات تزويد  بعض
باعهتا يف شلك دامئ ها يف حا¼  طنفات قد تكون �قصة رشيطة حذ سات . فمص سوذكر أن احلمك اخلامس هيدف إىل جعل املؤ

ية برن اليت  تىض ملحق اتفا يا  ية قادرة عىل ممارسة احلقوق املكفو¼ حا قا مبق ل تاج لتعلمي نشمل احلق يف إجراء ترمجة إلعادة إ ت
سجلني يف  تخدمني ا ية أو ا سات ا سجلني يف هذه املؤ تاحا لألشخاص املعاقني ا نف املرتمج ورشه وجلع5  ملا سـ مي س مل ململص لتعل م ن
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بة  سخ  ترياد أو تصدير  ية ا نظمة  ية أو  سة  بغي أن يكون من حق أي مؤ بات، ومن مث  سـهذه ا ن سـ ث مي س ي تت مكحب م تعلن ملك
هذه األحاكمبصورة ل قانوية ومعدة وفقا   ُ تعلق لعقود اليت سوف حتاول جتاوز أو إبطال . ن سادس  يومىض يقول إن _قرتاح ا ل

ترب هذه  بغي أن يوجد حمك  يث يذكر أنه  ناءات املعرتف هبا يف القانون ا1ويل أو القانون الوطين،  يدات و_ يعا ي ت ني ح ث سـ لتق
ياسة حق املؤلف تعارضة مع  سـالعقود  ساخ . م ناول ا ناءات خاصة لعلوم  سابع هو ا تطرد قائال إن _قرتاح ا نوا ت ت ل سـتسـ ت ث سـ

تاجات، والقدرة عىل  يا�ت أو _ تخدام احلقائق أو ا بحوث، وإعادة ا تخدام أفاكر ا ية، وإعادة ا بحوث ا تنا ب سـ ل سـ لعلم سـل ل
نفات ألغراض نفاذ إىل هذه ا ية من أجل ا تحايل عىل تدابري امحلاية ا ملصا ل ن ية حمددة بدقة لغةلتقل ناك . علم  هوأضاف أن 

تخدامات جيب  ية، فإن هذه _ نظمة ر ية  ية أو ا نظمة ا سـرشطا مقرتحا يقول إنه يف احلاالت اليت تكون فهيا ا حب ث لعلم ممل لبح
تعويض معقول ألحصاب احلقوق ية س. لأن ختضع  ية غري الر نظامت ا ية وا ية غري الر سات ا حبوذكر أن املؤ ث مل حب مي لبحس وف لتعل

ترب  بغي أن  نفات  نفاذ إىل هذه ا يد حقوق العلامء يف ا ناءات، وأن العقود اليت  تخدام هذه _ تعتع حبرية ا ي ملص ل ت سـ نمت تق ث سـ ت
ية وط` يا�ت. غال سائل حامية قواعد ا بق هذه األحاكم أيضا عىل  بغي أن  بو م تط لي تدابري . ن بوقال إن _قرتاح اخلاص 

ساطة ك رس  ية  بامحلاية ا بن ي ّتق يُ ية ل تدابري امحلاية ا ية  نفات ا نفاذ إىل ا نذ% ا ب حملم ملص ية حبق املؤلف أم ال –لتقل محم سواء أ اكنت 
نفاذ من أجل– ندما يكون ذ% ا  ِ ل ية أو حبث خاص، أوع تخدام خشيص غري جتاري، أو دراسة  خشص ا ية،  ٍسـ سـندسة  عكه

تخدامات بغرض تعزيز الصحة  يع لصاحل أشخاص معاقني، أو ا سـأو فك  جتم بق هذه األحاكم ّ تنطالعامة واألمن العام، وسوف 
ية ية . مقذاهتا عىل إدارة احلقوق الر تعلمي عن بعد وأ ية ا ية خاصة نظرا أل تيس أ مهوذكر أن دور مقديم خدمات اإلنرتنت  ل مه مه يك

ية مقديم خدمات اإلنرتنت سؤو يود عىل  ناك اقرتاحا لفرض  توى الرمقي، وأن  ناسب إىل ا نفاذ ا لا م ه حمل مل ناك . قل هوأضاف أن 
بحوث املمو¼ من املال العام، وشري هذا _قرتاح إىل وجود حمك يف الصك املقرتح من شأنه  نفاذ إىل ا ياقرتاحا من أجل ا ل ل

يا أو جزيا من املال العام إلحدى ا1ول األعضاء يف غضون  بحوث املمو¼  سمح بإ�حة ا ئأن  لك ل يهتا يف 12ي هرا من  ب  تثش
تقر نفاذ سوف يرض مبصاحل األمن القويم أو غري ذ% من املصاحل و. مسـشلك دامئ أو  شف أو ا لأضاف أنه إذا اكن هذا ا لك

ياء حمددة تعاقد أن يرفض أل بغي للطرف ا يوية،  شـالعامة ا مل ي هم هذه . نحل بة لألشخاص املعاقني، يقرتح أن  تشملوقال إنه  ُ لنسـ
تخدامات ألغراض غ ناءات طاملا اكنت _ يدات و_ سـا ت ثي سـ شمل لتق تري جتارية، ويقرتح أيضا وضع حمك جيعل هذه احلقوق  ُ

شخيصاألشخاص ذوي اإلعاقات تعامل ا ل من أجل _ بات ودور احملفوظات . سـ تعلقان  ناك مقرتحني  ُومىض يقول إن  ت ي ملكه
تخدام العابر سري _ سخ، و نفات وإمداد إحداها األخرى  بات ودور احملفوظات عىل رشاء  سـوقدرة ا ي ن مص تت ب  للحدود ُملك

تخدمني من أجل أغراض  نفات  ساخ ا بات  سامح أيضا  يد، وا ناء أو  تىض ا سـنفات املعدة  ملص ن ت ل ي ت للمللمص سـ ت للمك سـتق ث مبق ُ
نفات  بات؛ وللحفاظ عىل ا ناء عىل ا ية  نظامت ا ية أو ا سات ا نفات للمؤ ملصية أو خاصة؛ ولرتمجة ا لطل ب ث مل مي س ملص لبحخشص لتعل

يث  ية  هات إيداع و سامح  حوا نجب نة ميكن أن تودع طل بات أو دور حمفوظات حمددة أن تعمل معل Úات إيداع  َميكن  ي معت ُ ملك
نفات سخ من ا ملص1هيا  نفات . ن رسة وا سحوبة أو غري ا سرتجعة أو ا نفات ا شمل ا تمت قائال إن _قرتاح  ملصوا مل مل ملص ملتيي خ

بات  تأكد من أن ا مية  تا ملكلل يا توج–ليت ية العظمى مهنا يف أفر يق والغا ية لب سات ا ميد يف املؤ  قادرة عىل احلفاظ عىل –لتعلس
مية نفات ا تفادة مهنا، مبا يف ذ% ا توفرة و_ سرتجعة أو غري ا نفات ا ليتا ملص سـ مل مل  .ملص

يع املذكورة، فإن 1هيم سؤالني .155 يه إىل أنه بعد _سـ^ع إىل قامئة املوا ضوأشار وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ف ُ .
بغ ية ينوذكر أنه  سات ا ناءات للمؤ ها يف الوقت احلايل، ويه ا تعاملون  بار الوالية اليت  ميي أن تؤخذ يف _ س ت ي لتعلت ث سـمع ع

ية وأيضا لألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ية وا تدر ثوا سـ بحل يع . لي يع يوجد عدد من املوا ضوذكر أيضا أنه يف قامئة املوا ٌض
تلفة  تلفة ووMئق  شات  نا بدو  خمتعلق عىل ما  خم ق مب ي بات ودور احملفوظاتي ثل ا شت يف املايض  ُنو ت ملكق وأشار أيضا إىل أن . م

تكون  يفة نوعا ما  نة ا1امئة، وبدو ت× القضا�  لبعض القضا� األخرى اليت أثريت تربط بأي موضوع يف إطار والية ا ضع ت للج ت
ية لك يشء وأ. موضع ثقة تأكد من أهنم ال يلجأون إىل  يح  تو تغطوطلب الوفد بعض ا لل ض ل تجاوزون الوالية اليت ُ يي يشء و

يدة ومركزة شة  نا ندت إلهيم، ألهنم يريدون إجراء  أ ُ مف قم سـ ُ. 

بق أن طرح بعض  .156 يه  ية إىل أن وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  تحدة األمر سـوأشار وفد الوال�ت ا فمل يك ُ
ئ` اليت 1يه نهيم يه أ. سـاأل سأ¼ اليت  تعومع ذ% أشار الوفد إىل أن ا مل هم –ن والية _ج^ع اليت يعملون علهيا ُ ق وفقا التفا
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نة ا1امئة  رشين  تاجات ا1ورة احلادية وا للجيف ا لعت ن ية –سـ سات ا ناءات اخلاصة ملؤ يدات و_ مي تركز عىل ا س ت لتعلي ث سـ لتق 3
ية واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ية وا تدر ثوا سـ بحل سق . لي متع إىل وفد مرص، وهو  منوقال إن من  يسـ ْ بKان َ لمجموعة ا

ية  ية اإلضا ية سوف تقدم بعض األفاكر و_قرتاحات واملقرتحات ا بKان األفر سمع بوضوح أن مجموعة ا ية،  فاألفر يق نصيق ل لي
ساخ اùي تقوم به الصحف، وشواغل  يجري� قد ذكر _ نخبصوص األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى، إال أن وفد  سـتن

يات، ومواد امل× العام، وا تجاري، وهو ملستشفا شخيص غري ا تخدام ا تعلقة مبقديم خدمات اإلنرتنت، و_ ليدات ا ل سـ مل لتقي
ية ية وا تدر ية وا سات ا يس � عالقة ملؤ بدو أنه  ثما  سـ ل مي س بحي لي لتعل يح من وفد . ل تو باب، طلب الوفد بعض ا ضوهذه األ ل ُسـ ل

ية بKان األفر يابة عن مجموعة ا يقيجري�  ل ن  SCCR/20/11ثد بدا وكأنه بديل مقرتح للويقة وأشار إىل أن هذا املقرتح ق. ن
بKان . وملحقاهتا نظر يف اقرتاح جديد من مجموعة ا ية  تحدة األمر لوذكر أنه يف هذه احلا¼ سوف يرحب وفد الوال�ت ا ل يكمل

يه يف هذه اللحظة ثل لفعل اقرتاحا خيص ما يعملون  ناك يشء ما  ية، وسأل عام إذا اكن  علاألفر مي ه  .يق

تحدث عن وأوحض  .157 ية أنه  تحدة األمر يه ولوفد الوال�ت ا يجري� لوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  يوفد  مل يكن ف ُ
ية تحدة األمر ياق األفريقي ويس يف إطار _حتاد األورويب أو الوال�ت ا تعلمي يف ا يكا ملل سـ شغل ل . لل يوأشار إىل أن ما 

ية هو ضامن أن الفرص ا بKان األفر يقمجموعة ا رش يف أحناء القارة –لتعلميية ل تاكر الرمقي اùي  تفادة من _ ينت وال سـ< _ ب سـ
تجا– تخداما  ية ا تخدا�ا ألغراض  ن ميكن ا سـ مي مسـ ية ختص . تعل بKان األفر بل مجموعة ا يع املقرتحة من  يقوذكر أن املوا لق ض

تعل ها  بدو أن ال عالقة  بري، مع أهنا قد  ية إىل حد  ية ا لا ت ك مي للعمل ٍ يةلتعل سات اليت تقدم املواد ا تد�ت واملؤ بب ا ميمي  س لتعلن مل . بس
ية، يف نص جديد يعكس مجموعة  بKان األفر تمت قائال إن املقرتحات اجلديدة سوف تدمج يف املقرتح األصيل :موعة ا يقوا لخ ُ

 .من األحاكم اجلديدة والقدمية

ش .158 يقاهتم ومقرتحاهتم  بوطلب الريس من ا1ول األعضاء تقدمي  تعل ُ سابق ئ يوم ا لأن الويقة اجلديدة اليت أعدهتا األمانة يف ا ل ث
ها علهيم يف ذ% الوقت  .يعومت توز

يد مل .159 تعني إجراء مزيد من الرت يه أنه ال يزال  شـوأبرز وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ي ف يعُ شة يف ضوا نا ق ا مل
تداخل وقدرا ال بأس  ناك قدرا ال بأس به من ا لالوقت الراهن، ألن  بحث يف بKان ه تعلمي وا تالف ا لبه من إهامل ملدى ا ل خ ٍ

بدو أنه ال ميت لل يعيأخرى، وهو ما يزال  شوهنا بص` عىل اإلطالقضموا نا ق اليت  بة هلم هو بوحض . ي هم  لنسـوأكد عىل أن ا مل
يقات وآرا توازن وشامل ما أبدي من  شلك  شة قدما وتعكس  نا ساعد عىل ميض ا تعلأن خيرجوا بويقة  ب ق مل ت ُث وذكر أن علهيم . ءم

يع حمددة  شأن موا تأكدوا من أن املداخالت اليت جترى  ضأن  ب بارة عن اقرتاحات –ُي منقة وإمنا تكون  يغة  ع دون أن تأخذ  مص
ندة إلهيم واملامرسات اليت –تستند إىل نصوص  نة وفقا للوالية ا ناسب يف الويقة، بطريقة  شلك  بغي أن تدرج  سـ  ي ث ب ملي مع م َن ُ
متدوها لفعل يف بات ودور احملفوظاتعا سابقة اخلاصة  ُ الويقة ا ت ل نطلق، ميكن أن تضم الويقة عىل قدم . ملكث ثومن هذا ا مل

ية اليت تعكس آراء ا1ول األعضاء  يغة معاهدة وت× املقرتحات ا ية اليت تطرح يف شلك  ساواة ت× املقرتحات ا نصا ص نص لمل ل
تلفة يع ا شأن املوا تلفة  �ا ض ب �. 

160. يدين، إىل ُوحتدث وفد مرص  شأن ا نقطة األوىل من اقرتاحه  ية، وأشار، خبصوص ا بKان األفر تفمس مجموعة ا ملسـيق ب ل ل
تلفة ناو� يف ويقة  بغي  بات ودور احملفوظات، ألن هذا املوضوع األخري  يزي بني ا سابق ا يوم ا بوا يف ا خمأهنم قد  ث ت ي ت مت ل ل نطل ُ ملك . ل

تل �واقرتح أيضا أن يدرج ما أدلت هبا الوفود ا توي عىل املقرتحات ُ تلفة عن ت× اليت  يا�ت ومداخالت يف ويقة  حتفة من  خم ث ب
تعلمي و بحث وا يدات اخلاصة  ناءات وا سمح هبذه _ ية اليت من شأهنا أن  ية من القوانني الو لا ل ي ت ت ن لتقنص ث سـ ط األشخاص ل

 .ث، وذ% من أجل وجود ويقة شام`ذوي اإلعاقات

ية )مية اإلسال-مجهورية (إيران ُوحتدث وفد  .161 ها احلايل  يا، وأشار إىل أن الويقة عىل و مس مجموعة بKان آ ٌ نطق مضع ث سـ
يقات يه آراء لKول األعضاء، وسوف تدرج يف تقرير . ٌومعقو¼ تعني إدراÚا، ذكر أن ا يقات اليت  ُوخبصوص ا تعل ي لتعل ل

يع غري شام` ترب لك هذه املوا ها لويقة، ألنه  ضا1ورة، أو ميكن إرفا يع ث يقات يف الويقة و. ق ثأعرب عن قلقه من أن إدراج ا لتعل
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نة، ويه  هذه ا ية العامة  ندهتا ا توافق مع الوالية اليت أ نص، نظرا لعدم ا شأن ا تفاوض  يد ا للجميكن أن يزيد من  مجلع سـ ل ل ب لل تعق
ند إىل نص يام بعمل  تا بادل خرباهتا، فإن األمانة ميك. يسلق ية تواقرتح أنه إذا اكنت ا1ول األعضاء تريد  من أن تعد ويقة إعال ث  ِ ُ
نة ا1امئة ب`  للجلKورة ا  .ملق

شكر إىل األمانة عىل ما قامت به من معل شاق يف إعداد الويقة اليت  .162 يه ا يا الوفود األخرى يف تو ثوشارك وفد إيطا ل َ ٍل ج ُ
ية. بني أيدهيم يقات إىل جانب املقرتحات ا ي5 لوجود ويقة واحدة، ولوجود ا نصوأعرب عن  تعل ث لتفض تداء ل ق يف ت× الويقة، ا ث

بات ودور احملفوظات متدة  لويقة اُ ت للمكث  .ملع

يه وغريهام، ألنه يرى أيضا أن  .163 يا ووفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ية وفد إيطا هورية ا فوأيد وفد ا يك لمجل لتشـ ُ 
نطقي وضع لك املعلومات ذات ا متدوه، ألن من ا بغي أن  ملوجود ويقة واحدة هو ما  ي يعث سم من ن قلص` يف ماكن واحد للك 

سام الويقة ثأ بات ودور احملفوظات. ق تخدم يف ويقة ا شلك ا باع ا يا، ا ثل وفد إيطا ُواقرتح،  تمل ث سـ ل ت ملكل ُ  .م

بحث،  .164 تعلمي وا ناءات ا شأن ا يه العمل  ها عىل أهنام أساس جيرى  نظر إىل الويقة و ييل أن  لواقرتح وفد  ل ت ب عل ث ي ثشـ سـشلك ُ َ ُ ُ
نق نب ا لوذ% من أجل  ند إعداد جت نة ا1امئة  سابقة  ية اùي جرى خالل ا1ورة ا يجة هنا توصل إىل  يض  عاش ا للج ل ئ ن تلل ملسـتف

بات ودور احملفوظات ُالويقة اخلاصة  ت نات أو . ملكث شلك حبذافريه، ولكن رمبا يمت إدخال  باس ا سيوأوحض أنه ال يقصد ا ل حتت ق
نة من الويقة اليت جيرى إ شأن أجزاء  يحات  ثتقدمي تو ي ب يوممعض ُويف ضوء ذ%، اقرتح الوفد كخطوة أوىل . لعدادها يف ذ% ا

تلفة يف شلك  سامه فهيا الوفود ا بغي أن  يع اليت  ناقش، واملوا بغي أن  يع اليت  ناك تفامه حول املوا �أن يكون  ت ي ض ت ي ض نه ن ٌ
با نا ها  يقات أو يف أي شلك اكن، وفقا ملا تراه الوفود  سـشاراكت قانوية أو  تعل ن مم تمت. نفس يد خوا تأ نة  ث` لطرق  تقدمي أ ك  لل ي معب م

هل  ناال وأ رس  تصارها إىل يشء ميكن أن يكون أ يع وا يل املوا نوعة  تلفة وا يطة ا سعىل وجود بعض الطرق ا م يخ ض تقل ت � لسـ مل لب
 .فهام للوفود

يزي يف الويقة بني املقرتحني .165 ثواقرتح وفد إكوادور ا لمت ثالث: "ُ بار اخلطوات ا لا بار اخلطوات "و" خت ثالثختنطاق ا ، "لا
نص يدات املفروضة عىل اجلزاءات يف ا لواقرتح أيضا إضافة موضوع ا  .لتقي

ية .166 يقات عن _قرتاحات ا مثن فصل ا يا أنه  نوب أفر نصوأوحض وفد  لتعل ل 3 يُ يق ج ندة إىل . ُ ملسـوأشار إىل أن الوالية ا
يقات مرفقة  بغي أن تكون ا ند إىل نص، و همه، يه إعداد معل  سب  نة،  تعلا ي س ح لللج ني ت يقات ف يث إن ا تعللويقة،  لث ح

شات نا ته ا1ول األعضاء خالل ا يح ملا قا تو نة  قسوف ترد لفعل يف تقرير ا مل ل ض ك  .للج

سابق اùي  .167 ته عىل _قرتاح ا ية، وأبدى موا بKان األفر يان اùي أدلت به مرص مس مجموعة ا لوأيد وفد اجلزائر ا ل فقب يق َ ل ُ 
يا نوب أفر يققدمه وفد  ج يدات وأعرب عن حرصه. ُ شأن ا هم  تج عن  شديد عىل أن تكون الويقة اليت سوف  ي ا ب ت ث لتقل معل ن

سمح للوفود لعمل بكفاءة ية ويقة واحضة ميكن أن  ية وا سات ا ناءات اخلاصة ملؤ تو_ ث ث مي س بحت لسـ لتعل وأبرز أنه يود أيضا . ث
سه نص  نفص` عن ا يقات اليت أدلت هبا ا1ول األعضاء  نفأن تكون ا ل متعل تمت . ل ناك خوا هإلشارة إىل أنه ال ميانع أن تكون 

تان أو ويقة واحدة مبلحق ثو  .ثيق

نوب  .168 سابقة اليت أبدهتا  يقات ا ية، وا بKان األفر يان اùي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا جوأيد وفد غا� ا ليق تعل ل لب ُل ُ 
ها  نص، وو يقات عن ا يد _قرتاح ا1اعي إىل فصل ا تأ يا ويجري�،  ضعأفر ليق تعل ي ب وذكر أن ذ% من شأنه أن . يف ملحقلن
ها بوها أو ر شأن حتديد املقرتحات اليت ميكهنم  توصل إىل قرار  فضساعدمه عىل ا ل ق ب ل  .ي

يان اùي أدىل به وفد اجلزائر خبصوص  .169 يا وكذ% ا يان اùي أديل به مس مجموعة بKان آ يا ا ُوأيد وفد إندو بُ سـ ب لسـ ل ُي ن 
نصوص يقات عن ا لاحلاجة إىل فصل ا نص .لتعل ية أو ملحق، حىت ال جتعل ا ها يف ويقة إعال ها وو ل واقرتح  مث ضع فصل

سأ¼ شأن هذه ا شات اليت جترى  نا شأنه وساعد عىل امليض قدما يف ا تفاوض  ته وا نا مليا يف  ب ق مل ت ب ل شـ ُتعص ق مسـ  .م
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ية، وأشار إىل أن  .170 بKان األفر يان اùي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا نغال ا يقوأيد وفد ا ل ب ُسـ َُ ل ل سم  بغي أن  تقالويقة  ي ُث ن
نفص` متاما بغي أن تكون يف ويقة  يقات  سمني، وأن ا مإىل  ثن ي تعل تاجون . لق نه ذكر أهنم  يقات، و ية ا حيوأقر بأ تعل لكمه  نظرا –ل

شأهنا بكفاءة أكرب–للوالية  هام أفضل والعمل  هم الويقة  يعوا  نفصل ليك  متزي و ب إىل نص  ث فتط ف يسـم م ٍ. 

يان اوأ�� و	� ������  .171 ية، ُأùي لبا يان اùي أدلت به وفود اجلزائر كام أيد يقديل به مس ا:موعة اإلفر لبا
يا نوب إفر يقوغا� و يقات،لتقدمي مقرتحات تنفيذ الوالية، وشدد عىل رضورة ج نص عن ا تعل وفصل ا  .لل

يان اùي أدىل  .172 شأن الويقةاألبه وفد مرص مس ا:موعة لبوأيد وفد تونس ا ية  ثفر ب لغة  ث الويقة أنلوفدوأوحض ا. يق
ية بة مهاأل يذ نلضامهلم لنسـ  ية  تنفإماك توى ن بحث عىل ا تدريس وا تعلمي وا سات ا ناءات لصاحل مؤ يدات و_ سـ ا ل ل ل س ت ملي ثسـ لتق

يدا عن  نصوصبعا1ويل  يا يف الصكوك ا1وية القامئةلا تخدمة حا ل الغامضة ا ل ية برن،ملسـ ثل اتفا ق  الوفد أن متكهنم من وذكر . م
تعادة توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق وسـا ثقافة واملعلومات ةصلحاملل ا نفاذ إىل ا لالعامة وحق ا هو أمر فائق رفا واملعل ل 
ية يةمهاأل نا بKان ا م، وخباصة يف ا ل ية لوضع خطة معل، إجياد أهنم حباجة إىل الوفد  وأوحض. ل إىل أيضا أهنم حباجة ومعلحلول 

ية ثل أد¼ ،معلتطوير أدوات  ناءات،  أوجه اعنم  يدات و_ تثملرونة يف ا سـي تعلقة حبق املؤلف ولتق ية ا ملأفضل املامرسات ا ملهن
تعاقد  .لوأشاكل ا

يقات .173 شأن فصل الوMئق عن ا ية  يان اùي أدىل به وفد مرص مس ا:موعة اإلفر يا ا1مع  تعلوقدم وفد  ب ب لي لل يقك وقال . ن
بات ويكرر أن يؤيد إنه يود أيضا يجلطلا يةأل ا:موعة اتعزيزا ملقرتحري� املوقر ن اليت قد�ا وفد  ننا لن نكون إوقال . يقفر

ية نمتجاوزي سائلمه حلدود� إذا أكد� عىل أ يهملا ثارة  ف ا نقص احلاد يف إطار Úد يريم إىل إهناء يف ،مل تبلا  وأضاف أن ،لك ا
شات اليت  نا قا شأن املوضوعات املقدمة يف يأجرناهامل باح  ب ا  .هدفل اذ% شك دون سـتحققلص

ند أن  .174 بغي يوحضلهواقرتح وفد ا يقاهتم  بو أي جزء من  ين لك وفد ألمانة الو تعل نص حتت نق5ي ل إىل اجلزء الرييس من ا ئ
يقات العامة بغي أن يظل يف جزء ا تعلموضوع معني، وأهيا  لي  .ن

نص عن ا .175 ية، إىل أن ا:موعة تفضل فصل ا توأشار وفد الربازيل، مس مجموعة جدول أعامل ا ل لمن ثيقات جلعل الويقة لت عل
رس  إذ األسس املعمول هبا؛^ىش أيضا مع ي  ذ% احملاو¼ األوىل لألمانة، وأنُوقال إنه يقر بأن هذه يه.  يف القراءةيأ

يقاتعىل سـتحصل يقات فصل ومن شأن .تعل نص واقرتاحات و رس قراءة الويقة، وأن عنلتعل ا نص أن  ث ا ليح ييل  فهملناس تي
سه  نص  نفا  .يدج عىل حنول

ندما تراعي ودعا وفد بريو الوفود إىل أن  .176 عيقة أهنم اكنوا يف مرح` أوية  ل واقرتح أيضا ترك .  اقرتاحاهتمنقدمواكنوا يحق
يقات  تعلنظمي ا تعلقةلت شاركة يف . ألمانةل ت× املوضوعات بلك ملا يع الوفود إىل ا ملودعا  نوع من العمل ذ%مج  عن طريقل ا

تعاون مع األمانة  ية أخرىحتديد اولا ية واملوضوعات من � يقات من � حلروابط بني ا ح  .لتعل

نظمي  .177 ساعدة بعض األصدقاء؛ من أجل  يد الويقة  يون للعمل عىل تر سقون اإل تووصف الريس اقرتاحا قدمه ا مب ث شـ مي قلن مل ئ
يواصلون العمل هبذه الطريقة، وأهنم . ثالويقة عىل حنو أفضل ثه إلشارة إىل أهنم  تمت الريس حد سوا سـ ي ئ يمتكنون من إجراء خ

تايل عىل يوم ا شات يف ا لنا ل ق ت الويقة املذكورة املعاد تريهبا أساسم  .ث

ند  ند ا ند ا ند ا بث: : : : 7777للللببببا ئات ا بثحامية  ئات ا بثحامية  ئات ا بثحامية  ئات ا لحامية  لي لي لي     ههههي

178.  �� ا'�&%$ #���" ه� �ت 7و	�� ��ول ا����ل، ا���� ا����� إ� ا�

67ن ا�%��" ا��ا��" �4 وا	�3 2 دور/� ا�.��." وا�&-��,  ا�+، وذآ)�

نعقدة يف معل إل�%: 89"  بو ا ية العامة للو يات إىل ا1ورة القادمة  شات؛ هبدف تقدمي تو نا ملحراز تقدم يف ا ي للجمع ص ق مل
شات .2012سبمترب  نا شأن نص واحد كأساس  سعي حنو اتفاق  نة عىل ا هدف، وافقت ا قوبلوغ هذا ا للم ب ل للج ومع األخذ  .لل
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شأن هذ تلفة اليت قدمت  بات ا بار الوMئق وا بيف _ � لطل ُت تان جديد�ن ا اع لملوضوع، طرحت و ثيق نة فهيامُ للجنظر ا ثالويقة : ت
SCCR/24/3  ن، والويقةيا ثمن وفد ا نوب SCCR/24/5ل ياج من وفدي  يكيقأفر ُوقد دعي مقدمو املقرتحني . ملكسـ وا

نة هام إىل ا للجإىل تقد  .مي

يان إن  .179 هدف األسايس لوقال وفد ا ن مقرتحهمرشوعمن لا شات الع^د املعاهدة اجلديدةمل هو امليض قدما  ، مع قا
بان أن األ ها  املقرتح ال هذا  الواردة يفحاكمحلسـاألخذ يف ا يانمجيعتعرب  تفظ حكومة % ù؛للرضورة عن موقف ا حت 

يان  حبقا ية الحقةمقرتحات أو تقدمي املقرتح يف إجراء تعديالت يف هال شات دوية أو  نا نادا إىل  ية ا حمل إضا ل ق مس ت ف وأضا .ف
بدائل الواردة يف الويقة  ية، ا يق، بصورة أسا بث  ئات ا شأن حامية  رشوع املقرتح اجلديد  ثأن  ل سـ يض ل ي هب . SCCR/15/2م

ناقش  نة ظلت  توأن ا بث للج ئات ا لحامية  نوات تقرباملدة هي يمخس  نذ سـ نة ا1امئة يفم  ية اخلاصة  ثا للجانعقاد ا1ورة ا ن نيويو  ل
بدائل ورمغ . 2007 نة ،SCCR/15/2ث الويقة يفلوجود العديد من ا تاحة يف الويقة  اخزتال ه ميكنأنللج رأت ا بدائل ا ثا مل ل

SCCR/15/2  نادا إىل شاتملاستا سابقةقنا نةل ا نة من حتديد موضوع . للج  للجومن أجل وضع معاهدة جديدة، انهتت ا
نة  بو  ية العامة للو ها مبا ي^ىش مع والية ا ها ونطا سـامحلاية وهد ي لمجلع ق  فإن الصك اجلديد دف امحلاية،هب يتعلق وف<. 2007ف

نة  صيضمن امحلاية من قر يديسـ بيل ملعىن ا بث ا بث أو ا تقلاإلشارات املرس` عرب ا ل لل نحن عىل . لك فوعالوة عىل ذ%، 
بث  بث وا توصل إىل إجامع عىل أن هدف امحلاية هو اإلشارات املرس` عرب ا لوشك ا ل بقى نطاق  .املعىنذا كبيل هبلال يو

يدامحل سن احلظ أن . حاية موضع اخلالف الو متلت عىل مقرتحSCCR/24/5ثالويقة حومن  يا مقدم من  شـ ا يقنوب أفر ج
يك  شة،ملكسـوا قنا يد أن للم يق الوارد يف الويقةب  ثنطاق ا نطاق الوارد يف الويقة SCCR/23/6 لتطب ثتلف عن ا ل  خي

SCCR/15/2 .ئاتوقد حذفت بث عرب اإلنرتنت، مبا فهيا  ئات ا ي  ل هي بث املزتامن ه يان، ل ا لمن نطاق املعاهدة يف مقرتح ا
سخة ا�زت¼ للويقة وأعرب عن أم5 يف هم ا ث أن  لن شات عرب املقارنة بني املSCCR/15/2ست نا ق يف إثراء ا ومىض . قرتحنيمل

تعاريف الواردة يف املادة  ها الواردة يف الويقة2لقائال إن ا ث يه  سق مع وال SCCR/15/2 نفس ية العامة يت، وهو ما  مجلعية ا
نة  بو  سـللو بث . 2007لي باكت احلاسوية من تعريف ا لوقد حذف اإلرسال عرب ا ب لشـ أما معظم املواد األخرى فقد وردت . ُ

سري ذاته الوارد يف الويقة  نص ذاته وا ث تف ثال، املادة . SCCR/15/2لل يل ا ملعىل  ساخ يه ذاهتا 9بس شأن حق _ ن  سـتب
بديل ح ح يف12املادة  بدائل األكرث مرونة لضامن موافقة معظم ا1ول األعضاء. SCCR/15/2ث الويقة ل، وا تريت ا لوقد ا . خ

تعلق ملادة  تة، اليت اكنت أصال املادة 12يوف<  بث ا تعلقة حبق إ�حة أعامل ا ثب ا ل ، فقد SCCR/15/2ث يف الويقة 15ململ
بديل األكرث مرونة تري ا لا بدائل اجلديدة . خ يفت بعض ا لكام أ ل تعلق ملادة . بعض املواد إل�حة قدر أكرب من املرونةض يوف< 

شأن 13 بثب  سابقة  تعلق إلشارات ا للامحلاية ف<  ل بديل ي سامح مبرونة بقدر أكرب من املرونة الواردة يف ا ل، طرح بديالن  لل ُ1 
متلت عىل مقرتحات SCCR/15/2ث، وأضاف أن الويقة SCCR/15/2ث الواردة يف الويقة 16اùي هو ذاته املادة  شـ ا

يارات وبدائل  يف  يارات أو بدائل؛ إذ ميكن ألية دو¼ عضو أن  بعاد  ية ال ناك  خبKان األعضاء، دون أن تكون  خ تضت س ن ه لل
بثتن أنللجنة حممت`، والبد  تالف الرييس بني أن موضع نظرا إىل ؛لاقش نطاق امحلاية وتعريف ا ئ _ تلفة املقرتحاتخ  هو� ا
بثنطاق امحلاية  نة جدوال. لوتعريف ا يوزع عىل ا ية  سري ا للجومن أجل  سـ لعمل نوب مقرت�بني  يقارن تي ياج   يقأفر

يقات املقدمة يان، فضال عن ا يك، وا تعلوا ل لسـ  .ملك

نوب  .180 ياجوأشار وفد  يص يقأفر يحاول  تلخ إىل أنه  باتسـ ية إدراÚا يف املقرتح ، اليت تلقاها من ا1ول األعضاءلطلا كيف و
بعة لقى الوفدتوقد . املعدل ندطلباتسـ  ية-مجهورية ( إيران  وله من وفود الربازيل وا نغال )م اإلسال يان ومو�كو وا سـ وا لل

يف  الوفدوذكر. يوسورسا ية اليت ُعقدت يف  شاورات غري الر تلف ا ن أيضا  مس مل يجني حبضور أكرث من وكذ%جمبخ  15ب يف 
تلف  نوب . األقالميخمبKا من  تقى وفدا  جوقد ا يان ثالث مرات قيايأفرل يك مع وفد ا ل وا شة ملكسـ قنا تحرك معا مل لبل ا سـ

سأ¼بشأن هذه  نوب حتىلرونة اليت امل درجة ونوه الوفد إىل. ملا يك و ج هبا وفدا ا ياملكسـ يعاب   يفيقأفر يعشواغلستا  ،مجل ا
ية العامة بصورة  سائل اليت حددهتا ا موإىل إشارة وفد الربازيل إىل رضورة معاجلة ا مجلع بارشة أكرث، وخباصة أهداف امحلاية مل

ها ها وكذ% موضو عونطا بث، وخباصة يف إطار هنج قامئ عىل . ق بث ويس ا لومن الواحض أن موضوع امحلاية هو إشارات ا لل
يدين ومع موضوع امحلاية. اإلشارات توافق مع ا ملسـتفوقال إن نطاق امحلاية قد حتدد يف املقرتح عىل حنو  ُأدخلت بعض  وقد. ي
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تعد تعلقة ملصاحل العامةلا شواغل ا ثقايف واحلاجة إىل معاجلة ا نوع ا بادل بني امحلاية وا تأثري ا تعلق  مليالت عىل املقرتح  ل ل ت ت ل لت . مل
يه  نصوص  تعريف ا تلف عن ا بث، وهو تعريف  ئات ا تعريف  تعلقة  شواغل ا تصدي  علوقد حاول املقرتح أيضا ا مل ل خي ل ي ب مل لل هل

ثل معاهدة ا يل الصويتميف معاهدات أخرى،  شأن األداء وا بو  سجلو ب ها . لتي تعلقة لضام�ت فقد تصدت  شواغل ا لأما ا مل ل
بث . 3.1املادة  ترص عىل وسائط ا ند عن احلاجة إىل احلد من نطاق املعاهدة  تلمة من وفد ا يقات ا لوقد أعربت ا ه سـ ليقتعل ل مل ل

تعاقدية يدية، وقرص املوضوع عىل العالقات ا لا ية-مجهورية (ن إيرار مبوقف وذك. لتقل ناولأن الوالية ب  القائل)م اإلسال  تتمل 
يدية، وإمنا الرضورة  يا ا لتقلنولو ج يديةتناولت لتك بث ا تقلئات ا ل لي ند أيضا . ه سب بلهوأفادت ا حعدم حامية اخلدمات 

تهالطلب وهو ما  يةوقد .  من املقرتح املعدل3 املادة جأدر تعلقة ملادة آراء تلبمتت  ند ا مل ا تعلق ملادة وف. 6له ُ، قدمت 8ي< 
تلفة  تلفةملراعاة امحلاية ملدةخمأيضا بدائل  نظر ا � وÚات ا ية-مجهورية (إيران  أما طلب. ل تعلق )م اإلسال إشارات تعريف ب ملا
بث واإلشارات  هفقد حاولت إيرانلا يان ما إذا اكنو.  يف املقرتح اجلديداميف تعر يقات املقدمة من وفد ا لناولت ا تعل بغي لت ين 

باكت احلاسوية من نطاق امحلاية أم اإلرسال حذف ب عرب ا نادلشـ يا إىل هنج حمايد ست_ نولو ج يانو. تك لبت ا  مبوجب ،طل
شأن ما إذا اكن 2املادة  يحا  بب، تو بث"ض يديو " لا باكت احلاسوية أو ا تضمن اإلرسال عرب ا لفكام مت تعريفه يف املقرتح،  ب شـ لي

ئات ا يسب الطلب من جانب  يديةهح تقلبث ا بث احلد من د، 2املادة  مبوجبتعني يو. لل ئات ا ل نطاق  لتقترص عىل هي
ئات  يديةلهيا نة لتقلا بو  ية العامة للو نادا إىل والية ا سـ؛ ا ي مجلع لس يان أهنا تفضل نص 7ومبوجب املادة . 2007ت ل ، أوحضت ا

ي16الفقرة  شأن ا يل الصويت  شأن األداء وا بو  ي من معاهدة الو ب سج ب لتقي ناءاتتل وشدد وفد مو�كو عىل احلاجة . سـتثدات و_
ية، وطلب، مبوجب املادة  تطورات ا نإىل مراعاة ا تخدامات 7لتقل تقوية _ ية  ناءات ألهداف  سـ، أن تصمم _ ل مي تعلت ث سـ

تطفات القصرية واألحداث اجلارية ية، فضال عن رضورة تعريف ا ملقا شأن احلاجة إىل . لتعلم نغال مقرتحا  بوقدم وفد ا ضامن لسـ
ئات  توازن بني مصاحل  يق ا توى دون ترصحي، فضال عن احلاجة إىل  تخدام ا توى يف حا¼ ا يحقوق أحصاب ا ل حمل سـ هحمل حتق
برص، وكذ%  تجابة إىل شواغل األشخاص معايق ا تعلمي واملعلومات، واحلاجة إىل _ تعلقة  هور ا بث ومصاحل ا لا سـ ل مل مجلل

بات اليت حب ياجات دور احملفوظات وا تا ملكت نظر فهيا إلجياد حل وسطح سأ¼ احلاجة إىل حامية . لاجة إىل ا موأMر الوفد أيضا 
توى يق . حملمصاحل أحصاب ا شأن وضع تعريف د قأما الطلب األخري فاكن من وفد سورسا  ب سابقة لإلذاعة"ي ، "للإلشارات ا

ته يف قامئة تعريف املصطلحات نوب . جلومت معا ندما قدم وفد  جو ياع تلفة  أول اقرتاحيقأفر بات ا بار ا � �، أخذ يف _ لطل عت
نص عىل  ها من خالل ا تصدي  نفاذ إىل املعلومات اليت مت ا ثل ا شواغل،  نة، مبا فهيا ا لاليت قدمت لفعل إىل ا ل ل ل لللج م ُ

ناءات يف املادة  تقييدات بث بوصفه قطاعا ودوره _ج^عي ا1ميقراطي7سـتثوا بو . ل ملراعاة تفرد ا يمتثل يف يعلام بأن دور الو
هجورة بل ال املعاهدات ا رشف ا ملاع^د معاهدات  سـتق ملت شطة اج^عات أدت إىل . تس ميت أ نوقد أجريت حبوث هامة وأ ق

يدية، ومن مث فإن احلد من نطاق امحلاية برية يف ا1عامات غري ا نة اإلشارات حتدث بدرجة  يجة مفادها أن قر تقل ك ص لن سـيعين  ت
شلكة تأثر وقد تعذر . ملجتاهل ت× ا يا اليت  نولو يه املعاهدة حتديد نوع ا متد  تيف الوقت احلايل ويف الوقت اùي  ج تك سف ل سـُتع

يدية  ئات اإلذاعة ا تأثر بذ%، وطاملا أن  يات اليت  نولو بغي للمعاهدة أن حتدد ا نة اإلشارات، وال  تقلبقر ي س ي لص ه ت ج تك لن
تعني إدراج هذه ا بث،  يات يف نقل خدمات ا نولو يتخدم بعض ا ل فسـ جل تك يات أيضا يف نطاق امحلايةت جنولو وقدم وفد . لتك

ياجنوب  يدية" يف املقرتح اجلديد تعريفا يقأفر بث ا تقلئات ا ل لي تعريف لن يدخل يف "له ندرج حتت ذ% ا ل، وقال إن لك ما ال  ي
ـي هنج تطلعي. نطاق امحلاية ية  نولو يادية ا سأ¼ ا هأما  ج فتك حل  أيد احلاجة إىل وأيد الوفد الهنج القامئ عىل اإلشارات، كام .لم

بث يث موضوع امحلاية هو ا تفق مع هذا الهنج القامئ عىل اإلشارات  لوضع نص معاهدة  وأشار إىل أن الهنج احملايد . حي
نعقد يف  يجري�، ويف _ج^ع ا هورية  تضافهتا  ية اليت ا بKان اإلفر ية  شاورات اإل ناء ا يا أقر أ ملنولو ن سـ لل مي مل مجث يق ج قلتك ُ 3

سربج عام  تعديالت. 2011نجوها يه بعض ا تعلق ملقرتح املعدل فقد أدخلت  لوف<  عل ثة من . ي ثا يا مع الفقرة ا لو ل متشـ
هور  بث وحقوق ا ئات ا تغري، كام أقرت احلاجة إىل إحداث توازن بني حقوق  يط الرمقي رسيع ا باجة، أقر ا مجلا1 ل ي ل حمل هي ُ

باجة4مبوجب الفقرة  ناولت الفقرة . ي من ا1 ـي نص جديد 6أما الفقرة .  ضامن حقوق أحصاب احلقوق احلاجة إىل5توقد  فه 
برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا ثا  تعري من املعاهدة اليت وقعت حد لا ل ب ي تعريف املصطلحات، 2ويف إطار املادة . ُسـ تعلقة  ب ا مل

هور يف الفق نقل إىل ا بث يف الفقرة ألف، واإلرسال يف الفقرة واو، وا ثل ا نود جديدة،  مجلقدمت  لم ل ب رة زاي، واإلشارات ُ
بث يف الفقرة حاء سابقة  للا يان يف الفقرتني . ل لوقد أدرج نص مقرتح ا يق، كام أدرج 3 من املادة 2 و1ُ نطاق ا تعلقة  ُ ا ب ب لتطمل

يدية 4يف الفقرة  بث ا ئات ا متديد مدة امحلاية  تعدة  بKان ا ت× ا تاحة  ثالث ا نوات ا يد بفرتة ا ند عدم ا تقل  ل ي سـ ل ل مل ل سـ لب ه مل لل ل لتق
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يح إىل املادة ف تو يف بعض ا ضقط، وأ ل ي� ظلت املادة 4ض ساتل،  تزنيل عن طريق ا يل وا سأ¼ ا شأن  ب  ل ل تحم م  كام يه 5لب
بديل ألف؛ ألنه مل يرد يف الهنج القامئ عىل اإلشارات6عىل األرحج، أما املادة  ل حفذف ا تعلق مبدة امحلاية، قدمت ثالثة . ُ ُوف<  ي

ند، وحذفت الفقرة 9ادة  يف امل2وُعززت الفقرة . بدائل ته ا نحو اùي اقرت ية عىل ا نولو شأن تدابري امحلاية ا  ُ ه ل لب حل ج ومت . 3تك
هور"و " توزيع اإلشارة" حظر 10مبوجب املادة  شأن حقوق . دون ترصحي" للجمإ�حهتا  بورمغ عقد مؤمتر دبلومايس �حج 

تكون د برصي  سمعي ا برصي، فإن حامية األداء ا سمعي ا سـاألداء ا ل ل ل رسعة معاهدة للحامية ل متد عىل وجه ا لون فائدة إذا مل  تع
توى  ناعة ا يد حقا  بث أن  بث، ومن شأن وضع معاهدة ا نة إشارات ا نة اإلشارات نظرا إىل معدل وقوع قر حملمن قر ص ل ل ص تفص

هور يعاب و. مجلوا ته، ولكن الوفد حاول ا يه بر تومل يكن املقصود من املقرتح هو موافقة ا1ول األعضاء  سم نظر عل لÚات ا
نوب  بKان، ù% اقرتح الوفد أن يكون مقرتح  يع ا تلفة  جا ل مجل �يا ية، يقأفر شات اإلضا نا نة  يك هو نص ا ف وا ق للم للج ملكسـ

ية أم غري . وإلرساع وترية العمل ية سواء أاكن ذ% بصورة ر همت يف ا شكر للك ا1ول األعضاء اليت أ مسوقدم الوفد ا لعمل سل
ية  .مسر

يك .181 بثملكسـوأشار وفد ا سأ¼ ا ية  تذكري بأ ل إىل عدم احلاجة إىل ا م مه نظر . ل بة مبجرد ا سأ¼  لمفن املعروف أهنا  صع م
شورة عن ذ% املوضوع ملدة تزيد عن  ية الوMئق ا نإىل  نوات10ملمك ُفاملوضوع تقين، وال توجد تعاريف واحضة، وأعرب . سـ 

ناقض ها  تلفة،  تعن العديد من املواقف ا �م ب. بعض كوقد بذل قدر  يةُ رش املا نوات ا سأ¼ عرب ا هد يف ا ضري من ا سـ لعمل ل . جل
نوب  ياجوبذلت  تقدم، وعن تقدمي ويقة يقأفر بريا ،وكذ% العديد من الوفود األخرى، مما أسفر عن إحراز بعض ا ث Úدا  ل ك

بل ية للعمل ا يقا ومشوال تعكس حقا املرونة وتضع خارطة طريق  ملقأكرث  حقيق بو يف ذ% ال. تنسـ عمل، وبذل يوقد ساعد الو
نوات برية عرب ا سـÚودا  توفري . لك باعث  ش ت اخلطرية، وحامية اإلشارات يه ا نة اإلشارات من ا سأ¼ قر لوقال إن  ل مل ص م

يع احلقوق ذات . مزيد من امحلاية حلق املؤلف وحقوق املؤدين يع حقوق املؤلف و شمل  توى اùي  مجفاإلشارات حتمل ا مج ي حمل
يع احلقوق ذات الص`صوهكذا، فإن ظاهرة القر. الص` بارش عىل حق املؤلف و ها ذات تأثري  مجنة  م ثل اإلشارة الطريق . لك متو

يه حق املؤلف واحلقوق ذات الص` سافر  علاùي  تفق مع روح . ي ناء سعهيا للميض قدما مبا  نة أن تدرك ذ% أ يوعىل ا ث للج
 .بيجني

شاورات مع مقديم املقرتحات، .182 نة أنه قد عقد  موأبلغ الريس ا للج تعدادمه ا1خول يف ئ سـ وتلقى ما يدل عىل عدم ا
ئ` اليت قد تطرح علهيم يقات واأل شات، ولكن ميكهنم تلقي ا ُنا سـ تعل لق  .م

نة  .183 ية العامة  شأن والية ا يقات أوية  ند  سـوقدم وفد ا مجلع ب ل تعل له نادا إىل 2007ل بث ا ئات ا شأن  ست لوضع معاهدة  ل ي هب
يدي يف عام وذك. لتقلهنج قامئ عىل اإلشارات ملعىن ا ية 2011جنر الج^ع غري الرمسي اùي ُعقد يف  ثا به ا1ورة ا ن، وأ ل عق

نة ية العامة  يري والية ا يث أMرت عدة وفود احلاجة إىل  نة ا1امئة،  رشين  سـوا مجلع تغ لللج ح رسيع 2007 لع تغري ا ل نظرا إىل ا ل
يات نولو تقارب بني ا يا، وإىل ا نولو جاùي طرأ عىل ا تك ج لتك ن. لل يري لهوأيدت ا تغد الرأي اùي ذهب إىل عدم احلاجة إىل 

توى الوالية، لكهنا تغل ا يث  يا لKعامات  نولو حململ تؤيد الهنج احملايد  يُسـ ح ج نولو¡ يف ا1عامات . تك تكوقد حدث تطور 
ية ناظرية إىل ر يدية ، وحتولت اإلشارات من  مقا ت باكت الاكبل ا. لتقل نة  يفا بر ندية  توتلقت احلكومة ا شـ مق تلك له قليدية عن ل

ياف الضوية باكت األ ئطريق  ل شأن عدم . شـ يان  يان اùي أدىل به وفد ا يا، أيد الوفد ا نولو تعلق لهنج احملايد  بوف<  ل ب لي  ج تك
بث املزتامن يف مقرتحه بث عرب _نرتنت أو ا لإدراج ا ية، ولكن ميكن . ل تعذر إدراج ت× ا1عامات يف املعاهدة احلا لوقال إنه  ي

ناكإدراÚا يف يس  ه مرح` الحقة، وأضاف أنه  نة ل ية العامة  يري والية ا سـ داع  مجلع لتغ نة ؛ 2007ل  قرصتللجنظرا إىل أن ا
شات نا قا يدي لKعامات القامئة، ملعىن عىل الهنج القامئ عىل اإلشارات مل بباكت احلاسويةعىل ا اللتقل ا  أكرثومع وجود . لشـ

ناة800 من يفزيوية،ق  ن  ند أبدت تل هله ا نة اإلشارات من  أيضاافخماو بث يف ا1عامات وأرادت ،صقر ئات ا ل حتديث امحلاية  لهي
يدية بث القامئ عىل احلقوق الوفدؤيديومل . لتقلا ئات ا تخذه  ل الهنج اùي  ي يقى ؛هت ناعة املو ندية و ناعة األفالم ا سـ ألن  ص ه لص

بث ئات ا نح  بغي  ند إنه ال  ندية عارضت هذا الهنج، وقالت ا لا ي ي ه هه م ن ل نوحة لفعل ألحصاب حقوقا ل ملم تفوق احلقوق ا
توى  .حملا
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نغال  .184 ساين املعاهدةنإلسـوقال وفد ا بدأ إ ن حماو¼ محلاية  ساواةوهو،  بصورة عاد¼م بدأ ا مل  تاك¢مبدأ احلصول. م  مل ا
تدريب  تعلمي وا لعىل ا نوب كام وردل رشوع املقرتح املقدم من  ج يف نص  يام يكيقأفر  يهرات أن حامية اإلشاوأفاد ب. ملكسـ وا

باعاألهنج ال شأن املادتني . هتفضل إل يح املطلوب  تو تعلق  بوف<  ض ل ست سوى 11، قال إن املادة 12 و11ي توازن تذكريلي  ل 
ناءات وحقوق أحصاب احلقوق، حياùي  يقه بني _ ثاول  تعلق  أماسـتحتق نص  فقال إنه،12ملادة يف<   أطراف تيود أن 

يةاملعاهدة عىل عقوت وإجراءات يهنا ا1ا نايئ يف قوا نظام املدين إىل ا خل لالتقال من ا جل ل  .نن

يح وشكر مقديم املقرتحات عىل ، وفد الربازيل أنه أحاط علام لعروضورصح .185 همضتو شأن . ص نصو يحا  بوطلب تو ض
ية اليت  نة ا1امئةسـُتتبعلعملاخلطوات ا نود األخرى املدرجة عىل جدول أعامل ا شأن ا للج  ب ند �م وأشار إىل أن. لب بث  ب ا ظل ل

نوب وأ ،دة طوي`ملناقش يُ يك و جن وفدي ا ياملكسـ نة ا1امئة قدما مقرتحا جديدا يف ا1ورة األخريةيقأفر يف ا1ورة و .للج 
يان بث،  أيضالذاهتا قدم وفد ا ئات ا شأن حامية  بو  رشوع ملعاهدة الو سخة اجلديدة من مقرتح قامئ عىل  سمى  ل ما  ي ب ي ن هي م ل

بدأ احلصول عىل . SCCR/15/2 revثالويقة  نه مل يؤيد وÚة اكيفالوقت الموأيد الوفد  شة املقرتحات اجلديدة،  نا لك  ق مل
نظر القائ` ب ت× الوMئق اجلديدة يف رضورة لا باع إجراءات جديدة  لا شاتمثل ت نا بكرة من ا قهذه املرح` ا مل  وأضاف أنه ،مل

يه العمل اùي ت ية العامة تو جتعني عىل والية ا مجلع بو، ي ها احملدد ويضطلع به الو نة عىل أهداف امحلاية ونطا تفق ا قأن  للج ت
ها باع عوموضو يديوقرص، اتهنج قامئ عىل اإلشارت، وا بث ملعىن ا ئات ا بل عىل  تقل الصك ا ل لي ه تأكد غري ورصح بأنه. ملق م 

شـهتا أوال  نا تعني  ية العامة، وأنه  قمن أن املقرتحات اجلديدة ت^ىش مع والية ا ي بل ممجلع سة العامة  قيف ا  ا1ول اخنراطجلل
شأن ممارسات أخرى حمددة ية  شاورات ر باألعضاء يف  مس نوب . م تعلق ملقرتح املقدم من وفدي  جوف<  ياي يك، يقأفر ملكسـ وا

سخة املعد¼ من املقرتح بق عىل ا ئ` ال تزال  نظر القائ` بأن بعض األ نأيد وفد الربازيل وÚة ا نط سـ لل تعلق ،ت ف بتعريي ف< 
يق وخباصة املصطلحات بثإزاءلتطب ونطاق ا ئات ا بث و ل إشارات ا ي تجاوز احلدود اليت ،هل نص املقرتح  بدو أن ا يث  ي  ل ي ح

ية العامة تعاريف الواردة يف أيضا وسأل الوفد . مجلعوضعهتا والية ا هوم املقرتحلأي ا تفق مع  مف  يدي"ت نحو " لتقلملعىن ا لعىل ا
يه يف نصوص  علا ية مل نة مجلع والية ا ية"من وطلب الوفد أيضا معرفة املقصود . 2007لسـالعامة   يف" نأية معلومات الكرتو

يقات .  اجلديدة9.2املادة  تفظ حبقه يف إبداء  يان، قال الوفد إنه  تعلق مبقرتحات وفد ا تعلوف<  حي ل  املقرتح مقديم إىل هاميتقدوي
 .يف مرح` الحقة

نوب  .186 نانه لوفود  جوأعرب وفد بريو عن ا ياأفمت يان يقر يك وا ل وا ته منملكسـ وأشار إىل احلاجة إىل .  مقرتحاتمملا قد
يا تفادة  لك_ سائل اليت ُعمل اùي اضما اضطلع به من اللك  من سـ يق تقدم يف لك ا ملطلع به لوضع األسس الالزمة  لتحق

نة يا يف ا للجناقش حا ل نة . ت ند، مفن الرضوري العملأنللجوإذا اكن  نادا إىل نص موحدلب حتقق تقدم يف هذا ا ، ورأى أن ست ا
بدي`  نصوص ا لا تقدمتضعفل يع الوفود ةبوصعال وةتقنيلا  شديدالا:  هذا نظرا إىل أن؛ل ا  املرونة، السـ< بإبداءمج، وطالب 

يد ت× املقرتحات ية العامة، أبدى الوفد . حت× الوفود اليت قدمت مقرتحات، من أجل تو رشوط الوالية  تعلق  للجمعوف<  بي
تحيل ملرونة تعداده  للا شأن ،سـ نه حباجة إىل دالئل إرشادية واحضة  ب  سأ¼كيفيةلك نوب . مل امليض قدما هبذه ا جوكام ذكر وفد 

يا شأن حق املؤلف وحاميةيقأفر ب، فإن ما يدعى مبعاهدات _نرتنت  برصي  ُ سمعي ا يالت الصوية واألداء ا لسريات ا ل ت سج لتتف
تمدت لفعل، وأنه جيب  ُقد ا تع هاعامل مع لا تص` هبا و تحد�ت ا يات اجلديدة وا نولو يلتطور ا ج حتلتك ملل نظر عن ،ل ل بغض ا

نة أن ترتدد . اجلاريةخطوط العمل األخرى  بغي  للجوال  يع يفني يات اجلديدة يف  نولو تعلقة  تحد�ت ا مج إدراج ت× ا مل جل لتك
با لفعل لعمتد يُ صكي أيكون  العمل لضامن أن خطوط رشينلقرن احلاديكموا  .لع وا

بويفارية-مجهورية (فزنويال وذكر وفد  .187 ل ا بث )ل شأن ا بكر للغاية للحديث عن معاهدة  لأن الوقت  ب بKان ، ذ% م لأن ا
سأ¼ عىل حنو خاص ت× ا متة  ية غري  نا ملا ب �ل سأ¼ األشخاص بعدم  الوفدوذكر. م شأن  توصل إىل اتفاق  م ا ب برص، معايقل ل ا

ية مع ي^ىشن هذا _تفاق أرمغ  ية لأل تحدة اإلمنا لفيذ أهداف األمم ا ئنف مل با، . ت بث جا ئات ا ند حامية  نوطلب الوفد ترك  ل ي هب
ثقافة ية، واحلق يف ا تعلمي، وحق األفراد يف ا تعلق  نود أخرى  نة عىل  لوأن تركز ا من ل ت ب  .لتللج
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بغوأفاد .188 بث،  ئات ا شأن حامية حقوق  ناءة  شات  نا يا أنه من أجل إجراء  ن وفد زا يم ل ي ب ب ق هب نة أن تعمل للوصول م للجي 
ها نوب . معلإىل نص واحد إلجناز  تقاده بأن املقرتح املقدم من وفدي  جوأعرب عن ا ياع يدا يقأفر ثل أساسا  يك  ج وا مي ملكسـ
 .ثإلعداد ويقة معل واحدة

نوب  .189 يان و يه وفود ا جوشكر وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  يالف يق تقيقأفر يك عىل Úودمه  لتحق وا ارب ملكسـ
نظر،  سأ¼ اليت ظلت طويال عىل جدول األعاملبوصفليف وÚات ا وقال إن 1يه . مل ذ% خطوة هامة إلحراز تقدم يف ا

تعلقة اعدد يقات ا ئ` وا مل من األ تعل نطاقات واحلقوقبتعريف املصطلحاتلسـ ناء اليت ميكن إMرهتا ،ل وا شأن ثأ ب`  شات  نا ب  مقق م
سأ¼ يق ،ملت× ا يدين من املعاهدة، بشأن اكملالوضوح اللتحق  ت× املعاهدة مبا يف ذ% تأثريها تواآلMر املرتبة عىل ملسـتف ا

تطلب و .عىل أحصاب احلقوق اآلخرين ثل ذ% يقد  سائل  بريا من العمل يف  مقدرا  م يث ال^سك تعريف املصطلحات،ك ح 
ية مباكن شأن. مهوالوضوح من األ ناه  بوقد أثلج صدور� ما  شللج ابواعث قلق مسع نة وأبنة   .ت املرتبة علهياMراآلصن القر

يقات األوية بأنه قدموذكر وفد مو�كو  .190 ل عددا من ا نوب بشأنلتعل ياجل املقرتح األصيل  يك اùي أخذ يف يقأفر ُ وا ملكسـ
بار شلك العمل، أعرب. عت_ تعلق  بوف<  تازا الوفدي شلك أساسا  شرتك  تقاده بأن املقرتح ا مم عن ا ي مل شا إلجراءع نا ق  مثرة م مت 

نادا إىل نص واحد  .ستوإحراز تقدم ا

نوب وحتدث  .191 شرتك لوفدي  ية، وأعرب عن دمعه للمقرتح ا جوفد مرص، مس ا:موعة اإلفر يامليق يك، يقأفر ملكسـ وا
متد عىل اإلشارات  شأن هنج  ها  نة مبواص`  يعورحب لزتام ا ب ية العامةيتفقمعلللج قد وشدد كذ% عىل أنه . مجلع مع والية ا

نادا إىل نص حان رسيع وترية املفاوضاتمن  واحد؛ست وقت العمل ا سأ¼ عىل حنو بغية  ؛تأجل   .رسيعملإجناز ت× ا

نغالوأخذ .192 يان اùي أدىل به وفد وأشار  اللكمة،لسـ وفد ا بويفارية-مجهورية (فزنويال لب إىل ا ل ا اكن  إنه  الوفد، وقال)ل
تاك¢ ويس تعلمي ا لشري إىل ا مل ل بحث تاكفؤ فرص ا إىلي تدريس وا لتعلمي وا ل  .ل

نوب  .193 ياجوأيد وفد اجلزائر مقرتح وفد  يك يقأفر نةاأساسبوصفه ملكسـ وا  .للج لعمل ا

شات  .194 نا هم امليض قدما  ية أنه من ا تحدة األمر قورأى وفد الوال�ت ا مل ململ نادا إىليك  نص واحد يف أقرب وقت ستا
توصل مقدمو املقرتحات إىل اتف. ممكن شلك أساسا مليوأعرب عن أم5 يف أن  نص اùي ميكن أن  شأن ا ياق  ل . لعملواص` اب

ناية فائقة يل  تفا يدرس ا تعلق مبضمون املقرتحات، قال إنه  بعوف<  ص ل سـ ية قدما،ي يقات حمددة مع ميض ا يقدم  لعمل و تعل . سـ
نحو الوارد يف والية ا مجلوأعرب عن تقديره إلشارة � املقرتحني إىل الهنج القامئ عىل اإلشارات عىل ا  وأبدى. عية العامةل

بحثاه^مه بإجراء مزيد من  تة لفعلتذفُأية حقوق حبشأن  لا وف< .  ت× الواليةلتنفيذ أسلو بوصفه ،ملثب يف اإلشارات ا
ندالحظ الوفدامحلاية، مبسأ¼ مدة يتعلق  نقطة اليت طر�ا وفد ا ه ا يار و ،لل نوب الواردخلا ياج يف مقرتح  يك يقأفر ملكسـ وا

ترصت امحلاية عىل إذا ة رضوري غريكونت قد ا عىل أساس أهنمدة حمددةحبذف أي  تخدام قا بث مقابل إعادة ا سـ إشارات ا ل
تات شواغل اليت أعرب .لتثبيا ته عىل ا همه وموا شطة اإلنرتنت، أعرب الوفد عن  يق عىل أ سؤال عن ا تعلق  ُ وف<  ل ن ب ل فقي تف لتط

ية العامة شأن والية ا مجلععهنا  نوب نفويف الوقت . ب نه وفد  يزي اùي  جسه، وأشار الوفد إىل ا ّي ب يالمت بث يقأفر ل بني حامية ا
تخدم يات اليت قد  نولو تعلق  ية املعاهدة ف<  يدي وحرص نطاق  سـا ي تغط ُتقل ت جل وأفاد بأن املعاهدة اليت ال تكفل امحلاية . لتك

تحق أن تربم يا ال  نولو تخدام أنواع جديدة من ا سـمن رسقة اإلشارات  تسـ ج رشينلتك وأن أية معاهدة . لع يف القرن احلادي وا
هات اليت  سأ¼ ا تلف عن  سأ¼  نة، ويه  يث الطريقة اليت متت هبا القر يا من  نولو جلجيب أن تكون حمايدة  ح ج متك خت م ص 

نطاق احلقوق سأ¼  تعلق األوىل  ي�  تعلق مبوضوع امحلاية،  سأ¼  بتغطهيا املعاهدة، فاألخرية  مب ت ت  ت× ومع ذ%، قد جتد .بم
يدية  بث ا ئات ا هم حامية  يدية، أنه من ا بث ا ئات ا تعدة بعد لiهاب إىل ما هو أبعد من حامية  تقلالوفود غري ا ل ي تقل ل ي لسـ ه ل ه ململ

بث إشاراهتا عرب _نرتنت  .ت1هيا من األطراف عدمية الضمري اليت 
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نوب  .195 يان و جوشكر وفد سورسا وفود ا ل ياي هاماهتم يف معليقأفر يك عىل إ س وا بثملكسـ سأ¼ ا شأن  نة  ل ا م ب وكام . للج
نوب  نذ العام املايض، فإن مقرتح  بات  نا جذكر يف عدد من ا م سـ مل يا ته يف عدد من 2011ب املقدم يف ريع يقأفر يا غ، وعدلت  ص ُ

سمرب  ييك يف د نذ ذ% احلني مث مض إىل املقرتح ا تلفة  سخ ا يا سـ � ملكن ُ م تحرك حنو إجياد حلول 2011ل يدة  ي`  لل، اكن و مفسـ
نوب . ذ% ا:اليف  ياجوأشار إىل أن مقرتح  نوعة اليت يقأفر تلفة ا يقات ا بار ا يك حاول أن يأخذ يف _ ت وا � تعل ت ملسـ ل ع ملك

نوع من العمل لقدمت بغرض امليض قدما هبذا ا ساس . ُ تطرق إىل املضمون، عىل _ ية ودون ا بد حوشدد الوفد، بصورة  ل ئ م
شعر به حنو إعداد ويقة و ثاللزتام اùي  نة، وهو ما ي ها أفضل طريقة 1فع العمل إىل األمام بكفاءة يف ا شرتكة بو للجاحدة  صفم

نة ا1امئة للجتفق مع الوال�ت اليت حتددت يف _ج^ع األخري   . ي

يان اùي أدىل به وفد سورسا .196 بابوي عىل مقديم املقرتحني، وأيد ا يوأثىن وفد ز ب نظر يف . لمي بغي أن  نة  تورأى أن ا ي نللج
ية يف هذا املوضوع أن حتال إىل العمل ع ت× الوفود اليت تواجه صعوبة  بة  ُىل أساس ويقة واحدة؛ ألنه من الصعب  ن ل سـ تقث لن

تلفني شأن نطاق امحلاية . خمنصني  نص  تالفني رزين يف ا يان، الحظ الوفد ا بوبعد _سـ^ع إىل العرض املقدم من وفد ا ل خل
سه يان  هام وفد ا نفأو ل تخدم وتوقع الوف. حض نة؛ ليك تقدم نصا واحدا فقط ميكن أن  بلغ ا ها وأن  سـد أن توحد الوفود مو للج ُت ي قف

 .كأساس ملواص` العمل

نة .197 هامات ملموسة يف معل ا ته من إ سلفادور الوفود اليت قدمت املقرتحات؛ نظرا ملا قد للجوشكر وفد ا سل وأوىل . م
نة يدات يف معل ا ناءات وا برية لال ية  للجالوفد أ ي ت ك لتقمه ث بث سـ ئات ا ية محلاية  ل، كام أوىل نفس القدر من األ ي وأشار إىل . همه

ئات بة ألشطة ت× ا نا تقدمي امحلاية ا نة،  شات يف ت× ا نا نوات من ا رش  يأن الوقت قد حان، بعد  ن سـ مل ل للج ق مل لهسـ وقال إن . ع
نوب  ياجمقرتح  ي/ يقأفر ية أخرى عىل الطريق ا يان من � ية، ومقرتح ا يك من � لصحا ل حسـ ح تفق �هام مع والية ملك يح، و
ية العامة  .مجلعا

ية-مجهورية (إيران وقال وفد  .198 تلفة أن )م اإلسال نصوص ا هم ملقديم ا ية العامة، من ا يذ قرار ا � إنه من أجل  ل ملمجلع تنف
نة شات يف ا نا للجحياولوا دمج مقرتحاهتم يف نص واحد لوضع أساس  ق  .للم

نظر اليت .199 يا عن دمعه لوÚات ا لوأعرب وفد  ني يةك وقال إنه من الواحض أن . يق أبداها وفد مرص مس ا:موعة اإلفر
بث ئات ا رسعة عىل إبرام صك فعال وشامل محلاية  بو عىل وجه ا لناك حاجة ملحة ألن تعمل ا1ول األعضاء والو ي ي هه  وأيد. ل

ندوبني اآلخرين اùين أعربوا عن وÚات نظر تؤيد العمل عىل أساس ويقة واحدة ثالوفد ا  .مل

نوب و .200 يجري� عن تقديره ودمعه  جلأعرب وفد  يان بذول يف نص املقرتح ومضمونهيقأفر بري ا هد ا يك  مل وا لكسـ للج . ملك
نه ا1ورة متخض  شدة برؤية نص واحد  بث، وإهنا ملزتمة  يجري� 1هيا �رخي قوي يف ا عوقال إن  ب ل ياد . تن بدأ ا حلوأكد عىل  م

يو� ألي معا بدأ  يا اùي يعد  نولو حإزاء ا م ج  .ُهدة تربم بعد ذ%لتك

نوب  .201 ياجوأشار وفد  ئوية الوارد يف الصفحة يقأفر شأن إخالء ا يحا  يان، وطلب تو ل إىل املقرتح املقدم من ا سـ ب ض ملل
يان، وطلب حتديد  ها لرضورة عن موقف ا شريا إىل أن األحاكم الواردة يف املقرتح ال تعرب  لاألوىل من املقرتح،  مجيعم

هماألحاكم الواردة يف امل  . قفقرتح اليت تعرب لفعل عن مقرت�م وموا

نص ويدرسه،  .202 نظر يف ا شات، وأن الوفد اكن  نا هم يف ا هورية كور� أن ت× املقرتحات ميكن أن  لوذكر وفد  ي ق مل س تمج
ية وآراء أحصاب املصاحل بار الظروف ا يأخذ يف _ حمللوأنه  ت  .عسـ

يا�ت اليت أدلت هبا، .203 يع الوفود عىل ا بوشكر الريس  لمج ئ` اليت طرحهتا عىل مقديم ئ هامات واأل سـ وعىل اإل س
ية تقدمي  شات، و نا رسيع وترية ا يد بأنه من أجل  نة ا1امئة  رشين  ية وا ثا تاجئ ا1ورة ا بغاملقرتحات، وذكر بأن  ق مل للج ن ل تن تفلع 

نة  بو  ية العامة للو يات  سـتو ي للجمع يخصص يو2012لص شأن إماكية حتديد موعد املؤمتر ا1بلومايس،  سـ  ن يف ا1ورة  ما معلب
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نة ا1امئة رشين  للجالرابعة وا شات  لع نا بث هبدف الوصول إىل اتفاق عىل نص واحد، ومواص` ا ئات ا شة حامية  قنا مل ل ي ق همل
نة ا1امئة رشين  يه يف ا1ورة الرابعة وا نادا إ للجا ل لعس ثل يف الوصول إىل نص واحد يف . ت ها  نة هدفا  متوقد حددت ا يللج لنفس

شأن وقد . ت× ا1ورة ية  شات غري الر نا شاورات اليت أجريت مع العديد من الوفود رضورة إجراء بعض ا ببني من ا مس ق مل مل ت
ته بث برئا سـا سقني زائد ثالثة. ل ية من مقديم املقرتحات وا شاورات غري الر شلك ا نو مس مل ملت يجمع . سـت سـوأعلن ريس أيضا أنه  ئ

يق الويقة اليت ساعدته يف  ثمجموعة من أصدقاء الريس  سـ تنمل تعلميئ شأن ا ها  ل جيري  ب  .جتميع

بويفارية-مجهورية (فزنويال وأعرب وفد  .204 ل ا شاورات غري )ل ية يف ا نظامت غري احلكو مل عن خماوفه من عدم إرشاك ا ممل
ية ية. مسالر شاورات غري الر ناك حاجة لالتقال إىل ا مسوسأل عام إذا اكنت  مل ن  .ه

تق .205 تأكد من إحراز بعض ا ته يه ا لوأجاب الريس بأن  ل �م سأ¼ئ يات . مدم يف لك  تعد لالسـ^ع إىل أية تو صوأنه  مسـ
 .حمددة من أي بK يف هذا الصدد

بويفارية-مجهورية (فزنويال وقال وفد  .206 ل ا سقني، لكن الوفد 1يه شك يف أن )ل ثقة يف ا ست نقص ا سأ¼  ن إن ا ل ي ململ ل
ية إىل تقدم شاورات غري الر مستؤدي ا  .مل

تح الريس _ج^ع، وأبلغ ا .207 للجوا ئت سات ف ناءات لصاحل مؤ يدات و_ شأن ا رشوع  يع ا سنة أنه مت توزيع  ت ي ب ثجتم سـ تق لمل
بحث تعلمي وا لا نة. ل يحات للجوأبلغ ا سقني إىل تقدمي الرت نه مجموعة من أصدقاء الريس، ودعا مجموعة ا شـأيضا عن تكو ن ملي  .ئ

ية من الويقة اليت أعدت عىل أساس العمل اùي اضط .208 ثا سخة ا ُوقدمت األمانة ا ث ن ل . ئلعت به مجموعة أصدقاء الريسلن
تايل نحو ا يكون عىل ا بات  شأن ا ي^ىش مع الويقة  نوان  يري ا لومت  ل ل ت ب ث ل لع يقات : "ملكتغ تضمن ا تة  تعلويقة معل مؤ ت لث ق

ناسب  توصل إىل صك قانوين دويل  ية  مو_قرتاحات ا لل ناءات لصاحل ) يف أية شلك اكن(لنص يدات و_ تثشأن ا ي سـب لتق
تعلمي وا سات ا لمؤ بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرىس لتدريس وا تطلب ". ل يق اإلطار الزمين، قد  تونظرا إىل  ض

تعديالت شات وا نا لالويقة مزيدا من ا ق مل ية مل يدرج يف الويقة؛ ألنه جاء . ث ثوالحظت األمانة أيضا إىل أن مقرتح ا:موعة اإلفر ُ يق
يدر باعة، وأكدت أنه  ُبعد أن إرسال الويقة لفعل  سـ للط شة األحاكم الواردة . ج يف مرح` الحقةث نا قوقررت ا:موعة عدم  م

ية تعاريف، بل الرتكزي عىل احملاور املوضو تعلقة  باجة واألحاكم ا عيف ا1 ل مل هوم أنه قد يطلب إعادة إدراج نص . ي ُإال أنه من ا ملف
تعاريف املقرتح يف الويقة باجة وا ثا1 ل نصوص يف الويقة؛ أل. ي ثوقد تكررت بعض ا تعلق بأكرث من موضوع واحدل متل . تهنا  يشـو

ثانوية ئات ا ندرج حتهتام بعض ا تني للموضوعات  تني ر يلك العام للويقة عىل  لا ت ئ ث لفه سـي ف املوضوع األول هو أوجه . ئيل
ئات ندرج حتت هذا اإلطار عدد من ا تخدام، و لف_ ي ية. سـ عوشمل املوضوعات الفر تدريس، : ت بحث العلمي وا سات ا لمؤ ل س

تعمل عن وأوجه _ تخدام  ية، وأوجه _ تخدام خارج الفصول ا1را ية، وأوجه _ للتخدام داخل الفصول ا1را سـ سـ سـ سـ سـ
بحث تخدام لغرض ا لبعد، وأوجه _ تعلمي . سـ يه امس موضوعات أمشل ويه ذات تأثري عىل ا ثاين فأطلق  لأما املوضوع ا عل ُل

يق عىل أي  بحث، ويضم العديد من املوضوعات القاب`  بوا : شلك من األشاكل عرب احلدود، وت× املوضوعات يهللتطل
ئوية موردي  باعهتا وامل× العام والعقود و نفات اليت نفدت  سحوبة أو ا نفات ا مية وا نفات ا يا وا نولو لا سـ ط ملص مل ملص مملص ليت ج لتك

تصدير والصحة العامة أو األمن العام ترياد وا لخدمات _نرتنت و_ يع. سـ بق عىل  ئة أخرى  ناك  مجو  نط ته  أوجه ف
تخدام بوجه عام سائل يه. سـ_ ية: ملت× ا ثالث و_لزتامات واملقرتحات الرا بار اخلطوات ا مأوجه املرونة وا ل حتديث  إىل خت

بو اجلارية وأفضل املامرسات واخلربات ناءات وخطة معل الو ي_ ثت شأن . سـ بوعالوة عىل ذ%، يوجد موضوع أخري 
يقاتعلام بأنه. األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى يري عىل معاجلة ا تعل مل يطرأ أي   .لتغ

نظمي املقرتح .209 ناء عىل ا يط الويقة  توقال وفد بريو إن أصدقاء الريس حاولوا  ب ث لسـ تب ية يه حماو¼ . ئ سـواكنت الفكرة األسا
 .تقليص عدد املوضوعات
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ند عن تقديره لعمل األمانة، ووافق عىل مواص` العمل عىل ت× الويقة .210 ثوأعرب وفد ا  إىل وجود خطأ واحد وأشار. له
بحث21 الفقرة 13حممتل يف الصفحة  يد ا ية  ندسة ا شأن رضورة وضع ا ل  سـ ه قب لعك ند أيضا إضافة مجموعة . ل لهوقد طلب وفد ا

تارات بو،. �من ا ية  يوقد قدمت دراسة للو ث` لقوانني  هادئ، أ يط ا يا و ا نغ عن بKان آ سور  حملأعدها الربو حمل سـ س مف ل ي
ناءات إلبدا تثنت ا نفاتسـتضم تطفات من ا تارات ومجموعة  ملصع ا � .مق

شت .211 سائل اليت نو نظ<، إال أهنا مل تدرج بعض ا سلفادور عىل أن الويقة أفضل  قووافق وفد ا مل ت ث ِل فقد أغفلت، عىل . ُ
ثال، موضوع املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق، واقرتح الوفد إدراجه حتت املوضوع  مليل ا  .2بس

ييل أن الو .212 ثورأى وفد  سابقةشـ سخة ا رس يف القراءة مقارنة  ساطة وأ ليقة أكرث  ن لب يده لطلب . ي يوأعرب الوفد عن تأ
بحث ية، وإدراÚا حتت موضوع ا ندسة ا سأ¼ ا تعلق  ند ا لا سـ ه مب مل لعكه ل  .ل

نظمي والوضوح .213 يث ا بريا من  نا  ية إىل أن الويقة اجلديدة تعد  تحدة األمر توأشار وفد الوال�ت ا ك سـ ث لمل ححت وسأل . يك
هاالوف شلك الويقة و تعلقة  سائل ا تقدم عىل ا يقات اليت  تعني قرص ا تنظميد أيضا عام إذا اكن  ث ب مل مل سـ تعل ُي  .ل

شأن معل أصدقاء الريس .214 يقات  سعى إىل احلصول عىل  ئوأكد الريس أنه  بئ تعل  .ي

نظمي .215 يث ا بريا  نا  ثل  سخة اجلديدة  يه إن ا توقال وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ك سـ مت لن ححت وكرر الوفد أيضا . لف
سائل املدرجة حتت املوضوع  نة 2ملالقول بأن بعض ا تفق مع والية ا تايل ال  شة، و نا يد ا جل غري ذات ص` ملوضوع  ت ل ق مل ق

بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى، وقال إنه يصعب  تدريس وا تعلمي وا سات ا شري بوضوح إىل مؤ لالعامة اليت  ل ل س ت
يل  نظر إىل موضوعات من  ما ب تعلميقل لئوية مقديم خدمات _نرتنت عىل أهنا مربطة  ت ل  .سـ

يدا .216 نظ<  نظمة  مية و بابوي عىل أن الويقة تعد  جواتفق وفد ز تم ث قمي ية، والزتم الصمت . ُ شاورة غري الر مسشارك الوفد يف  م
تاجئ ناء، وأعرب عن تقديره  نا للب تقاده بأن الو. ّل تعلق مبضمون الويقة، أعرب الوفد عن ا عوف<  ث ثيقة ال تعرب عن رأي ا:موعة ي

شأن موضوع الويقة شاركة يف مزيد من احملادMت  ية، وأعرب عن أم5 يف ا ثاإلفر ب مل  .يق

مت`؛ نظرا إىل عدم إدراج  .217 ية غري  يح أن الويقة احلا تو بابوي  شاعر اليت أعرب عهنا وفد ز يا ا مكوردد وفد  ل ث ض ل مي مل ني ك
املقرتح اإلفريقي احملدث، ومن مث، طلب  ناء عىل ذ% بالوفد تعديل الويقة   .ث

سأ¼ لفعل .218 ناولت هذه ا نة بأن األمانة قد  ملوذكر الريس ا ت للج ئ . 

يدة  .219 توازنة و ناءة من أجل الوصول إىل ويقة  تعداد ا:موعة للعمل بصورة  مفوأعرب وفد إكوادور عن تقديره ال م ث ب ّسـ
سمى . للغاية ئة ملوأشار إىل أن املقرتح املقدم من إكوادور، ا هور ألغراض : 6لفا مجلاإل�حة عىل أساس تفاعيل و_تصال بعامة ا

تعلمي، اùي ورد يف صفحة  ند 6لا سخة اجلديدة، ù% اقرتح 11لب حتت ا سخة األوىل من الويقة، مل يدرج يف ا ُ يف ا ن ث لن ُل
تخدام يف الصفوف ا1الوفد إدراجه حتت املوضوع  تحديد، أوجه _ ناول، عىل وجه ا سـ اùي  ل تخدام تي ية، وأوجه ا سـ1را سـ

ية ثالث أو حتديد نطاقه، لكهنا مل تدرج يف الويقة. سـالفصول ا1را بار اخلطوات ا سري ا سأ¼  ثوقد أثريت أيضا  ل ت تف ُم إضافة . خ
يده ما ذكر عن املعلومات الرضورية  تارات، وتأ سأ¼ ا شأن إدراج  ند  يده ملقرتح ا بق، أعرب الوفد عن تأ ُإىل ما  ي � م ب ه ي لسـ

 . احلقوقإلدارة

ية نظرا إىل عدم إدر .220 يقات موضو يجري� جمددا أنه من الصعب حقا تقدمي  عوأكد وفد  تعل اج املقرتح احملدث للمجموعة ن
يةاأل  .يقفر
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يجري� .221 شواغل اليت أعرب عهنا وفد  ية مع ا تحدة األمر نوتعاطف وفد الوال�ت ا ل وأعرب الوفد عن قلقه أيضا من . يكمل
ست يف يدات نعكأن الوالية اليت ا ناءات وا ية لال نة ا1امئة خصصت أ�م معل إضا رشين  تاجئ ا1ورة احلادية وا ي  ت للج تقن للع ث سـف

سائل اليت تغطهيا الويقة أكرث مشوال  بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى، يف حني أن ا تعلمي وا سات ا ثلصاحل مؤ مل ل ل س
تب بطريقة2مثل املوضوع  بدو بوضوح أهنا خارج الوالية؛ ùا، مل يكن ُك، وأضاف أن العديد من ت× املوضوعات  ت شام` 

برية ياء ا رس من نقل األ ياء الصغرية أ ند، وأضاف أن نقل األ ناسب عىل اإلطالق امليض قدما هبذا ا لكمن ا شـ شـ ب يمل  .ل

تدرج ال .222 تقاده بأهنا  نه أعرب عن ا ية،  يقات ا:موعة اإلفر هم عدم إدراج بعض  تان إنه  ُوقال وفد  سـ ع تعل لكسـ يق يف . حقاك
يدين3وطلب الوفد أيضا إدراج لكمة يف صفحة  ية. ملسـتف، لقرب من اإلشارة إىل ا تا بس الفقرة ا لوا ل تعاقدة : "تق مللألطراف ا

تدريس  تعلمي وا سات ا نوحة يف هذه املعاهدة لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقات ملؤ يدات ا ناءات وا لأن تقدم _ ل س ملم ي لتقت ث سـ
تدريسوأشار الوفد". العامة واخلاصة سات ا تعلمي ومؤ سات ا نظم متزي بني مؤ ل إىل أن بعض ا س ل س  .ل

ية بعد، فإنه يود أن يكرر مداخ`  .223 نص احملدث املقدم من ا:موعة اإلفر يجري� إنه حىت إذا مل يدرج ا يقوقال وفد   ل ُن
تان بع. كسـ تحدة ومريا¦ا  تقامس تراث اململكة ا يع ا1ول األعضاء اليت  تتوأشار إىل أن  مل ت يه ،يف الواقع، مج تلف  ف نظاما  خت

يات تدريب املدرسني؛ ù%، أيد الوفد إدراج  تدريس، و1ى هذه ا1ول العديد من  سات ا تعلمي عن مؤ سات ا لكمؤ ل س ل س
 ".تدريس"لكمة 

نفص` .224 تدريس  سات ا بارة مؤ تان ويجري� الرايم إىل إدراج  ند عىل مقرتح وفدي  مووافق وفد ا ل س ع ن سـ كه  .ل

يقات عىل الويقة، وقال وفد _حتاد .225 نة مدعوة إلبداء مزيد من ا هم أن ا يه إنه  ث األورويب وا1ول األعضاء  تعل لللج يف ف
يه. ُوأن بعض املقرتحات مل تدرج نظمي الويقة عىل ما يه  شة  نا علوأشار إىل أنه ال يزال عىل ا1ول األعضاء  ث ت ق وأشار، يف . م

ياق، إىل أن وÚة نظر _حتاد األورويب يق عدد من األهداف يه السـهذا ا حتقسعي إىل  نص، . ل لمفن الرضوري أن يكون ا
يع  ناك تدرج، وإن  يع اآلراء، وقال إنه لن يكون  يدا، وشامال للك اآلراء فضال عن احرتامه  مجبل أي يشء،  ه مجل مف ق

ساواة تعامل عىل قدم ا نص  ندة إىل ا هامات ا ملاإل سـ ل ُس ت نة. ملس للجوبذ% ميكن وصف الويقة بأهنا ويقة ا ث ، وإال لاكنت جمرد ث
بة. ثويقة يرعاها فقط بعض مؤيدي املقرتحات نا هامات بطريقة  يع اإل هم احلرص عىل إدراج  سـوأفاد أنه من ا ممج س بع . مل تتأي 

شة نا سب موضوع ا ته  هامات املوضوع، وندرج  قيع اإل مل ح حت ت ها يف . سمج با تعني ا سابقة اليت  ست ا عوقد ا ت ي ل نعك
تعلقSCCR/23/8/Prov ثالويقة بات ودور احملفوظاتمل ا يدات لصاحل ا ناءات وا تة ال ي ملكت لتق ث  .سـ

نوب  .226 ياجوحتدث وفد  نص الرييس؛ ألن يقأفر يقات عن ا ي5 فصل ا ية، وأكد جمددا  ئ، مس ا:موعة اإلفر ليق تعل لتفض
ها إىل نص نة يف  ند ا معلالوالية اكنت واحضة، جيب أن  للجت ية، من الرضوري أخذ ث. تس الثة نصوص، سـبقولرتكزي عىل األ
تعلق ألشخاص املعاقني برص�، ومقارنهتا نص ا ملمبا يف ذ% ا تلف. ل  .خموقال إن لك نص مهنا � شلك 

نص .227 يقات عن ا ية، وأكد جمددا أنه يفضل فصل ا لوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا تعل لمن وأشار إىل . لت
تايل من الصعب يقات ذات طابع عام، و لأن بعض ا ها لتعل نص، وأن من األفضل  ها بدقة جبزء حمدد من ا فصل حماو¼ ر لبط

نص لهو¼ قراءة ا  . لس

نص حباجة إىل مزيد من الوضوح .228 سابق إىل أن ا يوم ا نغال إنه أشار يف ا لوقال وفد ا ل ل نص . لسـ لورأى رضورة فصل ا
تقاده، خالفا  شأنه، وإنه يود أيضا اإلعراب عن ا يقات املقدمة  لحبد ذاته عن ا ع ب  2بعض الوفود األخرى، بأن املوضوع لتعل

ناقش نص وأن  بغي أن يرتك يف ا  %ù نة العامة؛ يُيقع متاما يف إطار والية ا ل ي ُللج  .ن

ست واحضة متاما، رمبا لإلفراط يف املعلومات،  .229 شة  نا يد ا سائل  يدة، لكن ا سودان أن الويقة  يوقال وفد ا ق مل مل ث لل ق مف
هم املضمون  .فولصعوبة 
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ية-هورية مج( إيران وشدد وفد .230 نة ا1امئة كام حددهتا ا1ورة احلادية )م اإلسال ية احرتام والية ا للج مرة أخرى عىل أ مه
نيص للويقة رشين، واإلبقاء عىل الطابع ا ثوا ل نص إىل مفاوضات . لع تقاده بأنه من الرضوري أن يفيض ا لوأعرب الوفد عن ا ع
رس هدف إبرام صكوك دوية لب`، وأن  يي بب؛ رأى ا. مق نص أمر غري مالمئ، وأهنا لسù% ا يقات يف ا للوفد أن إدراج ا لتعل

نفصل شلك  مبغي أن تدرج  بن يقات ذات الص` املصاغة يف شلك نيص مكرفق للويقة. ُي ثوميكن إدراج ا  .لتعل

هم ويف القراءة .231 رس يف ا ية وضع ويقة أ لفوأكد وفد إكوادور أ ي ث تضمن املقرتحات . مه نة حباجة إىل ويقة  توقال إن ا ث للج
يقات اليت أبدهتا الوفودلنا ثل أساسا للعمل، ومرفق يضم لك ا ية، و تعلية ا مت لفعل  .لص

رشين  .232 بقاء يف إطار الوالية اليت حددهتا ا1ورة احلادية وا سأ¼ ا تعلق  ية، ف<  تحدة األمر لعوذكر وفد الوال�ت ا ل مب ي يكمل 
نادا إىل نص، وأب نارص الوالية هو العمل ا ستنة ا1امئة، بأن أحد  ع هذا القرارللج يع احرتامه  لدى ا هو . مجل ثاين  نرص ا فأما ا ل لع

ياجات األشخاص ذوي اإلعاقات بحث وا تدريس وا تعلمي وا سات ا تالرتكزي عىل مؤ ل ل ل  .حس

نة ا1امئة .233 رشين  يذ الوالية اليت حددهتا ا1ورة احلادية وا ية  يد عىل أ تأ للجوأعاد وفد أنغوال ا مه ك لعل ثوألهنا ويقة معل؛ . نفت
ساس لصك القانوين ا1ويل" يف أية شلك اكن"د حذف اإلشارة إىل اقرتح الوف نوان دون ا مليف ا تعلق . لع يوقال، ف< 
شاهبان للغاية؛ 1ملوضوع  ند  ية ومقرتح ا بدو أن مقرتح ا:موعة اإلفر يدين،  سات وا شأن املؤ ت احلرف ء  ه ي س مب ل يقسـ تف مل

هام نصتفضيلوأخريا أعربت أنغوال عن . جمù%، اقرتح د يقات عن ا لها فصل ا  .لتعل

شأن .234 نغال يف هذا ا سلفادور لزتامه مبواص` العمل يف إطار الوالية، وأيد مداخ` ا لورصح وفد ا سـ وقال إنه نظرا . لل
ها، وأضاف أن هدف  بل حذ شأن املوضوعات  يال  شات أكرث  نا نا يف مرح` أوية للغاية؛ مفن الرضوري إجراء  فإىل أ ق بم تفص ق ل ن

يقاتا1ورة هو احلص بغي فصل ا شات؛ ùا  نا يقي  ه` القراءة تعكس الوضع ا تعلول عىل ويقة  ي ق للم لث ن حلق واكن للوفد . س
يان تايل. فاقرتاحان إضا نص ا يث اقرتح الوفد إضافة ا لتعلق أوالهام ملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق  ل ال ختضع : " حي

سن  بق أحاكم هذا الصك  بحث، اليت  تعلمي وا سات ا حبمؤ تط ل ل تعلقة س ملية ويس ألغراض جتارية، للجزاءات القانوية ا ن لن
نص عىل ما ييل". ملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق تعلق بأفضل املامرسات واخلربات  ثاين ا يأما املقرتح ا مل تتفق : "فل

يذ أحاكم ت تعلقة  بادل، بصورة دورية، أفضل املامرسات واخلربات ا تعاقدة عىل أن  نفاألطراف ا تت مل ت × الصكوك عىل حنو بمل
 ". فعال

ية، وساءل عام إذا اكن الوقت  .235 تحدة األمر يان اùي أدىل به وفد الوال�ت ا نانه  توأعرب وفد إكوادور عن ا مل ب يكت لل م
شة نطاق املوضوع  نا با  قنا مل سـ تعلق لوالية2م  .مل ا

متل يف مرح` الحقة، إىل .236 تفظا حبقه يف تقدمي رد  تحدة،  مكوأشار وفد الوال�ت ا حم  أن نطاق عدد من املوضوعات مل
سات  شأن املؤ سائل املعقدة، وأن هذه املوضوعات قد جتاوزت نطاق شواغل حمددة  سجد واسع مما أMر العديد من ا ب مل ٌ

ية بحث، لكن فقط بطريقة  وأضاف أن العديد من هذه املوضوعات قد يؤثر عىل. لتعلميا تدريس وا تعلمي وا سات ا لمؤ ل ل س
ئوية موردي خدمات _نرتنت حمددة للغاية، وأوحض أهن ثل موضوع  لا موضوعات خضمة تؤثر يف جماالت أخرى �مة،  مسـ م

 .وكذ% جمال الصحة العامة أو األمن

نظمي ويقة  .237 ساطة، يعملون يف ت× املرح` عىل  ندوب إكوادور، إهنم،  سؤال اùي أMره  ثوقال وفد بريو، ردا عىل ا ت ب بل م
ها الفرصة ألي من تاح عىل أسا سمعل  ية مبا فهيا نطاق املقرتحات يف مرح` الحقة، ت سائل موضو شة  نا ع ا1ول األعضاء  م ق م

سمى، يف الواقع،  سائل، بل إن هذا اجلزء  يس وقت حذف  يوأضاف أن هذا  م تعلمي"ل ها تأثري عىل ا لموضوعات أمشل   ".ل
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بالغ ملداخ` بريو اليت أوحضت .238 ية عن تقديره ا تحدة األمر لوأعرب وفد الوال�ت ا ث عرض الويقة لقامئة املوضوعات يكمل
يمت امليض هبا  سائل  تحديد أي ا شات  نا ناس عن اه^�م هبا، وأن الويقة ال تزال حباجة إىل مزيد من ا ساليت أعرب ا مل ل ق مل ث ل

 .قدما

سأ¼ �مة، بوضوح، للك ا1ول األعضاء .239 يجري� بأن الوالية  موأقر وفد  تخطى حدود الوالية، .ن  يوقال إنه ال يريد أن 
شة  نا تحا  نظر يف دور اجلامعات اليت تعمل موردا خلدمات اإلنرتنت، وأضاف أن الوفد ال يزال  قلكن الفكرة يه ا للم م نفل

تعلمي واملوضوعات غري املربطة به تتحديد املوضوعات املربطة  ل ت  .ل

ية، وقال إنه يريد أن تعكس الويقة نص مقرتح ا:مو .240 ثوحتدث وفد مرص مس ا:موعة اإلفر لعة اجلديد فقط ويس يق
نص القدمي نوان القدمي. لا ي5 ا نوان الويقة، أعرب الوفد عن  تعلق  لعوف<  تفض ث بع سريا ملالحظة وردت . ي تفوطلب الوفد أيضا 
تعاريف2يف صفحة  باجة وا 1شأن اجلزء اخلاص  بعد مقرتح ا:موعة  ل  ي ب تس  .ت

نوان .241 تخدام ا لعوأوحضت األمانة أن أصدقاء الريس قرروا ا سـ يضة لويقة ئ شات  نا يه بعد  ث اùي اتفقوا  ق تفعل مسـم
شات الطوي` ذاهتا مرة أخرى نا نب ا1خول يف ا بات، وذ% عىل أمل  قا مل جت باجة و تعريف . ملكت نود ا1 تعلق  يوف<  ب بي

ية تطلب إدراÚا مرة أخرى يف املقرتح اجلديد  .يقاملصطلحات، من املعلوم أن ا:موعة اإلفر

يجري�وأعرب وفد الوال�ت  .242 ته بواعث القلق اليت أعرب عهنا وفد  شار ية عن تقديره و تحدة األمر نا ك م وأكد جمددا . يكمل
نة ا1امئة رشين  تفق علهيا يف ا1ورة احلادية وا للجأنه يريد احرتام الوالية ا ية ا1ول . لعمل حوأوحض أنه ال يريد معارضة صال

 . األعضاء يف وضع موضوعات جديدة يف جدول األعامل

يحوشكر .243 تو ض وفد مرص األمانة عىل ا سأ¼، وتدرج . ل نوان اآلخر إىل أن حتل ا تفاظ  ُوقال إن من األفضل _ مل ُلع ح
باجة وتعريف املصطلحات نود ا1 يأيضا   .ب

توى الويقة بصورة  .244 شدة؛ ألنه يعكس  نوان اجلديد  يه إنه يفضل ا ثوقال وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  حم ب لع ف
هامات العديد من ا1ول األعضاءوقال إن . أفضل ثل إ يقات؛ نظرا إىل أهنا  سناك حاجة إىل تضمني ا مت تعل  .له

توازن بني أحصاب احلقوق واملصاحل العامة األوسع  .245 يق ا مترة إىل  بات حلق املؤلف حلاجة ا ثل رابطة ا لوأقر  ت حتقمم ملسـ ملك
يع صور وسائط اإلعالم نفاذ إىل املعلومات من خالل  مجنطاقا، وا سات و. ل بات ومؤ ناءات لصاحل ا سأشار إىل أن _ ت ملكت ث سـ

تعلق  مترة حلق املؤلف  يث يوجد ثالث حاالت  ندا،  تحدة أو يف  سائل جمردة يف الوال�ت ا ست  تعلمي  تا ك مل م ي مسـل ح ل
تعلمي سات ا بات يف مؤ تخدام ا ل س ت تعلمي مقابل حق عرض األفالم يف . ملكسـ سات ا تحدة، ال تدفع مؤ لففي الوال�ت ا س مل

يةمجم ية وفصوها ا1را سـوعاهتا ا لب رسة يف . ملكت ساق  نفات يف أ سخ من ا بات ال تدفع مقابل حق توفري  يكام أن ا مملك ن ملص ن ت
ناءات قوانني حق املؤلف يدات وا نت هذه احلقوق يف  بوعات، و  بة العاجزين عن قراءة ا تثمجموعاهتا  ي ن ملط سـللطل تق ومن . ُق

تخدام العادل اùي هوم _ سـسن احلظ أن  يط الرمقيمفح بق متاما عىل ا نة  بل الر هر  حمل  نط يمق ق وعىل عكس _قرتاحات . ظ
تحدة  يا يف الوال�ت ا ي` دفاع، بل هو حق أقرته احملمكة ا يس جمرد و تخدام العادل  شات، فإن _ نا ناء ا ملاملقدمة أ لعل سـ سـ ق مل لث

تاحة يفبوصفه أحد يارات ا مل ا تور األمرييكل احلق يف حرية اإىل جانب قوانني حق املؤلف خل يه يف ا1 نصوص  سـبري ا عل مل . تع
يدات  ندما اكنت مغطاة لفعل  ية  تخدام ا ية ألوجه _ نفات الر يص ا شأت ا1عوة إىل تر يوقد  ع مي سـ مق ملص لتقن لتعل خ

شاء أسواق Mنوية بة يف إ ناظري ، عن الر شلك ا ناءات ويه يف ا نو_ غ ت ل لت يان واحد عىل . ثسـ سوق عىل قدرة  كويقوم ذ% ا ل
نفاتدفع بري من ا يص عدد  يف الضخمة لرت تاك ملص ا ك ل بات غري قادرة لفعل عىل حتمل ارتفاع أسعار . خل نظر إىل أن ا تو ملكل

يص حلق إعداد دورة  بات مصادر متويل 1فع رسوم تر خا1ور�ت، ودفع مقابل اخلدمات القامئة، مفن غري املرحج أن جتد ا ملكت
نفات اليت اشرت يعات ا بة من  ملصنا جتم سـ تب اليت اشرتهتا لفعل م هرسة ا يديو اشرتته لفعل، أو  لكهتا لفعل، أو بث  ف ف

شلكة مرتفعة . :موعاهتا ية الالزمة حلل ت× ا ثانوي، وا تدايئ وا تعلمي _ ية حواجز أمام ا ملوقد وضعت تدابري امحلاية ا لعمل ل ب ل لتقن
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تا طويال تغرق و تلكفة و قا سـ شات ا1ول ا. تل نا قومجمل القول أن  بات حلق املؤلف عىل حتديث م ملكتألعضاء جشعت رابطة ا
ناءات  يدات وا تحداث  بة، وا نا يط الرمقي بصورة  توسع جتاه ا ية وا يهنا الو ناءات يف قوا يدات و_ ثا م ن تث ي سـ سـ حمل ل ن ت سـي ط تقسـ لتق

بحث تعلمي وا شطة ا بة محلاية أ نا لجديدة  ل ن سـ  .م

س .246 نوان ا تفاظ  نغال إن من الرضوري _ لوقال وفد ا لع حسـ ية العظمى من ا1ول األعضاء . ابقل لبوذكر بأن الغا 
يد أن هذا مل حيدث يقات،  نص عن ا سابقة، فصل ا شات ا نا ناء ا بأرادت، أ تعل ل ل ق مل يري . لث تغو لروح ذاهتا، ما اكن جيب 

نوان  .لعا

يق، وقال إذا اكنت يةلتشـيكهورية امجلاوحتدث وفد  .247 يقات لبلط، مس مجموعة بKان أورو الوسطى ودول ا تعلناك  ه
بغي إدراÚا حتت لك موضوع ناء ا1ورة . فينحمددة عىل املوضوعات،  شات املطو¼ املريعة اليت جرت أ نا ثوذكر أيضا  ق مل 

تكرر نوان ذاهتا، وأعرب عن أم5 يف أال  سأ¼ ا شأن  نة ا1امئة  رشين  ثة وا ثا تا لع م ب للج ل  .لعل

تع .248 ية  نظامت غري احلكو سـوسأل الريس إذا اكنت ا ممل م بارشة إىل األمانةئ توب إلرسا�  يان  تقدمي  مدة  مك ب وقال إن . ل
يد ةاألمان تحاول تو شأن الويقة والعمل مع أصدقاء الريس، وأهنا  تلفة  يقات اليت أبدهتا الوفود ا ح أحاطت علام  سـئ ث ب � لتعل

نصوص املقدمة يع ا:موعات أهنا مدعوة . لا نوان، ذكر الريس  سأ¼ ا تعلق  لوف<  مج لع مب ئي لمشاركة يف اج^ع مجموعة أصدقاء 
سخة األخرية لنالريس، اليت وافقت أخريا عىل ا تكامل الويقة من خالل إضافة مقرت� . ئ ية يه ا تا ثوقال إن اخلطوة ا سـ ل ل

ية وإكوادور هرت بدءا من صفحة . يقا:موعة اإلفر يا�ت اليت  تعلق  ظوف<  ب بني ا1ول األعضاء املوضوع 22لي ت، اقرتح أن 
ùيعلن عن اج^ع آخر ألصدقاء الريسا ته، كام  يقاهتا  ئي تود إدراج  ُ سـ حت ناقش . تعل سائل،  ستُومبجرد _نهتاء من ت× ا مل

سة عامة جلالويقة مرة أخرى يف   .ث

تاز .249 ند إن مقرتح الريس  مموقال وفد ا ئه يقات الواردة بعد صفحة . ل تعامل مع ا نة أن  بغي  تعلوأنه  ت للج لي  .22ن

بق وأبدى وفد الوال� .250 يقات اليت  سـمي ا باع اقرتاح الريس بوصفه هنجا، و تعداده ال ية ا تحدة األمر سـت ا تعل تق ت سـ لمل ئ يك
يه تفق  نظمي ا باع ا ية إىل األمام، وا ساعدة يف دفع ا سب املوضوع يف حماو¼  علوقد�ا  مل ت ت لعمل للم يقات . لح لتعلوقال إن بعض ا

 ".نظرة عامة"حباجة ألن توضع حتت فقرة 

يقات العامة هو آخر الويقةئوقال الريس أن  .251 ثماكن ا تلفة . لتعل يقات احملددة حتت املوضوعات ا �ي� تدرج ا لتعل ب
 .مبارشة

يا يف صفحة  .252 يقات املوجودة حا تحدة أن ا لوقال وفد اململكة ا تعل بغي أن توضع يف صفحة 35لمل  18 حتت الفقرة 11ين 
بحوث املمو¼ من القطاع العام  .لاليت يف مقدمهتا ا

سة مرة أخرى، وعقد اج^عا ورفع ال .253 جللريس ا  .ئ الريسألصدقاءئ

ند  ند ا ند ا ند ا برص::::6666للللببببا برص ا برص ا برص ا ناءات لصاحلحلحلحل األش األش األش األشخخخخاص معااص معااص معااص معايقيقيقيق ا يدات و_ ناءات لصا ا يدات و_ ناءات لصا ا يدات و_ ناءات لصا ا يدات و_ ل ا ت لي ت لي ت لي ت ثثثثي سـسـسـسـ بوعات////للللتقتقتقتق بوعاتاص العاجزين عن قراءة ا بوعاتاص العاجزين عن قراءة ا بوعاتاص العاجزين عن قراءة ا     ملطملطملطملطاألشاألشاألشاألشخخخخاص العاجزين عن قراءة ا

ند  .254 تعلقة  شات ا نا تح الريس ا بوا مل ق مل لت ئ شأن 6ف برصب  ناءات لصاحل األشخاص معايق ا يدات و_ لا ت ثي سـ  أو لتق
بوعاتاألشخاص العا شات إىل الويقة . ملطجزين عن قراءة ا نا ندت ا ثوا ق مل ث ويقة معل لوضع صك دويل ،SCCR/23/7تس

ناءات يدات و_ تثشأن ا ي سـب برص لتق بوعات أو للصاحل األشخاص معايق ا يا ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا متشـ؛ وذ% 
نة ا1امئة سابقة  تاجئ ا1ورة ا للجمع  ل  . ن
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ياوقال وفد  .255 يع أحناء  إن الأسرتا بوعات يف  ناس العاجزين عن قراءة ا ية ملاليني ا سأ¼ هامة و ناقش  مجنة  ملط ل حق م ت يقللج
تاح لضامن قدرة األشخاص العاجزين عن قراءة  نفاذ إلهيا هو ا هل ا ساق  نفات يف أ ملفالعامل، وإن احلصول عىل ا لس ن يملص

تق بوعات عىل ا سـا يع األنواع وتلقهيصملط ساواة مع اآلخرينمجاء املعلومات واألفاكر من  ها عىل قدم ا ملا و وقد أقر قانون . نقل
ناءات لغرض  يص قانوية وا نص عىل ترا همة، من خالل ا ثحق املؤلف _سرتايل لفعل ت× املصلحة العامة ا خ تمل ن سـل

هل نفاذ األشخاص ساق  نفات يف أ سمح بإ�حة ا تخدام ا:اين  يس_ ن ملص ت بوعات إلهيا سـ كام وقعت . ملطالعاجزين عن قراءة ا
يا بلغ لأسرتا بو  نحة للو شأن رشوط  بو  مب مؤخرا مذكرة تفامه مع الو ي ب ية2مي ية الفكرية وا تعلق  سائل  يون دوالر  من  ت مل لتمل . مللك

رشوع  ياورأت . TIGARملوقد خصص بعض هذه األموال  نة لأسرتا يجة اليت متخضت عهنا ا رشوع، وا للج أن هذا ا تن ل مل
تني  ثابة اسرتا يا1امئة  ساعدتيجمب نظامت اليت  نارشين وا تعدة مع ا رشاكة ا تاهام عىل ا تني؛ إذ تقوم  تتاك مل ل سـ لك ململ ل العاجزين عن  م

ية مبوجب حق املؤلف نفات ا نفاذ إىل ا تدام  بوعات للوصول إىل إطار فعال و حملمقراءة ا ملص لل سـ نة تقدما . مملط للجوقد حققت ا
بوعات عىل حنو أفضل، ويراعي املصاحل نفاذ األشخاص ا جيدا حنو _تفاق عىل نص ميكن أن يكفل ملطلعاجزين عن قراءة ا

نارشين رشوعة للمؤلفني وا لا يجني، لكن . مل نوات طوي` حىت حانت حلظهتم يف  برصي  سمعي ا نانو األداء ا تظر  بلقد ا سـ ل ل لن ف
يا تظره هؤالء األشلأسرتا ية اإلجناز اùي ظل  تا ية العامة ا ها يف أن حتقق ا ن أعربت عن أ يمل ل ل وليك حيدث ذ%، . خاصمجلع

نة، . جيب عىل ا1ورة أن حتافظ عىل القوة ا1افعة للوصول إىل اتفاق يه ا نظر  ثري عن شلك الصك اùي  يل ا للجوقد  فت لك ق
ياووÚة نظر  هؤالء لأسرتا رشوعة  ياجات ا ناسب ال نص عىل _عرتاف ا يكون معاهدة  ل يه أنه ميكن حتويل الصك  مل تح مل ت ل

يجةلياأسرتاورأت . األشخاص سوق يف  لنت أن ا شل ا  wي نة يه معاهدة ميكهنا العمل  سفر عهنا معل ا بغي أن  لاليت  يف للج ي حي ن
نفات  تجاري  توزيع ا تقين  تقدم ا يق ا هل نفاذ هؤالء األشخاص علهيا، وأال  ها يف أشاكل  نفات وتوز للمصتوريد ا ل لل ل ل تع سملص ييع

سق  يع هنج دويل  نفاذ إلهيا، و هل ا ليف أشاكل  ت شج مل تي ناءات يف قانون حق املؤلف، وضامن املصاحل س تثيدات و_ سـي لتق
ثالث بار اخلطوات ا ناد إىل ا نارشين، و_ رشوعة للمؤلفني وا تجارية ا لا ت س ل خل ياوقال إن  .تمل ية إىل لأسرتا ص ميكن أن تدمع تو

نظر ف< إذا اكن من الرضوري عقد مؤمتر دبلومايس إلبرام معاهدة، وإهنا ية العامة  لا هام يف معل   المجلع ستزال ملزتمة إل
هامة يف األ�م القادمة سأ¼ ا شأن ت× ا نة  لا مل ب  .للج

ية اإل–مجهورية (إيران  وحتدث وفد .256 ناحجة اليت أسفرت )مسال يجة ا يوية، وقال إنه ملزتم متاما  ل مس ا:موعة اآل ن تسـ ل
ناءات  يدات و_ شأن ا تثعهنا املفاوضات  ي سـب برصلصاحل األشخاص معايق لتق ، وإن الصك ا1ويل اجلديد ميكن أن يكون لا

تحد�ت اليت تواجه يف وطأة ا لخطوة �مة يف  برصا ختف توصل إىل حل فعال ورسيع لألشخاص معايق ا ل، ونوه إىل أن ا
ية؛ لضامن نفاذمه عىلألشخاصا للتحد�ت اليت تواجه هؤالء ية واإلعال ثقا ية وا تأكد من حصوهلم عىل املواد ا م، وا ف ل مي  حنو لتعلل

شرتكة ئوية  ية مبوجب حق املؤلف، يعد  نفات ا متدام إىل ا ل سـ حملم ملص مسـ تعدة . م هذا الغرض، فإن ا:موعة  يقا  مسـو ل حتق
شأن وضع صك دويل عىل أساس الويقة  نادا إىل نص  ثملواص` العمل ا ب شلك األساس ألي SCCR/23/7تس ست، اليت 

نة ية وأشار أنه من . للجمعل نيص رمسي أو غري رمسي يف ا هم تقدمي تو صا ية العامة بعقد مؤمتر دمل وأن من . بلومايسمجلعإىل ا
يوية  نة وبطريقة شام` وشفافة، وأن ا:موعة اآل ية  يع ا1ول األعضاء يف هذه املفاوضات  شارك  سـالرضوري أن  سـ ب مج حت ن

ي شاركة  هدف الهنايئ من  شات خالقة وشام`، من أجل امليض قدما  نا مجتطلع إىل إجراء  م ق لت وقال إن . ع ا1ول األعضاءم
يع األطراف باركة  مثرة حباجة إىل  يجة  بار أن أية  شات، مع األخذ يف _ نا شأن شلك ا تحا ومر�  مجالوفد يظل  ن ت ق مل ب مم ت منف . ع

يعة ت× الوMئق يف مرح` ما شة  نا بوعالوة عىل ذ% قال الوفد إنه جيب  طق ية إلعداد وMئق . م ية غري ر مسورأى أن أية  معل
توحة وشام`معل جي  .مفب أن تكون 

نصب عىل إبرام  .257 ية والاكرييب، وأشار الوفد إىل أن اه^مه الرييس  يوحتدث وفد بريو مس مجموعة بKان أمرياك الال ئي ن ت
يدات لصاحل  ناءات وا شأن _ يصك  ت لتقب ث برصسـ ية لعمل ا1ورة، ورأى لاألشخاص معايق ا سـ، بوصفه أحد األهداف األسا

نة ا1امئ ية العامة هبدف عقد مؤمتر للجأن ا ية إىل ا مجلعة ميكن أن تقدم تو سأ¼دبلومايسص شأن هذه ا مل  يا مع هذا . ب شـومتا
سات العامة املقرتح، اقرتحت بدال ا هدف دون ا يق ا ية معل  ية والاكرييب اع^د  جللمجموعة بKان أمرياك الال س مهنج تي ل تحق لن . ت

سات العامة هو أن ي هدف من ا جللوأشار إىل أن ا متكن ل يث  ية،  تقدم لك بK عروضه، مث العمل يف إطار ا:موعات اإل ح قلمي
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متكن يف وقت الحق من عقد دورات ميكن  يق مقرتحاهتا ليك متيض إىل األمام، و تا1ول األعضاء من العمل عىل  تنسـ
توصل فهيا إىل اتفاق ها نفس القدر من . تللمجموعات أن  شة  نا يد ا سائل  لوأضاف أن لك هذه ا قق مل ية، وإن اكن يرى مل مهاأل

شأن نص  بأن ا برص ل  . أكرث نضجالاألشخاص معايق ا

يان .258 بو إىل إزا¼  بوأيد وفد أوروغواي  بادر الو ية والاكرييب، ورأى أن من الرضوري أن  يمجموعة بKان أمرياك الال ت ني ت
بات اليت تؤثر عىل  برصلعقا تاجوأشار إىل أن . لاألشخاص معايق ا سارعة، وأن  املعريف يزتايد يف ناإل متذ% الوقت بطريقة 

ها رشية  رش املعرفة  مجيعإجياد أدوات جديدة من شأنه أن ميكن من  ب للن يدة إذا اكن أي قانون يس. 3 ترب أهنا إشارة غري  جوا  ءع
تقدم  ثريا عىل ا متدون  تدفق الرضوري للمعلومات إىل األشخاص األشد ضعفا اùين  تصممي حلق املؤلف ال يوفر ا لا ك ل يعل

ن بدعني واملؤلفني، وأن . ولو¡لتكا رشوعة  نوية واملادية ا للموأشار إىل أن قانون حق املؤلف جيب أن يضمن املصاحل ا ململع
يدات  ناءات وا يا لال يح املعايري ا1 باد¼،  نافع ا متع، ويف دائرة ا ياجات ا ية ا نفات  نفاذ إىل ا ييح ا ت ن ت ت مل ت ب ملص ل تقي لح ث ت سـت مل :تل ل

توفري حلول رسيعة وعاد¼ لألشخاص . ية والعامةنإماكية ضامن املصاحل الفرد نظومة حق املؤلف  سني  لونوه إىل أن �مة  محت
ند  نظومة حق املؤلف اليت  ية ا1وية  رش بوعات أمر ملح، ألن من الرضوري احلفاظ عىل ا ستالعاجزين عن قراءة ا مل ل ع تملط ل

سان يع حقوق اإل نإىل توافق  تحدة، ويف هذا الصدد، ذكر الوفد بأن الو. مج نظومة األمم ا تخصصة �بعة  ها واك¼  ملبو بو مل مي صف
يه يف  نصوص  نحو ا ش ت امللحة، عىل ا ت× ا سعى إىل إجياد حل  علعلهيا أن  مل ل مل ل تحدة حلقوق األشخاص ت ية األمم ا ملاتفا ق

تدابري الالزمة لضامن نفاذ األ. ذوي اإلعاقة ية برضورة اع^د األطراف ا لويف الواقع، تقيض _تفا شخاص ذوي اإلعاقة، يف ق
ساوية مع  نفات من خالل الوسائل اآلخرينمتظروف  رش ا يا وز�دة  نولو ملص، إىل املعلومات و_تصاالت ونظم ا ن جل تك

نفاذ إلهيا وعاد¼ هل ا ية بطرق  نولو لا س ج يتك ناءات . ل ياجات، وضع معايري دوية لال ية ت× _ تثومن الرضوري،  ل ت سـب حتل ل
يدات لصاحل األشخا ٍورصح قائال إن القانون ا1ويل حلق املؤلف ال يزال غري مرض؛ ألنه مل يراع . ص ذوي اإلعاقةلتقيوا

توى  بقهتا ا1ول عىل ا ناءات اليت  بوعات؛ وألن _ ياجات األشخاص العاجزين عن قراءة ا سـبصورة خاصة ا ط ت ملط ملت ثسـ ح
بري عن املعايري. الوطين اكنت حمدودة وخمصصة يع ال ميكن لتعوأخريا، أشار إىل أن ا يب ملصاحل ا يا املوحدة اليت  مجل ا1 تج تسـن

يذ والية  نة ا1امئة هو  تحقق إال من خالل العمل امجلاعي ا1ويل، وأن معل ا تنفأن  للج تحدة حلقوق األشخاص ي ية األمم ا ملاتفا ق
نذ عام .  يف إطار قانون حق املؤلفذوي اإلعاقة نة  متدته ا نص ا موذكر  للج عب متدت  SCCR/23/7ث، ولويقة 2009 ُعاليت ا

ية . 2011يف عام  ية إىل ا تقدمي تو ناسب  هذا هو الوقت ا  %ù يق توافق يف اآلراء؛ هم أن من املمكن  مجلعوقال إنه  ص ل مل ف حتق يف
 . دبلومايسالعامة بعقد مؤمتر 

شأنوحتدث وفد مرص مس ا:موعة األ .259 ية، وأيد ا1عوة امللحة إلبرام معاهدة  بفر برص معايقاألشخاص  يق وقال إن . لا
ية إىل وضع صك قانوين دويل ما:موعة ترحب بويقة العمل الرا ناءات لصاحل  ث يدات و_ تثشأن ا ي سـب  معايقاألشخاص لتق

برص نة يف دورهتا األخريةلا متدهتا ا للج، ويه الويقة اليت ا نصوص يف دورهتا الرابعة لتشلك عث نة القامئ عىل ا ل أساسا لعمل ا للج
رشين نة وذكر . لعوا رشين  رشين، فإن هدف ا1ورة الرابعة وا ثة وا ثا توصل إلهيا يف ا1ورة ا تاجئ اليت مت ا للجبأنه وفقا  ل ل ل لعن لع لل

شأن ية لوضع صك قانوين دويل  ته الهنا بهو املوافقة عىل مقرتح ووضعه يف  ئ ناءات فعا¼ لصاحل  صيغ تثيدات وا سـي تق
برصمعايقاألشخاص  ناك حاجة إىل دفع ال. ل ا ياجات اهوقال إن  ية ا تعمل قدما من أجل ضامن  حب تل برصمعايقألشخاص ُ  ل ا

يهتم يف  ياتمنواألشخاص ذوي اإلعاقات من الرعاية و ناءات يقأفر نطوي عىل ا يهنم مبعاهدة  يع أحناء العامل، و ث ويف  تمتك ت سـمج
تعلمي و يح هلم ممارسة احلق يف احلصول، بصورة اكم`، عىل املعلومات وا يدات فعا¼، و لو ت تي ويف هذا الصدد، . املعارفتق

تحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقةذكرت ا:موعة  ية األمم ا ملتفا تخذ ا1ول األعضاء 21، السـ< املادة ق نص عىل أن  ت اليت  ت
تأكد من أن  بة  نا تدابري ا لليع ا سـ مل ل بري وإبداء الرأي، مبا يف ذ%  ة ميكهنم ممارسةاألشخاص ذوي اإلعاقمج ة حريلتعحق حرية ا

شـىت  ها،  تقصاء املعلومات وتلقهيا و با نفاذ إلهيا  وسائل _تصالنقلسـ هل ا تاروهنا، مبا فهيا األشاكل اليت  لاليت  يسخي
ية يف إضا ناسب، ودون أية تاك تلف أنواع اإلعاقات، يف الوقت ا يات املالمئة  نولو فوا ج لتك مل � إضافة إىل ذ%، تقر املادة . ل

ية حبق األشخاص ذوي24 تعلمي، وإلزام ا1ول األعضاء بضامن تعلمي األشخاص، وخباصة األطفال ق من _تفا ل اإلعاقة يف ا
سب طرق ووسائل _تصال/ املكفوفني أو الصم أو الصم سب اللغات وأ تعلمي بأ ناملكفوفني، وتقدمي ا ن وأشار إىل أن . ل
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برص واألشخاص ذوي اا:موعة األ ياجات األشخاص معايق ا ية أيدت دامئا ا لفر حت إلعاقات األخرى يف احلصول عىل معاهدة يق
تاك¢ عىل املعلومات  يدات فعا¼ عىل قانون حق املؤلف، لضامن حق احلصول الاكمل وا ناءات و نص عىل ا بو  ملللو ي ت ت تقي ث سـ

ثقافة و_تصال ية، وأن ا:موعة اشرتكت بفعا وذكر الوفد أن. لوا نا بKان ا شون يف ا برص  ية األشخاص معايق ا لغا ل ل ي ل مب يع ية ل
يع مراحل املفاوضات، وقدمت مقرتح معاهدة لصاحل برص مجيف  . واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى لاألشخاص معايق ا

ياجات يفاء ا نة ا1امئة من املراحل األخرية من املفاوضات، أكدت ا:موعة جمددا الزتا�ا بضامن ا توي� تقرتب ا س حللج ت  ب
بو  برص يف معاهدة الو سـاألشخاص معايق ا ي يدات فعا¼ل يناءات و تقت وأضاف الوفد، يف هذا الصدد، أن ا1ورة الرابعة . ث

يعة الصك، وضامن إماكية  ثل  سائل،  شأن عدد من ا نة ا1امئة مدعوة للوصول إىل قرار جامعي  رشين  نوا ب مل ب طللج م لع
تعلقة حب يدات ا ناءات وا سموح هبا، وخباصة _ يدات ا ناءات وا تخدام _ ملا ي ت مل ي ت تقسـ لتق ثل سـث تاجق سـ سخ من ناإل لن ا:اين 

تدابري امحلاية؛ ù% شدد تعلقة  ها عرب احلدود، وا ها وباد رسة وترمجهتا وتوز ساق  بأ مل ت لن يع نظر يف  مي لالوفد عىل رضورة إعادة ا
متدة"تعريف  ئة ا ملعا سه، جيب أن يكون تعريف . بطريقة أكرث مرونة" لهي ياق  نفويف ا ية"لسـ نا بKان ا مسعر معقول ألجل ا ل " ل

سعر املعقولم يث يكون 1ى لك بK �م املرونة يف حتديد ما هو ا ية،  تغريات الو لعقوال وخيضع  حب ن وأشار أيضا إىل . طللم
يذ  بة  نا تعاقدة تدابري  ها لضامن اع^د األطراف ا يعة _لزتامات ونطا شأن  نفاحلاجة إىل إضافة مادة جديدة  م لتق سـ مل ب طب

سموح هبا، و يدات ا ناءات وا مل_ ي لتقت ث ية، سـ نا بKان ا ياجات اخلاصة  بار _ ميذ أحاكم املعاهدة، مع األخذ يف _ لنف لل ت حت عت
تعاقدة ية لألطراف ا تو�ت ا تالف  ملوكذ% ا من لتسـ م بغي . خ سموح هبا حق ممارسةتقييد ينوال  يدات ا ناءات وا مل_ ي لتقت ث  سـ

يذه بصعوبة يف الواقع العميل؛ ùا مثة  برص أو  تنفلصاحل األشخاص معايق ا ثالث ل بار اخلطوات ا يح العالقة  لحاجة إىل تو ت خض
بب الطابع غري الرحبي  ية  تطلب  ناءات اليت ال  يزي بني _ يح ا تو شمل ا بغي أن  يقه، و سأو نطاق  ث بن سم ت ت مت ض ل ي ي تب سـ لتط
تخدا بب الطابع الرحبي لال بب العرف أو  بعض أشاكل املقابل املعقول إما  يدات اليت ختضع  تخدام، وا سـلال ل ي سسـ بس ب م يف لتق

برص  .مسأ¼ ما يدات لصاحل األشخاص معايق ا ناءات وا شأن _ هم يف املفاوضات  تقدم ا لوي� رحب الوفد  ي ت ب لتقل ث مل سـب
ي يق تقدم ملموسةيقواألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى، أعربت ا:موعة اإلفر بهتا يف  حتق عن ر ناءات  غ تثشأن _ سـب

بات ودور احملفوظات  يدات لصاحل ا توا ملكي بحثلتق تعلمي وا لوا تفظت ا:موعة حلق يف تقدمي. ل ية خالل  حوا فمالحظات إضا
نة هم  هدف ا بلوغ ا تفاوض  يع أطراف ا ناءة مع  تعدادها لالشرتاك بصورة  للجاملفاوضات ، وأكدت ا ل ل مج ب ملسـ ل .  

نة ا1امئة، عىل العمل .260 سابقة  رشين ا ثة وا ثا ناء ا1ورة ا ند أنه اتفق، أ للجوذكر وفد ا ل ل ل ث لعه ُ نادا إىل ل ست ا
شة الويقة مادة تلو املادة، وذكر  . وامليض قدما حنو إبرام معاهدة ذات مغزىSCCR/23/7 ثالويقة نا بدء  واقرتح الوفد ا ث ق مب ل

تقدم  بإماكنه دامئا أن  سة العامة،  ناء ا ية أو أ شات غري الر نا ناء ا تعد لوضع ويقة إما أ يبأنه إذا مل يكن أي وفد  جلل ث مس ق مل ث ث فسـ م
يري شاتلتغ نا بدأ ا ندما  باجة  نة أو عىل فقرة يف ا1 قات اليت أدخلت عىل مادة  مل ت ع ي تعدين . معي مسـوهبذه الطريقة يكونون 

ية يغهتا الهنا ئللعمل عىل وضع املعاهدة يف  نة . ص ناء انعقاد دورة ا هم أ نوا من _نهتاء من  للجوشدد أيضا عىل أهنم إذا مل  ث معل يمتك
نوا من اùه ب` يمتكا1امئة، فلن  ناء ا1ورة ا يعون وقهتم أ توبر من ذ% العام، وإال فإهنم  ية العامة يف أ ملقاب إىل ا ث يض ك سـمجلع

تايل2013ن ويويو 2012للجنة ا1امئة يف نومفرب  ب` يف العام ا ية العامة ا يضطرون إىل _تظار حىت تعقد ا ل، إذ  مجلع ن ملقسـ ُ .
شات م نا بدء ا هم  سا من الريس تو تمت  قوا مل ل جهيمت ئ يدين يف ملخ نصوص، حىت ال يعودوا صفر ا لادة تلو املادة عىل أساس ا ل

شلك تقربا 15مواÚة  ند، وهو ما  يو� مكفوف يف ا ي  ي ه بالغ عددمه % 50لمل يو�37لمن إجاميل عدد املكفوفني يف العامل ا  .مل 

ند .261 لهوأحاط الريس علام ملقرتحات اليت قد�ا وفد ا  .ئ

تقدم احملرز يف .262 ناءاتلوأقر وفد الصني ا يدات و_ سأ¼ ا تث  ي سـم بوعاتلتق . ملط لصاحل األشخاص العاجزين عن قراءة ا
ية لألشخاص ذوي اإلعاقات، ومهنم  ية وا ثقا ية واصلت إيالء اه^م مبامرسة احلقوق ا ميوأوحض أن احلكومة ا ل لتعلي ف ن لص

بوعاتواألشخاص العاجز بريا من القواننيملطن عن قراءة ا ووفقا لقوانني بKه، فإن .  يف ذ% ا:الك؛ نظرا إىل أن 1هيا عددا 
ناءات تكون لألشخاص ذوي اإلعاقة ومهنم  يدات و_ تثا سـي بوعاتواألشخاص العاجزلتق وأشار أيضا إىل . ملطن عن قراءة ا

بل ز�دة الطرق  شأن  شات  نا شأن املوضوع، السـ< ا شات  نا يد إلجراء مزيد من ا ية واصلت تأ سـأن احلكومة ا ب ق مل ب ق مل ي ني لص
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نفاذ إىل املعلوماتا تع  لليت تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من ا لمت نة . ُ بغي أن جتري حتت رعاية ا شات  نا للجوذكر أن ا ي ق نمل
تحرك حنو عقد مؤمتر دبلومايس  .لا1امئة، هبدف ا

نيص .263 بل _تقال إىل العمل ا يا�هتا العامة  تقدمي  بت اللكمة  لوقدم الريس قامئة لوفود اليت  ن ب ل قطل  .ئ

سأ¼وأي .264 شأن هذه ا ية والاكرييب  يان اùي أدلت به مجموعة بKان أمرياك الال ملد وفد الربازيل ا ب ي نب ت بدء . ل بل ا لوأكد أنه  ق
رشوع صك قانوين نصوص إلعداد  ميف العمل عىل أساس ا يدات حق املؤلف ل ناءات و يحيدد ا تقت ث ألشخاص لصاحل ا سـ

بوعات نملطالعاجزين عن قراءة ا سأ¼مل، علهيم أن يضعوا ا تعلقة هبذه ا شات ا ملا مل نظور �رخيي، نظرا إىل احلاجة إىل  ق ميف 
بني عىل األقل شات يف هذه املرح`  نا لسـبا ق رشوع بر�مج العمل : مل بارشة يف  ماألول أن معظم األشخاص اùين اشرتكوا  م

نة ا1امئة يف نومفرب  ناءات اùي أعد يف ا يدات و_ للجشأن ا ت ي ُب ث سـ يوم، ومل عل واملوافقة 2010لتق ليه غري موجودين يف ذ% ا
ية ية واملؤ نة ا1امئة يف فقد اùاكرة امجلا يعي للموظفني بني الوفود إىل ا نقل ا سـهم، مع األسف، ا ع للج ب ست لط ل بب . يس لسوا

شرتكني فهيا ية ا شأن ا هم يف األجواء  بري من سوء ا يقة وجود قدر  بب األول، هو  ثاين، وهو ويق الص`  ملا لعمل ب ك ث لفل حق  لس
تغلب عىل احلقائق. هناك شائعات  بدو أن ا تو ل يدا . ي تخصصة جبدية اليت تكون يف الغالب مطلعة  جحىت وسائط اإلعالم ا مل

ئة، ومن مث تؤجج دون قصد  بدو أن 1هيا معلومات خا سات ا1وية،  ية الفكرية و املؤ مترة  شات ا نا عىل ا ط ي ل س ق للملكمل ملسـ
نة سا خهذه األجواء ا شة أصوقال إن. ل ندما قرأوا يف إحداها ويهه ا1 مترار عن "IP Watch" :عابهتم  معليات رسية ف< سـا

بل ت× ا1ورة برص  تعلق مبعاهدة األشخاص معايق ا قبني ا1ورات  ل ية رسية. ت . معلوأكد أن وفد الربازيل ال عمل 1يه بأي 
Úية كام يراها من و يعة ا يعا املعلومات حول  لعملوأشار إىل أنه يقدم إلهيم  ب يني   وبوصفه،ة نظرهطمج بني الر سـأحد املطا ئيل

نظامت اليت تضم املكفوفني عرب العاملاùين شاركوا بارشة يف املفاوضات مس ا بداية بصورة  نذ ا مل  مل يل . م تسجوشدد أن علهيم 
بارشة إذا أرادوا إحراز تقدم يا  يا مرمقا  يع. سـق تقاده بأن هذا ما يريده ا مجلوأعرب عن ا يع. ع  املعلومات ذات مجوشدد عىل أن 

نة ا1امئة،  بKان األعضاء ميكن احلصول علهيا يف تقارير ا ها مبا فهيا املقرتحات املقدمة من ا ية املفاوضات  للجالص`  ل مجيعبعمل
بو عىل _نرتنت تاحة لاكمل ألي خشص �مت عىل موقع الو يويه  نص 2010عمتد يف نومفرب ملبر�مج العمل اوقال إن . م ي 

سه ،ل لوضع صك أو صكوك دوية يف أربعة جماالتاوضاتمفعىل إجراء  سلمي يف الوقت  باع هنج عاملي وشامل، مع ا نف وا ت لت
شأنه دامئا ما يمتن بر�مج العمل ، وأضاف أ يف ا:االت األكرث نضجاامليض قدمابرضورة  تفاوض  ب ا  معال بوصفه واع^دهل

يمتسلسال تلفة مي ا،ف أو إضا تو�ت  خميض قدما وفقا  نضج، ومل يكن املقصود ملسـ تو�ت يمت  أن يكون معال بهلمن ا ملسـوفقا 
ية سـبقتلفة من األ نذ املوافقة عىل. خم يدات حدث تطور رسيع يف بر�مج العمل، مو ناءات وا شأن _ ي املفاوضات  ت لتقب ث سـ

بوعات بدايةتزايد مع، ملطلصاحل األشخاص العاجزين عن قراءة ا نذ ا تعلقة :االت  ل املواد ا حتقق تقدم وأشار إىل  .ممل
تفاوض يد ا يعة الصك  يدات و ناءات وا شأن نطاق _ يا رمغ اخلالف  لملحوظ يف وقت قصري  ب ي ت ب قس ث طب سـ ويف الواقع . لتقن

سائل اكنت، 2011نحبلول يويو  ية، يف لمساعدة ل و،دون إبرام صك دويلعقبة حالت مل مجموعة حمدودة من ا لعملت× ا
متعت الوفود  متةجا نصف األول من  مرتنيملها ية يف ا ل يف سفارة الربازيل بصورة غري ر الربازيل عادة ونوه إىل أن . 2011عام مس

شمل لك األطراف دوما صاكيريد أنه اكن  وأكد.أي خشص �متبترحب أهنا  و،ما تدعو عدة وفود تعدد األطراف  ي  وأشار . م
نة ا1امئة ابه طلع ُ اضاإلضايف اùيعمل أن ال إىل ، اليت SCCR/23/7ثسفر عن ويقة العمل ألعام املايض، للجيف دورة ا

تظل ند إىل نصوصا أساس سـاكنت و يوم اùيملستلعمل ا نة ومىض قائال إن . ل بدأ ذ% ا سابقة  نذ ا1ورة ا للجما حدث  ل م
ثل الربازيل و: ا1امئة هو ما ييل تقدم يف املفاوضات، قررت بعض الوفود  ساعدة يف إحراز مزيد من ا مبدافع ا ل _حتاد مل

يق شقة اخلالفات عىل أساس ويقة ية حملاو¼  متع بصورة غري ر ية أن  تحدة األمر يك والوال�ت ا ثاألورويب وا ي مس مل تضسـ جتملك  يك
تضافت الربازيل . SCCR/23/7 القامئة العمل تضاف _حتاد األورويب أسـوقد ا يني، وا سـحد هذين _ج^عني غري الر مس

يه  يت إ ل_ج^ع اآلخر اùي د يع القاراتع مترارية دعي أيضا . مجبKان من  ساق و_ ية و_ شفا ُومن أجل ضامن ا سـ ت فل
بلئالريس  ندئذ، ملقا نة ا1امئة  ع  ينيسعادة للج يا، حلضور _ج^عني غري الر تون موايب، من زا سفري دار مسا ب نج مل وقد . لي

شاركة، متُمع بKان ا ملعىل ا ث` يف إدخال تعديال،ل تاجئ _ج^ع ا مت  مت` ملن يود العمل،ثبعض أحاكم ويقة عىل حمت  ق دون أي 
ها من أي نوع تاجئ مع  . أعضاء آخرينعىليع عىل توز شاركة ت× ا نوأشار إىل أهنم تطلعوا إىل  ناء دورة مجيعلم ث األعضاء أ
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نة  رسيع يف لا أن وذكر. ا1امئةللجا تعلقةفاوضات امللتقدم ا برص  ملا يجلألشخاص معايق ا نا  بح  تأ نممك  توافق أسايس يف ةص
تفاوض يتعلقاآلراء ساد بقوة بني األعضاء  يد ا سأ¼  ليعة اخلاصة  للم قب سأ¼ وقال إن. لط سان واحضا يف  م بعد حقوق اإل ن

ناك حق املؤلف يد عىلحاجة إىل ه، وإن  تأ كا ثقافة ل تاك¢ عىل املعلومات وا شلك عائقا أمام احلصول ا ل أن حق املؤلف ال  مل ي
تعلمي لألشخاص بوعات وغريها من أنواع القراءةلوا تركزت املفاوضات حىت اآلن عىل اجلوانب وقد . ملط العاجزين عن قراءة ا

يقة العمل ية للمقرتحات وو ثا ثالثلا ما يقاربوخالل . لتقن لنوات ا للنص عىل أي  أي مقرتحات ُتقدممن املفاوضات، مل  سـ
بربط شأن معاهدة لألشخاص معايق ا رشوط بني املفاوضات  ل  ب يةم شأن موضوعات أخرى ،حرص من � ب وبني املفاوضات 

نة ا1امئة، أو  ية أخرىجدول أعاملللجعىل جدول أعامل ا بو من � ئات أخرى للو ح  ي ثل  .هي هذا الربط مومىض قائال إن 
ية،  باب أخال قيس � ما يربره أل يدسـل تسـتفندما  سأ¼ املطروحة من سالمة األشخاص ذوي اإلعاقةع  وفد واعرتف. مل ا

تعلقةعاهدة امللربازيل برضورة إبرام ا بل اع^د صك لصاحل األشخاص العاجزين عن قراءة  ملا برصي  سمعي ا قألداء ا ل ل
بوعات بكر من عام ،يتعنيوقال إنه . ملطا يجني يف وقت  نظمي مؤمتر  سامح  نة العامة  ية  يل ا1ورة احلا م يف الواقع، تأ ت بج ب لل للج ل

تعلق ملفاوضات ا. 2012 ملوف<  بث، قال إنه ي ئات ا شأن  برص، واملفاوضات  لتعلقة ألشخاص معايق ا ي ب  أنه ال يوجد يفهمهل
تجارية سان، وصك دافعه األسايس املصاحل ا بعد واحض حلقوق اإل سم  مت` بني صك  شرتكة  لروابط  ن ب ت يم يد . حم حاألثر الو

تنياملرتتب عىل حماو¼ ربط هاتني  سأ لا ثقة اليت مل بهتل معا هو تقويض ا بو يف اكتسا ية الو ي  بيجني، والهتديد بعرق` مؤمتر معل
نة ا1امئة بأمك5 نصف األول من عام . للججدول أعامل ا نة ا1امئة يف ا لوأكد أن ذ% حدث يف ا إىل  ذ% وأدى، 2010للج

تاجئ عىل اإلطالقةتفاق عىل أي _عدم نب حدوث ذ% مرة أخرى. لن ا بب رجا. جتوأعرب عن أم5 يف  لوفود  لسوù% ا
ية،  تª خلف أخطاء مفرتضة يف ا لعملأال  يةال توجد إذخت تقدموطلب إلهيم . لعمل هذه الصعوت يف ا ية حنو إبرام لا ب بإجيا

بوعات يدات لصاحل األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا شأن _ ملطمعاهدة  ي ت لتقب ث  .سـ

بويفارية-مجهورية (فزنويال وأيد وفد  .265 ل ا يان اùي أدىل ب )ل ية والاكرييب، وقال لبا بKان الال ثل مجموعة ا ينه  ل ناءتمم  سـتث
برص توى مع معاهدة لصاحل األشخاص معايق ا بث يف نفس ا ئات ا شأن  لوضع معاهدة  سـ ل ي ملب  تعترب أن فزنويال يؤكدإنه ف ،ه

برص  سأ¼ األشخاص معايق ا لأن  بثأم ئات ا سأ¼  لكرث نضجا من  ي يدة ليك وذكر .هم بو أكرث  تكونح أن الطريقة الو يالو
ية ومشوية ية وأكرث اج^ سا لإ ع ن يقن برصحتق، يه  شأن األشخاص معايق ا يجة  ل  ب هذه  أن تضمن الرضوريمن أشار إىل أن و. تن

نة حق هؤالء األشخاص يف  نفاذ إىلللجا ياهتم حبرية، لا ية  نوا من  يث  ية بقانون حق املؤلف،  خشص املواد ا من حب تحملم يمتك
ثقا تعلمي وا لواحلصول عىل ا سانل ثاق حقوق اإل سان وردت يف  نفة، من بني حقوق أخرى لإل ي ميه، اùي . من قلوشدد عىل أن إ

برص،  لشدد عىل حنو خاص عىل حقوق األشخاص معايق ا سأ¼أ يريدي هذه ا تاجئ  ملن يرى  يق . لن تعلوطلب إدخال تعديل عىل 
بارة ، وهو SCCR/23/7ثالويقة الوارد يف فزنويال  سخة 52صفحة اليف "  األخرى املصاحل العامةو"عحذف  لن من ا

ية، با ناإل بارة ا احلذف بدءو سـ ية  "العامة"عمن  سخة اإلجنلزيية51صفحة اليف ، "ق" احلرف ،34شـيف احلا   .لن من ا

سعى عىل مدى عدة اج^عات  .266 نة  نغافورة أن ا توالحظ وفد  للج يةسـ برص حاجة تلبإىل  ل األشخاص معايق ا
نفاذ  إىلبوعاتملطواألشخاص العاجزين عن قراءة ا ية مبوجب حق املؤلفإىل لا نفات ا حملم ا سائل الوفد قر أو. ملص مبوجود 

ناوهامعقدة  لمن املزمع  ناء سعى ت نة ثأ تد حاجة إىل وضعللج ا ناءات  يدات وا شـ  ت تي ثسـ تحقني إلهيا، اتق ملسـيدين ا  ملاعتتوملسـتف
نة يف الوقت ذاته نصفةللجا ية وشدد عىل رضو. م مع أحصاب املصاحل بطريقة  لتقنرة إيالء _ه^م الالزم للجوانب ا

همSCCR/23/7ثواملداخالت الواردة يف الويقة  ناء امليض قدما  بعمل، أ ناءات أكد أن و. ث يدات و_ تثا سـي بة لتق لوفد لنسـ
نهيم  أجزاء حامسة من اإلطار اللكي محلاية حق املؤلف متثلسـنغافورة  وأعرب عن . عىل حنو أفضلطمبا يكفل خدمة موا

ناء سعهيم أم5، رشوعة للمؤلفني واملؤدين وغريمه من أحصاب املصاحل، إىل ث أ لفئات احملرومة لرفاه ال كفا¼ يفملحامية املصاحل ا
توازن حلق املؤلفنظاممن خالل   ُاليت أدرجت بعد ذ% ،SCCR/22/16 ث الويقةاملعاهدة املقرتحة الواردة يفوقال إن . م 
شلك ،SCCR/23/7ثيف الويقة  يدا ملت  شاتزيد من اجأساسا  قنا نغافورة . مل بب، أيدت  سـهذا ا س  يفالعمل مواص` لل

يسائل ا بوعاتيلتقم برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات لصاحل األشخاص معايق ا ملطدات و_ ل ثت ثت. سـ  حو
يجني، وأن سـنغافورة ته معاهدة  نجاح اùي  نادا إىل ا بو وا1ول األعضاء العمل ا ب الو ل س حققي يع لتسوية دون إبطاء تعملت مج 
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سائل العالقة يف  يات وقال الوفد إنه ملزتم .  املوضوعهذاملا صتقدمي تو برص حولب شأن األشخاص معايق ا ل املعاهدة  ب
تأخر شريا إىل أهنم  ية العامة،  بوعات إىل ا مواألشخاص العاجزين عن قراءة ا م مجلع نة لفعل عن وملط  احملدد اخلط الزمينسـن 

تاجئ ا1 نة ا1امئةنيف  رشين  للجورة احلادية وا متت. لع نة إىل وضع حدختوا نغافورة بدعوة ا للج  تب  هنايئسـ نقص احلاد يف ا لك  لل
 . للغايةبصورة واحضةاùي وصفه _حتاد العاملي للمكفوفني 

ية،  .267 يان اùي أدىل به وفد مرص مس ا:موعة اإلفر يا ا يقوأيد وفد  بن لي شري إىلعىل أرض الوأن الوضع ب وأخربك  أن ياقع 
يا يتقربا % 1 نفاذ يتعذر علهيمكينمن املكفوفني يف  بة األكرب مهن،ىل املعارفإ لا يم لنسـ أو أن ا تاكفؤ  عدم إىل أدىا ون، مممأ لا
تعلمي؛ حق إ�حة يف يكون موضع ول ا يدات  ناءات وا شأن _ برص  سـù% فإن إبرام صك لصاحل األشخاص معايق ا ي ت ب لتقل ث سـ

يب شديد،  نةد الوفدوأكحتر هم ومع ذ%،. للج دمعه   إذ أهنم ،ث أن الويقة جيب أن تراعي الوضع عىل أرض الواقعيفقال إنه 
برص يف املدن  تعاملون مع األشخاص معايق ا لال  يث حفسبي  من حيرم هؤالء األشخاص معوماح، لكن أيضا يف القرى 

نيد إماكية جراءاملعلومات  نفاذ إىل وسائط اإلعالمتقي  .ل ا

يه أهنم أكدو .268 ية حققوا  فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  رش املا هور _ثين  ضيف ا ع تقدما ملحوظا إلجياد حل شل
هدف حمدد  شالك احملددة  لت× ا مل نفات يف هول برص عىل ا ملص إزا¼ احلواجز اليت حتول دون حصول األشخاص معايق ا ل

نة يف توزيع هذه األ ساعدة بطريقة آ رسة وا ساق  مأ مل تقاده الوفد وأعرب . نساق اخلاصة عرب احلدودمين ثأن الويقة بععن ا
SCCR/23/7 بل هاما �ام للعمل يف ا تقتعد إ يه شارك يف . ملسـس فوقال إن وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء 

ية أخرى، وانضم عدد مزت نة ا1امئة، مع وفود من مجموعات إ ية، ف< بني دورات ا ميشاورات غري ر للج مس ايد من ا1ول قلم
يدة  شاورات ووجدها  يع نطاق ا تو يه  شاورات، ورحب _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  مفاألعضاء إىل ت× ا ملف سـ ب مل

ناءة هام بطريقة  شات واإل نا تطلع إلهيا ملواص` ا بللغاية، وقال إنه  ق مل تقدم يف هذا . سي يل إلحراز مزيد من ا لورأى الوفد أن ا بس ل
رسة لامللف هو مواص` العم ساق  نفات يف أ نادا إىل نص موحد يعزز إ�حة ا ميل ا ن ملص برصتس ، ويراعي يف لألشخاص معايق ا

بدعني يق حامية فعا¼ حلقوق ا سه، احلاجة إىل  ملالوقت  تقارب يف . حتقنف يق مزيد من ا تعد  لوأشار الوفد إىل أنه  لتحقسـ م
توازن الفعال  يق بعض ا شاهتم، ورأى أن  نا نظر يف  لوÚات ا ق حتقل نالم بغي أن يكون قريب ا ملوالوصول إىل نص مرن   .ني

يون 300وأشار وفد راغواي إىل أن الوقت قد حان؛ إذ من غري املمكن أن يعجز ما يزيد عن  .269 خشص معاق مل 
برص ية وا1ويةلا رشيعاهتم الو تعلق  سائل قانوية  بب  ثقافة  نفاذ إىل املعارف وا ل عن ا ن ت ن م ل طل تب وقال إن هؤالء األشخاص . سب

ية حبق املؤلف هل نة ا1امئة ا بب حتملت ا هذا ا تعوا هبا؛  بغي أن  يني، و ها اليت لألشخاص ا نم احلقوق  للج مت ي ملعيع سب ل ن لس ينف لط
ية دوية محلاية هؤالء األشخاص شاء آ ية إلعطاء إشارة إل ئوية �ر رشين  لواحلقوق ا:اورة يف دورهتا الرابعة وا ل ن خي ل مسـ وقد . لع

سأ¼ واه^�ا هباملي يف رعاية ااشاركت راغو ية ا سا بداية نظرا إىل  نذ ا ملبادرة  سـ ح ل وقال إنه يوجد يف راغواي آالف . م
نة  بب حث الوفد ا يس إال؛ ù% ا سائل قانوية  بب  ساطة  تعلمي،  ثقافة أو ا نفاذ إىل ا للجاألشخاص ال ميكهنم ا ن م ب ل ل سل ل لس ب ب

ية الع. عىل العمل وللميض قدما بغي  بة للوفد،  للجمعو ي نسـ يا يف لن ، ومن مث وضع صك 2012سـامة أن تعقد مؤمترا دبلوما
يع األطراف ذوي اإلعاقة نه أن خيدم  مجقانوين قمي   .ميك

ية وفد  .270 تحدة األمر يكوأيد وفد الوال�ت ا ية-مجهورية (إيران مل يوية يف الزتامه الشرتاك )م اإلسال سـ مس ا:موعة اآل
ية شفافة نة يف  معلية  سـ حب ية . سـتطاعملوشام` قدر ا ن يان اùي أدىل به وفد مرص مس ا:موعة اإلفر يقوأكد أيضا أن ا لب

ثرية للقلق �م للمجموعة األبشأن حتديد ا:اال يةملت ا شاورات . يقفر شاط يف ا تحدة شارك  ملوشدد عىل أن وفد الوال�ت ا ن بمل
نة يف عام  بحت  ية بعد أن أ ممكغري الر ص شلكة هذه _. 2011مس شموية، وإمنا موأشار إىل أن  تقار إىل ا يس _ لج^عات  ل ف ل

ية إىل احلضور تجارية؛ ألن املصاحل . طنجذب الوفود الو نة 1هيا معل �م تقوم به للمصاحل ا تقدون أن ا لوأكد أهنم ال  للج يع
يع موا تع هبا  ثري من الرثوات اليت  تعلمي، ويه احملرك  تصادية، وهت» فرصا  تجارية ختلق فرصا ا مجا مت لل يل لك طنهيم، وأضاف أهنم ق

رشوع آخر بوعات يف العامل وأي  بذول مس األشخاص العاجزين عن قراءة ا هد ا بلون أي نوع من الربط بني ا مال  ملط مل جل . يق
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ئون جتارية يعد معال  هد من أجل  بوعات، وا هد من أجل العاجزين عن قراءة ا بة للوفد فإن هذا الربط بني ا شـو ملط جلسـ جل لن
بادئ و يهملجمردا من ا تحدة  شارك الوال�ت ا فغري أخاليق، ولن  مل  .ت

ييل إىل أن 1يه ثالث نقاط موجزة جتدر اإلشارة إلهيا .271 يع . شـوأشار وفد  تقد الوفد أن  بل أي يشء،  مجأوال و يع ق
يب ملصلحة وفد أو أكرث من الوفود نة  سائل املدرجة يف جدول أعامل ا تجا للج سأ¼ . تسـمل يه، فإن  بة إ مومع ذ%،  ل لنسـ

برصألشا سائل اليت عىل جدول األعامللخاص معايق ا مية أكرب مقارنة بغريها من ا ها  مل  ق ُوأيد الوفد وفدي الربازيل والوال�ت . ل
شات األخرى اليت تمت يف إطار  نا سأ¼، بأية حال من األحوال،  تقد برضورة ربط هذه ا شريا إىل أنه ال  تحدة،  قا مل مل يع م مل

شات ا نا يد  تأ نة، و قا مل ك ل بثللج ئات ا لتعلقة  ي يا. هبمل Mية : ن يات  ناء ت× ا1ورة يف وضع تو ييل أ للجمعاشرتك وفد  ص ث شـ
برصا العامة لعقد مؤمتر دبلومايس لصاحل ثا. لألشخاص معايق ا Mناء ت× ا1ورة، إحراز أكرب قدر ممكن من : ل ثبغي هلم، أ ني

ي نص؛ وù% رأى وفد  شأن ا تقدم للوصول إىل توافق يف اآلراء  شـا ل ب نظامت غري ل بغي إ�حة الفرصة للوفود وا مليل أنه  ني
سة العامة يقاهتا يف ا بري عن وÚات نظرها و ية  جللاحلكو تعل للتع توحة العضوية . م مفواقرتح الوفد أيضا أن تقوم مجموعة صغرية 

نة مل يمت _تفاق علهيا لاكمل بعد شة جماالت  نا ية  ييع الوفود ا ق مب ن معمجل  .ملع

نوب  .272 يةقيايأفرجوأيد وفد  يان اùي أدلت به مرص مس ا:موعة اإلفر يق ا شأن . لب تام للعمل  يده ا بوأعرب عن تأ ل ي
برص يدات لصاحل األشخاص معايق ا ناءات وا ل_ ي لتقت ث نوب . سـ ياجوقال إن  ياجاهتم إىل درجة أهنا يقأفر ية ا ت ملزتمة  حب بتل

ها وزارة خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة مبن  تورية  سأ¼ د لجعلهتا  سـ برصم نوب . لفهيم األشخاص معاقو ا ياجوأكد أن   يقأفر
تلفة  ها األصول ا ية اليت توا تحد�ت اإلمنا بغي أن يراعي ا ته،  متد، أ� اكنت  نظر القائ` بأن الصك ا �تؤيد وÚة ا ئ ل ي يع Úل ن طب ملع

تواف. لKول األعضاء سودها ا ناءة، وبروح  ثه إلعراب عن الزتامه لعمل بصورة  تمت حد لوا ي ب ي رشاكء خ يع ا لق واملرونة مع  مج
ية يجة �حجة  يق  للعمللضامن  تن   .حتق

سأ¼  .273 يجة بصورة رسيعة يف  يق  ية  باه إىل أ ته، ولفت _ يع الوفود اليت  موأيد وفد سورسا  ن مه ن تمج حتق ت سـبق ي
برص يدات لصاحل األشخاص معايق ا ناءات وا ل_ ي لتقت ث بوعات، وهو ما يعين وسـ  الوصول ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

نة ا1امئة ناء ت× ا1ورة  يجة حامسة أ للجإىل  ث تعلق ملوضوع ذاته يف . تن تعمقة  سائل  نة قد معلت يف  توأكد أن ا م مللج
رشوع نص لصك دويل وهو الويقة  سابقة، مما أسفر عن  ثا1ورات ا ٍل ٍ تقدمة للغاية فإهنا مل . SCCR/23/7م مورمغ أهنا ويقة  ث

نضج الاك نةلتصل بعد إىل مرح` ا سابقة، إذ ال يزال . للجمل الع^دها من جانب ا متدهتا لفعل يف ا1ورات ا لوإال اكنت ا ع
نة من اختاذ قرار إجيايب ذ%  متكني ا نضج الالزمني  توى املريض وا نات علهيا للوصول إىل ا للجتعني إدخال  ل سـ س لي ُ مل يحت

بوع شطاليت وأشار إىل أن العديد من الوفود. سـاأل همت يف قد  ات،بني ا1ورما خالل فرتة ، فاوضات يف املكثريا تن  سأ
رشوعبغية  SCCR/23/7ثالويقة  تقدم يف  مإحراز مزيد من ا يده لعمل  الوفدعربأو.  توافقيصك  الصك حنو وضعل ي عن تأ
رشوع الصك يف  ءلبدلئالريس  رسعةةتلف�امدراسة مواد  سه أقر،ل عىل وجه ا بادئ  الوفدنف ويف الوقت  م وأيد متاما 

شمويةا ية وا لشفا ل هم يف مجموعإال أنه. فل ية، تشمل حمدودة ةمعل أشار أيضا إىل فائدة مواص`  يع األطراف ا ن  بعملعمج  تتو
سابق يوم ا تعل<ت اليت أصدرها الريس يف ا لا ل تايل ،ئل يةةملموسوعة ي رسبصورة تعمل لو ته الهنا نص يف  ئ حنو وضع ا يغ  .صل

يا�ت اليت   .274 تني ا بوأيد وفد األر لن ية والاكرييب، وأيضا وفود أوروغواي ج بKان الال ينأدلت هبا وفود بريو مس مجموعة ا تل
ييل نغافورة و ند و شـوالربازيل وا سـ نأ وفد . له ياهو يقي والفعيل لألشخاص معايق لأسرتا يده بأن املعاهدة يه احلل ا حلق عىل تأ ك

برص ناء أوأعرب عن أم5 . لا نوا، أ ثن  بل انعق األخريةورةا1يمتك ياتق  ب`، من اختاذ قرارات من أجل  مجلعاد ا ملقالعامة ا
تظار برص اùين ظلوا  ناألشخاص معايق ا  وإجياد حل ،عقد مؤمتر دبلومايس لوضع إطار قانوينب املعاهدة ملدة طوي`،  هذهل

شلكة  تهحقيقيةملقانوين  نص يف  يع األعضاء من أجل وضع ا ية 1ى جزء من  يا يغ ونوه إلرادة ا ل مج سـ صسـ ل يةّ وذكر أن . ئ الهنا
تني قد  تلف األتجنوفد األر ية وناقش خمشاور مع  تطراف ا بل حضور ت× ا1ورة، معهم ملعن  عىل وقال إهنمقيف بKمه 

نص يف ت×  شة ا نا تعداد  لا ق مل يةاآلونةسـ يات العامة ذ% العام؛ملعن مع األطراف ا يجة ميكن أن ترسل إىل ا يق  ية  مجلع  ن ُبغ ت  .حتق
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ثالثة مع الربازيل وأوروغواي اùي، ور وفد اإلكوادورصح .275 رشوع نص ب دروا نلبوصفه أحد مقديم املقرتح ا موضع 
برص،  يدات لصاحل األشخاص معايق ا ناءات وا شأن _ لملعاهدة  ي ت لتقب ث نة، برضورة اإلشادةسـ للج لعمل اùي قام به أعضاء ا

هود يجبو متع املدين، وخباصة _حتاد العاملياتتضح و نظامت ا  :  يف ت× الرح` الطوي`، م ومرافقهت للمكفوفني، إلرشادمهم
يهن همم آنذاكيقو ية،وأكد أن . ف بأهنم عىل وشك بلوغ هد بة لوفد إكوادورقهذه _تفا ية وقانوية يه  ،لنسـ  نرضورة أخال ق

سانظلملحة يف  ية ا1وية لألشخاص ذوي اإلعاقة،ن حقوق اإل ثل _تفا ل  ق حان الوقت لقد وكام ذكر وفد أوروغواي، . م
ية با قنة الختاذ اخلطوة ا ل بل انعقاد ، ميكن واملوافقة عىل نص يصلح كأساس ملعاهدة، ومن مث،للج ق عقد املؤمتر ا1بلومايس 

ية العامة يفت ونوه إىل. مجلعا ية من نيف يويو للتو ك أن إكوادور قد  رش ئهتا ا يعذ% العام  ت له ُيث تقر ،ي ناءات حب سـتث _
يدات لصاحل برص، وهو لتقيوا سعادةما ل األشخاص معايق ا شعرون بلك الفخر وا لهم  ي تطلعون. جعل   بفارغ الصربيوقال إهنم 

تفال مبعاهدة دوية إىل ل _ ت× امحلايةتنص عىل ح تحقني  يع األشخاص ذوي اإلعاقة ا لحامية  سـ نة ،ملمج يس يف بKان  معي  ل
يع أحناء العامل مجسب، بل يف   .حف

بع الريس القاعدة رمقو .276 ئا تامجراءات، وأعلن  من اإل17 ت تحدثنيختا  وأشار إىل أن إكوادور اكنت آخر ،مل قامئة ا
تحدثني يف ا1ورة يعا أئأشار الريس إىل كام . ملا رسعة قدر عن مجهنم مسعوا  نص  بالزتا�م وعز�م عىل مواص` العمل عىل ا ل

تطاع ساعدمه عىل _تفاق أنوأكد . ملسـا يهنم  سائدة  تعاون ا ت روح ا ل نص والوصبل يجة ولعىل ا لل إىل  يةتقدمي تن وأكد . صتو
يا�ت اإلعىل يةلب ا تكون،بجيا نه أشار إىل أهنا  سـ  يدةلك يقيُ أكرث إذا تمف  ئودعا الريس الوفود إىل تقدمي . حقرمجت إىل معل 

هاماهتا بدء باجةاسإ 1 .ي من اجلزء اخلاص 

بوىلاألفقرة الواقرتح وفد الربازيل رضورة تعديل  .277 تايل لتكون اجة ي من ا1 نحو ا لعىل ا يزي 3إذ تذك" ل بادئ عدم ا متر  لمب
سان  نصوص علهيا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإل متع ا ية واإلدماج يف ا شاركة الاكم` وا رس وا نفاذ ا نوتاكفؤ الفرص وا مل لفعل مل :ل ّ ملي

شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات تحدة  ية األمم ا بواتفا مل  ."ق

تحدة األ وفد الوال�ت وأشار .278 ية ملا شري إىل إىل أنه يريد اقرتاحيكمر باجة، اليت  ية من ا1 ثا يح الفقرة ا يط وتو ت  ي ن ل ض تبسـ
تقصاء املعلومات بري وحرية ا سـحرية ا يات ا1وية القامئة، وأشار إىل أنه. لتع ل بعد حتديد وصف احلر�ت واحلقوق يف _تفا ق

سان و_تفو تحدة حلقوق اإل بحث يف إعالن األمم ا نا مل شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقاتل تحدة  ية األخرية لألمم ا با مل ، ق
باجة مبا ييل ية من ا1 ثا تعاضة عن الفقرة ا ياقرتح _ ن ل ية الاكم` لألشخاص "  :سـ تحد�ت املرضة  بارها ا منوإذ تضع يف ا ل لتت ّ ع

برص  بوعات، واليت حتد من حريهتم يف ا/لمعايق ا تعاألشخاص العاجزين عن قراءة ا لملط تقصاء ّ سـبري مبا يف ذ% حرية ا
تلفة وتلقهيا ها ا �املعلومات واألفاكر بأنوا يع أشاكل _تصال اليت ،ع ساواة مع غريمه مبا يف ذ% من خالل  ها عىل قدم ا مج و مل نقل

تعلمي هم حلق يف ا لتاروهنا و ها ". متتعخي تقصاء املعلومات واألفاكر وتلقهيا و بري وحرية ا نقلوذكر أن حرية ا سـ ِأخذتلتع  من املادة ُ
ي� 19 سان،  تحدة حلقوق اإل ب من إعالن األمم ا ن تعلمي من املادة ُأخذمل سان، 26ل حق ا تحدة حلقوق اإل ن من إعالن األمم ا مل

شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات24 من املادة وأيضا تحدة  ية األمم ا ب من اتفا مل بارة . ق تخدام  عواقرتح أيضا ا سـ
برص" بوعاتا/ لاألشخاص معايق ا باجة ويف لك الويقة" ملطألشخاص العاجزين عن قراءة ا ثيف ا1 نة مع مراعاة ما ،ي للج تقرره ا

بارة األخرية، أو اإلبقاء عل شأن ا لعبعد ذ%   .هياب

تايل .279 نحو ا باجة عىل ا ثة من ا1 ثا يك تعديل الفقرة ا لواقرتح وفد ا ل ي ل ل بارها حافزا :" ملكسـ ية حامية حق املؤلف  تأ عمه
برصلإلبداعات ية وماكفأة علهيا وتعزيز الفرص أمام لك األشخاص، مبن فهيم األشخاص معاقو ا ل ا ل العاجزون عن قراءة /لفن

بوعات،  برصوملطا بوعات ولاألشخاص معاقو ا يةحلياة وا ،ملطالعاجزون عن قراءة ا نون ل :متعا لفتعوا  تعوايسـمت لتقدم  يمتو
نافعه  ".مالعلمي و

ند وعرب .280 تعديالت األوية املقرتحة للفقرات عىلفعا� ردود أعن له وفد ا ل ا باجة3 و 2 و 1ل  1يه ليس وقال إنه. ي يف ا1
تعلق لفقرتني أ ،1 الفقرة عىلأي اعرتاض  بري ف، 3 و 2يما ف<  برص"تعإن  األشخاص العاجزين عن /لاألشخاص معايق ا
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بوعات رس يف إطار " ملطقراءة ا يد"فُقد  شخص ا ملسـتفا  اإلشارة مرة أخرى إىل األشخاص بدال منواقرتح . يف املادة ء" ل
بوعات، أن يذكر برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطمعايق ا بارة وال ساطة  ع  يد"بب يع فقرات " نيملسـتفاألشخاص ا مجيف 

باجة ند احلق وأشار أيضا إىل أن _قرتاح املقد. يا1 ية قد توقف جفأة  تحدة األمر عم من وفد الوال�ت ا تعلمييكمل  وأنه ،ليف ا
بحث " يتضمنينبغي أن  تعلمي وا لحق ا نص األصيل" ل  .لكام ورد يف ا

ند أنه مل جيد  .281 ية لوفد ا تحدة األمر هوأوحض وفد الوال�ت ا لمل بحث"يك سـند درا" لاحلق يف ا يةتهع  أعرب إال أنه. ق لالتفا
بع وضع يقة  ياغة ا1 بحث عن ا تعداده  ند عن ا تلوفد ا تق لص لل سـ له بحث ل يد" تعريف يعيأنه ب ورصح .لحرية ا شخص ا ملسـتفا " ل

بل أية تعاريفإذنه قال إ ومع ذ%،.  ءةاملادالوارد يف  باجة، يقرأ بداية الويقة،  شري إىل ا1 ق  ث ي ل يف املواد؛ وهذا  وردتي
بب،  ناسب اإلشارة إىل أوحض أنهلسا يد"مل من ا شخص ا ملسـتفا نص" ل  .ليف بداية ا

باجة2ايم إىل تعديل نص الفقرة وأيد وفد الربازيل املقرتح الر .282  .ي يف ا1

ياوأشار وفد  .283 ية اليت جرت بني ا1ورات بني إىل أن منلأسرتا شات غري الر نا شطة اليت اضطلع هبا خالل ا مس األ ق مل  ؛ُن
ية بني الفقرات  بحث عن _زدوا باجة وا نظر يف ا1 جا ل ي بب اقرتحة املوجود17ل هذا ا س؛  يط الفقرات  الوفدلل  8 و6 و5تبسـ 

يدها يف فقرة رابعة جديدة أو تايلُتقرأح تو نحو ا ل عىل ا برص: "ل ها األشخاص معاقو ا لوإذ تدرك العوائق اليت يوا Ú/ العاجزون
سني  رسة وإىل  ساق  تاحة يف أ نفات ا شورة، واحلاجة إىل ز�دة عدد ا نفات ا نفاذ إىل ا بوعات  حتعن قراءة ا ن مل ملص ن ملص لل ّملط ي ممل

نفات بب وقال إن". ملصتداول ت× ا ياغة يفلس ا ية بني املفاهميعثورمه عىل هولص هذه ا هوم مفثال. ج بعض _زدوا مف، 
رس" نفاذ ا مليا سة " ل مهر يف الفقرات اخلا نص احلايلوظ نة من ا ثا لا ئة"مفهوم أن  كام ؛مل تاك فالفرص ا  يف الفقرة  املوجود"مل

ية  سة احلا لاخلا يف حني ورد  ؛14ق املؤلفني فقد ورد لفعل يف الفقرة ا امحلاية الفعا¼ حلقوأم ؛2 الفقرة يفلفعل مدرج م
نفات  عددمفهوم ز�دةأيضا ج ِدرُوأ ؛ اليت أدرجوها6مفهوم العوائق يف الفقرة  ياملص ا  .8 يف الفقرة لاملوجود حا

شأن الفقرة األوىل .284 تان اإلضافة املقرتحة من وفد الربازيل  بوأيد وفد  تعلق ملقرتح ألجل الفق. كسـ ية، يوف<  ثا نرة ا ل
تعلمي، واقرتح إضافة  ند احلق يف ا لالحظ الوفد أيضا إىل توقف الفقرة  تقاده أن ". والفرصة إلجراء حبوث"ع عوأعرب عن ا

يه حتديدا يف أي من اإلعالنني نصوص  بحث ا يهتم يف ا يدا بعدم أ ناك  يد أن  بحث أيضا،  نرص ا هم إدراج  علمن ا مل ل ه ب ل حقع ق . مل
بري يف الوقت ذاته عن ذ% اجلانبوأشار إىل أن مقرتحه ميكن تحرك قدما وا ساعدمه يف ا تع أن  ل  .لي

يةوحتدث وفد مرص .285 ته الو طن  بحثبصف شأن اإلشارة إىل ا تان  ل، وأيد املقرتح املقدم من وفد  ب تعلق . كسـ يوف< 
تعريف يدين وفقا  سأ¼ من خالل اإلشارة إىل ا يدين، اقرتح الوفد حل ا للإلشارة إىل ا تفمل سـتف ملسـ  الوارد يف املادة ء دون مل

هوم لك مرة بري21والحظ أيضا وجود إشارة يف املادة . ملفتكرار ا تحدة إىل احلق يف حرية ا ية ا1وية لألمم ا تع من _تفا مل لل  .ق

تان .286 ند و نغال املقرتح املقدم من وفود مرص وا سـوأيد وفد ا ه كسـ هوم . لل يط الضوء عىل  مفوأشار إىل أنه يود  تسل
بحث تعلمي وأقر. لا شمل ا تعلمي اùي  تعلمي واحلق يف ا بحث هبذا املعىن نظر�، ومع ذ%، فإن حرية ا ل بعدم وجود حق ا ي ل ل ل

يق العميل بحث موجود، عىل أية حال، يف ا بوا  . لتطل

ته .287 بحث وأ شأن ا نغال  ند وا تان وا يقات وفود  ية، وأيد  يجري� مس ا:موعة اإلفر يوحتدث وفد  ل ب سـ ه سـ تعل مهن ل لك . يق
ياوحض لوفدي وأ تارخييلأسرتا نص ا ية أن من الرضوري إدراج ا تحدة األمر ل والوال�ت ا ل شأن حق إجراء  يكمل ية برن  بالتفا ق

هومل تو ناء مؤمتر  بحوث، اùي نوقش أ كا سـ ث سة . ل سابعة سابقا(مواقرتح أيضا نصا جديدا للفقرة اخلا يث تكون عىل )لا حب، 
تايل نحو ا لا ية األشخوإذ تدرك : "ل غلبأن أ برصّ ية/لاص معايق ا نا بKان ا يش يف ا بوعات  مالعاجزين عن قراءة ا لتع ل ، "ملط

بارة  تعاضة عن  عو_ بارها"بعبارة " وإذا تدرك"سـ  ".عت وإذ تضع يف ا
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ية-مجهورية (إيران وأشار وفد  .288 يا إىل مقرتح وفد )م اإلسال ية لأسرتا ثا ن واقرتح إدخال بعض اإلضافات عىل امجل` ا ل
نح ليث تكون عىل ا تايلحب برص:" لو ا ها األشخاص معاقو ا لوإذ تدرك العوائق اليت يوا Ú/ بوعات ملطالعاجزون عن قراءة ا

شورة نفات ا ننفاذ إىل ا ملص تفادة من تاكفؤ الفرص يف مللل يع أوساطسـيف سعهيم إىل _ متعمج    ".، وتوجد تمك` للفقرة: ا

ندا سادسا يف ا1 .289 ية  تحدة األمر ب واقرتح وفد الوال�ت ا تاسع والعارش واحلادي يكمل نود ا لباجة، �جتا عن اندماج ا ب لي
ثرش نظرا إىل وجودها يف الويقة  ية للمجموعة،  .SCCR/23/7ع ناء _ج^عات غري الر مسوأشار إىل أهنم اكنوا عىل عمل أ ث

ها موضو ناول  باجة  ثالثة يف ا1 نود ا يعاليت ُعقدت يف مارس ومايو من ذ% العام، بأن ت× ا مجت ت ي ل تعلق لب شرتاك  يعا  م
يا املعلومات و_تصاالت اجلديدة جنولو يعة . بتك يات اجلديدة، فإن ا نولو لطبكام حتمل أيضا فكرة أنه رمغ تطور ت× ا ج لتك

يق أقىص فائدة مهنا ل يات اجلديدة  نولو تغالل ا ية حلق املؤلف تعين عدم ا تحقالو ج لتك ل سـ ألشخاص العاجزين عن قراءة طن
بوعات نادا إىل. ملطا نص عىلستوا باجة  ندا سادسا يف ا1 ية  تحدة األمر ي ذ% األساس، اقرتح وفد الوال�ت ا ي ب ّوإذ تقر : "يكمل

برص ياة األشخاص معايق ا يا املعلومات و_تصاالت اجلديدة يف  نولو لبأنه من املمكن تقوية األثر اإلجيايب  حّ ج العاجزين / لتك
تالف يف قوانني حق امل بوعات، رمغ _ خعن قراءة ا يد ملط ية، وذ% من خالل إطار قانوين معزز عىل ا لصعؤلف الو ّن ط

سأ¼ ". ا1ويل تعلق  مبوف<  بحث"ي سأ¼"لا شاف هذه ا تعد ال مل، أوحض الوفد أيضا أنه  تك سـسـ  .م

باع .290 تعلق  نطوف<  ند  ي يه عن ا لبوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  باجة، الحظ الوفد أن من اخلطأ 12ف ي من ا1
ناسب أكرث هو اإلشارة إىل العديد من ا1ول اإلشارة  ناءات، وإمنا ا يدات وا بKان وضعت  بريا من ا ملإىل أن عددا  ت ي ل ثك سـ تق
ند. األعضاء شأن ذ% ا بوقرأ الوفد نص مقرتحه  ية " :لب يهنا الو طنوإذ تقر بأن العديد من ا1ول األعضاء وضعت يف قوا ن ّ ّ

يدات لصاحل األ ناءات و يشأن حق املؤلف ا ت تقب ث برصسـ بوعات، ومع ذ% ال يزال /لشخاص معايق ا ملطالعاجزين عن قراءة ا
رسة ألوئك األشخاص سخ  تاحة يف  نفات ا مترا يف ا نقص  لا ن مل ملص ّل مي ُ تعلق ". مسـ ملوأشار الوفد أيضا إىل مقرتح وفد مرص ا

بارة  تخدام  ع يدين"سـ يدة أو ا هات ا تفا تف سـجل ملسـ نه أو" مل نحو الوارد يف ذ% الصك،  لكعىل ا تظل غربة  حضل بارة  يأن ا سـ لع
باجة  .يجدا يف نص ا1

ند سـياقيواقرتح وفد سورسا، يف  .291 ية يف هنايمن 7لب إشارته إىل ا تا باجة، إضافة امجل` ا ل ا1 ل ندي ومع ذ% ال : "لبة ا
نفاذ إ رسة ألوئك األشخاص، وبأن Úودها من أجل إ�حة ا سخ  تاحة يف  نفات ا مترا يف ا نقص  ليزال ا ل ن مل ملص ّل ّ مي ُ ىل ت× مسـ

رسة عرب احلدود تطلب بذل Úود  سخ ا بادل ا تيض موارد خضمة، وأن انعدام إماكيات  هؤالء األشخاص  نفات  ّا ّ ي ملل نُ ت ن ّملص تق ل
 ".مزدوجة

ند  .292 سابق من 13لبواقرتح وفد الربازيل أن يكون ا تايللا نحو ا باجة عىل ا ل ا1 ل يح :"ي يتوإذ تقر بأن من األفضل أن 
نفاهتم لأل سوق غري مصأحصاب احلقوق  بوعات، وأنه حبمك أن ا برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا لشخاص معايق ا ملط ل

يدات مالمئة ناءات و نفاذ، مفن الواحض أنه ال بد من ا يقادرة عىل توفري هذا ا ت تقل ث يط الوفد وأشار ". سـ تبسـإىل أن الفكرة يه 
نص سريي قد وصف وحذف ،لا ية  شأن  باس  تفؤدي إىل ا ب كيفت يذههل  .تنف و

يه  .293 ندكون ين أفواقرتح وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  باجة  14 لبا تايلييف ا1 نحو ا لعىل ا وإذ تقر أيضا : "ل
بحث لابرضورة احلفاظ عىل  تعلمي وا هور، وال سـ< ا لتوازن بني حامية فعا¼ حلقوق املؤلفني ومصلحة قاعدة أوسع من ا ل مجل

ه نفاذ إىل املعلومات، وأنه ال بد  لوا ّ ناسب لصاحل األشخاص ل ية ويف الوقت ا نفات بفعا نفاذ إىل ا رس ا توازن أن  ملذا ا ل ملص ل ّل يي
برص بوعات/لمعايق ا  ".ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

يك إجراء تعديل  .294 نادا إىلملكسـواقرتح وفد ا يع _قرتاحات املقدمةاùي حدث ت تغري الرتيب ستا  واقرتح ،مججراء 
ند إضافة  نص عىل ما ييل سابقا، 15اجلديد، 10لبا شأن حامية لاملعاهدات ا1وية مبوجبا1ول األعضاء الزتام :" يو ب القامئة 

نصوص علهيا يف املادة  ناءات ا يدات و_ تعلق  ته ف<  ثالث ومرو يار اخلطوات ا ية  ملحق املؤلف وأ ت ي ي ن ل مع ثمه سـ من ) 2(9لتق
ية برن ويف صكوك دوية أخرى لاتفا  ".ق
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يا  .295 ند مبوأشار وفد كولو ية عىل من 13لبإىل أن ا ئويات إضا باجة يفرض  ف ا1 ل سـ املؤلف، ويه أحصاب حقوق مي
لئويات غري موجودة يف نظام شاريع.  بKهمسـ نا  مبوقال لقد ا .  األفراد العاديون طريقة ممارسة هذا احلقوقرر حرة، حتفظ

بب املذكور، ،واقرتح باجة 13لبند ل صياغة بدي`للس  نحوليكون ي من ا1 تايللعىل ا ثايل أعرب عن أنه من وإذ تقر أنه: "ل ا  ملا
بغي هلم  ألحصاب حق املؤلف بوعات، يناùين  رسة لألشخاص العاجزين عن قراءة ا ساق  نفاهتم يف أ رش  ملطإ�حة  ن يمص من

سني نفاذ  نفات هؤالء التحإجياد تدابري بدي`  سوقلقدر اùي تعجز بهملصألشخاص إىل ا نفاذذ%عن إ�حة  ل ا  ".ل ا

تعاضة عن لكمة و .296 ند " تسعى"بلكمة " حتتاج"سـاقرتح وفد الربازيل _ باجة11لبيف ا  .ي اجلديد من ا1

ند الوفود، السـ<  .297 باع ئريسلهوسأل وفد ا بغي هلم ا ية، عام إذا اكن  ت مجموعة جدول أعامل ا ي نمن ها لالت نفسياغة  الواردة ص
برصييف  سمعي ا ناين األداء ا شأن  يجني  لمعاهدة  ل ب يةجدويف  فب  .لتمنل أعامل ا

برصي .298 سمعي ا ناين األداء ا شأن  يجني  ها الواردة يف معاهدة  ياغة  باع ا ند  لوأيد وفد الربازيل اقرتاح وفد ا ل ب ب لص ت فه نفس  ل
يةيف  .لتمن جدول أعامل ا

ية،  .299 يجري�، مس ا:موعة اإلفر يقواقرتح وفد  ند إضافة ن ند 12ديد اجللبا باجةمن 17لب بدال من ا نص عىل. ي ا1  ما يو
يهنا عرب إطار دويل مرن : "ييل يدات و ناءات وا شأن هذه _ ية  بة مهنا يف مواءمة وتعزيز القوانني الو سور حتث يتق ت ب ن لغ سـ ط

برص سري نفاذ األشخاص معايق ا ية برن من أجل  لي^ىش واتفا تي نفات /ق بوعات إىل ا ملصاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط
ية حبق املؤلف  ."حملما

ندوأيد وفد الوال .300 شأن مقرتح وفد ا يان اùي أدىل به وفد الربازيل  ية ا تحدة األمر ه�ت ا ب ب لمل ل ووافق عىل رضورة . يك
يجني ية  ياغة الواردة يف اتفا بإلقاء نظرة عىل ا تعديالت ،قلص رش آنذاك ُملا اكن يعرفالمئة املل وحتديد ا عند احلادي  ،  لب

رش سابقا سادس  عا رش سابقا، وقال إنه ال وأشار أيضا إىل مقرتح وفد كولو. ل ثامن  ند Mمن جديد، ا شأن إضافة  عيا  لم ب ب ب
تلفا عن املعىن املقرتح ها معىن  يكون  يا  ياغة اليت اقرت�ا وفد كولو يف أن ا خمهم  سـ ب لص لك  .ميف

بويفارية-مجهورية (فزنويال واقرتح وفد  .301 ل ا تحرير مواص` العمل وعرض )ل شاشةلأعامل ا  .ل عىل ا

ند واقرتح وفد _حتاد األ .302 يه إضافة ا لبورويب وا1ول األعضاء  باجة 12ف يجري� مس ا:موعة املقدم مني إىل ا1 ن وفد 
ية،  شأن حق املؤلف، مع مراعاة أن احلقوق اليت تقع يف إطار ويقاإلفر بو  باإلشارة إىل معاهدة الو تصاف ذ%ي نبل ا  الصك سـ

يه يف ت× املعاهدة نصوص  علشمل إ�حة حق  ند يضا مقرتأوأيد . مت شأن ا بح وفد سورسا  لب باجةمن اجلديد 7ي  .ي ا1

بويفارية-مجهورية (فزنويال وأيد وفد مرص املقرتح املقدم من وفد  .303 ل ا شاشةصوص  خب)ل تخدام ا لا تعلق . سـ يوف< 
ند  شأن حق املؤلف يف ا بو  بإلشارة إىل معاهدة الو ب باجة، 7لي نظر لفتي من ا1   إىل أن بعض ا1ول األعضاء يفلالوفد ا
شأن حق املؤلف ،  بو  نضم إىل معاهدة الو بو مل  بالو ي ي نظر يف جيعل مماي  ù%  أكرث صعوبة؛ املعاهدةهذه إىل انضام�مل ا

بب، اقرتح تفاءلسا ية برن ك الوفد _  .قإلشارة إىل اتفا

ند املالحظة اليت أبداها وفد مرص، و .304 بKان مل أشار إىل لهوأيد وفد ا بو نتلأنه نظرا إىل أن معظم ا يضم إىل معاهدة الو
ند بشأن حق املؤلف، فإن اإل باجة من اجلديد 7لبشارة إلهيا يف ا ش تي ا1 بب  مقد  نه يؤيد متاما املقرتح املقدم إ وقال. يس

نحو  ية عىل ا يجري� مس ا:موعة اإلفر لمن وفد  تعامل معبالواردة يف معاهدة صيغة ل _لزتامواقرتح .  أصالاملقدميقن  لليجني 
يل الصويت و اتفاق جوانب  شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف و معاهدة الو بو  سجا1ول غري األعضاء يف معاهدة الو ب ي ب لتي

تجارة  تص`  ية الفكرية ا لحقوق ا مل  ).ياتفاق تربس(مللك
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يه إىل  .305 تجاب وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  فوا شواغلسـ ندوذ%  اليت أعرب عهنا وفد مرص، وأيد لا . لهفد ا
باجة ال يقصد  ُوأوحض أن اإلشارة إىل إحدى املعاهدات يف ا1 تصديق بهي ية أو ا ل جعل هذه املعاهدة إلزا أو _نضامم علهيا م

يجني ال تعين بواعثأن أحد وأكد . لهياإ بعض ا1ول األعضاء أن معاهدة  يد  تأ يجني ا1بلومايس هو ا ناء مؤمتر  ب القلق أ ل ك ل ب ث
تصديق لنا رضورة ا يل الصويت،احلا¼ ت×  يف،مض شأن األداء وا بو  سج عىل معاهدة الو ب يف إىل املعاهدة وقال إن اإلشارة . لتي

ند  ساق، إذ 7لبا باجة اكن لغرض _ ت من ا1 هور الصك إىل حق إ�حةذ%شري يي نفات  للجم ا يه هو ، وملص نصوص  علحق  م
شأن حق املؤلف بو  بيف معاهدة الو  .ي

توالحظ .306 ند مل وفد الوال�ت ا ية _قرتاح املقدم من وفد ا لهحدة األمر يجني 1يك ية  تخدمة يف اتفا يغ ا براسة ا سـ قلص مل
سائل  ند ، 7لبند اجلديد ل الوفد واقرتح. املامث`ململعاجلة ا ياغة الواردة يف ا تخدام ا با لص باجة 10لسـ نص ي اجلديد يف ا1 تاليت 

نحو ا :" عىل ثالث، عىل ا بار اخلطوات ا لإلشارة إىل ا ل يه يف املادة خت علنصوص  ية برن ويف صكوك دوية 2.9مل ل من اتفا ق
 ".أخرى

يجري� وفد .307 ندينوأيد وفد  ية. له مرص وا تحدة األمر يغة املقرتحة من وفد الوال�ت ا يكواقرتح اع^د ا مل الوفد وأشار . لص
ببأيضا إىل  ية برن هو سأن  نفات حق إ�حة أن ق عدم تضمني معاهدات المس سوى اتفا لا يه العديد لجمهور ملص نص  علمل  ت

ية،  ثل اùي حنن بصدده، دون وأن ئمن الوال�ت القضا تق` يف معاهدة أو يف صك  يه بصورة  نص  ممن الرضوري ا سـ عل مل
شأن حق املؤلفيسـتلزمن أ بو  ب ذ% أية إشارة إىل معاهدة الو ندما انطالقا من وأشار أيضا إىل أنه . ي سأ¼،  عقانوية ا مل ن

نص عن لتحدث ا ية برن تساق مع ا_ ي سريية اليت ُمل ت فإنهمعاهدة حمددة، ومع قتفا نهبايرى الوفد رضورةلتفقدم القواعد ا  .جت 

تعلق ملقرتح الرايم إىل دمج و .308 سابقةنود لبايف<  باجةل لا Kنص 8 و 6 و 5 ي ل يف فقرة رابعة، اقرتح وفد بريو إدراج ا
تايل يف هناية الفقرة يق تاكفؤ الفرص يف: "لا متعحتقو يع أوساط ا  : شأن الوفد وأيد ". مج ند  بأيضا املقرتح املقدم من وفد ا له

تخدام مصطلح ". بحثلا"إدراج مصطلح  شأن ا شات  نا تعلق  سـوف<  ب ق مل يدين"ي بدال من األشخاص معايق " ملسـتفا
برص بوعات، /لا تحدة األممض الوفد صوته إىل صوتملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا يةمل الوال�ت ا وأوحض أن من . يكر

ناسب،  باجة،لرح` امل ت×يف ملا Kشريوا إىل ي برصي أن  بوعات/لاألشخاص معايق ا شلك ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ب 
بارش تخدام، مرصحي  ب`، ا سـيث ميكن الحقا، بعد املادة ء ا وأيد الوفد أيضا املقرتح املقدم من . ذ% املصطلح دامئا ملقحب

شأن ند  بوفد ا يجنيله يه يف معاهدة  توصل إ ية، ويه مثرة توافق اآلراء اùي مت ا تخدام فقرة جدول أعامل ا ب ا ل ل من ورشع . لتسـ
ية  : "الوفد يف قراءة نص الفقرة ية  نظمة العا شاء ا ية إ ية العامة التفا متدهتا ا ية اليت ا يات جدول أعامل ا للملكتو ملق مل ن مجلع من عص لت

بو(الفكرية  ية 2007يف ) يالو نظمةم، والرا تجزأ من معل ا ية جزءا ال  بارات اإلمنا ملإىل جعل _ ي ئ  ".عت

نضم إىل املعاهدة  .309 تعاقدة اليت  شري إىل أن األطراف ا يجني،  يه يف معاهدة  تفق  يان  توذكر وفد مرص بوجود  سم مل ي ب عل ب 
يل الصويتلن تكون ملزمة النضامم إىل معاهدة  شأن األداء وا بو  سجالو ب ناكوطرح سؤ_ عام إذا. لتي تاجون  ه اكنوا  إىل  حي

ست طرفا يف صك دويل آخر، فلن تكون ملزمة النضامم  تعاقدة  تأكد من أنه إذا اكنت األطراف ا يه  تفق  ييان  مل لل عل لب م
 .إلهيم

شأنه  .310 سؤال اùي أMره وفد مرص هو سؤال عادل، وأنه ال داع للقلق  ية أن ا تحدة األمر بوأوحض وفد الوال�ت ا ل يكمل
باجة  .ييف ا1

باجة رمق و .311 ند ا1 شأن  ييل  ياقرتح وفد  ب ب تايل8 سابقا، رمق 13شـ نص ا نص احلايل  بدال ا يا، ا ل حا ل ل س وإذ تقر أنه :"تل
نفاهتم ل هم ألحصاب احلقوق يف إ�حة  مصإضافة إىل ا1ور ا برصمل األشخاص العاجزين عن قراءة /لألشخاص معايق ا

بوعات نص عىل ،ملطا يدات ماللالبد من ا ناءات و ي ا تقت ث سوق عن إ�حة حق املؤلفعىلمئة سـ ندما يعجز ا ل، مبا يف ذ%   ع
نفاذ  ".لهذا ا
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ند  .312 ية أن حيل ا تحدة األمر بواقرتح وفد الوال�ت ا لمل ند 12يك سط حمل ا ب ا لب باجة17مل ند . ي يف ا1 بشريا إىل أن ا  12لم
ند تان وا ييل و يا و هتضمن اقرتاحات قدمهتا وفود كولو سـ شـ ب لي  .كم

ية-ورية مجه(إيران وسأل وفد  .313 شاشة، بعد أن طلب وفدان رؤية عن وجود )م اإلسال ية يف ا شالك  ل أية  ن تقم
شاشة  .لاملقرتحات اجلديدة عىل ا

ي .314 تحدة األمر يكوأشار وفد الوال�ت ا تقدمي ت× األفاكر اجلديدة، وأيضا تقدمي ةمل بل  ل أنه حياول معرفة أفضل ا لسـ
ند تان وا ييل و يا و ثل كولو همقرتحات وفود  سـ شـ لب كم شمل .  وغريهام ية  توذكر أن أحد _ح^الت هو تقدمي ورقة غري ر مس

ند  باجة مع املقرتحات12لبا ند SCCR/23/7 Revثواح^ل آخر هو تقدمي الويقة . ي من ا1  من 12لب، اليت تعرض ا
سابقة واجلديدة تهيا ا باجة مع املقرتحات، وتقدمي  لا1 سخ ية امل. ني متس من الريس أن يوحض هلم  يفوا كئ يض قدما، وقال إن لك ل

ند  بدال ا تعلقة  بمن يف القاعة حباجة إىل رؤية املقرتحات ا س لمل باجة17ت سابق من ا1 ي ا  .ل

شاشة .315 ية يف ا شلكة  ناك أي  تقد أن  نه ال  يابة عن األمانة،  يع الرد  لوأوحض الريس أنه ال  ن م ه يع ن تقتط لك وأوحض . يسـئ
نصة قد ُأيضا أن بعض املقرتحات اليت طرحت عىل ا تابة ، كام طلب، إىل األمانة، وطلب تقدمي املقرتحات ملُ ُمت أيضا  ك

باجة، دون توقف  متكن األمانة من تعديل ا1 يث  ها يف أقرب وقت ممكن،  ية اليت مل ترسل بعد، واقرتح  يا حب ته تسلمي ُ لشف
ية تا تحرك إىل املرح` ا لهم، وا ل ل تايل. معل تقال إىل اجلزء ا لوأمر الريس ال ن  .ئ

316. تعني كسـوأيد وفد  يتان مقرتح الريس، ألنه  شاتأ رصد ما حتقق من إجنازئ نا قناء ا مل ث أال حتل الويقة  الوفدواقرتح. ث
يةستنظر فهيااليت  ل األمانة حمل الويقة احلا هم ألن ،ث ها أكرث ث نص الويقة املعد¼ يفخلتد أيضا مقرتح الوفد وأيد . لبساسـيجعل 

يع ا ية، تعرب عن  مجاحلصول عىل ورقة غري ر  .احلضورلتعليقات اليت أبداها مس

ند صوته إىل  .317 تانصوت لهومض وفد ا يدا، وأهن. كسـوفد  ث أن تأيت بويقة ميكن اجوأشار إىل أن قدرات األمانة معروفة 
تايل يوم ا باح ا بكر من  ليف أي وقت  ل ص شاتئ أيضا اقرتاح الريس  الوفدوأيد. م نا ية يف ا تا تقال إىل اخلطوة ا قال مل ل ل  ويه ،ن

 .ملصطلحاتتعريف ا

يك املقرتح اùي تقدم به الريس .318 ئوأيد وفد ا يح للميض قدما إنه وقال. ملكسـ إحراز تقدم يف صوب لصح يراه الطريق ا
نة باجة أن . للجا نود ا1 شأن  يوحث الوفود اليت قدمت مقرتحات  ب  . هذه املقرتحات إيل األمانةتقدمب

يقات اليت قثوأيد وفد الربازيل املقرتح الرايم إىل احلصول عىل ويق .319 ُة معد¼ تضم لك ا يوم، لتعل أيد كام لدمت يف ذ% ا
ية تا شات إىل اخلطوة ا نا لاملقرتح الرايم إىل امليض قدما  ل ق  .مل

تحدة  .320 يةملواقرتح وفد الوال�ت ا شأن تعريف مصطلحي يكاألمر شات  نا ب مواص` ا ق نف"مل سق " و" ملصا نسخة يف  ن
نت_قرتاحاوإدراج ، "ميّرس ث اليت قدمت أ ثايناءُ شأن املصطلح ا ية  ل _ج^عات غري الر ب شات تركواقرتح أيضا . مس نا ق ا مل

متدة"بشأن تعريف مصطلح  ئة ا ملعا تايل إىل _"لهي يوم ا يعقده الريس، رمبا يف ا لج^ع غري الرمسي اùي  ل  .ئسـ

با .321 تني اإل ية، ترمجة فورية  تا ساعة ا ها، يف ا تاح  نوأبلغ الريس الوفود أنه  سـ للغ ل ل ل لس ت يةئ ودعا الوفود إىل . نسـية والفر
شأن تعريف املصطلحات شات  نا بمواص` ا ق ية الوفودإذا اكن مبقدورعام وسأل . مل ساعة اإلضا ف مواص` العمل ت× ا  .ل

يةوأوحض .322 تعدادمه ملواص` العمل،يق وفد مرص، مس ا:موعة اإلفر نص عىل هلم تتاحوطلب أن . سـ ا ل إماكية رؤية ا ن
ت تابعة  شاشة  خما مل يغل  .لصلف املقرتحات وا

تيض ذ% .323 يوم ما دامت احلاجة  تعداده ملواص` العمل ذ% ا يك عن ا تقوأعرب وفد ا ل سـ  .ملكسـ
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يهوأيد وفد _حتاد األورويب .324 ناول اجلزء األول من تعريف املصطلحات املقرتح ف وا1ول األعضاء  ، مث تالرايم إىل 
توقف نظر ف< مت إجنازه لا ميلإلمعان ا تايل، عقب _نهتاء من ذ% الوفد، واقرتح. هتقي و يوم ا ناف العمل يف ا لا ل ئت  .سـ

بهتا وفود فزنويال و  .325 شاشة اليت  طلوأشار الريس إىل أن ا ل ية-مجهورية (إيران ئ تاحة ومرص )م اإلسال متكون   يف سـ
تايل يوم ا لا سم . ل تعلقة جلزء األول من  شات ا نا قودعا الوفود إىل بدء ا مل ق  ."تعريف املصطلحات"مل

تعريف مصطلح وا .326 ياغة جديدة  يك  لقرتح وفد ا ص نادا إىل، "مصنف"ملكسـ ية ستا سابق مدرج يف احلا تعريف ا شـ أن ا ل ل
تعريف املقرتح عىل ما ييلو. 16 لنص ا نف أديب أو: "ي ية برن يف شلك نص أو  مصأي   أو رمزقوفين ملعىن الوارد يف اتفا

يةصور  نيا هور بأيب تاحا  شورا أم  للجم سواء أاكن  م  ".سـي`ة ومن

ند إىل أن  .327 يك ئاملوافقة جزيا عىل بإماكهنملهوأشار وفد ا تعديالت املقرتحة من وفد ا سـ ا إذ ال  لتعريف احلايل،عىل املكل
بارة مميكهن بول بإدراج  ع ا ية أو صور رمزيف شلك نص أو " لق نيا تعديالت ". معنية ب بل ا لوأشار إىل أنه ميكن أن   يف إطاريق

ية تعريف الوارد يف اتفا قا بل قرص برن، ل يقنه ال  تعديالت لك نفاتلا ناءات سـتقيد  وإال ،ملص عىل ت× األنواع من ا سـتثت× _
بو¼ ها غري  مقبطريقة   .جتعل

ند أن الفكرة من وضع تعريف وأوحض .328 تعريف، " للمصنف"له وفد الربازيل لوفد ا شمل ا يذه، بل أن  يد  لست  ي ي تنفي تق ل
توي عىل رس تب اليت  ثال، ا يل ا حتعىل  مل لكس يةب ية أو خرائط أو معادالت ر� يا ضوم  ن ل إىل تضمني لك يميإنه الوفد وقال . ب

تب يرد يف ما  .لكا

ية إىل  .329 تحدة األمر يكوأشار وفد الوال�ت ا ند، أفاكرا أمل ناقش، مع وفد ا هنه  لس بل تتعلقي تلفة لسـ  تعريف ملعاجلة� ا
نف  .ملصا

ند، و .330 يقات اليت قد�ا وفد ا يجري� ا هوأيد وفد  تعل لن نفل تعريف ا ية  تا ياغة ا ملصاقرتح ا ل ل ل ية : "لص ية ا نفات األد نا ب لفملص
ية برن نحو الوارد يف اتفا ها مغطاة عىل ا بحث،  نفات ا ية و نفات ا قوا ليع ل مص لعلم  ".مجملص

يجري� .331 نص املقرتح من وفد  نغال ا نوأيد وفد ا ل تعرض املقرتحات املقدمة . لسـ الفقرة من أجل سـوأشار أيضا إىل أنه ا
ية ومرص وسورسا وفود من 16 تحدة األمر يا _حتادية والربازيل والوال�ت ا يرو يك مل ها،سـ الوفد وقال . تلخيص ورأي أنه ميكن 

نف" تعريف بشأنشلكة م الوفود 1هيان إ هوم تقدمي يف الواقع إىل هتدف ال ا، إذ أهن"ملصا تفي ، "مصنفلل"مف  لقول تكوإمنا 
 ."فينعلمي أو  إنه أديب أو"

تني  وفد األورصح .332 نف" تعريف مصطلح بشأن طريقة بشكوكهجنر نSCCR/23/7ثيف الويقة " ملصا ْ، إذ  ي�صبت ع مج 
تعاريف ية برنملا ورد  وفقاصنفات حمددة مب  عىل وضع قامئةلا قيه يف اتفا برية من مراجع  الوفدومع ذ%، ذكر. عل ك أن طائفة 

ية برن  نفات، وأنه مشلتقاتفا يقن مملص أنواعا أخرى من ا نفات نمتغري  ش ت اليت حياولون معنيةملص أن لك ت× ا مل متاما 
 . ذ%تعليلوطلب من مقديم املقرتحات . حلها

تعلق مقيداوذكر وفد إكوادور أنه ال يريد أن يكون  .333 ثال.ملصنفات يف<  يل ا مل عىل  ساق ،بس غري  لألشخاص ناأل
تخدميد يلتقشديد اوأضاف أنه ال يريد أن يكون . القادرين عىل القراءة ية برنمسـملقارنة مبا هو  تعلق تفا ق عادة ف<  وأشار . ي

يكون أكرث ارياحا مع حل  تإىل أنه  يةينص، إىل جانبسـ ية وا نفات األد ن ا ب ياغة ،صورة حمددةب" علمية"لكمة ، لفملص لص ويه ا
ية برن تعلق تفا تخدمة يف العادة ف<  قا ي  .ملسـ
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يا�ت اليت أدلت هبا  .334 ية إدراج لبوأيد وفد مرص ا تعلق إلشارة إىل أ تني ف<  نغال واألر يجري� وا مهوفود  ي ن سـ جن ل
ب سق مع ر تعريف، وهو ما  ية يف ا نفات ا غا ت ل لعلم برصة ت× الوفوديملص ية لألشخاص معايق ا نفات ا ل يف إ�حة ا لعلم وذكر . ملص

تعريف عن ذ%  .لأهنم يودون أن يعرب ا

هم .335 ند إىل أنه غري قادر عىل  فوأشار وفد ا يعة يف تعريف له بب إدراج ا لطب  نف"س  يمت فرض ذ% عىل َمِوسأل ل". ملصا
يون 37 يه يف املادة تقييد وملاذا يمت مكفوف،مل  نصوص  تعريف املوسع ا عل ا مل ية برن 2ل  . املكفوفني يف العاملمن أجلق من اتفا

يه إىل أنه  .336 تاحا  "بارةعاإلشارة إىل ذف قام حبفوأشار وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  شورا أم  مسواء أاكن  من
هور بأي  يط من الوسائطللجمبأي شلك آخر  نف " تعريف يف" سـو هم الفكرة وراء ذ% هوقال إن". ملصا شل يف  ف  ف

شورةه اح^ل لأنعىل  هذا الطلب ُيفرس أن وأبدى قلقه منالطلب،  نفات ا ناءات عىل ا يدات و_ نفرض ا ملص ت ملي ثتق سـ . ل
نف" تعريف من لعبارةاأن حذف ت× عىل وشدد  ش ت" ملصا بب  مقد   .يس

ية-مجهورية (إيران وأشار وفد  .337 نف الوارد يف ويقة )م اإلسال ية يف تعريف ا نفات ا ث إىل أنه يود إدراج ا ملص لعلم ملص
 .العمل

بويفارية-مجهورية (فزنويال وأيد وفد  .338 ل ا يود)ل ق وفد األكوادور، وأشار إىل أنه ال يود أن تفرض  ُ. 

ية أن إضافة لكمة وذكر وفد ال .339 تحدة األمر يكوال�ت ا يه وفد _حتاد . مفيد إىل حد ما" علمية"مل لوأيد ما ذهب إ
بارة  تعلق مبربر إدراج  يه يف سؤا� وقلقه ا عاألورويب وا1ول األعضاء  مل تاحا بأي شلك آخر "ف شورا أم  مسواء أاكن  من

يط من الوسائطللجمهور بأي  نفات غري "سـو ملص، ليك تقر بأن ا تفظ هبا خشص ما بصورة ُ نفات اليت ا شورة أو ا حا ملص ملن
رش هور أو  تاح   wيدات ري ناءات وا بغي أن ختضع لال نية ال  ُتق ت للجمسـ ث تن ي ت ي نصوص والرموز . لخشص تعلق لرتكزي عىل ا لوف<  ي

نقص تصدي  توصل إىل حل  ية ذات الص`، أكد الوفد أنه �مت اه^ما لغا  يا للوسائر الصور ا لل ل ن تب، لب لك احلاد يف ا
نفاذ إىل املعلومات بوعات إىل ا ية، وحاجة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ياجات ا لو_ ملط مي لتعلت وذكر بأن أحد األمور . ح

شة تعريف نا ند  يواÚوهنا  ية اليت  قاألسا ع سـ متدة"مسـ ئات ا ملعا تعلمي " لهي هوم املدارس، ذ% أن � من املدارس وا لهو  مف
ناكموضع اه^م جزيئ  مية يف . هيف العمل اùي يقومون به  ناك  تني، ورصح بأن  قومض صوته إىل صوت وفد األر ه جن

ها شلكة اليت حياولون  حلالرتكزي عىل ا نفات املعامرية أو . مل رسة من ا ساق  سخ من أ ية معل  ند عن  ملصوسأل وفد ا ن ن يه ك مل يف
نحت لنفات ا ب. مص هود ا بغي _عرتاف بأن هدف ا تمت قائال  ملوا جلي ن رسة ويس خ ساق  سخ من أ ثل فقط يف إ�حة  لذو¼  مي ن ن يمت

ية برن ته اتفا قإ�حة لك ما   .تضمن

ية"واقرتح وفد الصني حذف لكمة  .340 تعريف احلايل " حملما يح أن". للمصنف"لمن ا ضوتو نف" ل يقصد به " ملصا
ية برن" هوم الوارد يف اتفا نف  قا ملف ية األسا"ملص ية برن يه _تفا سـ، نظرا إىل أن اتفا ق متدة يف الغالب يف تعريف ق ملعية ا
نف" هور بأي "اقرتح الوفد أيضا إضافة " ملصا تاحا بأي شلك آخر  شورا أم  للجمسواء أاكن  م يط من الوسائطمن  ".سـو

يجري� إدراج مصطلح  .341 تعريف املصطلحات، ألن من الواحض أن هذا " منشور"نواقرتح وفد  بيف اجلزء اخلاص 
ية لقانون املصطلح  .ث حق املؤلف، وتكرر عدة مرات خالل الويقةسـيعد ركزية أسا

نفات .342 نة من ا ناء عىل أنواع  نة فائدة _ تربير رضورة أال تقرص ا ثاال  ملصوقدم وفد إكوادور  ي ت للج معل ثسـ يف . م كوسأل 
ثال احلرية نفاذ إىل  برص ا شخص مكفوف ا متميكن  ل ل تلقى درسا عن �ج حمل؟. ل برص أن  يف ميكن لطفل مكفوف ا يأو  ل  .ك

سب، بل جيب تقدمي منوذج،وقال إ نف حفنه ال ميكن _ع^د عىل احلواس األخرى  ملصيفا أو حتويرا عن ا تمت . تكي خوا
ناءات حمددة  تحويل جزءا من ا يد ما ميكن حتوي5، والظروف اليت يف إطارها يكون ذ% ا شديد عىل أن  تث ل ي سـت تق ل

بداية ترصا من ا يس  لنصوص علهيا،  مق ل نفات اليت م ناءملصعىل ت× ا  .سـتث قد ختضع ال



SCCR/24/12 Prov. 
65 
 

يجري� أنه يوجد لفعل تعريف  .343 يه لوفد  نوأوحض وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  . يف معاهدة برن" للمنشور"ف
يد سم  يط الرمقي  هوم يف ا سري ذ% ا تعقواعرتف بأن  لملف تي حمل  1996لكنه أشار إىل أن اùين حرضوا مفاوضات معاهدات . تف

ها، ح تذكرون  بعضقد  يدي شة، حىت وإن " منشور"وتذكر أن تعريف . بعىت لو اكن ذ% من وقت  نا قاكن األكرث صعوبة يف ا مل
يط الرمقي شورات وعالقهتا  سأ¼ ا تحديد،  سأ¼ عىل وجه ا شلكة يف ت× ا حملحاولوا إجياد حل، تظل ا ن م ل مل وخلص إىل . ململ

نو تفاوض ملدة مخس  يد عىل أهنم إذا اكنوا ال يريدون ا تأ سـا ل ك ناول تعريف ل بغي هلم حماو¼  تات أخرى، فال  يف " منشور"ني
 .ذ% الصك يف ذ% الوقت

يجري� لوفد .344 ناك فرقا بني  نوبني وفد  يه أن  ه_حتاد األورويب وا1ول األعضاء  مكصطلح يف " published  منشور"ف
رش "قانون حق املؤلف، وبني  فإن اكن ". published منشور"وأوحض أنه اكن يقصد مصطلح ". publicationلنا

تفاوض،  " publishedمنشور " نه ا سفر  شلك اùي  يه القانون أو الصك أو املعاهدة، أو ا يار املؤهل ملا  لهو ا ع ي ل يغط سملع
بKان عىل دراية متاما مبا تلزتم به يث تكون ا لفإنه دون شك حباجة إىل تعريف  تحدة . حب ملوأشار إىل أن 1ى الوال�ت ا

ن ية نظاما  ثاألمر ت× احلقوقيك تع  نفات اليت ال  رشها، و ند  نة  تع حبقوق  نفات اليت  يا  با مت للمص ع ي مت للمص تئ نت  .مع

بويفارية-مجهورية (فزنويال وأشار وفد  .345 ل ا تحدة  )ل يان اùي قدمه وفد إكوادور، وسأل وفد الوال�ت ا ملإىل ا لب
نفات املع شري إىل عدم وجود صعوت يف ا يف  ية  ملصاألمر ي ك ي� حت،ريةاميك تحدةققب  تقدم مل الوال�ت ا ثل هذا ا ل  م

رسيع نولو¡ ا لا توحا  .تكل نولو¡ ميكن أن يؤدي هبم إىل مواقف للترشيعات؛مفوأكد رضورة ترك ا:ال  تقدم ا لتك ألن ا ل
 .ليسوا عىل دراية هبا بعد

يجري� .346 يان اùي أدىل به وفد  ية إىل ا تحدة األمر نوأشار وفد الوال�ت ا ب لمل يه إىل،يك  رضورة تعريف لك من ف وأشار 
رش"أو " published منشور" شلكة وقال الوفد". publication لنا تاحا بأي  " ù% ذكرللم أنه مدرك  مشورا أم  من

هور بأي  يط من الوسائطللجمشلك آخر   ".سـو

يان اùي أدىل به وفد  .347 ند ا بوأيد وفد ا له بويفارية-مجهورية (فزنويال ل ل ا نولو¡ يف ا) ل تقدم ا لتكشأن ا ل وف< . ملسـتقبلب
نقاشيتعلق  شأن ل شورة"ب  نفات ا نا توصل، أشار إىل أن علهيم يف الوقت احلايل "ململص  حق  لقانون إىل شلك Mبتلا
نف، وأن املؤلف ندما ال اتملصا ُع  ندييف والحظ أن .  مبوجب حق املؤلفتمت حاميهتانرش ت  حىت وإن ،لهقانون حق املؤلف ا

نفات غري ا بات  ملنحت  للمص طل شور، ال ُم نفا غري  يمل، أم  ناريو  يلام أم  نشورة، سواء أاكنت  مص س من لف ي حد احلصول أل ميكنف
سخة مهنا مبوجب قانون احلق يف املعلومات شخص؛نعىل  رش هذه مبجرد ، أنهبيد ،ل ألهنم حيرتمون حق املؤلف ù% ا ن 

تاحة لإلبداع  بح  نفات،  ما تص نايف أيملص يه مبوجب _ نفاذ إ تث شلك ميكن ا ل شورة وغري . ءسـل نفات ا ية ا نوأقر الوفد بأ ملص ملمه
شورة،  شورةوشدد عىل احلاجة إىلملنا نفات غري ا ن حامية ا  .ململص

تعديالت املقرتحة عىل تعريف  .348 لوسأل الريس عن ا رسة"ئ ساق  ميسخ يف أ ن  ."ن

ية أن الويقة  .349 تحدة األمر ثوالحظ وفد الوال�ت ا شخص حيب أقرت SCCR/23/7يكمل اول احرتام لأنه حىت وإن اكن ا
نص األصيل، قد  ليان ا نازال بعض يتطلب األمرك يان من  تلتا لتذ% ا رسةيلك سخ األساق ا نفاذ إىل  مليسري ا ن ن  بصورة ل

تعريف املدرج حتت املادة جمي يف جزء . اكم` لواقرتح الوفد _تقال إىل ا تعاريفن نص احلايل ،ث لويقةلا تعاضة عن ا ل و_ سـ
تايل نص ا ل نسخة يف :" ل رسن نفاذ " ميسق  يد ا شخص  يح  نف بأسلوب أو شلك بديل  سخة عن  ليقصد هبا  ل ي مص تفن مسـت

سالسة ورس  نفاذ  شخص  سامح  نف، مبا يف ذ% ا يإىل ا ب ل لل ل ثل ملص مث5  غري عاجز عن قراءة /برص�خشص غري معاق م
بوعات يد".ملطا رس سوى األشخاص ا سق ا سخة يف ا تخدم ا سـتف وال  ي ل ملل ّ مل ني ن سخة ن، وجيب أن حتيسـ  كيانلنرتم ت× ا

ياجات  بديل وال سق ا رسا يف ا نف  ها جلعل ا يريات الالزم إدخا بار الواجب  نف األصيل، مع إيالء _ تا ل ن ملص تغ ت حملص ل ّي م لل لع
نفاذ سري ا يدين ف< خيص  لاألشخاص ا تي تفسـ يه مل  .لإ
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ند إىل أنه  .350 يري اùي اقرتحه وفد يريدلهوأشار وفد ا يري مماثل  تغ أيضا اقرتاح  يةللتغ تحدة األمر يكالوال�ت ا وأشار إىل . مل
للتغبو�   .ريات املقرتحةيق

ية من الفقرة آنفة اùكر  .351 ثا شأن امجل` ا ية  تحدة األمر يحا من وفد الوال�ت ا يجري� تو نوطلب وفد  ل ب مل ض ال " يكن
يدين رس سوى األشخاص ا سق ا سخة يف ا سـتفتخدم ا ي ل ملل مل ني ن حد أل يةيفتعر تكون ت× امجل` املقصود أن هلوسأل ". سـ

نف؟ يان ا تعلق  تايل ا ية للجزء ا ملصجوانب ذ% احلمك، أم أهنا جمرد مج` و مل بكل  .صف

ية  .352 تحدة األمر يكوسأل وفد الوال�ت ا ية"امجل` أن تكون ار بني يخت _عام إذا اكنمل ية"أم " يفتعر  غري وقال إنه". صفو
نه  لكتأكد من الفرق  ية"تار خيم  ."صفو

يجري�  .353 ية قد نوأشار وفد  تحدة األمر يكإىل أن وفد الوال�ت ا يةأجابمل يس ،صف عىل سؤا�، وإذا اكنت امجل` و فل 
يقات ند الوفد وأيد.تعل1يه أية  يقات املقدمة من وفد ا ساطة ا ه  تعل لب  .لب

ية  .354 تحدة األمر يكوطلب وفد اجلزائر من وفد الوال�ت ا يدمل شأن الفقرة األوىليعأن   .ب تقدمي مقرتحه 

نصوقرأ وفد ا .355 تحدة ا للوال�ت ا رس: "مل سق  ميسخة يف  ن نف بأسلوب أو شلك بديل :"ن سخة عن  مص يقصد هبا  ن
سالسة ورس  يه  نفاذ إ شخص  سامح  نف، مبا يف ذ% ا نفاذ إىل ا يد ا شخص  ييح  بسـ ل ل لل ل ملص ل ل تفي ثل مت مث5   غريخشص م

بوعاتاعغري  /برص� معاق  ."ملطجز عن قراءة ا

ية عوسأل وفد اجلزائر وفد الوال�ت .356 تحدة األمر يك ا نفات اممل بق وقرأه يغطي أيضا ا تعريف اùي  ملص إذا اكن ا سـ ل
ية  بوعة فقطالمقالر نفات ا ملط ا تغريات املقرتحة قد أخذت يف . ملص يق املقدم من وفد لوسأل أيضا عام إذا اكنت ا بار ا تعل_ لت ع

 .بKه

ية إىل أن امجل` األوىل اك .357 تحدة األمر يكوأشار وفد الوال�ت ا يمل نولو 3نت حمايدة  ج نفات تك تضمن ا ملصا، مبعىن أهنا  ت
ية نف أم عن . مقالر ية  سخة األسا تحدثون عن ا للمصوطرح الوفد سؤال عام إذا اكنوا  سـ ن  وقال. يرس؟ملانسق لانسخة يف لالي

بة إ يإلهيملنسـنه  نولو تعريف احملايد  3 فإن ا ج تك رس"ا لـ ل سق ا سخة يف ا يا ل ملل ن سخة يف يف امجل` األوىل يعين" ن لن بوضوح أن ا
رس  سق ا يا ملل ية كام يف ميكن أنن سخة ر مق تكون  بع يف إىل أيضا الوفد  وأشار. DAISY نظام ديزيشلكن نظام ا تأن ا  بKهملل

ية1يه  رسة يف أشاكل ر ساق  سخ يف أ برية من ا مقية  ن ن ك يمك يهتم بأية شلك من األشاكل حرص ليسوأكد أنه . مل نفاتن يف   ملصا
ـى �مهو. دون مواصفات ية هنأ تو ص  نوع من ا:االت بل بدء يف ال  ، تعريف عاموضعلأن من األفضل يف هذا ا لحماو¼ ا

تطور  يق  بب ا1 لحتديد ا ق يات×لس نولو ج ا  .لتك

يق اùي  .358 بق قدمهلتعلوأشار وفد اجلزائر إىل أن ا هم ؛ ال يزال قامئاسـوفد بKه ف<  تقد أن من ا مل ألنه ال يزال   حتديديع
ت يح لنطاق ا نطاقضعاريف أو تو نة و يف صك دويل، لهذا ا باناألمر  ذ%للجأنه يود أن تأخذ ا  رمغ أن وأردف أنه .حلسـيف ا

ية نفات الر نفاذ إىل ا تعريف حمايد، فإنه غامض دون اإلشارة إىل ا مقا ملص ل  .ل

سؤال اùي طرحه وفد اجلزائرو .359 تعلق  لف<  همه، فإن تعريف أنه أوحض وفد إكوادور،ي سق  "لف وفقا  نسخة يف  ن
يةمينعال " ميرس رش أصال يف صورة ر نف أصيل،  ية من  سخة ر مق اح^ل معل  مص مق ُن  يكون 1هيم ميكن أن ومن مث، ؛ن
نف : ناح^ال ناظري ميكن حتوي5 إىل شلك رمقي، أو أن يكون 1هيم  بوع يف شلك  ُمعل  ن مص ت  ،رش أصال يف شلك رمقيمط

ُوسخ إل�حة نفاذ  بوعات أو املعاق برص� لشخص العاجز عنان يه ملط قراءة ا سخ من شلك رمقي . يف شلك رمقيلإ لنوميكهنم ا
باعة إىل شلك رمقي،إىل شلك رمقي ناظرية،لط أو ا باعة شلك رمقي يف أكرث األشاكل  ت أو   .ط
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ناول تعريف  .360 توأشار الريس إىل وجود اقرتاح  متدة"بئ ئة ا ملعا ناول يينبغوسأل عام إذا اكن . يف مرح` الحقة" لهي ت 
تعريف  تعريف يف ت× املرح`، أم امليض قدما  با يةجل اسعر معقول أل"ل نا مبKان ا ل  ".ل

ية  .361 ية ا:موعة اإلفر تحدة األمر يقوسأل وفد الوال�ت ا يك شأن ما مل متدة"بإذا اكنت تفضل تقدمي أفاكرها  ئة ا ملعا يف " لهي
يوم ا ها يف ا ناسب أكرث تقد يكون من ا لذ% الوقت أم أنه  مل  .لتايل؟ميسـ

ية ب وفد مرص ورصح .362 تايلتريديقأن ا:موعة اإلفر يوم ا همة يف ا سأ¼ ا ل إلقاء نظرة جديدة عىل ت× ا ل  .ململ

ية  .363 M نوسأل الريس مرة نة أن ترتك تعريف عام ئ بغي  للجإذا اكن  متدة"ني ئة ا ملعا ناولومتيض قدما" لهي  سـتت، أم أهنا 
متدة "تعريف ئة ا ملعا تايل" لهي يوم ا ليف ا  .ل

ية ابوأج .364 تحدة األمر يك وفد الوال�ت ا بغي أن ترتك تعريف بئلريس عىل سؤال امل نة  ينأن ا متدة"للج ئة ا ملعا ، ورمبا "لهي
سة ُترفع ندئذ، جللا تقال إىل وع  هومنال شة  نا مف  سعر املعقول "قم تقرتح"لا ياغة سـ،  بKان إعادة  ص بعض ا  حتافظ عىل مادةل

تعلق  ية ف<  سا يا سـ ية دحل نا مألسواق ا سعر املعقول عىل اإلطالقل هوم ا تخدام  لون احلاجة إىل ا هذه ولن تكون . مفسـ
بKان  ياغة نص، ف< بعد، إذا أعادوا1تعريف يف املادة وضع حباجة إىل لا يةافظ عىل حت يت ال املادةص  سـسا سوق ح ل ظروف ا

ية نا بKان ا ميف ا ل تاج ا، ل لكهنا ال   .تعريفحت

بو-مجهورية (فزنويال واقرتح وفد  .365 نوا من ا:ي)ليفاريةل ا ية ويكونوا ءيمتك أخذ اسرتاحة ليك  تايل بأذهان صا يوم ا ف يف ا ل ل
 .أكرث متاساك

تعديالت املقرتحة .366 تضمن ا تايل  يوم ا تعد ويقة  لوأخرب الريس الوفود أن األمانة  ت ل لل ث سـ  .ئ

ية-مجهورية (إيران وسأل وفد  .367 تكون SCCR/23/7 Rev. 1ث عام إذا اكنت الويقة )م اإلسال م  يوم سـ لتاحة يف ا
تايل  .لا

ثوأبلغ الريس الوفود أهنم لن حيصلوا عىل الويقة .368 باجة  SCCR/23/7 Rev. 1ئ يحصلون عىل ويقة هبا ا1 ي، لكهنم  ث سـ
يريات املقرتحة تضمن ا تعاريف  تغوجزءا من ا ي يعدلون الويقة . لل ثوقال إهنم   مبجرد أن يصلوا إىل مرح` SCCR/23/7سـ

 .تقتيض ذ%

ية-مجهورية (إيران وذكر وفد  .369 تان، )م اإلسال ناك و تكون  نحو املقرتح أمر معقد، إذ  مترار عىل ا ثيق أن _ ه سـ ل سـ
رسا، اقرتح الوفد احلصول عىل الويقة ثوجلعل املفاوضات أكرث   . نورشها SCCR/23/7 Rev. 1 ي

ية احلصول عىل الويقة  .370 تحدة األمر ثواقرتح وفد الوال�ت ا ست األوىل ، وإدراج الصفحات.SCCR/23/7 Revيكمل ل ا
شت يف الويقة ثاليت نو  . SCCR/23/7 ق

بويفارية-مجهورية (فزنويال ورصح وفد  .371 ل ا  -مجهورية (إيران  بأنه ال يوافق عىل املقرتحات املقدمة من وفدي )ل
ية ية الويقة بعد _نهتاء متاما من إع)ماإلسال يس علهيم سوى إعادة  ية، وقال إنه  تحدة األمر ث والوال�ت ا سم تمل ل دادها، مث يك

 .Rev. 1يطلقون علهيا امس 

سمى .372 توأوحض الريس أن الويقة  سث هاRev. 1 ئ  .يل مبجرد _نهتاء متاما من تعد

تعلمي .373 شأن ا شة الويقة  نا لوسأل وفد مرص الريس عن حتديد موعد  ب ث ق مل  .ئ
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باجة وتعريف  .374 شأن ا1 يح ويقة العمل مشل املقرتحات املقدمة من الوفود  يوقال الريس إن  ب ث نق نف"تئ ، وأضاف "ملصا
ية أو تعديالت عىل  شاشة ف< بعد، وأن الوفود اليت 1هيا اقرتاحات  تعرض عىل ا نصأن الويقة املعد¼  ل سـ ُث

شات يف _ج^عات غري  SCCR/23/7ثالويقة نا تابعة ا متكن من  سجل األمانة لك ذ% حىت  ها، و قمتكن من تقد مل مت نمي ست س
ية  .مسالر

ند إن تعريف  .375 متدةلها"لهوقال وفد ا ملعئة ا ية، وهو " ي ثا يط يف امجل` ا يد أنه حباجة إىل تصويب  نبول إجامال،  ل سـ بب مق
بارة  تعاضة عن  ع_ بوعات"سـ يدين"بعبارة " ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا  ".ملسـتفاألشخاص ا

هر  .376 سأ¼ بعد بضعة أ تفكري يف ت× ا يه إنه بدأ ا شوقال وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ملف وأشار . من العملل
متدة"إىل أن تعريف  ئة ا ملعا ثل املكفوفني " لهي نظامت اليت  ية، بوسائل فعا¼  سمح، من � با،  نا متبغي أن يكون  للم ي سـ حي م فن

نظامت، السـ< ما  شطة ت× ا تعلق بأ توى من األمن ف<  ية أخرى،  ية، وأن يكفل، من � ملخبدمة ا:موعات ا ن ي سـ من حملع
تصدير و يتعلق لنود ا ترياد يف املادتني بب نص" هاء"و " دال"سـ_ ئة . لمن ا لهيوأضاف أن املقصود أساسا، من تعريف ا

متدة  ية : ملعا يةهيئة يفمواك¼ حكو نظمة غري ر ية أو  حب غري ر شطهتا  أحد �ا�ا محب ينأو أ ساعدة األشخاص ةسـاألسا م 
يدين تدريب أو القرملسـتفا تعلمي أو ا ل عرب توفري خدمات هلم تربط  ل ية أوت ياجاتلتكييفاءة ا نفاذ إىل املعلوماتحت ا وتضع . ل ا

ها من أجل ما ييل ئات قواعد وإجراءات و تبعت× ا تي يدون، : أوال: له بات أن األشخاص اùين ختد�م مه أشخاص  مسـتفإ ث
يا Mمتدة قرص توزيع وإ�حة: ن ئات ا يدين وا رسة عىل األشخاص ا ساق ا ملعسخ يف أ ي ن هن لمل سـتفمل ثا. ي Mسخ ردع : ل لنأعامل ا

رسة ساق  سخ يف أ ها، ووقف توريد ا تصدي  توزيع واإل�حة غري املرصح هبا، وإذا لزم األمر ا يوا مل ن ن ل ئات . لل بغي  يو للهي ن
نفات سخ ا تعامل مع  سجالت 1ى ا سخ ا ناية يف  يا من ا متدة أن تويل قدرا اك ملصا ن ل ل ن لع ف يا�ت  .ملع يح نقل ا بغي أن  بكام  ت لي ت ن

ند الطلباليت تغفل هوية صاحهبا نفة من جسالت أحصاب احلقوق  يا�ت ا ع وا ملص  . لب

ئات  .377 متدة هو ت× ا ئات ا تعريف اùي قدمه  ية، وقال إن املقصود  يجري� مس ا:موعة اإلفر يوحتدث وفد  ي ل هن له ملعلل يق
نظامت املد تدريس، مبا يف ذ% ا تعلمي أو ا سات ا ية، وكذ% مؤ ية أو غري احلكو نظامت احلكو ملوا ل ل س ممل عومة من احلكومات، م

تدريب تعلق  بوعات، وتوفر هلم خدمات  ساعد األشخاص العاجزين عن قراءة ا لاليت  ت ملط ية  ت يفي، أو  ميي وا با لتلي لتك لتعل
نفاذ إىل املعلومات  .لحاجهتم إىل ا

ية-مجهورية (إيران وحتدث وفد  .378 ند)م اإلسال يان وفد ا يوية، وأيد  ه مس ا:موعة اآل ب  2الفقرتني وأشار إىل أن . لسـ
هام4و بغي حذ تعريف و نص ال ص` هلام  ف من ا ين ل ومل يؤيد الوفد املقرتح املقدم من _حتاد األورويب اùي يصف قواعد . ل

تعريف، واقرتح نقل ت× اإلشارة إىل جزء آخر من الويقة تعلقة  متدة ا ئات ا ثوإجراءات ا ل مل ملعي كام وافق الوفد عىل املقرتح . له
يةاملقدم من ا:  .يقموعة اإلفر

تعريف، بل من موضع  .379 بغي أن يكون جزءا من ا يذ القواعد واإلجراءات ال  تعلق  سري  ند إن أي  لوقال وفد ا ي ت ي تف نه نف ب ل
يجري� .ثآخر يف الويقة تعريف اùي قدمه وفد  نوأيد الوفد أيضا ا بول املقرتح. ل املقدم  قوأعرب عن انزعاجه بعض اليشء من 

بارة من وفد _حتاد األورويب تخدام أسايس"ع، وخباصة ألن  نظامت اليت " سـا ية وغريها من ا سات ا تضمن املؤ ململ  مي س لتعلت
بة املكفوفني ياجات ا لطلميكن أن تليب ا بو¼" أسايس"وقال إن لكمة . حت  .مقغري 

بارة  .380 تعاضة عن  تني _ عواقرتح وفد األر سـ ية"جن شطة"بعبارة " سـ�مة أسا  ".نأ

تفت وفد _حتاد األورويب .381 سابقنيلوا ندوبني ا يه إىل مالحظات ا ل وا1ول األعضاء  مل يق . ف تفق متاما مع ا تعلوقال إنه  لي
ية-مجهورية (إيران اùي قدمه وفد  نة)م اإلسال نارص  تضمن  بغي أن  تعريف ال  ي من أن ا ع ي ي معل يس عىل . ن بق ذ%  لو ينط

متدة"تعريف  ئات ا ملعا رس"حفسب، بل عىل تعريف " لهي سق  ميسخة يف  ن ياغة ال تكون وقال إهنا قد . اأيض" ن لصا
ية  سمح مبواص` العمل يفسـيكال  با، لكهنا  تاألكرث براعة أو األكرث تر تعاريفزء  جيت ومن مث، .  بدال من وضع مواد جديدةلا
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رشوط املوصوفة يف تعريف يلن  متدة"لعارض الوفد فكرة نقل بعض ا ئات ا ملعا نفص`" لهي تعلق مبلحوظ. مإىل مادة  ة وفد يوف< 
ند، أوحض الوفد أنه  متت لها بوعات، فإن هإذا ا بة العاجزين عن قراءة ا ياجات اخلاصة  ملطإدارة يف إحدى اجلامعات ال للطل حت

يةاجلامعة يه اليت ال اإلدارة شطة األسا هام أو األ تعلق  متدة ف<  ئة ا تكون ا سـ  ن ي ي ملسـ ملع متدة دورا خاصا و. له ئات ا ملعتؤدي ا لهي
بادل ملفاتيف سخ ت  رسة عرب احلدود، لنا ساق  مي يف أ نصلKول األعضاء وجيوز ن ية تأن  يدات و ناءات و ن عىل ا ي طت تقسـ ث

بوعات متدة عىل الوضع . ملطلصاحل األشخاص العاجزين عن قراءة ا ئة ا يفة ا رشوط املفروضة عىل و ملعوال داع أن تؤثر ا ي لهظ ل
ية ية ا ئات ا نا1اخيل وعىل معل ا حملل ملعي  .له

نوع من املوضوعاتوقال وفد الوال .382 ية إن هذا ا تحدة األمر ل�ت ا يايكمل ثا ل يعد  يةم شات غري الر نا مس  ق وأيد الوفد . للم
ندوب  نظر اليت عرب عهنا وفد _حتاد األورويب، وأيضا  موÚات ا ية-مجهورية (إيران ل تذكر . )م اإلسال هم أن  نوقال إنه من ا مل

نة يف املداوالتارتأت،أن الوفود  ند نقطة  ي  متدة"عدم إدراج تعريف  ،معع ئة ا ملعا تعاريف الواردة يف املادة ألف، " لهي لمضن ا
شلكة يف إجراء  يس 1يه  نفص`، وأضاف أنه  مووضعه يف مادة  ل شاتم قنا ية نقل تعريف م شأن  يع  كيف مع ا ب ئة "مجل لهيا

متدة  .إىل ماكن آخر" ملعا

متدة"ن تعريف إوقال وفد مرص  .383 ئة ا ملعا يا" لهي معلبغي أن يكون  ند ديوفاملقدمني من  نيقرتحاملوأيد .  ومر�ني له ا
 .نويجري�

متدة"وقال وفد الربازيل إن تعريف  .384 ئة ا ملعا شة " لهي نا قميكن أن يكون جزءا من  شامتعلقة ملفاهميم  غري ورةم يف 
ية بق ع. مسر تعلق إلشارة إىل القواعد واإلجراءات اليت  تطوف<  متدة، أعرب الوفد عىلسـي ئات ا ملع ا  فرض قلقه إزاءن لهي

متدة دون مربر ئات ا ملعالزتامات عىل ا تعلق لفقرة جمي ل نص، السـ<  وضعوأشار إىل أن الوفود ميكن أن تعمل عىل. لهي تاليت 
سخ معل  بردع  .غري مرصح هبانوتوزيع 

يجري�، .385 ية إىل  نوأشار وفد  يح ل التفاق تربس، معلية مماث`يقمس ا:موعة اإلفر نظأن ضتو سات أو تإعادة  سمي املؤ
ي سات جديدة :رد معاجلة أو  شاء مؤ بإ س شئ رضوري أمر غري مطلب موضوعي معنيةتلن ية ذ%  ين، إذ  طبريوقرا

ية بغي حذف اإلشارة إىل القواعد واإلجراءات، أو إضافة لكمة ؛ ù%سسـمؤ نص كام ييلل ،"جيوز"ين  ئة : "ليكون ا للهيجيوز 
تفظ بقواعد وإجراءات متدة أن  حتا نفاذ ،"ملع تعذر ا ية و يجعل املعاهدة غري  باء اإلدارية  ل وأضاف أن أي نوع من األ ي معل سـ ع

سخرية األمر اùيإلهيا، ثار  يكون  لل   .مسـ

يان واحض 3ورأى وفد بردوس رضورة حذف الفقرة  .386 تعاضة عهنا  بب و_ سلسـ بات و موا ئات غري ؤج يات ا يو لهل
متدة ية. ملعا كيفوساءل عن  ية  حصول ت ذا إذا اكن صاحب حق املؤلف اموعىل ثقة أحصاب حق املؤلف، مالواكالت احلكو

ية حبق املؤلف، وماذا إذا اكن  نفات ا بوعات إىل ا بل نفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا سني  حملميعارض  ملص ملط سـ حت
يهميكن صاحب حق املؤلف يف تفرغ وال ثور  عل من ا هم املقصود إنه  ، وقاللع متدة من أيفال  ئات ا متن ا تي ملع ثقة له Úات بتع 

 .أخرى

يقيةلتشـيكهورية امجلاوأيد وفد  .387  املقرتح املقدم من _حتاد األورويب ،لبلط مس مجموعة بKان أورو الوسطى ودول ا
متدة"بشأن  ئات ا ملعا  ".لهي

ند والربازي .388 يا�ت اليت أدلت هبا وفود ا ية والاكرييب، ا هوأقر وفد بريو مس مجموعة بKان أمرياك الال ب لي ل تعلقل نت  يف< 
متدةمب ئات ا ية  هام األسا ملعسأ¼ ا ي للهسـ ياسات تطويروقال إن الفكرة يه . مل سات اسـ  بات العامة ومؤ ساعدة ا سإلدماج  ت ملكمل

تعلمي  شاء خبلا نفاذ إىل املعلومات، ال إ سري ا شرتكة  ندمات  ل ي ياء معزو¼لتم بوعات، حأ ملط لألشخاص العاجزين عن قراءة ا
هم أوأضاف  رشوع القلقيتفنه  نفات، وأعلن ملا بط  تخدام املعمم غري ا نب _ للمص حملاو¼  نض سـ بو�ملجت تكامل قعن  سـ ا
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ساعدة  شطة  تعلمي أيضا بإعداد أ سات ا بات ومؤ يام ا شري إىل إماكية  ية اليت  نارص اإلضا بعض ا تعريف  ملا ن ل س ت ن ت لع ب ملكل ق ف
بوعات  .ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

نظمي الويقة وقال وفد _حتاد األورويب و .389 يه إن  ثا1ول األعضاء  ت   لك احلرية املطلوبة يف املادة جمي،بوضوح يرتك،ف
ناء لصاحل األشخاص املعاقني برص�ا ليك حتدد يد أو ا يذ  ية  ث1ول األعضاء  ق نف سـتيف ت هوم متاما أن تقرر . ك يكون من ا ملفو سـ

نة عىل  يدات  يإحدى ا1ول األعضاء فرض  معي يفةتق بات أو املدظو ئات .ارس أو اجلامعات العامةملكت ا يث تؤدي ا لهي  ح
متدة دورا  ن، وهاءلداملادتني يتعلق ملعا تني  تضم ا ئوية احلد األدىن من خالهلام الالزمة واإلجراءات القواعد انلل ل من ا ملسـ

برية  املدارس الصغرية أو اجلامعتتأثرلويس من الرضوري أن .  امللفات بطريقة ال ترض بأحصاب احلقوقللتعامل مع لكات ا
يد احمليل أو الوطين،بت× القواعد واإلجراءات ها عىل ا ندما ختدم  لصع   .جممتعع

متدة .390 ئات ا ية، وقال إنه ال يرى عالقة بني املادتني جمي ودال وتعريف ا يجري� مس ا:موعة اإلفر ملعوحتدث وفد  ي لهن  .يق

ناك حاجة واحضة إىلئوالحظ الريس  .391 ثات اإلضهأن  با ح إجراء بعض ا شأن تعريف مل ية  با متدة"ف ئات ا ملعا يف إطار " لهي
يق عىل . غري رمسي لتعلودعا الريس الوفود إىل ا تعاريفئ  .خرىاأل لا

بة للامدتني جمي ودال ميكن أن  .392 نا ياغة ا ية أن ا تحدة األمر سـوذكر وفد الوال�ت ا مل لص لسعر ل"  وضع تعريفجتعليكمل
يمت وأشار إىل أن الوفود إذ.  غري رضورياأمر" املعقول تاج إىل تعاريف،  ناء مضهيا يف الصك، مواضع  سا وجدت ، أ حت ث

 . إضافة تعاريف جديدةوتمتتعديل املادة ألف، 

ية " تعريفوأيد وفد بردوس حذف .393 نا بKان ا مسعر معقول ألجل ا ل تعريف أ وأشار إىل". ل  أسعار حتدث عنلن ا
سوق لسورة يف ا ت. مي سور ا يف ميكن حتديد سعر ما هو  لوساءل  ي ك تلف أسواق مت ية، اخملكفة يف  نا مبKان ا ل وعام إذا اكن ل

يق تطبيمت  سور يف أحد األسواق أقل من ونصيب الفرد من ا1خل القويم، مفهوم  س توى ا يحدث إذا اكن ا يماذا  سـ ملسـ مل
تحمل الفرق؟ تج، ومن  سيتلكفة ا  ملن

ية ألوقال وفد مرص إن ا:موعة ا .394 نف "لتعريف 1هيا مقرتحيقفر يةس"تعريفو" ملصا نا بKان ا معر معقول ألجل ا ل  ".ل

تعريف املقرتح لـ  .395 ية، وقال إن ا يجري� مس ا:موعة اإلفر لوحتدث وفد  ية "يقن نا بKان ا مسعر معقول ألجل ا ل ينص "ل
ية: "عىل ما ييل تصادية الو سد احلقائق _ رس بأسعار  سق ا نف املعدة يف ا سخة ا تاح به  سعر اùي  نهو ا جت ن ملص ن ت طل قمل ّ ّ ي ل ُ ."

نف"اف أن تعريف وأض هو إبداع ذو طابع أديب أو فين أو علمي محمي مبوجب قانون حق : " كونيينبغي أن " ملصا
 ."املؤلف

يه وذكر .396  وضع تعريف ألي من ،يف ت× املرح`، ليس من الرضوريأنه ف وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء 
تعاقد"أو " ا1ول األعضاء" يس هبا  مسأ¼وأشار إىل أن ". ملالطرف ا يعة امللزمة للصك ال تزال معلقة، لكن املعاهدات  لا لطب

تعاقدة يف فصل   ".حق املؤلف" تعريف  اإلشارة إىلرضورة حذفبأيضا تعريف املصطلحات، وطالب ملتعريف لألطراف ا

ية، وقال إنه ألوحتدث وفد مرص مس ا:موعة ا .397 حتفاظ مت _ إذا  أنهمقرتح _حتاد األورويب، وأضافيقبل يقفر
تعاقدة/" يقرتح إضافة عندئذلتعريف، فإنه   ."ملاألطراف ا

ية-مجهورية (إيران وحتدث وفد  .398 يوية، وقال إنه يود اإلبقاء عىل تعريف )م اإلسال سعر معقول "سـ مس ا:موعة اآل
ية نا بKان ا مألجل ا ل ياجات األش"ل بان ا بغي أن يأخذ يف ا تعريف  ت، وأن اجلزء األخري من ا سـ ي حل حل خاص ذوي اإلعاقات ن

يهنم  .بوالفوارق 
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ند مقرتح  .399 ية-مجهورية (إيران لهوأيد وفد ا ياغة اجلديدة عىل ، و"سعر معقول" إلبقاء عىل تعريف )م اإلسال لصا
ية يجري� مس ا:موعة اإلفر يقاملقرتحة من وفد  كام " حق املؤلف"و" ا1و¼ العضو"حذف تعريف ال يرى مانعا يف وقال إنه . ن

 . وفد _حتاد األورويباقرتح

يجري� مس ا:موعة اوق .400 هو¼ حذف تعريف ألنال وفد  ية، إنه ميكن  سفر يقبل وإن الوفد  ،ثمن الويقة" حق املؤلف"بيق
تعديل  تهلأيضا ا ية-مجهورية (إيران  حاùي اقرت سعر املعقول "بشأن تعريف )م اإلسال  ".لا

ند إزاء تعريف  .401 نغال موقف ا هوأيد وفد ا لسـ سع"ل تعريف". ر املعقوللا نف"بورحب أيضا  ته"ملصا يجري� م اùي قد ن 
يةألمس ا:موعة ا   .يقفر

تضمن أيضا ي" حق املؤلف"تعريف  موحضا أن ،ثمن الويقة" حق املؤلف"ومل يوافق وفد إكوادور عىل حسب تعريف  .402
 . ذات ص`ة �ماحقوق

ية-مجهورية (إيران وطلب وفد  .403  ".حق املؤلف"يوية، اإلبقاء عىل تعريف سـ، مس ا:موعة اآل)م اإلسال

شأن  .404 شأن املادة ألف، واقرتح _تقال إىل املادة ء  يقات  نفدت ا نة قد ا بوأشار الريس إىل أن ا ن ب تعل س لللج ت ئ
يدين  .ملسـتفاألشخاص ا

ية بإجراء بعض  .405 تحدة األمر يكوأوىص وفد الوال�ت ا يطة للويقةمل ية ا ثا لبسـ تقاده بأن العج. تنقل ز عن عوأعرب عن ا
بوعات، وأوىص حبذف سه العجز عن قراءة ا ملطاإلدراك هو  بارةنف بوعاتذي ص` بقراءة   آخر جعزأيأو  "ع  من " ملطا

يدين  .ملسـتفتعريف األشخاص ا

يانوأشار .406 شأن ة أخرىمشاورإجراء  إىل حباجةنه  وقال إاملادة ء،يف  الفقرة جمي  إىلل وفد ا شخصب  يد لا ملسـتف ا
يدين وأضاف أن، عن القراءةالعاجز هوم األشخاص ا سري  تف  ملسـمف   .ا1اخيلالوضع  أن يراعيينبغي  تف

ية حبذف  .407 تحدة األمر شأن املقرتح املقدم من الوال�ت ا يحا  ند تو يكوطلب وفد ا مل ب ض أو أي جعز آخر ذي ص` "له
بوعات ".ملطبوعاتقراءة اب تعريف املوحد للعجز عن قراءة ا ملطوساءل عام إذا ا ل سدية أو ت  اإلعاقايشملت برصية أو ا جلا ل

ية منوية أو املعر ية أو ا فاإلدرا لت تعلمي اإلعاقات اليت أو ك لتعلق   .ت

نغال .408 يةأل مس ا:موعة ا،لسـوقدمت ا شأن املادة ء،يقفر يا  ب مقرتحا  نص،نص يد هو خشص " :عىل ي  شخص ا ملسـتفا ل
برصمكفوف  غري قادر عىل قراءة )ألف: خشص فهو  مث،ومن. عجز عن القراءةب أو يةك، مصاب بإعاقة برصية و إدرال ا

نفس ا1رجة اليت يقرأ هبا خشص  نفات  با تاب أو ) ء. إعاقة أو جعزبال ملص سك  سدية، عىل  بب إعاقة  كغري قادر،  م ج بس
تعامل معه أو  تخدامه، أو الا نفذ لنفاذ إىل العاملسـا ثلام  ي  مصاب بعجز إدرايك، عىل  ) جمي.خشص بال إعاقة أو بال جعزم

تني ألف وجمي خشص)  دال.خالف خشص بال إعاقة أو جعز شطة الواردة يف الفقرتني الفر سري األ يساعد يف  ن ي عي شخص ت لل 
 .املعاق

يقات عىل املادة  .409 تعلوسأل الريس عام إذا اكن يوجد   .10ئ

يق للامدة ألوحتدث وفد مرص مس ا:موعة ا .410 نيص ا1 ية، وقال إن املقرتح ا قفر ته ا:10ليق  يف مدرجموعة م اùي قد
 .SCCR/23/7ثالويقة

ية  .411 تحدة األمر يكوقال وفد الوال�ت ا شةنه أجرى إمل قنا شأن املادة م توى الوطين  ب بني الواكالت عىل ا وأشار . 10ملسـ
تعديالت و_قرتاحاتيعودإىل أنه قد  بعض ا ل  نه ال ،ب يةيزال يلك   .يقعرب عن روح ومقصد مقرتح ا:موعة اإلفر
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يه وقال وفد _حتاد  .412 تح إفاألورويب وا1ول األعضاء  شة وال يرى مانعا يفمنفنه  نا ق  ا:موعة املقدم من قرتح املم
يةألا  .يقفر

ند إنه  .413 يةأل ا مقرتح ا:موعةيوافق عىللهوقال وفد ا  .يقفر

ها�ا .414 ية عىل إ سوشكر وفد الربازيل ا:موعة اإلفر يقات، إن وجدت، يف مرح` الح،يق يعود إىل ا تعل وقال إنه   .قةلسـ

يق عىل املادة جمي  .415 لتعلودعا الريس الوفود إىل ا تعلقةئ رس ملا سق  سخ يف  ناءات يف القانون الوطين عىل ا يال مل نسـ ن  .ثت

ند رضورة إدراج .416 بارةلهواقرتح وفد ا هور  "ع  نف  للجمإ�حة ا نحو احملدد يفملص شأن 8 املادة لعىل ا بو  ب من معاهدة الو ي
ثالث " حق املؤلف سطر ا ليف ا  . يف املادة جمي1ة  الفقرمنل

يجري� مس ا:موعة اواقرت .417 ية،ألنح وفد  توزيع وحق األداء" إدراج  رضورةيقفر سخ وحق ا لحق ا ثاين " لن سطر ا ليف ا ل
نفحق إ�حةناألنظمة القانوية بعض يف  تقر ال احملامك وأشار إىل أن.  املادة جمي،من الفقرة األوىل هورملص ا ù% و ؛للجم 

بارة تضاء "عاقرتح إدراج  قند _ تايل" ع نحو ا نص عىل ا يكون ا ند إدراÚا،  بارة اليت اقرتحت ا لبعد ا ل ل ل ه يتعني أن /ينبغي:"للع
توزيع /تدرج لك دو¼ عضو سخ وحق ا يدا يف قانوهنا الوطين حلق املؤلف خبصوص حق ا ناء أو  تعاقد ا لطرف  ن ي لت تق ث سـم

يه املاد نص  هور، كام  نف  علوحق األداء وحق إ�حة ا ت يل توافر 8ة للجمملص شأن حق املؤلف،  بو  ه من معاهدة الو ب لتسي
يدين رسة، لصاحل األشخاص ا ساق  نفات يف أ سـتفا ملي ّ م ن  ".ملص

نوان املادة .418 ية إىل أن  تحدة األمر عوأشار وفد الوال�ت ا يدات، يشمل مل  اليت حنن بصددهايكمل  أن ومن األحرىلتقي ا
ية عام ".نون الوطينتقييدات يف القالاسـتثناءات أو _: "يكون كام ييل شات غري الر نا يجري� يف ا سأل وفد  مس وقال إنه  ق مل ن سي

بب حيول دون أن  تالف أو  شريا إىل عدم وجود ا يدين املذكورين،  يد موضوعي لألشخاص ا ناك  سإذا اكن  خ متف ي سـه ملتق
نص: "نقول تعريف الوارد يف هذا ا لوفق ا  ".ل

يه ا .419 يحفويود وفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  شأن  من ضحلصول عىل تو ند ويجري�  بوفدي ا ن قرتحات املله
شأن حق املؤلف  من8 واإلشارة إىل املادة ،ددةاحمل بو  بمعاهدة الو تضاء" أو إضافة ،ي قند _ اليت قد تضفي درجة من " ع

هاالغموض يصعب   .ضيحتو

يةاملقدم منوأيد وفد مرص  .420 يجري� مس ا:موعة اإلفر يق وفد   . حق الرتمجة إىل املادة جمي واقرتح إضافة،ن

يجري� للفقرة  .421 ته  تعديل اجلديد اùي اقرت ند ا نوأيد وفد ا ل حه تحدة .  من املادة جمي1ل ملوأيد الوفد مداخ` وفد الوال�ت ا
بارة  شأن إدراج  ية  عاألمر ب نوان" تقييدات"يك   .لعيف ا

يجري� مس ا:موعة اوأ .422 نقطة اليت أشار إلهياألنيد وفد  ية، ا لفر شأن يق ية  تحدة األمر ب وفد الوال�ت ا ساقيكمل نوانتا . لع ا
شة مضمون املادة جمي  نا قوقال إنه ميكن  تاجئ أفضليف إطار غري رمسي ) 1(م نيق   .لتحق

شأن حق إ�حة .423 يجري�  تني ه^م املقرتح املقدم من  بوالحظ وفد األر ن نفجن هور، وهو حق مل يملص ا  ُ درج يف للجم
تعد وقال إنه. مجيع القوانني شإلنعام امسـ  سائل القانوية اليت قد  ننظر يف ا ن مل ياغة املقرتحةأتل  .لص عن ا

تعلقوأيد وفد إكوادور مقرتح وفد مرص  .424 تحوير. ق الرتمجةحب ملا  .لواقرتح أيضا إدراج حق ا

ية-مجهورية (إيران وأيد وفد  .425 يوية، اقرتاحات،)م اإلسال  .نيجري� ومرص وفدي سـ مس ا:موعة اآل
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يه إىل مقرتحات وفدي مرص وإكوادوروأشار وفد .426 تعني . ف _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  شلكة اليت  يوقال إن ا مل
تقارمعاجلهتا يه  بوعات أو املصابني بإعاقة برصية إىلا فا ساق إىل نفاذ ل املطألشخاص العاجزين عن قراءة ا سخ يف أ نا لن

نص عىل حق الرتمجة أو . خاصة يف حق لوأضاف أن ا سن يف ت× املرح`غريلتكيا  .مسـتح 

بويفارية-مجهورية (فزنويال والحظ وفد  .427 ل ا ية عن ا وتقول إهن،عض الوفود اللكمةبدم نص تأخذ ُ أنه لكام ق)ل  ضغري را
نة ال مشريا إىل  ما، يشء  عن حماو¼ _تفاق عىل لك نقطة وفص`، بل _تفاق عىل احلد األدىن األسايس تتلكمللجأن ا

بلور باهامش معني إىل صك، مث إ�حة يتاùي سوف  نا نحو اùي تراه  رشيعاهتا عىل ا تعكس ذ% يف  بKان  تلف ا سـ  ل ل ل �م ، ت
تيس مثة حاجة إىل رمس خط، ونظمي اج^عات غوأضاف أنه  نصريل تقاطع بعض الوفود ا ية، وإال  ل ر سـ  .مس

يح من وفد _حتاد األورويب إىل اوسعى وفد مرص  .428 بب القلقحولضحلصول عىل تو شأن حق الرتمجةس   .ب 

نوات .429 ناقش عىل مدى بضعة  سأ¼ حق الرتمجة ظلت  ية إن  تحدة األمر سـوقال وفد الوال�ت ا ت م ُمل ضامن وذ% ل. يك
شخصنفاذ  بريلا بوعات إىل خمزن العامل من املعلومات واملواد وا تع العاجز عن قراءة ا شخص ، عىل حنو يضايهلملط ل نفاذ ا

برص نح و. ملا شخصُمإذا  بوعات حق ترمجة عاجز ال لا برص، فلن يكون هلام لال ميلكه املطعن قراءة ا نفاذ سـبل ملشخص ا لا
نفاذاذاهت همة أيضا، أن  ذ%، عىل عالوة. ل، بل للك مهنام نوع من ا سائل ا ملسأ¼ حق األداء العلين من ا مل يل فم سبعىل 

ثال، إذا قر ُا تاب ئمل نطوي أيضا عىل أداءبوصفهك  تا �طقا فإن ذ%  ي  بويفارية-مجهورية (فزنويال اتفق مع وفد و. ك ل ا  )ل
نة خلطر ما ، وإذا نسبياعىل وجود نص Mبت  تعرض ا ثرية ، قد  ياء جديدة  للجبدأت الوفود يف إضافة أ ت ك تحركشـ  إىل لا

 . إىل األمامال اخللف

يجري�"وحتدث  .430 ية وقال مس "نوفد  بKان األفر يقمجموعة ا تاجئ ا1ورات غري الربناء ،ل مسية حول مضمون ن عىل 
ية)1(ج املادة بKان األفر ناك حاجة لالقرتاح اخلاص اùي قدمه مس مجموعة ا يق، قد ال يكون  ل اكنت قراءة ومىض يقول، . ه
تايل)أ()2(ج املادة نحو ا ل عىل ا نف ما دون احلصول عىل : "ل رس  سق  سخة يف  متدة بأن تعمل  يا�ت ا ملصسمح  ن ن ُ ميي ملع للك

بارشة، ". حق املؤلفإذن من صاحب  بارة اليت تيل الفاص`  موتضمن _قرتاح حذف ا متد"لع يان  معاحلصول من  عىل  آخر ك
رس سق  مينف ما يف  ن بارة الواردة بني". مص ساطة يف حذف ا ثل _قرتاح  بارة أخرى،  لعو ب مت  . الفواصلببع

يه"وأشار  .431 يث 3إىل الفقرة " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  يار تضمنتسـبق أن ح،  يار جديد "أ"خل ا خ، و
يار  يار ". ء"خلوهو ا تايل" ء"خلواكن ا نحو ا ليقرأ عىل ا تويف ا1و¼ العضو: "ل بات املادة /تسـجيوز أن  تعاقد  تطلالطرف ا ممل

ناء ما يف قانوهنا الوطين حلق املؤلف معال ) 1(ج يد أو ا نص عىل أي  ث تق ملادة هاء مكرر"سـل."" 

يهوفد "من " وفد مرص"وطلب  .432  .املقرتحة" هاء مكرر"قراءة املادة " ف_حتاد األورويب وا1ول األعضاء 

يه"وتال  .433 تايل" هاء مكرر"املادة " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  نحو ا لعىل ا ناءات : "ل يع _ ثترص  تتق سـمج
تعارض مع  نصوص علهيا يف هذا الصك عىل بعض احلاالت اخلاصة اليت ال  يدات ا توا مل نفلتقي تغالل العادي  للمص_ وال  سـ

تىض أو مربر رشوعة لصاحب احلق دومنا  مقختل ملصاحل ا  ".مل

يجري�"وتوجه  .434 سؤال إىل وفد " نوفد  ية  بKان األفر مس مجموعة ا Mبتحد يقل يه"م " ف_حتاد األورويب وا1ول األعضاء 
بب فصل املادة  بارش مع ). 3(بدال من اإلبقاء علهيا يف املادة ج" هاء مكرر"سعن  رس عام إذا اكن ذ% يعين الربط ا ملوا سـتف

ترياد  .سـاحلق يف _

يه"ورصح  .435 بني جبالء " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  نفصل  يبأن الغرض اكن احلصول عىل نص هنايئ  م
لئا ما اكن واحضا يف إطار _لزتامات ا1وية  .يش
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ناقض بني" وفد مرص"وطلب  .436 تعلق  تإيضاحا ف<  تني، نظرا ألن قراءة لي يا غ ا جيوز ألي : "3، الفقرة "املادة جمي"لص
بات املادة ج/دو¼ عضو تعاقد الوفاء  مبتطلطرف  يد) 1(م ناء أو  نص عىل أي ا ي ت تقل ث   الوطين حلقايف قانوهن آخر سـ

نة يف الفقرة جالوفد وأشار " ،املؤلف يدات  ناءات و تضمإىل أي ا ي مت تق ث إىل " 3هاء مكرر "ة ومع ذ%، أشارت املاد). 1(سـ
نصوص علهيا يف هذا الصك" يدات ا ناءات وا مليع _ ي ت لتقمج ث  ".سـ

يه"وأفاد  .437 ناقض" فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ية لفرض أي الزتام . تبعدم وجود أي  ناك  نيث مل يكن  ه ح
يت تو تواجدة يف القاعة يف ذ% ا بKان ا يقه يف معظم ا قجديد جاري  ل مل ل  .تطب

يةو"وأشار  .438 تحدة األمر يكفد الوال�ت ا تايل)4(إىل املادة ج" مل نحو ا ل، واليت تقرأ عىل ا ل جيوز لKو¼ العضو أن تقرص : "ُ
رس مهنا عىل  سق  شورة، واليت ال ميكن احلصول عىل  نفات ا ناءات مبوجب هذه املادة عىل ا يدات أو _ يا مل متق نسـ ن ملص ت ثي ل

رشوط م تجاري عىل وجه اخلصوص وفقا  توى ا لا ل تو�ت ا1خول ملسـ ياجات و سعريها ا يهنا أن يراعى يف  سـعقو¼ من  ت مت ح ب
سوق يدين يف ذ% ا للألشخاص ا ية، أبدت ". ملسـتف ندما نوقش هذا األمر يف _ج^عات غري الر مسوأضاف الوفد قائال،  ع

بة يف  يكون، تعديلغالوفود الر بوعات  يال لصاحل األشخاص العاجزين عن قراءة ا نص  ل هذا ا ملط قل رس عىل حنو يف"ل سق  مي  ن
بل ". خاص ته من  بأة عىل رشائط صوية قد ال يكون قد مت إ� تاب  سخة ما من  يحت  قمث أوحض قائال، حىت لو أ ح ت مع ك ن ت

نفات "برايل"بطريقة  يل جدا من ا نارشين بإعداد سوى عدد  يث مل يقم ا ملص،  قل ل بغي أن . هبذه الطريقةح تطرد قائال،  ينوا سـ
رس اخلاص"يكون  سق ا يا ملل بة ا1و¼ العضو"ن رشط املطلوب الوفاء به يف حا¼ ر غ هو ا يق وفرة / ل تعاقد يف  حتقالطرف ا مل
ية تايل" سعر معقول،" وبدال من القول. قسو نحو ا نص عىل ا لوهو مصطلح محدد ميكن حذفه، ميكن قراءة هذا ا ل ل َ ال ميكن :" ُ

سعر احملدد بوا يهنا ا يه جتار� مبوجب رشوط معقو¼ من  لاحلصول  سوق،بعل يدين يف ذ% ا لسطة األشخاص ا أو " ملسـتف
ساطة القول،  رشوط معقو¼" ببميكن،  يه  بال ميكن احلصول   ."عل

شة  .439 نا ته يف  قوأعرب وفد الربازيل عن ر مب ية و" وفد مرص"غ بKان األفر يقيابة عن مجموعة ا ل وفد _حتاد األورويب "ن
يه ياغة اليت اقرت�ا . جلديدةا" هاء مكرر"بشأن انعاكسات املادة " فوا1ول األعضاء  شة ا نا تعداده  لصكام أبدى ا ق مل وفد "سـ

تحدة  ).4( املادة جعىل" ملالوال�ت ا

ية"وأعرب  .440 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا ناك العديد من األمور اليت " مل يث  هعن عدم تأكده من إماكية امليض قدما  حن
تاجئ هذه ا يكون  توى غري رمسي، و شـهتا عىل  نا ملتعني  ن سـ سـ ق لي م شات انعاكسات عىل املواد م هاء "و "هاء"و "دال"قنا

نة"واقرتح الوفد عىل . وما بعدها" مكرر ية" للجا  .مسا1خول يف حمادMت غري ر

ند"واقرتح  .441 بارة "لهوفد ا نحو "املادة دال" من 1يف الفقرة " أو خبالف ذ%"عإدراج  ثاين، وتقرأ عىل ا سطر ا ل، ا ل ل
تايل يص: "لا يد أو تر ناء أو  خا يث تقت تايل".  تصدير أو خبالف ذ%سـ نحو ا لوتقرأ يف الهناية عىل ا ل تسمح ا1ول األعضاء : " ُ

يد شخص ا تفهذا ا ملسـل بارة ". ل رسة" عويعين هذا حذف  سخة ا ترياد ت× ا يلعمل أو ا ملل ن  ".سـ

يه"وأشار  .442 توى من " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  شات يف  نا سـإىل دخول ا ق يدممل يصعب  لتعقالصعوبة وا
تعامل معه يان . لا يده  بوأعلن عن تأ تحدة"لي ية" ملوفد الوال�ت ا شات غري ر نا مسرشوع يف إجراء  ق م  .لل

يجري�"وأعرب  .443 ية" نوفد  ية أو غري ر شات يف أطر ر نا بغي مواص` ا شأن ما إذا اكن  مسعن تردده  مس ق مل ي واتفق مع . نب
ية و_حتاد األور تحدة األمر يكندويب لك من الوال�ت ا شاتملم نا يه ا يد اùي وصلت إ توى ا قويب عىل  مل ل لتعقسـ نه . م لكو

نفس الطريقة اليت  تاحا  نف ما  سأ¼ ماذا يعين جعل  تعلق  توى اخلالف ف<  بأعرب أيضا عىل اجلانب اآلخر عن  مص مب ي مسـ م
برص متاح هبا إىل خشص  تعلق بد. ي نصوص  ناك بعض ا شغ5 هو أن  ته قائال بأن أمه ما  تمت الوفد  توا ل ه ي لكم برية ملواد خ كرجة 

 .، عىل وجه اخلصوص"هاء مكرر"و" هاء"و" دال"
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بارة  .444 ند بإدراج ا يده لالقرتاح املقدم من ا لعوأعرب وفد إكوادور عن تأ ه  من املادة 1يف الفقرة " أو خبالف ذ%"لي
ثاين"دال" سطر ا ل، ا  .ل

نة"عام إذا اكن _جتاه داخل " ئالريس"توساءل  .445 بة يف امليض ق" للجا يةغهو الر شات غري ر نا مسدما يف  ق  .م

بابوي"توساءل  .446 ـي " موفد ز يث مل  ية  شات غري ر نا نهتعن الغرض من ا1خول يف  ح تم مس نة"ق بعد من دراسة " للجا
نص لاكمل بب عدم ارياح بعض الوفود ألسلوب . لا تصف اإلجراءات فقط  توقف يف  نطقي ا يس من ا توقال إنه  ن ل سمل بل م

شات نا قتوجه ا ناءفسريلتاوأكد عىل عدم . مل باره Úال أو عدم معرفة، بل هو نوع من الصمت ا ب اخلاطئ لصمت الوفد وا لت . ع
يع يف معرفة من اقرتح ماذا ية ملضمون الويقة . مجلوشدد عىل حق ا ية املفاوضات ا نا ثومىض يقول إن د لفعل م جتعل من يكي

يالواحض شفا سة عامة، ولكن ألغراض ا يع يف  شة لك املوا نا ف عدم إماكية  لم جل ض ق شف عن أحصاب ن لكة، أرادت الوفود ا
ها وما يه أوجه _عرتاض  .ض_قرتاحات، وما يه ت× _قرتاحات ومن عار

شات غري " ئالريس"وتوجه  .447 نا توقف ا بارشة فور اقرتاحه  شاورات قصرية معه  سقني إلجراء  قبطلب إىل ا مل ب م من مل
سأ¼ تعريف  ية حلل  مالر متد"مس يان ا ملعا يع أ" لك ويف . خرى معلقة يف مرح` الحقة يف حا¼ توفر الوقتضأوال، ورمبا موا

ية، أشار  شات غري الر نا مسأعقاب ا ق تطاعت " ئالريس"مل ناء العمل وا ته الوفود أ ناء للغاية اùي ا سـإىل األسلوب ا ث بع تب ل
توصل  تعريف لا بدي`  ياغات ا لإىل بعض ا ل متد"لص يان ا ملعا ي". لك ياغة ال تزال غري هنا ئوأضاف قائال بأن ا توي عىل لص حتة و

توجه قدما تح . للبعض األقواس، ولكهنا تعطي أساسا  شة خبصوص املادة " ئالريس"فتوا نا قب ا  ".دال"مل

ية"وأشار  .448 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا هري مارس ومايو " مل ية اليت ُعقدت خالل  شإىل _ج^عات غري الر  2012مس
بال  متة اليت حاولت أن جتد  سـحبضور ا1ول ا لتبسـ سمح "املادة دال"يط مله سلمي اùي  توازن ا ي، ويف نفس الوقت خللق ا ل ل

ساء¼ يحة  ئة  شلك فعال مع امليض يف خلق  متدة لعمل  للميا�ت ا حص ب يب متة . ملعللك بKان ا تطرد الوفد قائال بأن ت× ا ملهوا ل سـ
متعت عىل حنو غري رمسي مل  يغةتمتكن منجألمر واليت ا شأن  توصل إىل اتفاق �م  ص ا ب ية القرتاح خبصوص املادة ل ئ هنا

بدال نص املادة دال). 2(دال ندئذ). ء(إىل هناية احلرف ) 2(ستواقرتح الوفد ا الطرف /جيوز لKو¼ العضو. 2: "عويقرأ 
بات املادة  تعاقد الوفاء  تطلا ناء يف " 1دال "مبمل يد أو ا نص عىل  تث ي سـل متداملؤلف الوطين حلق قانوهناتق يان  سمح  مع، مبا  لك ، ي

رس لصاحل سق  سخا  يدون احلصول عىل إذن من صاحب احلقوق، توزيع أو معل  مب ن نظمة يف دو¼ عضو ) أ: (ن ميان أو  ك
يان / أخرى نظمة  يان أو ا نح هذا _ع^د قد حدد هذا ا هة اليت قامت يف األصل  تعاقد آخر واليت تكون ا ككيان  لك جل ملم مب ك

تلقي يف دو¼ عضو أخرى)ب(؛ "ألف"معمتد آخر وكام هو موحض يف املادة  يث يكون /م خشص  تعاقد آخر،  حطرف  م
يحه يف املادة  يد، وكام مت تو شخص  تحقاق هذا ا متد قد تأكد من ا يان ا ضا ل تفسـ مكسـلك توفر معلومات رشيطة عدم ". ء"ملع

با معقو¼ للكيان  توفر 1يه أ سق اخلاص أو  متد اùي قام يف األصل بإعداد ا سـا ي لن بل اإلملعرفةملع توزيع، أن ق،  ل�حة أو ا
يدين ياجات األشخاص ا ية ا تخدم ألي غرض خبالف  رسة سوف  سخة ا سـتفا ح ي ملل ت ب سـ تلن ت تطرد الوفد قائال بأنه ". مل سـوا

نظامت املكفوفني ألي عبء  متدة و يا�ت ا ية ضامن عدم حتمل ا ثات مع العديد من أحصاب املصلحة حول  با مأجرى  لك يف ح ملعم ك
بادل عرب احلدود ال مربر �، ولكن ويف نفس ال يات ا ناك بعض  نظام إذا ما اتضح أن  ساء¼ يف ا توقت توفر بعض ا معل ه ل لمل

سق اخلاص سخ ذات ا تخدام ا نتؤدي إىل إساءة ا ن لسـ شاء . ل توصل إىل حل وسط بدال من إ ياغة ا نومىض يقول حاولت ا ل لص
بعض ها ا يزي  متدة ز�دة عن عبء  يا�ت ا بات عىل ا لالزتامات ووا بعضمت لك ثور علهيا و. ملعج ياغة، اليت ميكن ا هرت ت× ا لعأ لص ظ

يان  متدة أو من  يا�ت ا با بني ا نا بادل عرب احلدود اكن  ية، أن ا كيف اتفاقات دوية أخرى والعديد من القوانني ا سـ ت حملل ملعل لك م ل
باب اليت جتع5 عىل عمل بإساء متد عىل عمل أو 1يه من األ يان ا يد ما مل يكن ا سـمتد إىل خشص  ملع لكمع تخدام مسـتف سـة ا

يق اخلاص سخة ذات ا سـا لتنن  .ل

يجري�"وكرر  .449 يري " نوفد  ية إىل  تربيرات للمقرتحات ا1ا ية لك من ا�اوف وا بKان األفر مس مجموعة ا Mتغتحد ع ل يقل م
تايل) 1(ُواقرتح الوفد أن تقرأ املادة دال). 2(املادة دال نحو ا لعىل ا نص عىل جواز تو: "ل تعاقد ا لتعني عىل الطرف ا مل زيع أو ي
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سخة  متد يف دو¼ عضو أخرى يف حا¼ معل ت× ا يد أو  يان  نف ما إىل  رس من  سق  سخة ذات  نإ�حة  ك مص ن لن سـ معي تف م م
ترياد أو تصدير وفقا للقانون الوطين يص ا يد، أو مبوجب تر ناء أو  رسة مبوجب ا سـا ي خت تقث سـي سري ". مل يا مع ا تفوقال إنه  لشـ مت

تحدة"اùي تقدم به  يام ، "ملوفد الوال�ت ا ية عىل ضامن  بKان األفر شات اليت جرت مضن مجموعة ا نا قتركزت ا يق ل ق مل
متكن  سه، وأن  متدة بفعل اليشء  يا�ت ا يام ا بادالت عرب احلدود، و يدين بإجراء  تا نفملع لكت ق تان ملسـتف تفاعل عها�ن ا:مو لمن ا

يع دول العامل عرب احلدود مجها مع بعض فضال عن تعاوهنا مع  تعلق. بعض ية يوف<  بKان األفر باء، ذكر الوفد بأن مجموعة ا يق أل ل ع
بدال لكمة  تحقق مهنا "ست1هيا نفس ا�اوف وقد اقرتحت ا:موعة ا تقاد"جبم` " verifiedملا يه لال عبب و ج يف املادة " س

متد�ن يف الواقع من ذات الفقه القانوين). 2(دال بارتني  ته قائال بأن هاتني ا تمت  مسـوا لع لكم  .خ

يه"وأعرب  .450 شاء " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ساء¼ وعدم إ يح بني ا توازن ا نعن أم5 يف إجياد ا مل لصح ل
باء يف املادة دال ها مع بعض). 2(عأ متدة  يا�ت ا بادل بني ا نص عىل ا يد هذا ا هم  بعضوأضاف بأنه من ا لك ملعمل ت ل لي واقرتح . تق

تايل2قراءة الفقرة  نحو ا ل من نفس املادة عىل ا توزيع املذكور أو /يتعني عىل ا1و¼ العضو: "ل تعاقد أن تقرص ا لالطرف ا مل
شورة،  نفات ا ناإل�حة عىل ا ّاملعدةململص َ سوق مبوجب ُ رس عىل حنو خاص، واليت ال ميكن احلصول علهيا من ا سق  ل يف  مين

يدين ياجات األشخاص ا بارها ا يهنا األسعار اليت تأخذ يف ا تفرشوط معقو¼، من  سـب ملح ت توى ا1خول اخلاصة هبم يف عت مسـ و
ترياد _ Kترياد". سـب يد عىل طرق أبواب _ تأ ية ا تام أشار الوفد إىل أ سـويف ا ك ل مه سويق، /خل تصدير يف حاالت اإلخفاق ا لا ل

سوق رشوط جتارية معقو¼ يف ا نحو خاص وفقا  رس  سق  ندما ال ميكن احلصول عيل  ثال  يل ا لعىل  ب ن ع مل لس مي  .ب

يةوفد الوال�ت"واقرتح  .451 تحدة األمر يك ا بارة يف هناية املادة دال" مل تايل)2(عإضافة  نحو ا ل، يك تقرأ عىل ا فضال عن :"ل
نفات تاج وتوزيع ا ملصتلكفة إ  ".ن

ية–مجهورية (وفد إيران "ورصح  .452 ية للامدة )" م اإلسال ياغة األ يوية بأنه يرجح ا يابة عن ا:موعة اآل  Mصلتحد لص سـ ّن َ ُ ل م
 ).2(دال 

يجري"وأعرب  .453 ياغة املقرتحة من " �نوفد  به  ية عن تر بKان األفر لصمس مجموعة ا ي حل تحدة"يق واليت " ملوفد الوال�ت ا
يد يان ا بK اùي يقمي فهيا ا سائدة يف ا نادا إىل الظروف ا سوق ا سأ¼ اإل�حة يف ا تفتصدى  لك ملسـت ل ل س ل مل  .ت

يه"وأشار  .454 نقطة " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  شة املادة لإىل نفس ا نا ند  قاليت أثريت  وأضاف ". جمي"مع
بارة الواردة يف املادة  بدال ا لعقائال بأنه جيب ا بارة، 3، الفقرة "دال"تس تعاقد الوفاء / جيوز ألي دو¼ عضو" بع،  مطرف 

نص عىل أي ) 1(مبتطلبات نصوص املادة دال  ت ناءات أخرى يف قل تثيدات أو ا سـي ملادة  معالحلق املؤلف الوطين انوهناق 
هري مارس ومايو " هاء مكرر" ية اليت جرت خالل  شات غري الر نا شوذ% عىل أساس ا مس ق  .2012مل

يجري�"ولفت  .455 يق اùي أدىل به " نوفد  ية األنظار إىل ا بKان األفر مس مجموعة ا Mتعلتحد لل يق يان"م ثيف الويقة " لوفد ا
SCCR/23/7 يق يف تصدير يف " هاء"املادة لتعل، وأشار إىل أنه جيب إدراج هذا ا ترياد وا شطة _ ليث ال تعين أ سـ ن ح

سلع غري املادية بادل ا لالعادة  تطرد الوفد قائال بأن املادة . ت يةقد أ�حت، " هاء"سـوا ية ا نا لعملمن ا ية حل بادل امللفات الر مق،  ت
ترياد ترياد . سـحتت مظ` _ يطة وضع لكمة _ سـوساءل الوفد عام إذا اكن من األمور ا سـ نوان، أو عام إذا اكن من لبت لعيف ا

ية بادل امللفات الر ترياد مدرج مضن  يح أن _ بارات ألغراض تو تضمن  نص واحضا جدا و مقالواجب أن يكون ا ت سـ ض ع ي . ل
بارات جتعل من الواحض  ي5 إلدراج  عوأعرب الوفد عن  ية يف إدراجتفض رس يف صورة ر سق ا بادل امللفات ذات ا مق  ن يت ملل

 ".املادة هاء"

يه"وقال  .456 تضمن "املادة هاء"أن قراءة " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  يه القانون "ت،  سمح  فإىل احلد اùي  ي
يد  يابة عن خشص  متد يعمل  يان  شخص رمسي و تفالوطين  مسـلك ن لل نفاتهبمع نف من  رس  سق  سخة ذات  مصعمل  ملص ن ". مين

بارة  تعاض عن  عوù%، جيب أن  تعاقد/دو¼ عضو "بعبارة" القانون الوطين"يسـ  ".مطرف 



SCCR/24/12 Prov. 
77 
 

ية"ولفت  .457 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا شأن " مل يان ويجري�  باألنظار إىل املالحظات اليت أدلت هبا وفود لك من ا ن ل
ية ترياد امللفات الر مقا شاتن، وتوقع إماكية سـ نا توصل إىل نص مع سري ا قا مل  .ل

يجري�"واقرتح  .458 بKان األفر" نوفد  مس مجموعة ا Mيتحد سطر لم نص، وù% ميكن أن يقرأ ا ساطة ا لية احملافظة عىل  ل ُب ق
تايل" نسخة"بعد لكمة " " املادة هاء"األخري من  نحو ا لوالفاص` عىل ا ية:"ل  ".مقمبا يف ذ% امللفات الر

بارة " وفد إكوادور"واقرتح  .459 متد"عحذف  معيان  بارة " ك تعاضة عهنا  بعو_ نه"سـ يابة  عخشص يعمل  عهنا، مبا يف /لن
متدذ يان  مع%   ".ك

ند"وأيد  .460  ".وفد إكوادور"ما جاء يف مداخ` "لهوفد ا

ياوفد "وأشار  .461 شأن "لأسرتا يقات اليت أدىل هبا  بإىل ا يق وSCCR/23/7ثيف الويقة " املادة واو"لتعل  .1.اولتعل، ا

ند"واقرتح  .462 بارة "املادة واو"بشأن "لهوفد ا بدال  سطر األول، ا ع، بدءا من ا س بارة "مت× الوسائل يك"تل غري " بع 
تايل"ممنوعني من نحو ا نص عىل ا ل، وهبذا يقرأ ا ل ل ية : "ُ نولو يق أمور امحلاية ا ناء مىت مت  تع ال نوعني من ا جغري  تك لث ب ت مت تطمم سـ ل

نف ما  ".مصعىل 

ية–مجهورية (وفد إيران "واقرتح  .463 يوية حذف أول سطرين من الفقرة " )م اإلسال يابة عن ا:موعة اآل  Mسـتحد لن م
ي ثا نا تايل". املادة واو"ة من ل نحو ا لواقرتح أن تقرأ عىل ا تعاقدا من اع^د تدابري فعا¼ " :ل نع طرفا  مال يوجد يف هذه املادة ما  مي

ية  يق اإلجراءات ا نصوص علهيا يف قانونه الوطين مىت مت  ناءات ا يدات و_ يد  تع ا نورضورية لضامن  ب مل ت ي تقمت تق لسـ ل تطمل ثسـ تف
تخذ ت نف ما، ومل  تعىل  تع مص يد من ا متكني ا نف  تعلق بذ% ا بة وفعا¼ من جانب أحصاب احلق ف<  نا متدابري  ملص ي لسـ تف ملسـم ل

يدات مبوجب قانونه الوطين ناءات وا يال لتقت ث  ".سـ

ية"وأشار  .464 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا ي` مضت " مل يع  نذ أسا ناحج  تام ا قلإىل ا ب ل تا أنظار "يجنيبملعاهدة "مخل ف، ال
نة" يةإىل أهن" للجا نولو شأن تدابري امحلاية ا يه  توافقا  يا�  نت  جا قد  تك لم ب عل ب نظور القانون . تضم موأضاف الوفد قائال بأنه ومن 

يا�ت  يان أو  يام  كا1ويل العام، ففي حا¼  ك بري  تمتتعق شاهبا يف بنفس درجة العضوية كإىل حد  متتابة نصا  ، نفس الوقتبك
ناية فائقة سينظر  بال  بعاملعلقون  تالفات لغويةأليمسـتق بعض املقرتحات احملددة . خ ا تقدم  بوقال أنه  تفق مع متاما واليتيس ت 

يجني"اجتاهات   ".بمعاهدة 

يقات " يوفد سورسا"وأعرب  .465 يده  تعلعن تأ تحدة"لي بارة . يف هذا املوضوع" ملوفد الوال�ت ا لعواقرتح أن تضاف ا
ية" سـ< وال" ثا نإىل الفقرة ا نصوبذ% يكون . ل ية من جانب أحصاب احلقوقوالسـ<: "لا ياب تدابري طو ع، يف  ومع ". غ

برصي  سمعي ا تعلق ألداء ا يجني ف<  يه يف  توصل إ بول احلل اùي مت ا تعداده  سورسي عن ا لذ%، أعرب الوفد ا ل ي ب ل ل سـ لقل ي
ية  .لقضحول نفس ا

ية " وفد إكوادور"واقرتح  .466 ثا بدأ الفقرة ا يث  ية  ثا بعحذف أول سطرين من الفقرة ا ن ل ت حب ن  ".ا1ول األعضاء"بارة ل

يه يف " وفد بريو"وقال  .467 توصل إ لأن احلل اùي مت ا سأ¼بيجنيل  .مل يعكس لفعل توافقا يف اآلراء حول هذه ا

يجري�"واقرتح  .468 ية "نوفد  يابة عن ا:موعة األفر  Mتحد يق  بارات إضافة لنم ُتلغى " ُواليت تقرأ، " املادة زين "إىللعبعض ا
تجاوز   ". ثممارسة األحاكم احملددة يف هذه الويقة وتعد ط` وغري ذات أثرتالعقود اليت 

يه"واقرتح  .469 سمى " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  يا�ت " املادة �ء"تمادة  يل الطوعي  للكتصل  سج لتت
متدة بعض. ملعا ها ا تعرف عىل  متدة  يا�ت ا ساعدة ا نطقي هو  لوأضاف قائال إن اليشء ا لل م بعضمل ياق ملعلك املادة "سـ وخاصة يف 
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تايل". دال نحو ا لوù% سوف تقرأ عىل ا يل /يتعني عىل ا1ول األعضاء/جيب: "ل يا  شاء جسال طو تعاقدة إ سجاألطراف ا ع ن لتمل
بعض ألغراض  ها ا تعرف عىل  متدة  يا�ت ا بل ا تخدامه من  متدة ميكن ا يا�ت ا لا لل بعضسـ لك ق ملعلك ته "". املادة دال"ملع ـى  لكموأ هن

هو¼ أيضا عىل قائال بأن ته  نص ميكن إضا س هذا ا بف  ".املادة دال"ل

بويفارية-مجهورية (فزنويال وفد "بسؤال حول موقف _قرتاح املقدم من " وفد إكوادور"وتوجه  .470 ل ا يار " )ل معشأن  ب
ثالث  .لاخلطوات ا

بويفارية-مجهورية (فزنويال وفد "إىل أن " ئالريس"وأشار  .471 ل ا تواجدا داخل قاعة " )ل وأكد عىل أن . _ج^عممل يكن 
ية هر يف احلا نص كام  شـذ% اكن جزءا من ا بة يف امليض . ظل يان ما إذا اكنت را تطلب األمر تواجد فزنويال  غومع ذ%،  ب لي

 .قدما يف _قرتاح من عدمه

تعرض  .472 بويفارية-مجهورية (فزنويال _قرتاح األصيل املقدم من " وفد إكوادور"سـوا ل ا يغة اقرت)ل اح ص، ووضعه يف 
 .بالدهمقدم من 

ية" ئالريس"وأعطى  .473 نظامت غري احلكو ية ا1وية وا نظامت احلكو ماللكمة  ملم ل  .للم

ث`  .474 نت  مموأ يني احلارضين يف _ج^ع عىل ئهوأعضا) WBU" (_حتاد العاملي للمكفوفني"ث يني والو سعة اإل ن ا مي طت قل ل
سابقة شاق اùي مت إجنازه خالل األ�م ا لالعمل ا ية خالل وأعربت عن ا. ل شاورات غري ر شاركة يف أي  مستعدادمه  م للم سـ

بوع  .سـعط` هناية األ

ثل  .475 يا والطب"مموأعرب  نولو نارشين يف جمال العلوم وا جا:موعة ا1وية  لتك لل شاء إطار ) STM(" ل يده إل نعن تأ ي
برية من أجلز�دةق  حتقنقانوين مزود بإماكيات تب وا:الت وغريها منك  سخ من ا لك احلصول عىل  ية عىل ن ملبن األعامل ا

بوعات، مع جعل ذ% الوصول أكرث  شورة عرب احلدود لصاحل املكفوفني واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطأعامل نصوص  من
بوعات يف . أما� يل إماكية األشخاص العاجزين عن قراءة ا نارشين يف  هدف الطموح  ثل ا ملطوأضاف قائال لقد  ن ه لل تسمت ل

برصينالوصول إىل األعامل األد ها أقرب ما تكون إىل األشخاص ا ملية و ثل ا:موعة عن رأيه يف أن أي إطار . جعلب مموأعرب 
ي` نفاذ  توفري و نارشين ويعمل يف نفس الوقت عىل إبقاء احلافز 1هيم  متكني هؤالء جيب أال يقوض طموح ا سـقانوين  ل ل ل

ùبارة أخرى، إىل املدى ا ية، و نفات واألعامل األد بعمترة  ب للمص ساعدة للوصول يف مسـ سري و شاء عوامل  به إ مي يمت مبو ي تن ج
توزيع اليت أعدت الصك نارش أو Úات ا نصة ا لأشاكل يمت إ�حهتا من  ل تاج األمر إىل صك قانوين يكون . م حيومىض يقول 

تجارية رسة وفقا لألوضاع ا سخة  ها احلصول عىل  لمقصورا عىل احلاالت اليت يصعب  مين ثل ا:موعة عن. مع سه مموأعرب  حتم 
يق تقدما للزمخ ناءة من أجل  ية ا نوية اإلجيا يع الوفود عىل احلفاظ عىل الروح ا حتق وقوة ا1فع اليت حتققت، ووعد  ب ب ملع لشج بت

متدة . مسـمترا يا�ت ا يام ا ئة الظروف  شأ اإلطار القانوين أوضاعا تعمل عىل  تقاده يف وجوب أن  ملعوأعرب عن ا لك لق ي ن هتع ي
بوابة  بة يف العمل  كالرا ينيغ سخ لصاحل أحصاب املصلحة ا تلف دول العامل وعرب احلدود بإ�حة ت× ا سخ بني  نبادل ا ن خم ن ملعت لل  .ل

ثل  .476 يا املعرفة"مموقال  سة ا1وية إليكولو جاملؤ ل سة توافق عىل ) KEI" (س ُبعض مما ذكر بواسطة ا:موعة سأن املؤ
نارشين  للا1وية  ية إدراج األع). STM(ل تقاده يف أ مهوأعرب عن ا يةع نفات الر مقامل وا تعلقة . ملص ملومىض يقول إن اإلعاقات ا

بوعة عىل ورق مت حتوي5 ألي صور من  تقاد بأهنا قارصة عىل األعامل ا بعض وذ% نظرا لال بدو حمرية  بوعات  ملطبقراءة ا ع لل ت ملط
تحول إىل ا. صور القراءة و_طالع ها إىل ا نفات يف طر لونظرا ألن العديد من األعامل وا ل من نسق _لكرتوين، ùا يقملص

ند نقطة ما-الصواب تعدى الصك -ع  رشوع يف احلديث عن مصطلحات تصف يأن  بوعات وا ل مصطلح العجز عن قراءة ا ملط
برص أو اùين يعانون من إعاقات أخرى تخدام أوجه . لإعاقات أخرى لألفراد ضعاف ا تأكد من أن ا ية ا سـوشدد عىل أ ل مه

ية برن" أوجه املرونة األخرى مبوجب املرونة يف _تفاق ال يؤثر عىل تطرد قائال، جيب عىل ". ياتفاق تربس"أو " قاتفا سـوا
توصل إىل صك ملزم يد ا تحدة تأ لوفود لك من _حتاد األورويب والوال�ت ا ي سة . مل يد املؤ سوأعرب عن تأ القرتاح ) KEI(ي
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شأن  تحداثه ألول مرة ، كام أشار أيضا إىل أن مصطلح العجز ع"طاءاملادة "بوفد إكوادور  بوعات اكن قد مت ا سـن قراءة ا ملط
بل وفد  تحدة"قمن  يد عىل عدم تعرض املعاهدة ألي " ملالوال�ت ا تأ ي�، وا ناعة ا كللمحافظة عىل مصاحل القامئني عىل  ل لسص

ناءات لصاحل الصم  .سـتثا

ثل  .477 تجي األفالم"مموقال  يات  ن_حتاد ا1ويل  يع اإلبداع)FIAPF" (ممجلع متد  مج،  بدعني تع للمات عىل حوافز قوية 
متع كلك تاحة لألفراد وا ية ا ية ا نا ية املوÚة إىل ا هم إىل اإلبداع، إلضافة إىل املوارد املا :تد مل مي ل لتعلل ح ثل هذه احلوافز . فع تمتو

ناعات من �جت حق املؤلف واحلقوق ا:اورة تجي األفالم وغريها من ا يات  لصاملقدمة  ن  تؤيد ومىض يقول، يف حني. ممجلع
)FIAPF ( تخوف من أن تظل جوانب املرونة الرضورية شاء، إال أنه  يد اإل يشده األهداف املرجوة من الصك املقرتح  ن قب

يري يف نظر  نة"للتغغري قاب`  سلميوخاصة " للجا ثالث خطوات مبوجب إطار معل تبعد  يار ا نظر إىل  يد ا ناءات  ل _ مع ل قت ث سـ
ثل _حت. حق املؤلف ا1ويل مترار مموأعرب  نجاح الصك املقرتح يف حا¼ ا شديد يف توفر فرصة قوية  تقاده ا سـاد عن ا ل ل ع

يصا هلم مبا  تع ألعامل اليت مت إعدادها  ية بإضافة فرصا لألشخاص املعاقني  ية هامة مفردة وا خصالرتكزي عىل  مت ن للقض ملع
 .يتناسب مع اإلعاقة اليت يعانون مهنا

ثل  .478 يديو"مموأعرب  يقات ) IVF" (للف_حتاد ا1ويل  تب يف  يده لإلرساع يف إبرام صاك لز�دة إ�حة ا سـعن تأ تني لك
ية نا بKان ا بوعات يف ا متخصصة لألشخاص العاجزين عن قراءة ا لم ل هود . ملط جلومىض يقول ونجاح هذا الصك جيب تركزي ا ل

سني نفاذ األشخاص العاجزين عن القراءة تعداد 1مع. حتعىل  بة _ سـورصح بأنه يقف عىل أ تفق مع وال خيل ه ي صاك دويا  ل
ثالث خطوات، وأوجه املرونة  يار ا ية يف اإلشارة إىل  ثا ية ا سات ا1وية، مبا يف ذ% األ هريم للمؤ سل ا ل مع ن ل فضل ل س لسل لت

تطابق مع  ناءات اليت  يص، أو _ بدائل املاحنة للرتا تجاري، أو ا توى ا ثال من خالل اإل�حة عىل ا بة لال نا تا ت ل ل سـ ت سـ ثمل سـخ مل م
 .ع محلاية احلقوق املقاب`وختض

ثل  .479 ياجات األشخاص املعاقني برص� ) ISOC" (مجعية اإلنرتنت"ممورحب  ية ا بو  تلزتام ا1ول األعضاء يف الو ب حي لتل
بوعات تعددة من أجل معايق . ملطواألشخاص العاجزين عن قراءة ا مومىض يقول قد يكون العمل عىل أطر ألحصاب مصلحة 

برص والعاجزين عن الق هر رضورة احللول القانوية ا1وية لا ية، ولكن ويف نفس الوقت  شات ا نا يع ا يدا  لراءة  ن بل ق مل تظمجل ملسـتقمف
سلمي . امللزمة سامح  يث أن من شأهنا ا سري الوصول،  ية إىل  تقاده يف رضورة احللول الرا ية عن ا ثل ا توأعرب  ل ي ع مجلع بمم حت م

تج أو خدمة عرب اإلنرتنت بارش أو غري وأضاف بأن أي يشء ذي ع. منأي  بكة اإلنرتنت، سواء  تص`  مالقة ملصاحل ا شـ بمل
توحة يهتا ا توحة لإلنرتنت فضال عن  يعة ا يه احرتام ا بغي  ملفبارش،  ن ملف ن بم ب عل بكة . لطي تعلقة  تدبر يف أي قضا�  تعني ا شـكام  ل بي م

تعددة وفقا ملا حيدده جدول أعامل  ئة من أحصاب املصلحة ا ملاإلنرتنت يف   ".نتمجعية اإلنرت"يب

ث`  .480 بات ومعاهدها"مموقالت  يات ا ت_حتاد ا1ويل  ية إىل )IFLA" (ملكمجلع ية "ص بأن الوقت قد حان إلرسال تو مجلعا
يا يف عام " العامة بو لعقد مؤمترا دبلوما سـالقادمة للو بوعات2013ي برص والعاجزين عن قراءة ا شأن معاهدة لضعاف ا ملط  ل . ب

ي ئات احلامكة للك من ا لوقالت أن ا نذ لهي نفس ذات املوضوع  بو قد اضطلعوا  موسكو والو ب ي  عاما مضت، ومع ذ% مل 31ن
ساواة يف الوصول إىل املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة يق ا بو من إبرام معاهدة حلق املؤلف تريم إىل  ملمتكن الو حتقي ويف . ت

ثة موÚة من  تحدة"يرسا¼ حد نة األمم ا ملريس  جل نة"اقة إىل بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلع" ئ للجريس ا ، بدا من "ئ
بو لوضع صك دويل حامس لضامن عدم وقوف  ية دمع الو يالواحض أ ثقافة لألشخاص ذوي حق املؤلفمه ل كحاجز للمعلومات وا

بغي أن يكون هذا الصك معاهدة ملزمة. اإلعاقات بات، وهو املمول الرييس خلدمات . ينو متع ا تطردت قائ` بأن  ئوا ت ملكسـ جم
سعى إلهيا مساعدة املكفو تقد أن املعاهدة املقرتحة اليت اكن  نفاذ إىل املعلومات،  يفني  يع " _حتاد العاملي للمكفوفني"لل

)WBU (تظاره نصف وقد طال ا يح والعادل وا سار ا ثابة ا نظامت  نوغريه من ا مل لصح مل مب يجني . مل بوأهنت لكمهتا قائ` بأن روح 
هرهتا  نة"ظللعمل واليت أ ي`" للجا يع  قلبل أسا ب برص ومعايق ق ياجات امللحة لضعاف ا تصدي لال ل فقط جيب أن توجه إىل ا ت حل

نة"القراءة كأولوية أوىل لعمل   ".للجا
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ثل  .481 ندية"مموحث  بات ا لكية ا ت ية إلبرام معاهدة ) CLA" (ملكمجع تو رسيع لالنهتاء من اقرتاح  تحرك ا ندوبني  صا ب لل لمل
برص والعاجزين عن القراءة ية هذه احلاجةوقال لقد حا. للصاحل ضعاف ا ومىض يقول إنه من احملمت لعمل . لتلبن الوقت 

برص والعاجزين عن  بارشة لضعاف ا يات اخلريية اليت تقدم اخلدمة ا ية وا ية والواكالت احلكو سات ا بات واملؤ لا مل مجلع مي س مت لتعل ملك
تلكفة ية ا تصف بفا يقات بدي`  تقدمي  سمح  لالقراءة أن تعمل يف إطار معاهدة دوية  عل ت سـ ب ت يوية . تنل حلكام أشار إىل الرضورة ا

ناسب  يقات بأسعار معقو¼ ويف الوقت ا يق  سارية عرب احلدود يف  تجة وفقا للقوانني ا بدي` ا يقات ا ملحلركة ا سـ ل ن ل نسـ مل تن حتقت ل
تاجون إلهيا حيألوئك اùين   .ل

ثل  .482 ساخ"مموأشاد  ية حبقوق _ نظامت ا ن_حتاد ا1ويل  ن سـتللم بذو) IFRRO(" ملع هود ا مل توصل إىل حل جل لل¼ 
بل األشخاص  شمو¼ حبق املؤلف من  نفات  متكني الوصول الفعال إىل  بو  تعلق بصك تقدمه الو قتوافق اآلراء ف<  م مص ي ي لب

بوعات ثل . ملطالعاجزين عىل قراءة ا نص الصك، كرر  تعلق  مموف<  ب تعني ) IFRRO(ي ية اليت  نارص الر تربه من ا يما ا سـ لع ئيع
بغي . مراعاهتا نص الربط بوضوح مع ينأوال،  تضمن ا لأن  ية برن"ي ثالث خطوات )2(9، وحتديدا املادة "قاتفا يار ا ل، و مع

رشيع الوطين ناء يف ا شاء أي ا تاجان إىل اإلبقاء علهيام كأساس عام إل لتوالiان  تثسـ ن يق . حي ترص  تعني أن  يا،  Mب ي تطن يق
ته  نف املطلوب إ� رشيع الوطين عىل ا ناء الوارد يف ا ح_ ملصث لتت نارشين سـ نفات اليت مل يمت إ�حهتا بواسطة ا لفقط، وعىل ا ملص

ثلهيم يا وفقا للقوانني، إلضافة . ممأو املؤلفني أو  شورة  ية نقل امللفات عرب احلدود عىل األعامل ا ترص  ثا، جيب أن  Mحمل ن معل ملل تق
ثلهيم، وذ%  بل أحصاب احلقوق أو  يات املوافقة من  شلك من أشاكل آ ها  ممإىل خضو ل قل نع أي ع ملبل أي إعادة تصدير  ق

يق هذه القواعد نفات واإلخالل حبقوق أحصاب احلقوق يف حا¼ عدم  شاف العادي  ياق _ بتعارض يف  للمص تك تطسـ . سـ
ساء¼ شمو¼ حبق املؤلف لضامن ا نفات  بادل ا1ويل  باع القواعد واللواحئ املعمول هبا يف ا يا�ت إ تعني عىل ا ملرابعا،  م ملص ت ت لي  .لك

ث .483 متع"ل مموأعرب  يا�ت اليت أدىل هبا لك من ) CIS" (:مركز اإلنرتنت وا نه مع ا لبعن تضا _حتاد العاملي "م
بات ومعاهدها"و" للمكفوفني يات ا ت_حتاد ا1ويل  ندية"و" مجعية اإلنرتنت" و"ملكمجلع بات ا لكية ا ت ومىض يقول لقد ". ملكمجع

تدخالت بعض ا1 يجة  سرية العمل يف املعاهدة  لتعرثت  ن ترب هذا مدعاة للعارتم تطرد قائال، لقد أقر . يعول األعضاء، و سـوا
هم  تضاه األشخاص ذوي اإلعاقة وأوئك اùين يعملون من أ نح  ندي مؤخرا تعديال لقانون حق املؤلف  جلالربملان ا لمبق يم ُه ل

هم نفات  ساوي  نفاذ ا يطة للحصول عىل ا بارات قوية ولكهنا  نص علهيا  مثلحقوقا مت ا للمص ت ل سـ بع ملل برصينب ثل األشخاص ا مل  . م
شأن  ية مفص`  بادئ تو متد عىل  متدة واùي  يا�ت ا بل ا بولفت األنظار إىل عدم جدوى الصك املوضوع من  جهي م لك يعق ملع

ها با عالقواعد واإلجراءات الواجب إ ِخيضعكام لن جيدي أيضا الصك اùي . ت ية لألشخاص ذوي ُ تع حلر�ت األسا سـ ا لمت
برصية لقوى ا يةلالعاهات ا بريوقرا طسوق واملامرسات ا ل ية . ل يقة أن الغا تجاهل  مثر الصك اùي  بواألمه من ذ%، لن  لي حق ي

تاجئ ية عن أي  نا بKان ا شون يف ا برصية  نالعظمى من األشخاص ذوي العاهات ا ل ل ي مل  .يع

ثل  .484 نارشين"مموأعلن  ية ا1وية  للا ل ثل ) IPA" (مجلع يات ا"ممعن اتفاقه مع  ت_حتاد ا1ويل  " بات ومعاهدهاملكمجلع
ية  مهشأن أ تحدة "ب ية األمم ا ملاتفا شأن نوع " حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقةق ثري من أوجه املرونة  يقة أهنا أعطت ا بو لك حق

توى سأ¼ الوصول إىل ا بل الوفود حلل  ياره من  حملالصك املمكن ا م قت تطرد قائال مل يكن حمظورا سوى ترصف واحد . خ سـوا
يام بع سة ا1وية إل" كام اتفق أيضا مع !مل عىل اإلطالقلقفقط، أال وهو عدم ا لاملؤ يا املعرفةس هات " جيكولو جلوغريها من ا

ية أوجه املرونة ث` يف _ج^ع عىل أ مها ناظرية فقط، لاكن . ملم يالت ا ناول ا نات  wتإذا اكن قد صدر صاك يف ال سج ي لن لت ت ي
شات نا سؤال هو ماكن عقد ا قا مل نوات ا. ل هدت ا لسـومىض يقول،  ثري ش تطوير  يري وا بة من ا ية فرتة صا لكمخلس املا لخ تغ لض

بوعات تقدمة. ملطمن األشخاص العاجزين عن قراءة ا يا ا نولو رشت بعض _خرتاعات ذات ا ملوقد ا ج لتك بعض نت تطاع ا ل وا سـ
ثل آي فون، واآلي د، واحلصول علهيا  يس معوم األشخاص  مولكن  شري ePub3ل أما ). Bookshare(ك ديزي، وبو

يري لنسـ ية، فمل يطرأ أي  نا بKان ا بوعات يف ا ية العظمى من األشخاص اùين يعانون من صعوت يف قراءة ا تغبة للغا ل ل ملط مب ل
ية نوات امخلس املا هم خالل ا ضعيل أوضا لسـ توى يف ظل عامل و. ع ية اجلوهرية ملعاجلة الوصول إىل ا حملاكنت املرونة يه ا لقض

تلفةميوج تطورات ا  � ثل. ل يا�ت حول العامل ) IPA (مموأعلن  نظامت وا ية  تالفات يف القدرات ا همه لال لكعن  خ للمتف لتقن
ية نا بKان ا موخاصة يف ا ل بال وتوزيع . ل سـتقكام رصح أيضا بأنه مدرك متاما بأن نفس أÚزة احلاسب اليت ساعدت عىل ا
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تأم نوع من أدوات ا هو¼ هذا ا نت  ها األÚزة اليت  ية يه  لامللفات الر ل سمق مك بس يل اليت اكنت جزءا نف تلزمات ا سجني و تسـ لم
ية يا ية ا سـمن إدارة األصول الر ساعدة األشخاص العاجزين عن قراءة . لقمق موبه قائال بأن الصك ميكن أال يكون قادرا عىل  ّن

بوعات، ما بKان األقل منوا ملطا ناء القدرات يف ا مثر املوارد يف  لمل  ب سجل حافل إوقال . تست تع  بو  بن الو مت توفري ل يف جماتي
بة  هل  يكون من ا سـاخلدمات ملاكتب الرباءات، و لنسـ شمو¼ لهالس حبق مل توفري خدمات مماث` وإ�حهتا لضامن وصول املواد ا

برصيةاملؤلف نظر. ل إىل ذوي العاهات ا يد ا ناء القدرات يف الصك  يد إدراج  تأ ته  ـى  لوأ ب ي ب قلكم  .هن

ثل  .485 ية وأ"مموأعرب  بات اإللكرتو ناعة احلا نية  سـ ص ياعن سعادته لرؤية تقدم) Ú ")CCIAزة _تصالمجع  ف< احقيق 
بث برص وقضا� ا سأ¼ ضعاف ا سار خماطر الربط بني  برص وا لتعلق لصك اخلاص بضعاف ا ل م حن ل ومع ذ%، أشار إىل أن . ي
بارشة سط وبأسلوب أكرث  يدا بدال من أن يكون أ بح أطول وأكرث  شة قد أ نا يد ا نص  ما تعق بق ص ق مل تعل. ل يا�ت يوف<  لكق 

ية احملمكة  يات الوقا ثل هذه اآل ناء  شلك جدي يف رضورة  تقد  سؤال عام إذا اكن أي خشص  ثل  متدة، توجه ا ئا ل ب ب يع ب مملم ملع
ثال متيق _ يار للمعقوية وشلك إهانة . تحقل تجاوز أي  بدو حىت اآلن وكأهنا  ته قائال بأن املقرتحات األخرية  تمت  توا ل مع ت ت لكم خ
ساعدةمجليع الوفود اليت   .ملحتاول ا

ثل  .486 سـهتلكني عرب األطليس"ممورصح  ملتدى حوار ا ية إىل ) TACD(" من الربملان "لقضإىل أنه قد مت رفع ا
ثيل "األورويب يني"مم، كام أيد  برص وغريمه من العاجزين " ط_حتاد األورويب ا1ميقرا لإبرام معاهدة دوية فعا¼ وملزمة ملعايق ا ل

بورغ إلجامع يف " ملان األورويبالرب "ْتّوَوقد ص. عن القراءة سة عامة يف سرتا سـيف   إلبرام معاهدة 2012 فرباير 14جل
توجه. ملزمة يس هو ا سوء احلظ، أن هذا  بدو  لو ل ثيل  احلايللي نة"احلارضين يف " _حتاد األورويب"ملم  وقد وقف ". للجا

رشات م تب إىل ا بق أن  ية واùي  سوق ا1ا يه، مفوض ا لعشال بري كم سـ خل ل ن معر عن " الربملان األورويب"ن أعضاء يي
تال من أجل معاهدة للحصول عىل تفويض من  هد  ية، أمام الربملان و يده لرفع تو ته للمعاهدة وتأ لقنا تع صم ي ا:لس "هض

ثيل ". األورويب ثل عن حزنه جتاه حماو¼  مموأعرب ا رشسة لوأد أي حديث أو إشارة إىل املعاهدة يف" _حتاد األورويب"ملم  لا
ية ية ويف _ج^عات غري الر مس_ج^عات ا1ا وفقا " _حتاد األورويب"وأضاف بعدم وجود أي عائق قانوين أمام . خل

بونة" برص عىل جدول أعامل " لشـملعاهدة  ية العامة"للطلب وضع املعاهدة اخلاصة بضعاف ا ب` وا1عوة إىل عقد " مجلعا ملقا
ثلو ّوحذر من. 2013مؤمتر دبلومايس يف عام  يام  ية حال  مم وقوع �ز¼ دميقرا شلكة أمام " _حتاد األورويب"قط مخبلق أي 

نة"  .ليكون من شأهنا عرق` _تفاق عىل خارطة طريق واحضة إلبرام معاهدة دوية ملزمة" للجا

يام " ئالريس"وأكد  .487 تحريرية اليت قدمت، وسوف يمت " األمانة العامة"قعىل  تقارير ا تالم ا ُ ل ل نظر إلسـ  يف هيالا
ية شات غري الر نا مسا ق  .مل

ند  ند ا ند ا ند ا بث : : : : 7777للللببببا ئات ا بث حامية  ئات ا بث حامية  ئات ا بث حامية  ئات ا لحامية  لي لي لي  )تمك`(ههههي

شاورات قد أعطت الوالية "ئالريس"أشار  .488 بث، وذكر أن ا شأن ا بل  ية اليت جرت من  شاورات غري الر مل إىل ا ل ب مس قمل
بل  يه من  نظر  يا  تاج نصا رئا قللرئاسة إل ف لل سـ نة"ن يقة توفر عدة مقرتحات مطروحة " للجا واحلاجة إىل _تفاق عىل حبقاعرتافا 

تعلقة حبامية "ئالريس"وأضاف . نص واحد ية ا شاورات غري الر يجة ا نوحة  ية وفقا للوالية ا مل بأنه قد أعد ورقة غري ر مس مل ن ملم تمس
بث" لئات ا نعقدة يف " هي ث يويو خالل الويقة 21ملا ها إىل SCCR/24ل نة"مي، ومت تقد شـهتا" للجا نا قنظر فهيا و واكن . ملل

نطاق احملدد وموضوع مرشوع ا شأن األحاكم ذات الص` يف ضوء األهداف وا سودة أوية  بارة عن  ية  للورقة غري الر ب ل م ع مس
ها يذا لالقرتاحات املقدمة يف وقت سابق من . لامحلاية يف املعاهدة واإلعداد  ية  سودة جديدة لورقة غري ر تنفومت إعداد  مس م

ية عىل أساس . اس _تفاق عىل نص واحدبعض األعضاء وهبدف امليض قدما يف العمل عىل أس ندت الورقة غري الر مسا تس
بل  بث احملددة من  قالرتكزي عىل إشارات ا بو"ل ية العامة للو يا وقد سعت الورقة إىل _عرتاف . مع توفري هنج تقين حمايد" مجلع

هدف يق ا يل  يارات للميض قدما يف  تلفة، ويف نفس الوقت طرح  لملواقف ا حتق ب سخ �رشوع الورقة عددا حمدودا وتضمن.  م 
ية ملموسة  توفري حامية و رشوط اخلاصة حلقوق وامحلاية  ظيفمن ا بث"لل لئات ا نة اإلشارات" لهي واسـهتدفت . صيف مواÚة قر
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شات وتقدمي تقريرا إىل  نا ية 1فع ا شاورات غري ر بدء يف  قالورقة ا مل مس م نة"ل للميض قدما يف العمل عىل أساس _تفاق " للجا
بدائل املقرتحةعىل نص  ناك لفعل تقارب . لواحد مع عدد حمدود من ا ت× الورقة، تالحظ أن  ياغة  ناء إعداد  هويف أ ل ص ث

نص، مما جعل  ية  شأن العديد من األمور األسا للبري  سـ ب يق اخلالفات القامئة "ئالريس"ك ي عىل ثقة يف إماكية  سائل حولتضن مل ا
نت الورقة يف احلوايش ا. املعلقة سفلوقد  ية بدي` أدلت هبا ا1ول األعضاء اليت حتفظت عىل املوافقة لتضم نصية مقرتحات 

نص الوارد يف منت الويقة ثعىل ا ساط. ل نب إعداد ويقة تكون  ية مع  ية يف لك  بدائل الر هار ا هدف هو إ باكن ا ث جت قض سـ بل ئي ظ ة ل
يث  يع للمقرتحات  حبارة عن  جتم رس إحراز تقدمإع ناك ا.  يف العملايين ذ% لن  هدف من املعاهدة هو هاكن  لتفاق عىل أن ا

بث"حتديث حامية  لئات ا بث" هي بث، وأن هدف امحلاية هو إشارة ا تخدام غري املرصح به إلشارات ا تعلق ال لف<  ل سـ بيد . ي
تعلق  نظر"بنطاق امحلاية"يأنه وف<  يد ا باين يف أحدث اقرتاحني، وهام  نة، وقد انعكس هذا ا با ل، فال تزال املواقف  ت ي قت ل  م

يا عىل طاو¼ املفاوضات، وحتديدا الويقة  ثحا  .SCCR/24/5ث، والويقة SCCR/23/3ل

يان"وأعرب  .489 يع " لوفد ا نادا إىل  تاج نصا واحدا ا ناك اتفاق عىل إ يث اكن  نص،  مجعن قلقه خبصوص ا س ن ه تل ح
ند إىل اقرتاح واحد فقطاملقرتحات  سه بدال نص  يهنا اقرتاح الوفد  تومن  سب يس هو ما وأضاف قائال . منف نص  لبأنه يرى أن ا ل

نه القول أن اقرتاحه قد مت  ي5، ولكن  نظر يف تفا يه عىل الرمغ من احلاجة إىل مزيد من الوقت ملواص` ا ميكمت _تفاق  ص ل عل
يق عىل اقرتاحات أخرى تعامل معه عىل أنه جمرد  تعلا تطرد قائال . ل تعريفات ذات الص` إسـوا يق وا لن األمه هو نطاق ا لتطب

نص عىل أي بدائل يف حيث مل شة، ". 2املادة "ل يمت ا نا نص أساسا ملزيد من ا بار هذا ا بول ا قوأعرب عن رفضه  مل ل عت ق
شة  نا قوطلب قرص ا مترار - يف املقام األول-مل ته يف _ نص يف إشارة إىل ر يق اخلاص هبذا ا سـ عىل ا ب ل غسـ يف إبداء موقف لتن

 . بناء

يه هو "ئالريس"ورصح  .490 توصل إ ل بأن ما مت ا شات ومل يكن القصد ا1خول يف املضمون يف هذه املرح` ل نا قتاجئ ا مل ن
سة العامة تعقب ا ية اليت  سة غري الر يمت ذ% خالل ا جللولكن  سـ مس جلل توحا، . س يظل  مفوأضاف قائال بأن نطاق الورقة  سـ

ية قدما و_تفاق عىل نص واحد مث تأيت مرح`  شاورات بعد ذ%لعملوالورقة ذاهتا ال تعدو كوهنا حماو¼ 1فع ا  .ملا

تأنف  .491 يغت عىل أساس " ئالريس"سـوا ية  يفه بإعداد ورقة غري ر سة العامة، ولفت األنظار إىل  ْا ِص مس تلك جلل
بل، وال سـ< ت× اليت عقدت خالل عام  شاورات اليت عقدت من  قا ند إىل اكفة اآلراء املقدمة إىل 2011مل نة"تست، و ". للجا

بل ل تربه أفضل ا سـوقد أفصح عام  بثليع باين . للميض قدما مع مراعاة هنج مؤسس عىل إشارات ا تومع ذ%، فقد انعكس 
يث مت عرض وÚيت نظر نطاق امحلاية  تعريفات أو اخلاصة  نصوص اخلاصة  ثل ما حدث يف ا نظر أيضا  حوÚات ا بم ل ل كام . ل

بدي` أيضا  ياغة ا شلك ت× ا ية، ولكن من املمكن أن  ياغة بدي` يف احلا لمت عرض  لص ت شـ ناء ص نص األسايس  بجزءا من ا ل
شات نا تاجئ ا قعىل  مل نصوص، كام أنه . ن يعا  تضمن  للولفت األنظار إىل أنه مل يلكف يف أي وقت من األوقات بإعداد ورقة  جتم ت َ ُ

يث  حنب هذا األمر،  شاتإجت نا تقدم احملرز يف ا ساس  قن ذ% اكن من شأنه ا مل ل هدف هو رسد . مل لومىض يقول، اكن ا
نارص  لعيع ا يث مل يكن قد متمج شأن األمور العالقة  مية  ية  ية تفاو بدء يف  ية ا ية يف الويقة  حالر ب ض معل ل بغ ث سلسـ توصل إىل ئي ل ا
 .هذه املرح`أي اتفاق يف 

ية–مجهورية (وفد إيران "وأعرب  .492 يف الصادر من )" م اإلسال بين إبرام معاهدة عىل أساس ا لتلكعن الزتامه  بت
بو" ية العامة للو يا ية إىل امليض قدما ورسيع 2007يف عام " مجلع ت، وبين اع^د ويقة واحدة تكون أساسا للمفاوضات الرا م ثت

شلكه . وترية العمل شأن ما  يحا  يق احلايل للمقرتح، وطلب تو شعر لراحة إزاء ا تومع ذ%، رصح بأن ا:موعة ال  ب ض سـ لتنت
نص بة  مية  للاحلوايش من  لنسـ ية، وهذا عىل حد ب هذه احلوايشتكتيس وأضاف قائال جيب أن . ق مهنفس القدر من األ

بدائل يارات أو  نص الرييس  ها يف ا نص األسايس وجيب و ثل ا ها يف ذ%  كعلمه،  كخ ل ل ئم ضع م  .ثل

ية "ورصح .493 هورية ا يكوفد ا يق " لتشـمجل بKان أورو الوسطى ودول ا ية  يابة عن ا:موعة اإل  Mبلطتحد ل مي لن قلل  أمامم
نة" سأ¼ اكنت عىل ب" للجا يح. مقة أولو�تهملأن ا تخذة قدما يف _جتاه ا لصحوأعرب عن تقديره للخطوات ا وشكر . مل
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تواء الورقة عىل نص واحد من "ئالريس" ترب ا ية، وا ياق إعداد الورقة غري الر شاق اùي مت بذ� يف  ح عىل العمل ا ع مس سـ ل
توصل إىل معاهدة يف ثف  شلك تقدما وسمح ملزيد من العمل ا للاألمور اليت  ي بل القريبملكت  .ملسـتق ا

يع " وفد بريو"وقال  .494 ية  تضمن الورقة غري الر ية والاكرييب، جيب أن  مس مجموعة بKان أمرياك الال Mمجتحد مس ت ني تم
نة"املقرتحات اليت قد�ا أعضاء  توصل إىل نص واحد" للجا سـىن ا لحىت   .يت

يان"وقال  .495 ملأن _قرتاح اùي تقدم به مل يعامل عىل قدم ا" لوفد ا َ َ نص الرئايس ُ تعامل عىل ا بول ا نه  لساواة، وال  ل ق ميك
شات القادمة نا ناء ا نص الرمسي أ قعىل أنه هو ا مل ث ية تعدي5، مبا يف . ل شة حول  نا بو� إجراء  يفومع ذ%، أعلن الوفد عن  م كق ق

بة نا سـذ% عن طريق وضع بدائل  ناء . م ته يف احلفاظ عىل موقفه ا ته إلعراب عن ر تمت  بوا ب للكم غ جراء املزيد من  إحنوخ
شاورات  .ملا

تعرض  .496 يه"سـوا ية، وقال ّرد فع5 األو" فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  مسيل خبصوص ورقة الرئاسة غري الر
سأ¼ رسيع يف هذه ا تقدم ا بغي ا ملأنه  ل تعداده للعمل عىل املقرتحات اليت طرحت بغرض إعداد نصا واحدا . لي ُوأعرب عن ا سـ

تفاظه لتجنب تأثري وجود ن نني، مع ا بب ترامك املقرتحات عىل مر ا تعامل معه  حص عىل طاو¼ املفاوضات غري قابل  سـس للل ب
شواغل اليت أعرب عهنا . حلق يف اقرتاح تعديالت واقرتاحات يف مرح` الحقة هم ا لوأضاف الوفد بأنه  يان"يتف " لوفد ا

ية–مجهورية (وفد إيران "واليت رددها  ية ما بني جمرد وقال من ا)". م اإلسال تواز� يف الورقة غري الر باع هنجا  مسلرضوري إ مت
ها يع وبني إبراز نصا يعكس اكفة املواقف اليت مت عر ضا  .لتجم

يجري�"وأعرب  .497 ياغة الورقة غري " نوفد  نجز يف  يق تقديره للعمل ا ية عن  بKان األفر يابة عن مجموعة ا  Mصتحد مل مع ل يقن م
ية يده لآلراء. مسالر ية–مجهورية (إيران "و" _حتاد األورويب" اليت أعربت عهنا وفود لك من يوأعلن عن تأ واليت )" م اإلسال

هم أن تتلخص يف أنه ولغرض ضامن تاك شات، فإنه من ا نا ململ ا ق ترب .  آراء ووÚات نظر الوفود األخرىثالويقةعكس تمل عوا
تواء  يد ا حالوفد أنه من ا ية عىل حنو  من احلوايشيقلل عىل بدائل وأن ثالويقةملف سم لعر سائل اليت  ض اخلاصة  ت  مزتايدتمل

شأهنا هل _تفاق  يكون من ا بواليت  ية يف . لسسـ ياغة ا يريات جوهرية عىل ا تفظ حبقه يف تقدمي  نصوأضاف الوفد بأنه  لص تغ لحي
شات نا قمرح` الحقة من مراحل ا  .مل

ية"وأعرب  .498 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا يع ا" مل بة  مجعن تقديره لر لوفود يف اإلبقاء عىل مقرتحاهتا يف الورقة غري غ
ية، ويف نفس الوقت أعرب عن تقديره أيضا للمرونة  هرها الوفود للعمل اليتمسالر ية عىلظ أ ية غري الر مس الورقة الرئا سـ

ياغة أ. للمساعدة يف دفع العمل وحتريكه قدما نص وا ية خبصوص ا تفظ الوفد حلق يف تقدمي اقرتاحات  لصوا ل مسـتقبل ثناء ح
يع القضا� ودمج عدد حمدود . امليض قدما شأن  يع الوفود  يع مقرتحات  تجاوز مرح` جمرد  ناك حاجة  مجوأضاف بأن  ب مج جتم ل ه

يهنا يار من  شات لال نا بل ا1خول يف مرح` ا يارات  بمن ا تق ق مل  .خخل

ية، وقال جيب أن يمت ت" وفد الربازيل"وأشار  .499 يقات األوية عىل هذه ا لعملإىل بعض ا ل يه العمل اجلاري لتعل جو
يف الصادر من  بو عىل أساس ا بل الو تلك_ضطالع به من  لي بو"ق ية العامة للو يا نة"ولفت األنظار إىل ما قررته ". مجلع " للجا

بين عىل  شأن هنج  ندما أكدت من جديد الزتا�ا مبواص` العمل  رشين  ثة وا ثا تاجئ اليت خلصت إلهيا يف دورهتا ا ميف ا ب ع ل ل لعن ل
يف أساس اإلشار سقا مع  تلكات يكون  ية العامة عام "مت بث " 2007مجلعا ئات ا تحديث حامية  لحنو إعداد معاهدة دوية  ي ل هل

يدي هومه ا بث عرب الاكبالت  تقلوا لل توازن وتعكس . مبف يق ا تطلب  بدأ يف أي ويقة معل  لوذكر بوجوب إبراز هذا ا ت ث حتقمل ّ
تعلق لقضا� ال سـ< ت×  يفيمواقف ا1ول األعضاء ف<   يف SCCR/15/2ثوجيب أخذ الويقة . لتلكالقضا� الواردة يف ا

يث  بار  ح_ ساهامتإعت ساهامت مقدمة من دورات سابقة، وخاصة  تضمن  مهنا  م بالدهت ثال  له   .مم

يا"وأعرب  .500 شة، وأشار إىل أن الورقة غري " مبوفد زا نا مترار ا تحرك قدما حنو نص واحد كأساس ال يده  قعن تأ مل لل سـي
شلك  ية  تالر توبر مس ية العامة يف أ ية  يدا للميض قدما يف العمل، وأيضا لرفع تو كأساسا  للجمع ص .  لعقد مؤمتر دبلومايس2012ج
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ثل يف ضامن حامية  شرتك ا هدف ا شاطرته  متكام أعرب عن  مل ملم بث"لل لئات ا ئة عن أوجه " هي نا تحد�ت ا شـيف مواÚة ا ل ل
ن يا، وعىل حنو خاص يف مواÚة القر نولو تقدم يف ا صا جل تقين . ةلتك باع الهنج ا بل للميض قدما هو إ لوقال إن من أفضل ا ت لسـ

بين عىل أساس اإلشارات ناول العديد من ت× إومىض يقول . ملا ية  ية غري الر يد الوارد يف الورقة الرئا نص الو تن ا يح مس سـ ل
ية العامة يف ا يذ  يدا للميض قدما ودفع العمل  مجلعاجلوانب وشلك أساسا  تلك نفي  .لتج

ية واليت " ملكسـيكوفد ا"وأعرب  .501 ية غري الر مسعن اعرتافه حبجم العمل الضخم اùي بذل يف إعداد الورقة الرئا سـ ُ
يا كويقة ألعامل ت×  يث اع^دها ر بة � من  شلكة  مية، وأفاد بعدم وجود أي  بادرة  ثشلك  مس سـ م حت لنم نة"عظ  ".للجا

نوب "وأعرب  .502 ياجوفد  نب مع الو" يقأفر با إىل  تعداده للعمل  جعن ا ن يد عىل جسـ تأ كفود األخرى ومع الرئاسة يف ا ل
يع اآلراء نظر إىل  مجا يح مبا يضمن _تفاق عىل نص واحد. ل نص يوفر نقطة انطالق يف _جتاه ا لصحوأضاف بأن ا وأبدى . ل
تعداده للعمل مع  متل عىل اكفة اآلراءواكفة" األمانة"و" ئالريس"سـا  .يشـ ا1ول األعضاء لالتفاق عىل نص موحد 

ياوف"وذكر  .503 يع " كيند  بث ال  ئات ا تطأن  ل سـي ية ته تعامل بفا علا نةل ثونه من  صمع القر يبما مل يعطوا احلقوق احلرصية ملا 
توازن يق ا ية املطلوبة  تو بادئ ا بار ا لأعامل، وجيب إعطاء هذه احلقوق مع األخذ يف _ جهي ل مل لتحقت تحيل . ع لودعا الوفد إىل ا

يع  بو¼  تاج ويقة  للجمبروح تعاوية إل ث ن نة"لمتكني مقن ية العامة"من _ضطالع لوالية اليت لكفهتا هبا " للجا  ".مجلعا

نا فا"وأعرب وفد  .504 ية، وقال " وصكيبور بKان األفر يان اùي أدلت به مجموعة ا يده  يقعن تأ ل ب بري إللي كنه يراقب ه^م 
تقد أنه ميك بث، و ئات ا شأن إعداد صك دويل محلاية  شات اليت عقدت  نا يعجدا ا ل ي ب ق ية يك همل يح الورقة غري الر مسن ز�دة  تنق

نظر يع وÚات ا لتعكس   .مج

ية" ئالريس"وأعطى  .505 نظامت غري احلكو ماللكمة   .للم

ثل  .506 يان"مموقال  بث يف ا ئات ا ية  ية الو لا ل ي ن همجلع توقع أن )NAB-Japan ("لط  ورقة الرئاسة غري تتصفمل، اكن من ا
ية  يد، مسالر توازن عىل حنو  شموية وا ج ل ل توقعولكن مل ل لتحقق هذا ا ية من وطلب. ي ثل ا مجلع  نة"مم شات " للجا نا قتركزي ا مل

ته سو تعني  بري بني ا1ول األعضاء و تالف  ناك ا يث يوجد  يعىل نطاق امحلاية  ت ي ك خه ومىض يقول جيب عىل املعاهدة . ح
شطة األخرى  يدية فقط كخطوة أوىل ويس األ بث ا ئات ا ناجلديدة أن حتمي  تقل ل لي ل يذ تحىته بل تنف لو مت  شطة من  ق× األ ن

يدية بث ا ئات ا يدي  بث ا يا محلاية ا بغي وضع معايري د يدية، كام  بث ا تقلئات ا ل ي تقل ل ن ي تقل ل لي ه ل ل له ترص . ن يقوù%، جيب أن 
بث بعد فرتة  نظامت ا شطة األخرى اليت تقوم هبا  نظر يف حامية غري ذ% من األ يدي مع ا بث ا لنطاق امحلاية عىل ا ن ل تقل مل ل

يد ا1ويلوجزية من _نهتا يدية عىل ا بث ا ئات ا شاء أدوات حامية  لصعء من إ تقل ل ي لن  .ه

ثل  .507 بحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف"مموقال  بغي عىل )CRIC ("لمركز ا نة"ين،  شأن " للجا شاهتا  نا بيل  ق متعج
بث  يادين حق املؤلف واحلقوق ا:اورة املقاب` لألويه آخر لمعاهدة ا ية ممعاهدة يمت حتديهثا للحامية يف  ية احلا لشطة الر مق ن

شات إومىض يقول . واإلنرتنت نا تعزيز ا ية  ية الر قن ا مل ل سـ تعلقةئيلقض يق يهملا نطاق ا ب  اإلرسال اùي تقوم هل يمت حامية : لتطب
يدية به  بث ا تقلئات ا ل لي يق، فقد طرحت عدة مقرتحات عىل طاو¼ . من عدمهعرب اإلنرتنت ه نطاق ا تعلق  ُأما ف<  ب ب لتطي

شاتلاملفاوضات  نا يه ا قتو مل ته قائال بأن املعاهدة ا1وية سوف توفر احلد . ج تمت  لوا لكم لدىن من معايري توافق اآلراء ويس األخ
 .احلد األقىص �

ثل  .508 برصية اخلاصة"مموأعرب  ية ا سخ ا تجي ا ية  يات اإلدارة امجلا ل_حتاد األورويب  سمع ن ن ع لمجلع " لمل
)EUROCOPYA (تعريف عن دمعه الاكمل للهنج القامئ عىل تاج األمر إىل إيالء _ه^م الواجب  ل اإلشارات، وقال  حي

هور نصات . مجل_تصال  ئة تعارضملفقد اكنت بعض ا هور يف ا نقل إىل ا ئات اإلذاعة ما تزال تقوم  يقة أن  شدة  ي  مجل بحق ل ي لب ه
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ية اجلديدة هور بإرسال. مقالر نقل  للجموù%، ميكن تعريف ا بث أو/ل بل لإعادة إرسال شارة ا ها من  با ية ا يهتا  ق  ل تق سـب بغ تث
هور بل ا بال من  بث عىل أهنا ا ية تعريف اإلشارة سابقة ا هور، ومن مث ال يمت  مجلا ق تق سـمجل ل  .تغط

ثل  .509 ئات اإلذاعة"مموأثىن  ية  شام يية أمرياك ا ل ل بذول يف إعداد الورقة " ئالريس"عىل ) NABA(" لهمجع ملهود ا للمج
تاز ل ية اكقرتاح  ية غري الر ممالرئا مس يتعتقدالج^ع، وقال سـ ئات اإلذاعة أهنا وفرت األساس  لص  ية ميكن أن اهي تطلعغة معاهدة 

بكة . تصمد أمام الزمن تخدام غري املرصح به لإلشارات عىل  ئات اإلذاعة إىل حامية ضد _ تاج  شـومىض يقول،  سـ ي هحت
يف  ية العامة"لتلكاإلنرتنت وفقا  يات اجلديدة ، واùي ال حيول د2007الصادر يف عام " مجلعا نولو تعلق  جون حامية ما  لتك ي
يدية بث ا تقلئات ا ل لي بهتم يف العمل مع . له ناء حضورمه _ج^ع، عن ر ثرية، أ ناطق  بث من  ئات ا ثلو  غوقد أعرب  ث ك ل ي ممم ه

تفاوض الهنايئ تايل من ا1مع هبدف الوصول إىل مرح` ا توى ا ت× الورقة إىل ا ساعدهتا عىل _تقال  لالوفود  ل سـ ب ن  للمعاهدة ململ
بل  .ملسـتقوعقد مؤمتر دبلومايس يف ا

ثل  .510 ية وأÚزة _تصال"مموقال  بات اإللكرتو ناعة احلا نية  سـ ص ية ) CCIA(" مجع نة ا ثري عن القر شـلقد مسع ا ملتفص لك ُ
تصدي ألي تعدي توى يف ا يقة _ع^د عىل ماليك حقوق ا للإلشارات وعن  حمل يت اإلشارات . حق تثبومىض يقول، ال ميكن 

تقل من خال� هذه اإلشارة احلام`ويه  نقل اùي  نظر عن وسائط ا تننقل الربامج برصف ا ل ل فمبجرد تلقي Úاز قادر عىل . ت
تفي أثر اإلشارة با�،  هار الرب�مج وا خيإ تق يت . سـظ تطلب  تات أو يف أي معل  نح حق املؤلف يف  ندما يمت   ،%ùبو ثم ي ي تفع بث ت

توزيع واإل�حة أو اإل ساخ وا لثل _ سـتن نح حقا يف شئ غري موجودم يع حكومات العامل . مجيار، فكأنه  تسـتطهذا وي�  ب
هور  يكون من الصعب تربيره  ية  ياء غري  نح حقوقا للمؤلف أل ياغة، إال أن  شاء صكواك قانوية بأي  يد إ تأ للجم سـم سـ شـ ص ن ن ك حل

ية غري. األوسع يا عددا من اآلMر ا نولو لسلبميكن أن ختلق امحلاية احملايدة  ج تأسس عىل .  املقصودةللتك ياغة اليت  تويف ا لص
ية  يا ياء  تغطي أ يف  تأ يع جمال حامية حقوق ا نعكس يف العديد من _قرتاحات، تعمل املعاهدة عىل تو لاحلقوق اليت  شـ ل ل ل سـ خت

ية للم× العام يؤدي إىل عواقب  بمما   .سلسـ

ثل  .511 ية"مموقال  سة احلدود اإللكرتو نمؤ سة تعارض معاهدة ال) EFF(" س نذ عام سأن املؤ بث  شأن ا بو  مو ل ب  2004ي
بكة اإلنرتنت تدفق احلر للمعلومات عىل  يني وا تاكر ا شـنظرا ألهنا ترض  ل ها 2006مفنذ عام . لصحفب سة و مع، دأبت املؤ س

ية، فضال عن رشاكت _تصاالت  ناعة اإلبدا بات وأعضاء ا ية ملصلحة العامة وا تجمعات ا تالف واسع من ا عا لص ت ن ل ملكئ ملع
ية والال بث لسلكا بث اإلذاعي وا ئات ا نح  يا عىل رشح أثر  نولو لية وا ل هي م ج تك ية الفكرية عىل عرب الاكبالتلسلك للملك حقوقا 

تحديد توح عىل وجه ا لاإلنرتنت احلر وا نواسرتسل قائال، من شأن املعاهدة أن تضع القواعد القانوية اليت حتمك توزيع . ملف
بكة اإلنرتنت ية ال. شـاملعلومات عىل  ية يف نطاق املعاهدةلقضوتمكن ا بث اإلذاعي أن املعاهدة . ئيسـر ئات ا لوقد أوحضت  هي

نة اإلشارات ية قر تصدي  صاجلديدة مطلوبة  لقض نهتك حقوق . لل شلكة بأسلوب ال  يف ميكن معاجلة ا سؤال هو  يوا مل ك ل
تصاد اإلنرتنت يع أحصاب املصلحة اآلخرين يف ا نني و قاملوا مج يل معيل حول ملاذا . ط لمل يقدم أي د بث ُ ئات ا لتطلب  هي

تعامل مع اإلشارات متد عىل اإلشارات، ولكن اكنت . للاإلذاعي حق املؤلف  يق  ية بروسل عىل هنج  يعارتكزت اتفا ض ك ق
بري يف  تداخل مع حقوق أخرى مع عواقب تؤثر عىل حرية ا ية فكرية قد  بحث عن حقوق  بث اإلذاعي  تعئات ا ت ت ل لي ملكه

تصاد اإلنرتنت بث اإلذاعي مجموعة ويف الوقت اùي يكون. قا ئات ا بث اإلذاعي غري واحض، فإن إعطاء  بل ا يه  ل  ي هل تق مسـف
ية  بكة اإلنرتنت العا تاكر عىل  بري و_ ي` لإلرضار حبرية ا يكون و يازات القانوية  ملمن _ شـ ب تع سـ سـ ن لت سة وعرق`م نا ف ا مل

بال اإلرس تحمك يف أنواع أÚزة ا بث اإلذاعي  ئات ا سامح  تاكر  سـتقو_ ل ل ي ل  .اللهب

ثل  .512 تجارة ا1وية"مموأشار  لغرفة ا ية اليت عقدت ) ICC" (ل شاورات غري الر سات ا ندوات و تلف ا مسإىل  مل جل ل خم
ها عىل ا1وام يه رضورة إعطاء حامية أكرث حداثة لإلشارات الصادرة عن  تا بث اإلذاعي، واكنت  ئات ا جئشأن حامية  ن ل ي هب

بث" لئات ا نة"وأضاف قائال إن ". هي توى واإلشارة، ولكن من مل تعد يف" للجا شة الفرق بني ا نا حمل موقف ميكهنا من  ق م
بث ئات ا بل  تخدمة من  نح مزيدا من امحلاية لإلشارات ا لالرضوري  ي هسـ قمل ته قائال إن ورقة الر�سة غري . م تمت  لكموا خ

تقدمي ا1مع ملواص` ال بريا  يع املواقف وسوف شلك مصدرا  ست احلاجة إىل إدراج  ية قد  لالر ك ت مج عك  .عملمس
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ثل  .513 تلفزيون"مموأعرب  بث عرب الراديو وا ئات ا ية  ية الرباز لا ل ي يل يده للحاجة إىل معاهدة، ) ABERT(" لهمجلع يعن تأ
نادا إىل نص واحد ندئذ من العمل ا متكن الوفود  يق تقدما رسيعا حىت  توعن أم5 يف  سحتق ع  .ت

ثل  .514 تجي األفالم"مموقال  يات  ن_حتاد ا1ويل  شات اليت دارت حول ، أنه نظ)FIAPF(" ممجلع نا قر ه^م إىل ا مل
بث اإلذاعي ئات ا لحامية  نفذ سويق هام لألفالم . هي بث اإلذاعي  ئات ا ثل  ثرية من العامل،  مومىض يقول، يف أجزاء  ل ي مت هك

تعل شلك تعاوين ف<  بث اإلذاعي  ئات ا برصية بصورة عامة، وسعى أعضائه دوما إىل العمل مع  ية ا نفات ا يوا ب ل ي ي ل سمع هملص ق ل
تاج ها بواسطة رشاكت اإل شاريع اليت مت إعدادها وتقد نمتويل ورش ا ميمل ن يف معاهدة تركز حرص� عىل . ب توقع أن  تضومن ا مل

سامهة  برية :موعة األدوات القانوية اليت تدمع ا توافقة متاما مع إطار حق املؤلف ا1وية إضافة  بث و ملحامية إشارات ا ن ك ل مل
ية _ بث عىل ا هامة  قا منل يع أحناء العامللتلل ية يف  مجتصادية و_ج^ شات، ال . ع نا قوكام أشار العديد من الوفود خالل جو¼ ا مل

توى،  بث اإلذاعي عىل حقوق ماليك ا ئات ا حملميكن أن تؤثر حقوق  ل يع الوفود وحثهي شأن هذه عىلمج  بريا  يق تقدما  ب  ك حتق
سأ¼  .ملا

ثل  .515 ية"مموكرر  ي� ئية قطاع األفالم ا بث )MPA" (لسمجع ئات ا توازن للحامية القانوية  توصل إىل هنج  يده ا ل تأ ي ن ل لهي م
يد ا1ويل بري من . لصععىل ا تع لفعل بقدر  بث عرب اإلنرتنت  يا�ت ا بث اإلذاعي، وقطعا  ئات ا كومىض يقول، إن  مت ل ك ل تي ه

توازنة توى _حتاد األورويب ويف بKان أخرى، إما من. ملامحلاية ا ثال، عىل  يل ا سـفعىل  مل مس  خالل احلقوق ذات الص` أو ب
توى األسايس عىل . من خالل أشاكل أخرى من امحلاية ئت  نب مع امحلاية اليت أ با إىل  للمحكام تالزمت هذه امحلاية  شن نج ُج

هدت  يث   برصي يف أورو سمعي ا بث ا تطوير القوي لقطاع ا نت مع ا بضعة عقود، وتزا شتوى _حتاد األورويب  ح لم ل ل ل ل مسـ
بدء إطالق خدمات جديدةاإلنرتنت، أيضا،  نوحة ألحصاب كام . لازدهارا واكنت حمراك  ملممل تؤثر هذه امحلاية عىل احلقوق ا

تفادوا من  سـهتلكني اùين ا شلك عام مهنا، فضال عن ا تفادوا  بث األسايس واùين ا توى ا سـحقوق آخرين يف  مل ب سـ ل حم
يارات أوسع يث ميكن أن تؤدي املعاهدة إىل توفري امحل. خخدمات جديدة و تقر امحلاية  حاية يف بKان  يس إتف لن الغرض مهنا 

ها مع . نقل أنظمة للحامية ناء رصا يق ت× امحلاية أ تلفة  سارات  سمح لKول األعضاء ختاذ  عكام ميكن للمعاهدة أن  ثتحق خم م لت
ناطق يدية يف بعض ا تلفزيوية ا نة ا ملالقر تقل ن ل ياب أو عدم وجود حمرك أسايس لKعوى 1ى . لص بث عىل حنو غيؤدي  لئات ا هي

ثرية حول العامل، واملطلوب من املعاهدة هو أن تفي  يد قدرهتا عىل معاجلة قضا� رسقة اإلشارات يف أماكن  كمؤكد إىل  تقي
بث"حتتاج ". العرص الرمقي"لغرض مهنا يف  لئات ا تصار فقط عىل " هي بكة اإلنرتنت، ولكن جمرد _ شأن  قإىل حامية  شـ ب

ئا شلك قصورا يف العمللهيحتديث امحلاية  يدية  بث ا يت ا تقل ية توفري حامية . لل تحديد  ساحة  نح ا1ول األعضاء  بغي  يفو م كن ل م ي
بث األسايس يف نفس الوقت توى ا بة وقانوية لإلشارات مع حامية  لنا حم ن سـ  .م

ث`  .516 بات ومعاهدها"ممورصحت  يات ا ت_حتاد ا1ويل  بب قاهر جيعل من أولو�) IFLA ("ملكمجلع ت سبعدم توفر 
تىض القوانني واملعاهدات  ية  توفر تدابري إنفاذ وا يث  بث،  شأن حامية إشارات ا شأ صاك دويا  ياسة العامة أن  مبقا ف تح ل ب ل ن ُسـ ت ل

بث نة إشارات ا سارية تكفي للحامية ضد أعامل قر لا ص ها . ل  إضافة حزمة من احلقوق عىل نمن إماكية تأثريفوعربت عن خماو
توى ا بدعي ا توازن بني حقوق  حملا برص والعاجزين عن مل بات ودور احملفوظات وضعاف ا ية  لألسايس واحلقوق األسا ت للمكسـ

توى تفادة من وتوفري إماكية الوصول إىل ا ية لال سات ا بوعات واملؤ حملقراءة ا ن سـ مي س ثمن ويقة " 3املادة "وأشارت إىل . لتعلملط
نة" ية حامية إعادة إرسال إشاراتSCCR 24/5" للجا بث اإلذاعي، ولكهنا أبقت عىل تغط، واليت نصت عىل عدم  ل ا

يث ميكن  توى  تد فقط لإلرسال األول  بث  يق املعاهدة عىل أن حامية إشارات ا نص رصاحة يف نطاق  حوجوب ا للمح مي ل ب تطل
ثه ساطة عن طريق إعادة  نف ما  بث خبالف ذ% جتديد امحلاية  بئات ا ب ملص ل بي ث` _حتاد . له ثت  ممو نة"ح عىل إعطاء " للجا

تق ية إىل لاألولوية  ية العامة"صدمي تو برص واألشخاص 2013لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام " مجلعا شأن معاهدة لضعاف ا ل  ب
بوعات  .ملطالعاجزين عن قراءة ا

ثل وأعلن .517 متع"مم  نه مع ) CIS(" :مركز اإلنرتنت وا ثلو لك من متضا يا�ت اليت أدىل هبا  مما بات "لب ناعة احلا سـية  ص مجع
ية وأÚزة _ بات ومعاهدها"و " تصالناإللكرتو يات ا ت_حتاد ا1ويل  يا املعرفة"و " ملكمجلع سة ا1وية إليكولو جاملؤ ل ". س
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توفر امحلاية للك نوع مهناإول ومىض يق تwرات  ثالث أنواع من _ بث اإلذاعي تقوم  ئات ا ين  ب ل سي مثرون . ه يستهم  ية ف لبنيف ا
ية ويف نفات ا يص ا بث اإلذاعي ويف تر ية  حملما ملص لل خت يةلتح نفات  شاء  يان يف إ محم بعض األ مص ن يمت حامية ومىض يقول، . ح

تىض قانون حق  تمت امحلاية لفعل  نوعني األخريين،  بث اإلذاعي، أما ا ئات ا تwر مبوجب حقوق  نوع األول من _ مبقا ف لس ل ي هل
ية تطلب األمر أي حامية دوية إضا فاملؤلف وال  ل ي. ي نفذ يف ا تwرات اليت  نوخبصوص _ بس لت ية الفكرية عىل ُ ية  للملكة ا لتحت

ثل  نقل  مأساس ا ته مبوجب املعاهدة عىل الرمغ من " نرتنتإلبروتوكول ا"ل يال وال ميكن  هو يعد  نقل،  يالقامئ عىل ا ئ تغطل ض ف
ية ية غري الر مسإدراجه مضن الورقة الرئا ثل . سـ ها  هات املرخص  نظم القانوية لفعل  سمح معظم ا تطرد قائال،  موا ل للج ن ل ت سـ

تعد�ت عىل حق املؤلف، وال حاجة إىل معاهدة جديدة هيئات بث اإلذاعي برفع دعوى نظري ا ل ا بال يس  بتأ سس  إلقامة ل
نص عىل فرتة . ا1عوى ثل ا ية  ية غري الر ناقضات يف الورقة الرئا ناك العديد من ا ته قائال بأن  ـى  لوأ مس سـ ت ه ملكم نة 20لهن سـ 

ية فق ثا نحامية إلشارة مدهتا عدد حمدود من مليل ا  .طل

ثل  .518 يا املعرفة"مموطلب  سة ا1وية إليكولو جاملؤ ل شالك اليت حتاول املعاهدة أن ) KEI" (س شأن نوع ا يحا  ملتو ب ض
ها لتصدى  يان اùي أدىل به . ت يان"لبوأشار إىل ا بار العرص الرمقي" لوفد ا نظر إىل حتديث امحلاية يك تأخذ يف _ تا ا تال عل . ف

ساق ه تطلب األمر ا تدرك قائال،  توا ي ية برن"ذه املقو¼ مع سـ بكة " قملحق اتفا ها ذات ص`  ها  بشـيف حا¼ عدم تعد جلعل يل
ثريين20ومىض يقول إن اقرتاحا مدته . اإلنرتنت شلك أي معىن  للك عاما ال  سة أيضا عن جحم األموال . ي ثل املؤ ساءل  سكام  مم ت

تصادية اجلديدة، وعن Úة سداد هذه األموال، وعن ا  .ملسـتملقاليت تدرها احلقوق _

ثل  .519 ية )ISOC" (مجعية اإلنرتنت"مموقال  تصادية و_ج^ تطورات _ بار ا هم األخذ يف _ ع، من ا ل قت عمل
ثل  ية اجلديدة  نولو موا ج تعلقة ملعاهدة اجلديدة عىل _عرتاف حبقوق ". ثورة اإلنرتنت"لتك ملوأضاف قائال، تركز املقرتحات ا

شعر لقلق إز بث، وأنه  ئات ا يجديدة  ل توى لهي مت` من جراء هذه احلقوق اجلديدة عىل اإلبداع وتطوير ا حملاء اآلMر الضارة ا حمل
تخدامات اجلديدة لإلنرتنت تاكري ومناذج األعامل اجلديدة واùي ميكن أن يزيد من تلكفة _ سـ_ سائل . ب ملومىض يقول إن ا

يا مبوجب  يهتا حا نة اإلشارات اليت جيري  تعلقة بقر لا تغط ص ية "مل سلقاتفا ية ومبجموعة جديدة " كبرو سائل بفا علاليت تعاجل هذه ا مل
تخديم اإلنرتنت، فضال  توى وعىل  شـيئ ا يا عىل  ها تأثريا  ند إىل حق املؤلف ميكن أن يكون  سـمن احلقوق اليت  حمل ن ب مس سل ُمت ل ت

بكة اإلنرتنت ذاهتا تأثري عىل تطور  شـعن ا يل حىت اآلن يو� بأن . ل هر أي د تطرد قائال مل  لوا سل"يظسـ ية برو كاتفا ليست " ق
ية فأداة قانوية اك بارشة، . ن بارشة أو غري  بكة اإلنرتنت، سواء بصورة  تعلقة  سائل ا تصل  تعني عىل أي معاهدة  مو م شـ مل مل ت بي

ية كام حددها مؤمتر  يهتا ا توحة واخلالقة لإلنرتنت فضال عن  يعة ا يلكاحرتام ا هب للط ن مبجمتع "املعين " القمة العاملي"بملف
متحور حول تعددية "املعلومات شابه للهنج اùي  شأن املعاهدة حتت هنج  شات  نا ي، وأعرب عن أم5 يف إجراء أي  م ب ق م

 .أحصاب املصاحل

ثل  .520 هادئ لإلذاعة"مموذكر  يط ا يا وا لاحتاد آ حمل ية قد ) ABU(" سـ ية عىل مدى العقود املا نولو تطورات ا ضإن ا جل لتك
نة ا يدية إىل قر بث ا ئات ا صزادت من تعرض  تقل ل لي ناطق احلدوديةيفإلشارات سواء داخل احلدود أو ه تت  .مل ا ثبفقد أ

بو يف عام  تقارب بني 2010يدراسة الو تخديم اإلشارات غري املرصح هلم بأن ا تصادي  بعد _ج^عي و_ ل، شأن ا سـ ل ملب ق
يع فرصا و يا املعلومات و_تصاالت قد أدت إىل تو سـنولو ج  أن ز�دة اخرتاق صنة اإلشارات، كامانإماكيات لقرإضافة تك

نة اإلشارات شلك جوهري قر رس  نطاق العريض قد  صالرتددات ذات ا ب ّل َ ية يف . ي بو أيضا ثالثة اج^عات إ ميكام أجرت الو قلي
بث ئات ا بين املعاهدة محلاية  رسيع وترية العمل يف  ند ويجري�، وخلصت بوجوب  يك وا لا ي ن ه هسـ تملك ت سة من 23وبعد . ل جل 

يدية، ا نة"قرتحت لمتهاملفاوضات ا ية طالت " للجا تغراق فرتة ز بار ا ته، مع األخذ يف _ يا نأخريا نصا واحدا متت  سـ ت غ مص ع
نطقة من العامل بث يف لك  شأن تطورات ا مألكرث من عقد من الزمان يف تقدمي املقرتحات وإجراء املفاوضات  ل ثل . ب ملموحث ا

نظر يف اع^د معاهدة ذات نص واحد  ية عىل ا تمالوفود احلكو ُل نابر م تلف ا تضاها امحلاية يف  يدية  بث ا ئات ا ملنح  خم تقل ل مبقي ل ه
ية ية الر نولو نظر يف اآلMر املرتبة عىل تطورات ا مقمع ا ت جل  .لتك
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شات " ئالريس"وأشار  .521 نا سجل ت× ا تعني إصدار ويقة  سابق،  يوم ا شات اليت جرت يف ا نا قبأنه ووفقا  مل ت ث ي ل ل ق للم
ية ا يقات ا تعلقة ملقرتحات وا نصا تعل لمل نصل باعة . لليت مل تدرج يف ا طوأشار إىل أنه يف هذه املرح`، وي� جيري العمل يف  ب

هثويقةال توز يع  تعراض ما مت إجنازه" األمانة"، سوف يطلب من ال تقدمي العرض اùي " وفد مرص"وسأل . سـا تعداده  لعن ا سـ
شأن اإلعاقات األخرى ته يف تقدميه  بأشار إىل ر  .غب

" وفد مرص"وأوحض  .522 Mية متحد ية إضا ياغة مقرتحات  يوم من  باح ذ% ا ية بأهنم قد انهتوا  فمس ا:موعة األفر نصيق ص ل ص
ها  ها و يع أخرى مت  تد أيضا إىل موا ترص فقط عىل األشخاص اùين يعانون من إعاقات أخرى، ولكن  يعال  يل جتمتق تسج ض مت

تعداد لعرض امل"ئالريس"وأضاف بأهنم حتت ترصف . ث ويقة العملداخل يةسـ وعىل ا  .فقرتحات اإلضا

ند  ند ا ند ا ند ا ناءات: : : : 6666للللببببا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا بات ودور احملفوظات: : : : للللتقتقتقتقيييي بات ودور احملفوظاتا بات ودور احملفوظاتا بات ودور احملفوظاتا     ملكملكملكملكتتتتا

ند "ئالريس"فتتح ا .523 شة حول ا نا ب ب ا ق بات ودور 6لمل ناءات  يدات و_ ت من جدول األعامل املعين  ت للمكي ثتق سـ ل
نظر يف اع^د . احملفوظات تضمن ا"لواقرتح عىل ا1ول األعضاء ا تة  تعلويقة معل مؤ ت لث توصل ق ية  لليقات و_قرتاحات ا لنص

ناسب  بات ودور احملفوظات) يف أي شلك اكن(مإىل صك قانوين دويل  يدات لفائدة ا ناءات وا تشأن _ ي ت ملكب لتق ث ، "سـ
رشين .SCCR/23/8 provثالواردة يف الويقة  ية إدراÚا كويقة معل لKورة الرابعة وا لع،  ث ناد ت× ". للجنة"بغ ستوبه إىل ا ّن

ية ثالويقة ع بKان األفر يقىل لك من اقرتاح مجموعة ا نوان )SCCR/22/12ثالويقة (ل ية  بع؛ ورقة معلومات أسا جدوى "سـ
بات ودور احملفوظات ناءات لفائدة ا يدات و_ شأن ا توضع معاهدة  ت ي ملكب ثتق سـ شأن '' ؛ )SCCR/23/3ثالويقة " (ل بمقرتح 

بات ودور احملفوظات ناءات  يدات و_ تا ت للمكي ثتق سـ ، "وفد إكوادور"؛ املقرتحات املقدمة من )SCCR/23/5قة ثالوي" (ل
بات ودور احملفوظات"فضال عن  يدات  ناءات وا تعلقة ال بادئ ا تاألهداف وا ي ت مل للمكمل لتق ث تحدة " سـ ملاملقدمة من الوال�ت ا
ية  ية الواردة" األمانة"وأشار إىل إدراج ). SCCR/23/4ثالويقة (يكاألمر نصيقات و_قرتاحات ا لتعل  من ا1ول األعضاء لل

ية تا يع ا رش موضوعا من املوا لخبصوص إحدى  ل ض ية؛ 2احلفظ؛ ، 1: ع يا سخ والصور _ ط، حق ا ت حن ، اإليداع القانوين؛ 3ل
بات؛ 4 ترياد املوازي؛ 5ملكت، اإلعارة 1ى ا تخدام عرب احلدود؛ 6سـ، _ نفات 7سـ، أوجه _ مية وا نفات ا ملص، ا ليتملص

سحوبة وا سرتجعة وا ملا مل تجاري؛ مل تداول ا لنفات خارج ا ل بات ودور احملفوظات؛ 8ص ية ا سؤو يدات عىل  ت، ا ل م ملكي ، تدابري 9لتق
ية؛  نولو جامحلاية ا نفات11، العقود؛ 10لتك  .ملص، حق ترمجة ا

متدت  .524 نة"عوا ناسب "" للجا توصل إىل صك قانوين دويل  ية  يقات و_قرتاحات ا تضمن ا تة  مويقة معل مؤ للق نص تعل ت لث ل
يدات لفائدة ا) اكنيف أي شلك ( ناءات وا ملشأن _ يتق ت لب ث  كتبات ودور احملفوظات، الوارد يفسـ

رشين .SCCR/23/8 Prov ثالويقة لع، كويقة معل لKورة الرابعة وا  ".للجنة"ث

يع  "وفد مرص"وأشار  .525 ية عىل املوا يقدم إىل األمانة املقرتحات ا ية إىل أنه  يابة عن ا:موعة األفر  Mضتحد نص سـ لن يقل م
متدة 11 و8، 7 ،3 ملع من الويقة ا  .SCCR/23/8ث

ية"وأبدى  .526 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا ته عىل ال" مل يثويقةفقموا ث، كويقة معل ملواص` العمل عىل SCCR/23/8 ةل احلا
نص بات ودور . لأساس ا ناءات  شأن ا بل  تطوير بر�مج العمل ا يدة  تومىض يقول إهنا توفر خارطة طريق  ت ب للمكل ث ملق سـج

يان اùي أدىل به . وظاتاحملف تعلق  بوف<  ية، أشار الوفد إىل أنه وفقا " وفد مرص"لي بKان األفر يابة عن مجموعة ا يق ل لن
يع احلضور يف  تعني عىل  مجلإلجراء العادي،  نة"ي بل إدراÚا يف الويقة" للجا ياغة املقرتحة  ث_سـ^ع أو _طالع عىل ا  .قلص

يهوفد _حتاد األورويب وا1"ومض  .527 ية"صوته إىل صوت " فول األعضاء  تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا تعلق " مل يف< 
يع جديدة إىل ال نقاش حول إضافة موا ض يجوز هلم أيضا . ثويقةل يع اجلديدة،  بول املوا فكام أشار أيضا إىل أنه يف حال  ضق

سأ¼ شأن هذه ا بل  نودا أخرى إىل العمل ا ملإضافة  ب ته، طلب . ملقب تام  لكمويف  بKان خ يقات مع مجموعة ا بادل ا لالوفد  تعل لت
ية يف ذ% الصدد  .يقاألفر
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ية "وقال .528 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا يان اùي أدىل به " مل همه من خالل ا لبإن ما  سلمي " وفد مرص"تف يمت  تهو أنه  س
ية رش موضوعا احلا توافق مع اإلحدى  ية اليت  لت× املقرتحات ا ت عنص صادرة حق أي دو¼ عضو يف كام أشار أيضا إىل عدم م. ل

يع جديدة يدا من . ضإضافة موا يحا وتأ كوطلب تو يع " وفد مرص"ض ندرج مضن جماالت املوا تقدم هبا  ضبأن املواد اليت  ت يس
ية رش احلا لاإلحدى   .ع

ية، ال سـ< املوضوع " وفد مرص"وأكد  .529 يع احلا تعلق ملوا ية  لموحضا أن املقرتحات ا ض ت تودعات اإليداع؛ 3لنص مسـ، 
سحوبة؛ واملوضوع 7وضوع امل سرتجعة وا نفات ا مل، ا مل بات ودور احملفوظات؛ 8ملص ية  سؤو يود املفروضة عىل ا ت، ا ل للمكمل لق

نفات11 واملوضوع  .ملص، احلق يف ترمجة ا

ند"ولفت  .530 يقات اليت أدىل هبا يف ال "لهوفد ا  .ثويقةلتعلاألنظار إىل عدم إدراج بعض ا

يام " ئالريس"وأشار  .531 تحقق مع " األمانة"قإىل  لتأكد وا ند"ل يقات اليت مل تدرج" لهوفد ا  .لتعلخبصوص ا

يه"وطلب  .532 مترار الويقة " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  يد عىل ا تأ ثا ك توح وفقا SCCR/23/8سـل ند  مف  مكست
شة كام أن بعضا  نا تاج إىل ا ناك بعض القضا� اليت  يث ما يزال  سائد من وÚة نظره  قهوم ا مل حت ه حل من هذه القضا� واليت للمف

ها اآلخر  تداخل، من وÚة نظرمه إىل حد ما، كام أن  توى  بعضاكنت جزءا من هذا ا ت يح ذ% يف -حمل بق � تو ض وكام  سـ
بات ودور احملفوظات-مداخالت سابقة ناءات  يدات و_ ت غري ذات ص` خاصة  ت للمكي ثتق سـ تفظ حلق . ل حيوقال الوفد أنه 

مترار العمل عىل ال بدو أكرث مالمئة أ� ما اكنسـيف ا توحة إلضافة املزيد من _قرتاحات يف أي شلك  يويقة ا  .ملفث

ييل"ورصح  .533 ترصة إىل " شـوفد  بات  با أو تصو يقدم تصو خمبأنه  ي ي بق وأن أدىل هبا " األمانة"سـ يقات اليت  سـعىل ا لتعل
 .ثعىل الويقة

ية"ولفت  .534 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا بهتم يف اقرتاح األنظار إىل أنه ويف أ" مل غناء احلديث عن بر�مج العمل، اكنت ر ث
تكريس العمل  يس فقط  تا  ليص و لختص ند والويقةق ثعىل ا تس رش من مل يع اإلحدى  تحديد أولوية بعض املوا ع، ولكن أيضا  ض ل

ياأجل إحراز تقدم ناية احقيق  سم  يع اليت ميكن العمل علهيا بأسلوب  لع من خالل حتديد املوا ت ثلامواحلرصيض  حدث من م 
ية خبصوص املعاقني برص� سات غري الر ناء ا مسبل أ جلل ث  .ق

بل " وفد إكوادور"وأعرب  .535 نة"قعن اه^مه ألعامل اليت مت إجنازها من  يوم واخلاصة مبوضوع " للجا ليف ذ% ا
بات با. ملكتا نا ندما يكون الوقت  ية  بKان األفر نظر يف مقرتحات مجموعة ا سـوأبدى اه^ما خاصا  ع ل مل  .يق

تني"وأعرب  .536 يدات " جنوفد األر ناءات و يده ملواص` العمل اùي قاموا من خال� مبحاو¼ تقدمي ا يعن تأ ت تقي ث سـ
بات ودور احملفوظاتحق املؤلفخبصوص  سني أسلوب العمل يف ا ت  ملكتح بعض القضا� اليت تقوم كام. ل ب أعرب عن اه^مه 

نة" ي" للجا ثال ù% موا ها، وأعطى  تصدي  ض مك سع احللل ية و تعارة ا مفظ و_ ب بات ودور احملفوظات وتدابري ؤملكتسـ ية ا تو ملكل
ية نولو جامحلاية ا تعلقة لويقة. لتك شات ا نا يل وا تح مترار يف ا ته يف _ ثوأشار إىل ر مل ق مل ل ل سـب  . غ

نة"ن إ "ئالريس"وقال  .537 يقات املقدمة عىل املوضوع، وأشار إىل أن ا1ورة " للجا  من 25لتعلقد أحاطت علام 
نة"^عات اج يقات الواردة اليت يديل هبا الوفود" للجا يع اآلراء وا نب مع  با إىل  يل  نظر يف الويقة  تعلسوف  مج ن تفص ث لت جل  .ج

ند  ند ا ند ا ند ا ناءات لألألألألششششخخخخاص املعاقني برص�اص املعاقني برص�اص املعاقني برص�اص املعاقني برص�: : : : 6666للللببببا يدات و_ ناءات لا يدات و_ ناءات لا يدات و_ ناءات لا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا بوعات ////للللتقتقتقتقيييي بوعات اص العاجزين عن قراءة ا بوعات اص العاجزين عن قراءة ا بوعات اص العاجزين عن قراءة ا     )تمك`(ملطملطملطملطاألشاألشاألشاألشخخخخاص العاجزين عن قراءة ا

ية"ئالريس"أشار  .538 شاورات غري ر ناك  مس إىل أن  م ية األشخاص املعاقني برص�، ومل يمت _نهتاء ه قض قد جرت حول 
يعه من خالل .  ت× اللحظةحىت" دال"و" جمي"و" ء"و" ألف"من املواد  ثلت الفكرة يف إكامل العمل  مجوقال لقد  مت
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ـى .  كلك، وهذا هو ما مت حىت ذ% الوقتSCCR/23/7ثمراجعة الويقة يام ال"ئالريس"هنوأ وفود إلدالء ق اللكمة مقرتحا 
نص ية خبصوص األشخاص املعاقني برص� ومواص` العمل عىل ا شات غري ر نا ليقاهتا، مث _تقال بعد ذ% إىل  مس ق ن متعل  .ب

ند"وقال  .539 ية يف حا¼ عدم وجود " ئالريس"ن إ" لهوفد ا شات غري ر نا برية إىل الوفود بإعالنه بدء  مسقدم خدمة  ق مك
سابقوأضاف بأنه قد مت إجناز مع. تعليقات يوم ا ساء ا بري يف  لل  ل م يوم . ك شات ا نا لوأعرب عن تقديره للروح اليت جرت هبا  ق م

سابق يف _ج^ع غري الرمسي نظر فهيا، وخبالف ذ%، وبدال من . لا يجب ا يقات حمددة  لوأضاف بأنه يف حا¼ وجود  فتعل
سوف يطلب من الرئاسة إهناء ا شأن األعامل،  يا�ت عامة  جلإضاعة الوقت يف  ف ب نسة مث _تقال إىل _ج^عات غري ب ل

ند  ـى األمر  يث ما ا بدء فهيا من  ية وا عالر ل نهتمس  ".املادة دال"ح

ية وأعلن " ئالريس"ورصح  .540 شأن ا يقات  لقضبعدم وجود  ب سة العامةعن تعل يل ا جللتأ كام أعلن أيضا عن نظام العمل . ج
يوم تعلمي؛ بعد ذ% " ئعة أصدقاء الريسمجمو"ففي خالل فرتة الغداء، من املقرر اج^ع : ليف ذ% ا تعلقة  لنظر يف الويقة ا مل ث لل

شات غري  نا يكون علهيم حضور  ساء،  بث؛ ويف ا سة العامة اخلاصة  هر سوف يعودون إىل ا قويف فرتة ما بعد ا سـ مل ل مجلل لظ
تلف القطاعات شرتكة يف  تاجئ وبعض قضا� ا1ورة ا شأن ا ية  خمر مل ن ب  .لمس

سة العامة عىل إيضاحات " وفد مرص"وطلب  .541 تعلمي يف ا تعلقة  تعراض الويقة ا ية ا�صصة ال جللشأن الفرتة الز ل مل ث سـ ن مب
 ".للجنة"ثأمل املوافقة علهيا واع^دها كويقة معل 

ها عىل " ئمجموعة أصدقاء الريس"أن " ئالريس"وأعلن  .542 سابق وعر يوم ا يقات املقدمة يف ا نظر يف اآلراء وا ضسوف  ل ل تعل لت
نة" تايل فهيللنظر" للجا يوم ا لا يف ا  .ل

ند  ند ا ند ا ند ا بث : : : : 7777للللببببا ئات ا بث حامية  ئات ا بث حامية  ئات ا بث حامية  ئات ا لحامية  لي لي لي     )تمك`(ههههي

ية قد أدت إىل عدد من "ئالريس"أعلن  .543 ية اليت ُعقدت عقب صدور ورقة الرئاسة غري الر شاورات غري الر مس أن ا مس مل
يقات ت× الوفود اليت أرادت إدراج مقرتحاهتا يف الوي يريات اليت مت إجراؤها عىل الويقة عىل ضوء  ثا تعل ث قة أو ت× الوفود لتغ

نايةاليت أبدت  بعوÚات نظر خاصة بعدم إدراج بعض من مقرتحاهتا يف الويقة، وقد مت مراجعة ذ%  أن " ئالريس"وأبرز . ث
شدة  ية اكنت حماو¼ إدراج أكرب قدر ممكن من املقرتحات اليت ارتأت ت× الوفود  شات غري الر نا بالفكرة من وراء ا مس ق مل

هور الويقة اجلاري . تقة؛ وبعا ù%، فقد مت _نهتاء من اكفة ت× اإلضافاتثوجوب إدراÚا يف الوي ثوقد أدى ذ% إىل  ظ
شلك احلايل ها  لعر يه . ض نظر  تعني _تفاق عىل نص واحد  فو ت نة"ي ية ". للجا بغي _تقال إىل مرح` � لوساءل إذا اكن  ن ي نت

مترار الويقةثمىت متت املوافقة عىل أن تكون الويقة يه أساس العمل لل هوما ا ثميض قدما، عىل أن يكون  سـ ثل اكفة -مف م 
تفاوض-وMئق العمل األخرى توحة  لل كويقة  ية . مفث نصولفت نظر األعضاء إىل أن هلم دامئا مطلق احلرية يف تقدمي اقرتاحات 

يع وMئق العمل األخرى بة  شأهنا كام اكن احلال  مجلتفاوض  سـ ب نة"األمر إىل " ئالريس"وأحال . لنلل للنظر يف اع^د " للجا
بدء يف  ية ويه اخلاصة  تا نود جدول األعامل، وبعد ذ% _تقال إىل اخلطوة ا ند من  لالويقة كويقة معل وإدراÚا  ل ل ن ب ب ث كث

نصوص الواردة فهيا تفاوض حول ا لا  .ل

تخدام الويقة كأساس" وفد مرص"وأعرب  .544 ته يف ا ية عن ر بKان األفر مس مجموعة ا Mثتحد سـ ب غل يق شأن م بل  ب للعمل ا ملق
سأ¼ ية كويقة معل . ملهذه ا يده الع^د ورقة الرئاسة غري الر ثوأعرب عن تأ مس بث " للجنة"ي شأن ا ب`  يه مداوالهتا ا لتو ب ملقل ج

يام إوقال . اإلذاعي تقدم هبا، ويه  توي ا ية اليت  تا ية ا تو قن ذ% اكن ا لن ي ل ل ص نة"ل ية واحضة إىل " للجا ية العامة"صبرفع تو " مجلعا
بث خالل عام " مؤمتر دبلومايس "عقدشأن خطة العمل حنو ب  .2014لخبصوص ا

ية-مجهورية(وفد إيران "وأعرب  .545 يده الع^د الويقة كويقة )" م اإلسال يوية عن تأ يابة عن ا:موعة اآل  Mثتحد ث ي سـ لن م
ب` ملقمعل وتكون أساسا للمفاوضات ا  .ل
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ند"ورصح  .546 ُبأن الويقة مل " لهوفد ا ت حتتمكل بعد وث ناقضسـ وشدد عىل . توتعارض يف بعض موادها، بل تتوي عىل 
يف الصادر عام  ياغة مع ما جاء يف أمر ا ساق ا تلكوجه اخلصوص عىل عدم ا لص يه من 2007لت نص  عل، وحتديدا ما مت ا ل

يديهنج قامئ عىل اإلشارات ملعىن"حيث  يقات اليت أدىل هبا اكنت يف". لتقل ا  األساس لتعلكام سلط الضوء أيضا عىل أن ا
بل بالده  يث مل يفوض من  ياين  شرتك، ويس خبصوص _قرتاح ا ييك ا قخبصوص _قرتاح األفريقي ا ح لل مل للموافقة ملكسـ

ياينعىل هذا _قرتاح،  ثرية مهنا ما جاء يف _قرتاح ا نت يف أجزاء  لنظرا ألن الويقة قد  ك تضم يس يف . ث لوأكد الوفد عىل أنه 
يد الو تأ سمح �  ية  يو ب ت ثيقة كويقة معل ضع  ".للجنة"ث

يا "وأعلن .547 نوب أفر يقوفد  نه" ج يان اùي أدىل به متضا ية" وفد مرص"لب مع ا بKان األفر يقمس مجموعة ا وأضاف بأن . ل
يادة العمل يف اجتاه الوصول إىل  تخدامه كأساس  شأن ذ% املوضوع واùي ميكن ا يل العمل  لقذ% يصب يف مصلحة  سـ ب تعج

يان اùي أدىل به كام أعلن ال. نص واحد ساق موقفه مع ا بوفد أيضا عن ا يث وجوب توفر خطة معل " وفد مرص"لت حمن 
سـىن عقد  شات حىت  نا رسيع وترية ا تواحضة من شأهنا  ق يمل  .2014يف عام " املؤمتر ا1بلومايس"ت

يك"وأعرب  .548 ته عن "ملكسـوفد ا ياق ا الاكم`فقموا يدا للميض قدما يف  بار الويقة أساسا  سـ عىل ا ث جت لعمل املطلوب، ع
شأن إبرام توبين  بث اإلذاعي يف وقت الحقبمعاهدة  شاق من إوقال . لا بذو¼ و_عرتاف لعمل ا هود ا تعني إقرار ا لنه  مل جلي

يع ت× الويقة" األمانة"جانب الرئاسة و بارشة يف  بارشة أو غري  بت أدوارا  بKان اليت  ثواكفة ا جتم لع مل  . م

نغال"ورصح  .549 ته ا" لسـوفد ا لمبوا يان اùي أدىل به تامة فق ية، " وفد مرص"لبمع ا بKان األفر يقمس مجموعة ا وأعرب ل
بغي اع^د الويقة كويقة معلعن  تقاده أيضا بأنه  ثا ث ي بري اùي قامت به الرئاسة . نع تاج للعمل ا لكوقال إن ت× الويقة يه  ن ث

تقاده يف ". األمانة"و" ئمجموعة أصدقاء الريس"و حكام أعرب أيضا عن ا يح العمل عىل ع توفر 1هيم ويقة معل مبا  يتية أن  ث ت مت
بل ها يف ا تقأسا ية. ملسـس ية  ب` ا شطة ا ته قائال بأهنم يف حاجة إىل خطة معل حمددة واحضة لأل تمت  لقضوا ن ن ملعلكم ملق  .خ

شكر إىل " وفد بريو"وتوجه  .550 ية والاكرييب  لمس مجموعة بKان أمرياك الال ني �توفري الفرصة " ئالريس"ت تلف الوفود ل
يقاهتا مضن الويقة بادراهتا و ثإلدراج  تعل يده للويقة اجلاري اع^دها كويقة معل للميض قدما يف ذ% . م ثكام أعلن الوفد عن تأ ث ي

 .املوضوع

ية"وأعرب  .551 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا تلفة اليت مت إدراÚا يف " مل وحتدث . ثالويقة�عن تقديره ملؤيدي املقرتحات ا
سوف أيضا ع بقت  شات اليت  نا همه من خالل ا تربها ويقة شام` وأوحض إنه ووفقا ملا  يث ا فن رأيه يف الويقة  سـ ق مل ث ع تفث ح

شات نا يريات مع تقدم سري ا توحة متاما ملزيد من املقرتحات واإلضافات أو احلذف أو ا قتظل الويقة  مل تغ لث وأشار الوفد إىل . مف
تلف خماتفاقه عىل أن الويقة تعكس اجتاهات  سقة متاما يف حاالت أخرى وذ% ف< ث متة متاما يف بعض احلاالت، واجتاهات غري 

تعلقةيتعلق بعدد من القضا�  نطاق امحلايةملا ورصح أيضا بعدم تفويضه من بالده يف الوقت احلايل للموافقة عىل أي من . ب 
نص يارات احملددة املطروحة يف ا لا تقاده يف . خل ته إلشارة إىل ا ـى  عوأ لكم بار الويقة كويقة معل وكأساس هن ثإماكية ا ث ت عن

رشوط اليت ذكرها ب` مبوجب ا لللمفاوضات ا  .ملق

يه"وأعرب  .552 شاف عن " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  تضمني لك من _قرتاحني كتسعادته ال ليال  بس
نص يان يف ا يك وا يا وا نوب أفر سني، مع اقرتاحات  لالر ل سـ ملكي يق ج تع. ئ ثداده للعمل عىل الويقة وإىل أنه مل سـوأشار إىل ا

هايسـتطلع بعد  شة _قرتاحات  نا بب عدم توفر الوقت  معموقف ا1ول األعضاء مقدمة _قرتاحات بوضوح، وذ%  قس مل . ب
توحة  تعامل مع الويقة عىل أساس أهنا ويقة  يد يؤيد ا تأ ية قائال بأنه و تحدة األمر مفومض الوفد صوته مع الوال�ت ا ثيك ث ل ك ل مل

يري واإلضافة هو يؤيد الويقة كويقة معل. للتغوقاب`   %ùته يف إبداء مرونة يف موقفه، و ته إلشارة إىل ر تمت  ثوا ث ب فلكم  .غخ

نه مع " وفد اجلزائر "وأعلن .553 يان اùي أدىل به معن تضا ية" وفد مرص"لبا بKان األفر يقمس مجموعة ا ولفت األنظار . ل
شدة  بثبإىل موقفه يف املايض املؤيد  نظامت ا سأ¼ توفري امحلاية  سامح بإحراز تقدم يف  للوجود ويقة واحدة من أجل ا مل م ل . ث
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يه تعد للعمل عىل أساس الويقة اليت قدمت إ لوأضاف بأنه أكرث من  ث سعا . مسـ ناك  ته إلقرار بأنه ما يزال  تمت  توا ه ملكم خ
نات عىل ت× الويقة ثملزيد من ا يس  .لتح

يجري�"ومض  .554 تعلق إلشادة " وفد مرص"يان اùي أدىل به لب امعصوته " نوفد  ية ف<  بKان األفر يمس مجموعة ا يقل
بث" ئالريس"لعمل اùي أجنزه  ئات ا لواألمانة خبصوص إعداد ويقة معل لوضع صاك  ي تخدام الويقة إوقال . لهث ثنه يؤيد ا سـ

ية عدم إضاعة املزيد من الوقت يف إهناء العمل امل بغكويقة معل للمداوالت  يقة اسـهتالك ث نظر إىل  حقعين ملعاهدة، وذ%  ل
ها احلايل هر يف  ثري من الوقت يف وضع وإعداد الويقة يك  شلكا تظ  .ثلك

يان"وأعلن  .555 يان اùي أدىل به " لوفد ا يده  بعن تأ تحدة"للي بار ويقة العمل " ملوفد الوال�ت ا تعلق بوجوب ا ثف<  ت عي
س تقدمي املزيد من ا توحة  ملهذه ويقة  ل يقاتمفث ية، . لتعلاهامت أو ا شاورات غري الر ناء ا مسولفت الوفد األنظار إىل أنه وأ مل ث

شأن العديد من مسأ¼ُطرحت  تلفة  نص، وقد أقر الوفد بصعوبة إعداد نصا يف ظل وجود بدائل  ية إعداد ذ% ا ب  خم ل كيف
نصوص واألحاكم  تعريفات ذات الص`  تعلق  ية وال سـ< ف<  لالقضا� األسا ل ي تلفةسـ ية حل . �ا مهوشدد الوفد عىل أ

ية ية األسا سائل املوضو سـا ع يا- ويف املقام األول-مل بل إعداد نصا  تعريفات،  يق وا يل ا ل تفصب قتط وأعرب الوفد عن تطلعه إىل . ل
نة"إحراز تقدما حنو إبرام معاهدة يف أرسع وقت ممكن مع توافق اآلراء داخل  ته ". للجا ته إلعراب عن مرو ـى  نوأ لكم هن

شات لألمام نا ناءة 1فع ا سامهة بصورة  قونوا�ه ا�لصة يف ا مل ب  .مل

يا"وأعرب  .556 يان اùي أدىل به " مبوفد زا يده  بعن تأ تعلق " وفد مرص"للي ية ف<  بKان األفر يابة عن مجموعة ا ي ل يقن ل
بذول من  ية" ئالريس"مللعمل ا يل طرح ورقة الرئاسة غري الر مسواألمانة يف  ا روح األخذ والعطاء اùي كام أبرز أيض. بس

ية إحراز تقدم يةابغأبدهتا الوفود  سات غري الر مس خالل ا تعني اع^د الويقة كويقة معل للميض . جلل ته لقول بأنه  تمت  ثوا ث ي لكم خ
 .قدما

يا"وأعرب  .557 بات املقدمة من "كينوفد  يده  للطل عن تأ ية" وفد مرص"ي بKان األفر يابة عن مجموعة ا يق ل ؤيد وقال إنه ي. لن
تخدام الويقة كويقة معل  ثا ث هم يف "للجنة"سـ شاركة بأ ها من ا نوا من خال تعاون اليت  س، وألقى الضوء عىل روح ا ل نفمتك مل ل
ناءة شات  نا بمفاوضات أو  ق ية إىل األمام. م ته معر عن أم5 يف إماكية وضع خطة معل 1فع هذه ا تمت  لعملوا ن لكم  .خ

بل موحضا وÚة نظره بأن "كوفد تريا"وحتدث  .558 ية قد وفرت أساسا للعمل ا ملقورقة الرئاسة غري الر واقرتح اع^د . مس
ية  مسالويقة كورقة معل ر  ".للجنة"ث

بل " وفد مو�كو"ّوعرب  .559 تازا للعمل ا شلك أساسا  يد اùي مت إعداده  نص الو ملقعن رأيه يف أن ا ممح ي ولفت ". للجنة"ل
نص بان أن هذا ا لاألنظار أيضا إىل رضورة األخذ يف ا سه حلق يف اإلدالء ملزيد حلسـ تفظ  هو  تطور، وهذا،  نف نص  لحي ف ل م

يه يف مرح` الحقة يقات  علمن ا نص يف ت× املرح`. لتعل يده  شريا إىل تأ ته  ـى  للوأ ي م لكم  .هن

شة اخلاصة " يوفد سورسا"ورصح  .560 نا سابق بعد ا يوم ا شاورات اليت جرت يف ا ثقت عن ا قبو� الويقة اليت ا مل ل ل مل ن بث بق
يةلورقة غري بل داخل . مس الر شلك أساسا للعمل ا تعني اع^د الويقة كورقة معل  ملقوأشار إىل أنه  ت ث نة"ي وكأساس " للجا

ية تقدم يف . ملسـتقبلللمفاوضات ا تعكس ا تطور مع امليض قدما، وأهنا  مترار الويقة يف ا لومىض يقول من الواحض ا سـ ل ث سـ
نة"املفاوضات يف دورات  ب`" للجا تام أع. ملقا شة خطة معل خلويف ا نا ناسب  يكون من ا تقاده بأنه  قرب الوفد عن ا مل سـ مع

تأ كمن أجل ا بل القريبعىلد يل شأن يف ا تاجئ يف هذا ا يق  تق  ملسـحتق ل  .ن

بث اإلذاعي ملعىن " وفد إكوادور"وقال  .561 ئات ا بث وركزت عىل حامية إشارة  للقد حققت الويقة هدف حقوق ا ي ل هث
يدي تعداده . لتقلا ته وا سـوأعرب عن مرو توحة ن شلك ويقة  نص كويقة معل عىل أساس أهنا  مفللموافقة عىل ا ث ت ث مترار ل سـمع ا
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تضمني الصك أحاكما تؤكد بطريقة عرصية ضامن اكفة اه^مات أحصاب املصاحل. العمل فهيا ية القصوى  لوشدد عىل األ . مه
يقات خاصة لويقة ساهامت و ثوأشار إىل عزمه تقدمي  تعل  .م

يا"وأعرب  .562 ها بوMئق أخرىعن" نيسـوفد إندو با يده للويقة كويقة معل، ويأمل يف إ ع تأ ت ث ث ثوقال إن املوافقة عىل ويقة . ي
رس من امليض قدما يف هذا األمر يل املفاوضات و ساعد عىل  سق  ييف هذا ا يل تعج ي  .ن

ند"ورصح  .563 ية " لهوفد ا ية الهنا تجرته مع الويقة اإلضا ئبأن موقفه احلايل مماثل  ث ب يث وقف الوفد مبBTAPفل . فردهح 
يدا ومىض بب يف وقوفه و ح يوحض ا ث املوافقة عىل ت× الويقة كويقة معل يف ت× رافضالس نة"ث وقال، إذا ما نظر املرء ". للجا

تاجئ ا1ورة  نة" من 23نإىل  بث"للجا ئات ا نوان اخلاص حبامية  يجد أنه قد ورد بوضوح حتت فقرة ا ل،  ي لع هسـ أكدت : " ف
نة جمددا الزتا�ا مبواص` ال ية العامة لعام للجا يف الصادر من ا يا مع ا باع هنجا قامئا عىل اإلشارات،  مجلععمل بإ تلك شـ لت ممت

بث 2007 ئات ا بث و ئات ا تحديث حامية  ل، إلعداد معاهدة دوية  ي ل ي ل هل ناهعرب الاكبالته يديامبع  واكن من رأي ". لتقل ا
يف ساق الويقة مع روح ا تلكالوفد عدم ا ث ناك .  الصادرلت توقال أيضا أن  يعة ت× املواده شأ من  بناقض يف املواد  ودلل . طن

يجب أن يكون  بين عىل أساس اإلشارات،  يدي مع بدائل ذات هنج  فعىل ذ% بقو�، يف حا¼ أخذ ويقة ملعىن ا م تقل لث
بدائل املطروحة  ي� ال يوجد يف الويقة أي من ا لناك بديل واحد عىل األقل يدمع هذا املوقف أو ت× الروح،  ث ها يتوفبه لر 

يف . هذا األمر سقة مع  تعامل مع ت× الويقة كام لو اكنت  ية ا تلكوتعجب الوفد عن  ت ث مل ية العامة"يفك ولفت األنظار إىل ". مجلعا
بث  بث اإلذاعي وا بدائل، ذكر يف حا¼ ا لأنه يف تعريف ا ل تضمن اإلرسال أيضا اإلرسال عرب عرب الاكبالتُل هوم أن  ي أنه من ا ملف

ساق . ، وهذا، ومن وÚة نظر الوفد، ال يعرب عن روح ت× املعاهدةشـبكة احلاسب اآليل تكام أشار الوفد أيضا إىل عدم ا
يدين من امحلاية مع ت× الروح نطاق أو ا ملسـتفأي من ا نارص . ل نت أيضا  باجة، كام  تقار الويقة إىل د عوأشار أيضا إىل ا تضم ي ث ف

بة يف و. جديدة مل يكن 1ى الوفد تفويضا من بالده بإجازهتا يفزيوية الرا نوات ا تذار  غأعرب عن عدم رضاه، وتوجه  ن تل لع للق
يف الصادر عام  تفق مع ا مت` وال  بين ويقة غري  تلكإبرام معاهدة مؤكدا عدم قدرته عىل  ت لث مك  .2007ت

ساحق الع^د الويقة كويقة معل "ئالريس"وأعلن  .564 يد ا تأ ث عن ا ث ل ي يقات اليت طرحت"للجنة"ل ُ، وللك ا أشار كام . لتعل
يان اùي أدىل به  ند"لبأيضا إىل ا تاد واقرتح". لهوفد ا شلك ا ية  شاورات غري ر تحرك حنو  ملعوجوب ا ل مس م بشأن هذه  ل

سأ¼ ب`  يف ت× املرح`ملا ند من جدول " للجنة"ملق وكذ% يف األعامل ا  .األعامللبحول هذا ا

ند  ند ا ند ا ند ا ناءات: : : : 6666للللببببا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا بات ودور : : : : للللتقتقتقتقيييي بات ودور ا بات ودور ا بات ودور ا     ))))تتتتمكمكمكمك̀̀̀`((((احملفوظات احملفوظات احملفوظات احملفوظات ملكملكملكملكتتتتا

ند  "ئالريس"دعا  .565 شة ا نا بالوفود  ق بات ودور احملفوظات6لمل ناءات  يدات و_ سأ¼ ا تعلق  ت ا ت ي مب للمكمل ثتق سـ  .ل

بات ودور " وفد أوروغواي"وذكر  .566 ناءات  يدات و_ شأن ا شاركة مع وفود أخرى  تأنه تقدم قرتاح  ت ي ب للمكمل ثتق سـ ل
ن يدات و_ ية ا شأن أ يقة  تثاحملفوظات، وو ي مه ب سـث جملس حق املؤلف 1و¼ "، نظم 2010وأضاف قائال، يف عام . اءاتلتق

شاركة مع "أوروغواي بات ومعاهدها"مل،  يات ا ت_حتاد ا1ويل  تلف اخلرباء ورؤساء ) IFLA ("ملكمجلع خماج^عا مع 
يح _قرت بحر الاكرييب من أجل  نطقة ا ية و بات ودور احملفوظات يف أمرياك الال سات ا نقمؤ م تن لملك ي ت . اح املذكور أعالهتس

با إىل  نة  بات ودور احملفوظات عىل جدول أعامل ا ناءات  يدات و_ نومىض يقول جيب أن يظل موضوع ا للج ت ت جي للمك ثتق سـ ل
ناءات لألشخاص  يدات و_ نفصل عن موضوع ا شلك  بحث، ولكن  سات ا تعلمي ومؤ يع ا ثنب مع موا م تج ي ب ل س ل سـض لتق

بوعات  .ملطالعاجزين عن قراءة ا

ياوفد "وأعرب  .567 بات ودور " مبزا ناءات  يدات و_ تعلق  سابقة ف<  يا�ت الوفود ا يده  تعن تأ ت ي ي ل ب للمكي ثتق سـ لل
يث . احملفوظات  ية  نا بKان ا برية  ية  بات ودور احملفوظات أ تيس ا حومىض يقول  م لتك لل ك مه ثني إملكت با حهنا توفر للطالب وا ل

ثقافة واملعرفة ية والوصول إىل ا لاملواد ا ـى . لتعلمي لكوأ بات هن بات جيب أن تكون قادرة عىل تقامس املواد مع  تته بأن ا ت مكم ملك
بات تعارة بني ا تأخرى من خالل _  .ملكسـ
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بات ودور احملفوظات اك" ئالريس"وأعلن  .568 ناءات  يدات و_ شأن ا تعن اع^د ويقة العمل  ت ي ب للمكث ثتق سـ ثويقة لل
SCCR/23/8 .يقات عىل يع املقرتحات وا شمل ت× الويقة  تعلو مج ث لت  .".SCCR/23/8 provث الويقة س

يا"وقال  .569 بات ودور " كينوفد  ناء ا بعض، وهذا وجب عىل أ هم ا بات إىل  ناء ا نارشون وأ تتاج ا ل ت ل ملكحي مملك ل بعض م
ية مع احرتام أحصاب احلقوق سن  هم  يام  ناحملفوظات ا حب بعمل تعلق اللزتامات اليت فرضت يف . لق ُوأعرب عن خماوفه ف<  ي

ناء ا ملاملايض عىل أ يةم نفات ا تخدام ا حملمبات ودور احملفوظات نظري إساءة ا ملص سـ بات ودور احملفوظات قد . كت ملكتوقال إن ا
س ية، وجيب أال تقع ا شورة قانوية وا ياب  ملوقعا فرسة ألوجه القصور يف قوانني حق املؤلف، ويف  ن م غ ناء ؤفي ية عىل أ مو ل

ية جتاه أي  سن  ترصفون  بات ودور احملفوظات اùين  نا حب ي يق قوانني حق املؤلف بدون تعمدملكت سري أو إساءة  بإساءة   .تطتف

يجري�"وأكد  .570 ية خلدمة " نوفد  سات ثقا بات مكؤ يوية ا ية ضامن  ية عىل أ بKان األفر مس مجموعة ا Mفتحد ح يق سم ت مه ملكل
تقدمة أيضا بKان ا ية بل يف ا نا بKان ا يس فقط يف ا تخدمني،  ملا ل ل ل مسـ ل ب. مل بغي أن  تطرد قائال،  توا ي نة"دأ نسـ نظر " للجا ليف ا

بات قادرة عىل احلفاظ عىل  بات، ويف ميكن جعل ا ناءات  يدات و_ سأ¼ ا شأن  تيف معاهدة دوية  ك ت ت ي م ب ملكل للمك ثتق سـ ل
ية تعارة ا ترياد املوازي وأدوات _ تفادة من _ ها و_ نفات وتوز با سـ سـ سـ ملكتملص  .يع

يا"توساءل  .571 نوب أفر يقوفد  يع ا" ج شة املوا نا ضعن إجراءات  ق ثتعلقة لويقة م وأضاف بأنه . .SCCR/23/8/provمل
ئ` أيضا يقات فقط، بل مت طرح أ ترص األمر عىل تلقي  نة ا1امئة مل  سـوخالل ا1ورة األخرية  تعل  .يقللج

يحظى بأولوية" ئالريس"ورصح  .572 ية  تعامل مع _قرتاحات ا سـبأن ا نص نة"وبعد ذ%، سوف تقوم . لل نظر يف " للجا ل
يقات عىل ت×  . _قرتاحات اجلديدةلتعلا

ية"وقال  .573 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا بات ودور احملفوظات هامة جدا" مل يدات  ناءات وا سأ¼ _ تأن  ي ت للمكم لتق ث . سـ
يام  نة"قواقرتح  شأهنا خالل ا1ورة " للجا رش اليت مت _تفاق  يع اإلحدى  يع يف قامئة املوا بلرتكزي الفعيل عىل بعض املوا ض عض

سابقة ترياد املوازيومىض. لا سأ¼ _ ية قد شددت عىل  ثال، فإن ا:موعة األفر يل ا سـ يقول، وعىل  م مل يقس وحث الوفد . ب
نة" تحق _ه^م به " للجا نظر ف<  ست حباجة إلهيا، وبدال من ذ% ا يا�ت العامة ألهنا  نظر إىل ا سـشدة لعدم ا ل ي ب ل يب لل

 .إلحراز تقدما

يابة عن " وفد تونس"وأعرب  .574  Mلنتحد ية عن اه^مه لقضا� عابرة احلدودم وأضاف بأن املعاهدات . يقا:موعة األفر
تعلق لوصول إىل املعلومات ال سـ< يف عرص  يا ف<  شلك حتد�  سأ¼ اليت  ناول ت× ا تعلقة حبق املؤلف مل  يا1وية ا حق ت مل ت مل يقل ت

نة للمعلومات يث ال يوجد أي حدود  ية  يا الر نولو يا معمق ح ج  .لتك

يده القرتاح " وفد إكوادور "وأعرب .575 تحدة"يعن تأ تصل الرايم إىل الرتكزي عىل بعض" ملوفد الوال�ت ا ت القضا� اليت 
بات ساءل الوفد وإلضافة. ملكت يام ت إىل ذ%،  رشح اقرتا�ا املعدلقعن  ية  با:موعة األفر  .يق

نفات" وفد مرص"ورصح  .576 هامة لالقرتاح هو موضوع ا ملصبأن أحد اجلوانب ا ميةل بات . ليت ا بغي عىل ا تومىض يقول  ملكي ن
ثل يف حتديد أماكن تواجد مؤلفي  تحدي ا ية ومواÚة ا ثقا ية وا ية وا تار يعة ا متودور احملفوظات إ�حة املواد ذات ا ل ل لعلم خي ل ملب ف لط

توفرة جتار� نفات اليت مل تعد  سحوبة أو ا مية وا نفات ا ما ملص مل  .ليتملص

يجري�"وشدد  .577 ية معا" نوفد  بات ودور احملفوظاتمهعىل أ يص  سأ¼ أنظمة العقود والرتا تجلة  للمكم وقال، يف . خ
ية حلق املؤلف نصوص علهيا يف القوانني الو ناءات ا يدات و_ يص حمل ا نالغالب، حتل رشوط العقود والرتا مل ت طي ثسـ  .لتقخ
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نغال"وأعرب  .578 ية" لسـوفد ا يده لالقرتاح املقدم من ا:موعة األفر يقعن تأ تق. ي ية وجود تدابري يعوقال إنه  شدة يف أ مهد  ب
يودا عىل  تدابري فرض  شلك هذه ا ية، ولكن ميكن أن  نفات ا بة  نا قية للحامية من أجل ضامن توفري حامية  لم ت حملم للمص سـ تقن

بات عىل الوصول إىل املعرفة  .ملكتقدرة ا

ية"ولفت  .579 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا تلفة" مل يع  خماألنظار إىل أنه قد مت حتديد موا يجري� ح. ض نيث حددت 
ية تدابري ا نغال ا مية، وحددت ا نفات ا ترياد املوازي والعقود، وحددت مرص ا ن_ ل سـ ملص لتقسـ ل نة"واقرتح الوفد عىل . ليت " للجا

تحرك وامليض قدما بدء ا لالرتكزي عىل موضوعني أو ثالثة  سكام شدد الوفد أ. ل ية معاجلة موضوع ا مليضا عىل أ بات ؤمه ية  تو للمكل
 . واحلفظ

ترصف " وفد مرص"ب وطل .580 شأن ا يحا  لتو ب ثالثة املقرتح الرتكزي حيالض يع األخرى خبالف املوضوعني أو ا ل املوا ض
تحدة"علهيام وفقا القرتاح   ".ملوفد الوال�ت ا

تني"وأشار  .581 س" جنوفد األر يع اخلاصة بلك من احلفظ، و مإىل أن املوا بات ودور احملفوظات واإلعارة بني ؤض ية ا تو ملكل
بات وتد شـهتاملكتا نا بغي  ية اليت  ـي من القضا� الر ية  نولو قابري امحلاية ا ي سـ مل ن ه ج ئيتك  .ل

نة" "ئالريس"وأبلغ  .582 تحديد األولو�ت" للجا يار  ية _تقاء و_ لبعدم بدء  ت ن  .خمعل

يا"وقال  .583 نوب أفر يقوفد  رش" ج يع اإلحدى  بل يق املوا سأ¼ احلفظ أوال  نطقي معاجلة  عمن ا ض م  .قمل

يةوفد الوال�ت ا"وأوحض  .584 يكتحدة األمر بل" مل تعلق خبطة العمل ا ملقبأن اقرتاحه اكن  يار موضوعني أو ثالثة . ي ختوأن ا
يمت  يع األخرى اليت  ساب املوا ستوافق اآلراء لن يكون عىل  ض ح شـهتاب قنا  . ف< بعدم

سأ¼ احلفظ" وفد مرص"وأيد  .585 شة  نا بدء يف  م_قرتاح ا1اعي إىل ا ق  .مل

نظام" ئالريس"وأعطى  .586 يةللماللكمة  ية ا1وية وغري احلكو مت احلكو  .لم

ث`  .587 ساخ"مموأقرت  ية حبقوق _ نظامت ا ن_حتاد ا1ويل  ن سـتللم بة قد تكون ) IFRRO ("ملع نا ناءات ا سـبأن _ مل ثت سـ
بغي أن يكون ألحصاب احلقوق احلق أيضا يف تلقي بعض األجور  باهتا ولكن  بات ودور احملفوظات ألداء وا نمطلوبة  يج للمكت

شطة اإلعارة يف حوايل واملاكفآت،  ثال، يف حا¼ أ يل ا نعىل  مل يص عىل .  بKا54بس يق أنظمة الرتا خكام جيب  تطب
تخدامات العابرة للحدود،  بغي أيضا سـ_ سلمي أو ينو متدين يف بK ا ثلهيم ا بل أحصاب احلقوق أو  تصدار تصارحي من  تا مم لسـ ملع ق

تالم  سخة من ويقة دويةألسـ_ سلمي يمت  لي  ث ن ناء، جيب أن يمت هذا  ويف حا¼.لت تخدامات مبوجب أي ا يذ ت× _ ث  تنف سـسـ ت
تالم، أو يف لكهيام سلمي أو _ رشيعات بKان ا ثالث خطوات يف  يار ا سـوفقا  ت ل لملع تعامل عىل حاالت . ت لومضت تقول، مت ا

بادرا ندما حددت ا سوق عىل أفضل وجه  تاحة يف ا مية أو غري ا نفات ا ساخ وإ�حة ا مل_ ع ل مل ملص ليتن ية ألحصاب سـت عت الطو
يص، نقطة _نطالق نح الرتا بات  يهنا تر خاملصلحة، ومن  ي ملب توفرة يف . ت مية وغري ا نفات ا نة وإ�حة ا ملتطلب حلول الر ملص مق ليتت

سارية يد ا تقا ية وغريها من ا بار األوضاع القانوية الو يا حمددا يأخذ يف _ باع هنجا و سوق إ لا ل ل ن ن ت ن ت طل ع مذكرة "وأشارت إىل . ط
تف يص امجلاعي اùي " امهلا سوق من خالل الرت توفرة يف ا نفات غري ا ية وإ�حة ا يا الر نولو تخدام ا خشأن ا ج لتك مل ملص مق سـ لب

نارشين و بات واملؤلفني وا يه لك من ا لوقعت  ت ها _حتادملكعل سخ اليت  ية حبقوق ا نظامت ا ميثلا نل ن وقد أعد .  يف أوروملعمل
متعني وشلك  بأحصاب املصلحة يف أورو ية جم يات منوذ ج طوعي اتفا توفر فهيا لك املطلوب يف ماكن واحد، ملراكزق ي عرض 

ية من خالل نظام  نظامت اإلدارة امجلا عوتديرها  هد . Arrow" آرو"م نظام عىل توفري الوقت وا جلومضت تقول يعمل هذا ا ل
بة  يف يف حتديد موقف احلقوق وأحصاب احلقوق  تاك سـوا ل يات ا% 95بنل تملقارنة مع اآل بحثلل لليدية  تدابري . قل تعلق  لوف<  ي

ية يه ت× اليت حددهتا  نقاط املر بغي أن تكون ا ية للحامية،  جعا ل ي نن شأن لتق بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  بمعاهدة الو ي ب ي
يل الصويت  .لتسجاألداء وا
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ث`  .588 بات ومعاهدها"مموأعربت  يات ا ت_حتاد ا1ويل  تام ) IFLA" (ملكمجلع يدها ا لعن تأ ل نة"قيام ي ية " للجا صبرفع تو
ية العامة"إىل  يا للمعاقني برص�2012يف عام " مجلعا نذ وقت . سـ لعقد مؤمترا دبلوما بات قد معلت  موأشارت إىل أن ا ملكت

رسة هلم بوعات يف توفري مواد  ميطويل جدا مع املعاقني برص� ومع األفراد العاجزين عن قراءة ا بغي إدراج . ملط  ،%ùينو
بات ع متدةملكتا يا�ت ا تحديد يف تعريف ا ملعىل وجه ا لك بةومضت تقول يف حا¼ . ل نة "غر ها جسالت يف أن" للجا ل يكون 

سجالت بأكرب قدر ممكن من املرونة يق ت× ا ياغة و تصف  يجب أن  لتابعة يف الصك،  سـ ص تنت ف تعني . م يوأشارت إىل أنه 
سخة املعد¼ من الويق)" 3(املادة دال"إلغاء  ثاملقرتحة يف ا يا�ت SCCR/23/7ة لن سمح ألحصاب احلقوق طلب  ب، واليت  ت

بات بعني _هتام متدين وا تخدمني ا سْخ، ومعام` ا تمجمعة غري حمددة عىل ا سـ ملكن ملعل مل َ يدها . ُ ث` _حتاد أيضا عن تأ يوأعربت  مم
ية ا1 ُلصك من شأنه أن يوفر املعايري ا1وية األسا سـ بات ول ناءات  يدات و_ تيا  ت ي للمكن ثتق سـ دور احملفوظات، ومبا يوفر لل

سن أحاكم تجاوز ت× املعايري ا1المرونة لKول األعضاء  تفق مع أو  ية  يهنا الو ُ يف قوا ت ت طن يد . نيان بغي  يوأضافت بأنه ال  تقي ن
يدي دون مربر يق أو  ثالث خطوات بهنج  يار ا سري  ينطاق  ض ل مع يف " ماكس بالنك"ويف هذا الصدد، مل يأخذ إعالن . تقتف

بار  يةعت_ يد _حتاد للهنوض . عمصاحل أحصاب احلقوق فقط، ولكن أيضا أبدى اه^ما للمصاحل العامة امجلا نت عن تأ يوأ عل
يع  تحقاق بني  توى _ تالف  يع األربعة من جدول األعامل وإعداد خطة معل تعكس اإلقرار  يع املوا مجشأن  سـ سـ ض مج مب خ

يع يص . ضاملوا يع الوفود عىل  متت لكمهتا  ختصوا بتشج شات خت نا ية ا تا وعدم إهداره وذ% عن طريق _لزتام مبوضو قو مل ع ق
رشين  سة وا لعخالل ا1ورة اخلا بات ودور " للجنة"م تعديالت اليت أدخلت عىل احملفوظاتملكتحول ا نظر إىل ا ُ وذ%  ل ل

ته _قرتاحات امل بات ودور احملفوظات وفقا ملا  تحقاق ا توى ا ية وارتفاع  سـاجلداول الز ت سـ سـ عكن ملكم قدمة من بعض ا1ول م
 ..SCCR/23/8 provثاألعضاء والواردة يف الويقة 

ث`  .589 بات"مموأعربت  ية  سة املعلومات اإللكرتو تمؤ ن ثالع^د الويقة " للجنة"عن شكرها ) eIFL.net(" للمكس
SCCR/23/8بات ودور احملفوظات يع ذات الص`  يع املوا شأن  يدا للميض قدما  بارها أساسا  ت  ض مج ب ملكت ج ومضت . ع

نني اùين ميكهنم  بل واملوا ية جزءا من الرتاث الوطين لعلامء ا بة الو نف احملفوظ بواسطة ا بح ا طتقول، لقد أ ن ت ملص سـتقص ململك ط
بات توفر ت× ا شاف املوارد، واليت ميكن فقداهنا ما مل  تإعادة ا ت ملكت يدة . ك ـي من األمور ا يدات  ناءات وا جلإن _ ل ي هت لتقث سـ

بحث و ساعد عىل ا لاليت  توى احمليلت ية عىل ا تاكر فضال عن ا سـاإلبداع و_ من ملب ثالث . لت يار اخلطوات ا يق  للقد أحضى  مع تطب
ناءات  تغرية ملعاين ت× احلقوق و_ سريات ا ناءات إلضافة إىل ا تلف احلقوق و_ تلفة عىل  ثيف املعاهدات ا تث مل تف ت خم �سـ ل سـ

باس والغموض يا لال نا تمصدرا  لت م نة"جيب عىل . م شأن هذا املوضوع املعقدإع" للجا سة عن . بداد توجهيا  ث` املؤ نت  سوأ مم عل
شأن املعاقني برص� بب لعدم امليض قدما يف إبرام معاهدة  بات ودور احملفوظات  تخدام ا يد عىل ا ها ألي تأ بر ت سـ سك كفض . ملك

هدت لقرار القضايئ الصادر مؤخرا من  يا"ستشوا تعام" لعلاحملمكة ا ندا واùي قىض بأن ا ليف  ل العادل هو حق من حقوق ك
تخدم  .ملسـا

ثل  .590 ية"مموأعلن  يا املعر سة ا1وية لإليكولو فاملؤ ج ل يقات اليت أدىل هبا ) KEI(" س ته عىل ا لتعلعن موا وفد الوال�ت "فق
تحدة بات ودور احملفوظات" ملا شأن ا شات  نا بدء ا تشأن حتديد مجموعة صغرية من ا:االت  ب ق مل ل تعني عىل . ملكب يوأضاف بأنه 

يدة " ملحق برن"جتنب األخطاء اليت حدثت يف " لجنةلا" ثري من اإلجراءات املرهقة واملعقدة وا تحداث ا يث ا ملقمن  لك سـح
ترياد . لألشخاص املعاقني برص� يف املعاهدة بادل عرب احلدود و_ سأ¼ ا شات اخلاصة  نا سة ا ثل املؤ سـكام أيد  ت مب ق مل س لمم

نا. املوازي بKان ا بغي عىل ا لومىض يقول  ل شمو¼ ني سلع ا ية املوازية وا تجارة العا ملية أن تكون قادرة عىل _خنراط يف ا ل مل ل م
بKان ذات ا1خل  ية وا نا بKان ا تجارة املوازية اليت تذهب من ا ناك حواجز بني ا بغي أن يكون  لحبق املؤلف، ولكن  ل ل ل ه مي ن

شابه لألسل بKان يف أسلوب  تفاضيل يف ا سعري ا ماملرتفع من أجل حامية ا ل ل يةلت يدال بع مع العقاقري ا نوب ا لص  .ملت

ثل  .591 يوية إحراز تقدم رسيع لوضع صاك للمعاقني برص�، ) ICA" (ا:لس ا1ويل للمحفوظات"مموأقر  ية و حبأ مه
بذول يف هذا _جتاه بات ودور . ملورحب اله^م ا رشوع إعداد صاك لصاحل ا ملكتوأعرب عن تطلعه أيضا إىل العمل عىل  م

يان ومربطان يدعوان لوجود دور احملفوظات، وحتديدا للحفاظ . سـتقبلملاحملفوظات يف ا ناك هدفان أسا تومىض يقول  سـ ه
تخدام ت× اإلبداعات  سامح  بل وا شورة من  شورة، وا ثرية غري ا سجالت ا سـعىل ا ل ن ن قل مللك هور بواسطةمل يا مجل ا لحا
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بال بريا يف. مسـتقو بات ودور احملفوظات دورا  بت ا كومىض يقول لقد  ت هِملكلع شلك اùي  ُيْظ دمع حق املؤلف   ا1ور رل
بدعني يةأيضا  و،للماحملوري  تصاد�ت العا مليف الهنوض ال ومع ذ%، ميكن حلق املؤلف إعاقة دور احملفوظات يف أداء �ا�ا . ق
ية العامة ت. سـاألسا شورة ومجموعات احملفوظات خاضعة حلق املؤلف، و حيما يزال العديد من الوMئق غري ا اج األمر يف غالب ملن

توبة عىل ورق ال يقاوم عوامل الزمن، أو  ية احلفاظ عىل الويقة ا سخا  يان إىل احلصول عىل إذن أو ترصحي لعمل  ملكاأل ثح بغ ن
يق جديد ية  سـإعداد وMئق الكرتو  .ويف بعض احلاالت، يصعب احلصول عىل هذا اإلذن. بتنن

ثل  .592 نارشين يف جمال ال"مموأعرب  للا:موعة ا1وية  يا والطبل نولو جعلوم وا ثالث ) STM(" لتك يار ا يده  لعن تأ ملع ي
يص كحل من احللول يق الرتا رشيع الوطين  نح املرونة يف ا ية برن واùي  خخطوات يف اتفا بق تطمي لل تدرك قائال، ال يعىن . ت سـوا

نة يدات  ناءات و يق ا يهذا أن ا:موعة ا1وية ال تدمع  ي ت ب معل سـ تقتط تعدون . ث نارشين  سـوقال إن ا يل ت× مل شة تفا صنا ق مل
ية اخلاصة ياق الظروف الو توصل إىل حلول حمددة يف  ناك سعي  ندما يكون  يدات  ناءات وا ن_ سـ لل ه ع ي طت لتقسـ وأضاف . ث

نة"ما يزال عىل  بات ودور " للجا ناءات  يدات و_ شأن ا شاهتا  نا توى معني من ا1قة يف  تالوصول إىل  ت ي ب ق للمكسـ ثتق سـم لم
تاكرا واليت جتمع بني ومىض يقول إن دور . احملفوظات ية وا نا تقين تعمل يف أحد من أكرث احلقول د رش العلمي وا با م ي يكل لن

يا املعلومات نولو ية و جاألعامل األد تك ية، يواصل �رشي ا:موعة . ب ثورة اإللكرتو يعة ا نويف  ل يل ) STM(طل تشكمتكني و
باكت املعلومات تخدامات  شـا تاب _لكرتو. سـ تطرد قائال، حيقق سوق ا لكوا رشاء سـ تلفة  للين منوا وتطورا يف مناذج  خم

بل. واإلعارة باق ا نب ا ناية كرضورة  ناءات املوضوعة  هر _ ياق،  تقويف هذا ا ت ث ملسـتظ س تج بع ت لسـ سـ ثالث . ل يار ا لوقد مسح  مع
ها  تصدي  يه الكفاية يك يمت ا شاهبة مبا  ية دامئا  شالك الو تواز�، ومل تكن ا تخدام هنجا  بل  لخطوات من  ف م لق ت ن مل مسـ بنفس ط

ية املرونة يف أي صك اكن. األسلوب هر أ مهوهذا،  تظ ّإن أفضل ما يقدم كخدمة للصاحل العام للوصول إىل املعلومات . ل َ ُ
ية شورات جديدة وخلق خدمات معلوما تحداث  يع ا تعلمي هو  بحوث وا توا ن سـ شج ل مل نص فقط . ت ية ا لوييل ذ% يف األ فضل

سابق وجوده ناءات للمواد املوجودة وا لعىل ا ثت  .اسـ

ث`  .593 بات حلق املؤلف"مموأعربت  شات ) LCA(" ملكترابطة ا نا قعن تقديرها  يضةللم يدات ملسـتفا شأن ا ي  لتقب
ناءات نص املقرتح للامدة . سـتثو_ ياغة الواردة يف ا شدة ا بات تعارض  لورصحت بأن رابطة ا لص ب ثيف ويقة العمل " دال"ملكت

SCCR/23/7يا�ت مجمعة ألحصاب احل توفري  تعلق  ب ف<  ب تفكري ي نارشين إىل إعادة ا يث أن ذ% من شأنه دعوة ا لقوق،  ل ح
سجالت احملفوظة أو يف مدى املالمئة  يفاء ا يك يف جودة ودرجة ا متدة  يا�ت  بات  لمرة أخرى يف إجراءات ا س تت شك تكك للملك مع

تقايض للتعامالت والهتديد للجوء  تقارير ت× عىل ت. لل سجالت وإعداد ا شطة حفظ ا نطوي أ لكام  ل ن برية، يكون من ت يف  كاك ل
بات إىل اإلقرار بعدم  ث5 مما يدفع العديد من ا تاألفضل رصها يف جمال توفري اخلدمات، فضال عن العبء اإلداري اùي  ملكمت ف

شف . األخذ به يا�ت ا:معة اليت يراعى فهيا عدم ا ناك ما يعرف  ية، مل يعد  يا احلا نولو لكوعالوة عىل ذ%، ومع ا ب ه لل ُ ج لتك
يةاملعن  ية عىل ت× لشخصعلومات ا ندسة ا ية لقدرة األفراد عىل إجراء ا سـ، نظرا لوقوع عدة انهتااكت خطرية للخصو ه لعكص ل

ية باط املعلومات اخلاصة واملمزية  يا�ت وا شخصا ت للب سـ يدات SSCR/23/8ثأما خبصوص الويقة . نل شأن ا ي،  لتقب
ث` الراب بات ودور احملفوظات، أعربت  ناءات  ممو_ ت للمكت ث يةسـ تا سائل ا يد عىل ا تأ تقادها بوجوب ا لطة عن ا ل مل ك ل حق : ع

تخدامات عرب  شأ، و_ نظر عن بK ا سخة بغض ا يع أول  توزيع حال  نفاذ حق ا نفات وا بات يف إعارة ا سـا ن ل ن ب ل س ملص ملت تملك
مية من  نفات ا تخدام ا تلفة، وا بKان ا بات ا بات بواسطة  ليتاحلدود عن طريق اإلعارة بني ا ملص سـ � ل ت مكت بات، ملك ملكتبل ا ق

ية  تخدامات ا ية لال نولو تحايل عىل تدابري امحلاية ا بات ألشاكل احلظر املفروض عىل ا ناءات واسعة  ميوا سـ ل ت لتعلت ج تك لث للمك سـ
بات اليت  ناءات  ية وا يا الر نولو تخدام ا تواحلفظ  ت مق للمكسـ ثل ج تعاقديةتغلبت عىل سـتك يود ا لا  .لق

ثل  .594 بات اإللكرتو"ممورحب  ناعة احلا نية  سـ ص نة"بعمل ) CCIA ("ية وأÚزة _تصالمجع يف هذا املوضوع " للجا
هام ياغة املقرتحة . لا تحدة و_حتاد األورويب اليت تعارض ا ته جتاه مداخالت وفود لك من الوال�ت ا لصوأعرب عن د مل هشـ

نة لوسطاء اإلنرتنت شأن املالذات اآل يجري�  ممن  ب ياغة املقرتحة بوضوح . ن نطق لصوأضاف بأنه يرى متزي ا تفقملا  يوتصممي 
تجرييب لروعة.ملوضوعمع جمال هذا اخصيصا  يل ا ل كام متزي ا1 بكة إنرتنت �بضة . ل هدف هو  شـومىض يقول، إذا اكن ا ل

نة للوسطاء اùين يعملون  ية، فإن توفري مالذات آ تصادية و_ج^ ية _ ثرية من اخلدمات وفرصا  ياة تقدم أنواعا  م عق من ك للتحل
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نه عىل اإلطالقعىل إ�حة ال تني أو . عوصول إىل املعلومات ال غىن  تعلق القرتاح ا1اعي إىل الرتكزي عىل  يوأخريا، وف<  قضي
يث توفر  ية من  يقات ا تدامة وتدمع  شات شام` و نا ت× ا ية  يجة الهنا ية أن تكون ا ثل ا حثالثة، طالب  مجلعت تعل سـ ق مل ل ئ ن مجلع ممم ل

ياجات املع نح األولوية ال تخطة معل   .اقني برص�حمت

ثل  .595 متع"مموأعلن  يا�ت اليت أدىل هبا لك من ) CIS" (:مركز اإلنرتنت وا نه مع ا لبعن تضا يات "م مجلع_حتاد ا1ويل 
بات ومعاهدها يا املعرفة"و" ملكتا سة ا1وية إليكولو جاملؤ ل بات "و" ا:لس ا1ويل للمحفوظات"و" س ناعة احلا سـية  ص مجع

ية الق"و "وأÚزة _تصال يةمجلعا بات اإللكرتو نانوية للحا سـ بغي أن . SCCR/23/8ث وأثىن عىل اع^د الويقة "ن ينومىض يقول 
ثل حمفوظات اإلنرتنت، ُت بات ودور احملفوظات عىل اإلنرتنت،  ية وا نفات الر تع ا نة اه^ما خاصا لضامن  مويل ا ت مق ملص مت ملكللج

يدية بات ا نوحة  تقلنفس امحلاية ا ت ملم لب يث وأعرب عن عدم مو. للمك ثالث خطوات  يار ا يق جدا  سري ا ته عىل ا حا لفق ملع لض لتف
ية  نصوص الو يدات بدال من اإلفراط يف ا ناءات وا صفبغي عىل ا1ول األعضاء أن حتافظ عىل املرونة مضن _ ث لن ي ت لتقي سـ

تلئ إلجراءات واملواصفات ية اليت  متا مية ا. حلمك بات ودور احملفوظات تعزيز  ملومىض يقول جيب عىل ا قت ية، ملك حملمنفات ا ص
يق ذ% ساعدها عىل  يدات يه األدوات اليت  ناءات وا حتقو_ تث ي لتقت ته قائال لكام أرسع أحصاب حق املؤلف . سـ تمت  لكموا خ

بات ودور احملفوظات يد ا تيف حماو¼ عدم  ملكي سخ - تق سوق وتوفري ا توفر يف ا تعلق األمر ألعامل اليت ال  ندما  ن وال سـ<  ل ت ي لع
ب ية  لل_لكرتو يةن نا مKان ا ية-ل تجارية فضال عن املصلحة العامة العا هم ا مل لكام اكن ذ% أفضل هلم وملصا ل  .حل

ية"ولفت وفد  .596 بات اإللكرتو ية القانوية للحا نا سـ ن تقدم اùي أحرز يف دفع املفاوضات ) CLA(" مجلع ُاألنظار إىل ا ل
ناءات ل يدات و_ ية  تثاخلاصة بوضع حد أدىن من املعايري األسا ي سـسـ شلك . ألمامللتق يع  يمت معاجلة ت× املوا بوقال إنه  ض س

تحقاق توى _ نفص` وفقا  سـأفضل يف معاهدات  ملسـ يا يف لك موضوع 1فع املفاوضات، . م تا اك يص و تعني  فويف حني  ق ختص ي
توصل إىل اتفاق يف  هم هو ا لإال أن ا نة"مل ية إىل " للجا صشأن رفع تو ية العامة"ب  خبصوص إبرام معاهدة لصاحل" مجلعا

ندا، . األشخاص املعاقني برص� يا يف  كوأشار إىل حمك اكن قد صدر عن احملمكة ا تعامل العادل من خالل "لعل ليعد ا
توازن  تخدم من أجل احلفاظ عىل ا ناءات األخرى يف قانون حق املؤلف، هو حق ا ثل سائر _ ناء،  ل_ سـ ت ملت سـ ثسـ م ث

تخد سلمي بني مصاحل أحصاب حق املؤلف وبني مصاحل ا سـا شأن ". منيملل ية  تحرك حنو تو بوحث الوفد يق الوفود عىل ا ص ل
يدات  يجة املفاوضات اخلاصة  يه بفارغ الصرب  تظر  يصك معاهدة لصاحل العاجزين عن القراءة، هذا يف الوقت اùي  ن لتقي ت ف ن

بات ودور احملفوظات ناءات  تو_ للمكت ث  .سـ

ثل  .597 نارشين"مموأشار  ية ا1وية  للا ل يا) IPA(" مجلع يا""ن اùي أدىل به لبإىل ا بات ودور احملفوظات "" كينوفد  ملكتعىل ا
نارشين يد جدا للعالقة بني أحصاب احلقوق وا يه بقو� أنه وصف  لواùي علق  بات من . جعل العمالء أمه ملكتومىض يقول إن ا

نارشينللعديد  يع ا ناطق  ثري من ا نارشين، ويف  لمن ا مجل مل ك تحدة"وأيد اقرتاح وفد . ل نح أولوية " ملالوال�ت ا يف مالرايم إىل 
بات ودور احملفوظات، وعلل ذ% ا رش موضوعا املطروحة خبصوص ا تتعامل مع بعض املوضوعات من أصل اإلحدى  ملكل ع

بات ودور احملفوظات ال ختضع إلطار واحد شلك ملموس . ملكتبقو� إن القضا� اخلاصة  يع  بيث تؤثر بعض من هذه املوا ض ح
تجارية  بغي أن يرتكز معل لعىل العالقة ا بات وأحصاب احلقوق، و ينبني ا نة"ملكت شلك جزءا من " للجا يع اليت ال  تعىل املوا ض

نارش بة وا لت× العالقة بني ا يذ ذ%، جيب مراعاة أمرين. ملكت بني، : تنفويف حا¼  نأوال، توÁ املصلحة العامة عىل � اجلا
يق الغرض مهنا،  بات عىل  هار قدرة ا حتقسواء يف إ ولكن أيضا مع ضامن احلصول عىل رضا أحصاب احلقوق جتاه ملكتظ

بات ندة . ملكتا ثفة  شات  نا ثف للمعلومات و بادل  يع  بدأ العمل يف لك موضوع من ت× املوا يا، جيب أن  Mت مك م مك ست ق ب ض ي من
باب اليت أدت إلهيا شالك، وما يه األ سـإىل األد¼ حول ما يه القضا�، وأين تمكن ا  .مل

يةمجعية ممثل "وأعرب  .598 ي� ئقطاع األفالم ا توازن ) MPA(" لس تصف  نظومة حلق املؤلف  توصل إىل  يده  لعن تأ ت لل مي
بات ودور  يدات لصاحل ا ناءات و تضمن ا توفر فهيا حقوق حرصية قوية فقط، بل أيضا  توجه العميل، وال  توا ي ت ت ي ملكل تق ث سـ

ية توصلوا إىل . احملفوظات رشاكت األعضاء يف ا مجلعواسرتسل قائال بأن ا يع أحناء ل ية مع دور حمفوظات األفالم يف  مجاتفا ق
ية احلفاظ عىل األفالم نطلق تقديرمه أل مهالعامل، وهذا من  ية من العدم ولكهنا . م ناءات الر شأ _ مقومىض يقول، ال  ت ثن سـ ت
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ية توفر فهيا حقوق ر ئة  مقتاج إىل  ي ب بات ودور احملفو. يحت يدات  ناءات وا تجيب أن يمت ممارسة _ ي للمكت لتق ث ظات يف إطار من سـ
ثالث خطوات يار ا ل_عرتاف حبق املؤلف واحرتام إطار حق املؤلف ا1وية مبا يف ذ%  مع ية أيضا عىل . ل ثل ا مجلعوشدد  مم

يا�  يه أ شار إ متع املعلومات واùي  رشوع  يازات  ية ا شة  نا ية  حأ لم ي ت قض ق جممه م  .منملالذ اآلم

ثرية" ئالريس"ولفت  .599 نودا كاألنظار إىل وجود اقرتاحات  شة  نا رشوع يف  شأن حماو¼ ا ب مقدمه من عدد من الوفود  ق مب ل
يع حمددة  .ضحمددة خاصة مبوا

نة"عام إذا اكنت " وفد اجلزائر"توساءل  .600 شة لك موضوع عىل حدة" للجا نا قبدأ يف  مس  .ت

إلجياب" ئالريس"ورد  .601. 

يا"وأعرب  .602 نوب أفر يقوفد  يع"ج تقاده بأنه ال ميكن حتديد أولو�ت املوا ض عن ا  الواردة يف ع
شة سابقة.SCCR/23/8 Prov ثالويقة نا ق، دون احلاجة إىل  بل . م تاحف يف العمل ا تعني تضمني ا ملقوساءل عام إذا اكن  مل ي ت

بات ودور احملفوظات  .ملكتإلضافة إىل ا

ية امليض قدماالقرتاحات اليت قد�ا " ئالريس"ّوذكر  .603 كيفشأن  شأن قفومىض يقول جيب عىل الوفود حتديد موا. ب بها 
يق تقدما يع حمددة إذا ما أرادوا  حتقموا  .ض

متدة " وفد مرص"توساءل  .604 ملععام إذا اكن قد مت تضمني _قرتاحات اجلديدة اليت قدمهتا مجموعهتا يف ويقة العمل ا ث
SCCR/23/8. 

إلجياب"ئالريس"ورد  .605  . 

ية"وطلب  .606 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا  .جلديدةتكرار املقرتحات ا" وفد مرص"من " مل

نفات " وفد مرص"وقال  .607 ثالث، أماكن حفظ ا ملصإن _قرتاحات اجلديدة تدور، عىل وجه اخلصوص، حول املوضوع ا ل
شأن احلق يف  رش  بات ودور احملفوظات؛ واملوضوع احلادي  يدات  ثامن، ا رسة؛ واملوضوع ا با ت ي عل للمك تق لي نفاتمل  .ملصترمجة ا

ند  ند ا ند ا ند ا ناءات: : : : 5555للللببببا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا سات : : : : للللتقتقتقتقيييي سات مؤ سات مؤ سات مؤ تعلمي سسسسمؤ تعلمي ا تعلمي ا تعلمي ا بحث للللا بحث وا بحث وا بحث وا  ))))تتتتمكمكمكمك̀̀̀`((((للللوا

ند " ئالريس"أشار  .608 بحث5لبإىل ا تعلمي وا سات ا ل من جدول األعامل اخلاص مبؤ ل  قياموأفاد بأنه قد مت _تفاق عىل . س
ية اليت طرحهتا " ئمجموعة أصدقاء الريس" تلف _قرتاحات ا نصيع  خم لتجم نة"ب تقرير " األمانة"ودعا ". للجا تعراض ا لإىل ا سـ

تاجئ هذا  . العملبناخلاص 

يةقد عقدت اج^عني، ورشحت " ئمجموعة أصدقاء الريس"أن " األمانة"وأفادت  .609 رشوع ويقة العمل اليت مت بنِ ث  م
ها  .يعتوز

يا"واقرتح  .610 ندة " نيسـوفد إندو تلفة عن املقرتحات ا يع ا شأن املوا تلف الوفود  يقات اليت أدلت هبا  ستفصل ا � ض ب خم ملتعل ل
نص الفعيل  .لإىل ا

ية–مجهورية (ن إيرا"وطلب وفد  .611 ية عن مقرتحات )" م إسال يقات ا يوية فصل ا مس ا:موعة اآل Mنصتحد تعل لسـ ل م
نصوص القانوية نا يف . ل توامئ متاما مع  تلكوقال إن هذا الهنج  ية العامة"م نص" مجلعا سا عىل ا لواùي يدعو إىل العمل تأ . سي
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شلكه احلايل لغموض وعدم الوضاتصافوأعرب عن أسفه يف  نص  ب ا ته قائال، إذا اكنت الوفود ملزتمة . وحل تمت  لكموا خ
يذ يجب علهيا أن تقدم ويقة ذات معىن وقاب`  ساواة،  نفلعمل عىل أساس ا للتف ث  .مل

ند"وأعرب  .612 يان اùي أدىل به وفد " لهوفد ا ية–مجهورية (إيران "لبعن اتفاقه الاكمل مع ا مس مجموعة )" م إسال
يوية بKان اآل سـا توضع يف ومىض يقول، جي. ل يقات العامة  ية، أما ا ية العادية يف احلوايش ا يقات ا فب وضع ا تعل سفل نص لتعل ل ل ل

هم الثويقةهناية ال يكون من الصعب جدا  ف، وإال  بات ودور -وميكن لKول األعضاء. ثويقةسـ ثل ما مت يف ويقة ا ت  ملكث م
ند -احملفوظات تعلمي  يق عىل ويقة ا ع إجراء أي تصويب أو اإلدالء بأي  ل ث سة تعل نظر يف اع^دها كويقة معل يف ا1ورة اخلا ما ث ل

رشين من اج^عات  نة"لعوا  .2012واملقرر عقدها يف نومفرب " للجا

ية"ولفت  .613 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا ند وإيران تاألنظار إىل ا�اوف اليت أعرب" مل  –مجهورية (له عهنا وفود ا
ية ية إىل جعل ا). مإسال يده للروح الرا تأ مورصح  ي يذ كويقة معلب ثلويقة قاب`  ناك ثالثة أمور . للتنفث تطرد قائال بأن  هوا سـ

تاجئ: مازالت معلقة تعامل مع الويقة عىل ضوء ا يه ا ثالث،  نوان الويقة؛ وا ثاين،  ية الويقة؛ وا نأحدمه،  ث ل ل ث ع ل ث لب يف  .كن

تا نظر " وفد مرص"وأشار  .614 يا�ت الوفود األخرى ال فإىل  نة"ب توجه حنو إىل أن ا:موعة األ" للجا ية ترغب يف ا لفر يق
شأهنا يت  يقات اليت أد ية عن ا بفصل _قرتاحات ا ل تعل ُنص ل شكر للك من . ل يه الوفد  للوعىل الرمغ من تو مجموعة أصدقاء "ج

ية الويقة غري واحضة" األمانة" و"ئالريس"و" ئالريس يع معقدة و ية ا ية، إال أنه قال إن  ثهد اùي بذل يف ا ب تجم معل نلعمل لللج ُ .
يذ،ومىض بارات العامة القاب`  شري إىل بعض _ ية اليت  ناوين الفر بداية مع بعض ا للتنف يقول، اكنت ا ت ت ع لع  تلهتامث  عل

يع شأن ت× املوا يقات عامة  يع أخرى، ومن بعدها جاءت  ض_قرتاحات املقدمة، مث موا ب تعل يقات . ض تاكمل بني ا تعلاكن ا لل
يع و_قرتاحات ا يقات العامة واملوا ضوا تعامل معهلتعل لية معقدا إىل احلد اùي يصعب ا بكام أشار الوفد أيضا إىل أنه وي� . لنص

تجارهبا  سري  ية ملواقف الوفود أو  يقة إما فقرات و نونه بلفظ مقرتحات، إال أهنا اكنت يف ا لاكنت بعض الفقرات  تف صفمع حلق
ية، ومن األفضل فصل ت× األمور ن"ومىض يقول، وكام أشار . طنالو نيص ذاته، "دلهوفد ا بدأ الويقة ملقرتح ا بغي أن  ل،  ث ت ني

نفصل يلحق عىل الويقة ية أو يف جزء  ية  سجل كحا يقات حمدده وخاصة به، ميكن أن  ثمث ويف حا¼ وجود أي  سفل شـ ت متعل ُ .
تحدة يا والوال�ت ا بل إندو يط الضوء علهيا من  ملكام أشار الوفد أيضا إىل ثالثة أمور مت  سـ يسل نت نوان، وا: ق لا تاجئ؛ لع نية وا لب ن

ته عىل احلاجة إىل  شاتامزيدإجراء فقوأعرب عن موا نا ق من ا  .مل

يه"وأعرب  .615 تة اكنت حماو¼ لوضع أساسا " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  قعن اتفاقه عىل أن ويقة العمل املؤ ث
ها الغموض شات ولكن ا نا ساعدة يف إجراء ا نفية الويقة ميكن من خال� ا كتن ق مل مل ث ولفت الوفد األنظار إىل .  يف بعض األجزاءلب

نب إضافة  نص؛ وهذا اقرتح الوفد  ند إىل ا شات عىل أساس العمل ا نا تعني إجراء ا يف اكن  تىض ا جتأهنم و ل س ق مل ي لتلك ت ملمبق ل
نصوص القانوية أو _قرتاحات ثل ا نص  ند إىل ا نئات جديدة ألعامل  ل ل مس ت ندا إىل . تف يف اكن معال  ستوأضاف أن ا متلك ل

بين ا ساهامهتا يف هذا العمل ا شلك اùي تقدم من خال�  ية يف أن تقرر ا ملنص، وأن للك دو¼ عضو اكمل احلق والصال م ل حل
نص ية . لعىل أساس ا ساواة، واليت أMرها العديد من الوفودمبدأمهويف ذات الصدد، أشار الوفد إىل أ ومىض يقول، أما . مل ا

ثال، يف ص يل ا ملخبصوص الوضوح، وعىل  سم اخلاص بـ 17فحة بس لق من الويقة يف ا تخدامات"ث سم الفرعي " سـ_ لقوحتت ا
ية" ندسة "سـخارج الفصول ا1را بث وا ئات ا نفات اليت تقد�ا  يالت ا ثل  يدات  ناك إشارات إىل  ه، اكنت  ل ي ملص سج ي له هتق ت م

بكة _تصال تداخل أو اإلرسال من خالل  يل ا يات ألغراض ا يك الرب ية أو  شـا مل شغ جم تسـ للعك  مع أطراف أخرى عن تفك
تصل بأجزاء  ناك خماوف مماث`  ية، وقد اكن  بحوث ا يط؛ ومن الواحض أال يربط لك هؤالء لرضورة مع ا تطريق و ه مي ل ت لتعلسـ

شة الويقة اخلاصة . ثأخرى من الويقة نا ناء  تخدمت أ شاهبة للطريقة اليت ا شـهتا بطريقة  نا يع  ثواقرتح الوفد حتديد موا ق ث سـ م ق مل مض ُ
بات ود  .ور احملفوظاتملكت

يقات واع^د نص العمل" وفد الاكمريون"وقال  .616  .لتعلجيب حذف ا



SCCR/24/12 Prov. 
101 
 

ته ثويقةحباجة ال" ئالريس"وأقر  .617 يعا لاكفة ما  يث اكن  تلق إىل مزيد من العمل،  يع "األمانة"جتمح ض، ومت إعداده وفقا ملوا
ية–مجهورية (وفد إيران "وأشار إىل _قرتاح املقدم من . خمتلفة ية بإجراء بعض وا)" م اإلسال يقند وا:موعة األفر له

شات نا قا ية الويقةمل ية خبصوص  ث غري الر ب  .نمس

ند  ند ا ند ا ند ا بث""""حامية حامية حامية حامية : : : : 7777للللببببا بثئات ا بثئات ا بثئات ا لئات ا لي لي لي     ))))تتتتمكمكمكمك̀̀̀`((((" " " " ههههي

ها بعد "ئالريس"ّذكر  .618 سابق ومت  يوم ا ية يف ا ية غري الر نظر يف الورقة الرئا نقيح ا1ول األعضاء بأنه قد مت ا ل ل مس سـ تل
شاورات سؤا. مإجراء  لوقال لقد طرح ا نة"ل عىل ُ ية كويقة معل لألعامل " للجا ية غري الر ثشأن إماكية اع^د الورقة الرئا مس سـ ن ب

تعلق مبوضوع حامية  نة ف<  ب`  يا للج بث"ملق لئات ا ناك توافق عريض يف اآلراء الع^دها كويقة معل، عىل الرمغ ". هي ثواكن  ه
نة"" ئالريس"أبلغ كام . من اعرتاض أحد الوفود نا" للجا توافق ما يزال قو�ثبأنه وأ ية، اكن ا شاورات غري الر لء ا مس تام . مل خويف 

سة عامة" ئالريس"لكمته، اقرتح  شلك رمسي يف  جلاع^د الويقة  ب  .ث

ند"وأعرب  .619 ية أخرى " لهوفد ا يك، ومن � يا وا نوب أفر بذو¼ من لك من  هود ا يق  حعن تقديره ا يق ج سـللج مل ملكلعم
يان ية يف ّوذكر األعضاء بأنه قد تقدم ب. لا ها ردا عىل الورقة غري الر يحات اليت مت تقد تو مسطلب يقيض بوجوب وضع ا ض ميل

نص اخلاص بويقة العمل ثمنت ا نص إىل . ل تاج هذا ا سوف  نص كورقة معل،  لوإلضافة إىل ذ%، ويف حا¼ اع^د ا حي ف ل
شأنه، كام أن عددا من القضا� يف حاجة إىل إيضاح شة  نا بإجراء  ق به، يف املقام األول، هو نقل وشدد الوفد عىل . م طلأن 

ية توى عىل معلومات أسا نص األسايس ألهنا  سـاحلوايش اليت وردت يف الويقة إىل ا حت ل  .ث

ية"وأعرب  .620 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا يده لطلب "مل ند"ي عن تأ نص "لهوفد ا نقل احلوايش إىل منت ا ل، وذ% بأن  ُت
ناءما حرصا عىل توافق اآلراء والقدرة عىل امليض قد  .ببأسلوب 

ية–مجهورية (وفد إيران "وأعرب  .621 توحة ألي نوع من _قرتاحات، حىت ")م اإلسال همه بأن الويقة ما تزال  مف عن  ثتف
ت× _قرتاحات يف مرح` الحقة تقدم  بولو مت ا  .ل

ية يف " وفد الربازيل"وقال  .622 نص وفقا القرتاح منت لنصبأنه يؤيد إدراج _قرتاحات ا ند"لا تعلق ".لهوفد ا ي وف< 
بل الوفود بعد اع^د  يقات من  توحة  تكون الويقة  ساءل الوفد هل  قإلجراءات،  تعلمف ث سـ نة"للت ثل ما " للجا ية  مها ولفرتة ز منل

بل  . قحدث من 

يذ العمل" يوفد سورسا"وأعرب  .623 يب العمل قد مت إقرارها وجيب . تنفعن بعض ا�اوف يف أسلوب  لوقال إن أسا
يد هبا واحرتا� تطرد قائال بأنه ال ميكن الرجوع يف القرارات اليت مت اختاذها. التقا يث . سـوا حودون اإلشارة إىل ما يفض5 من 

نص من عدمه يقات إىل ا لدرج ا هوما رضورة وجود نص أسايس لتعل تقدم مف، قال الوفد، جيب أن يكون  يه كأساس  لتفق  عل م
 .املفاوضاتسري 

يان"ّوذكر  .624 ية " لوفد ا متعني بأ مها ثل ، حنو إبرام معاهدةاإحراز تقدم: شات عىل القضا� اجلوهرية  نا م وأن ترتكز ا ق مل
يف  تعلق  يق ف<  تلكنطاق ا ي بب ية العامة"لتط شة . 2007الصادر يف عام " مجلعا نا بدء يف ت× ا ية ا قوأكد الوفد عىل أ مل ل مه

ية يف أقرب وقت ممكن شة القضا. عاملوضو نا قوأضاف بأنه ميكن لKول األعضاء  ند بغض م نادا إىل أي  ت� اجلوهرية ا ست مس
يدا نظ<  نظمة  يعة الويقة ما دامت ت× الويقة  نظر عن  جا تم ث ث ب توحة ملزيد . طل مفكام أشار الوفد أيضا إىل وجوب ترك الويقة  ث

يا مع طلب بعض الوفود األخرى ساهامت  شـمن ا  .متمل

يجري�"وأعرب  .625 ند حرصا عىل توافق" نوفد  يده القرتاح ا هعن تأ يةلي ومىض يقول، من . لعمل اآلراء وامليض قدما يف ا
شة هادفة نا يع  شة آراء ا نا يث ميكن  نص  يقات إىل ا يد إضافة ت× ا قا مجل ق حب ل متعل م  .لملف
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يه"وأعلن  .626 تقدون " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  شاطرته للمخاوف اليت عرب عهنا بعض الوفود ممن  يععن  م
نا يل من ا قيف إجراء قدر  مل يةقل بل، أعلن الوفد عن . لفنشات ا ساعد العمل ا ملقومن أجل الوصول إىل توافق يف اآلراء مبا  ي

يده للطلب املقدم من  ند"يتأ يقات اليت أدىل هبا أيضا إىل ويقة العمل" لهوفد ا ثبدرج ا هوم أيضا أن . لتعل ملفوأضاف بأنه من ا
سامه يع ا1ول األعضاء ا ملتظل الويقة أساسا لعمل ميكن  مجل يه مبزيد من _قرتاحاتث  .فة 

يك"ورصح  .627 يدة " ملكسـوفد ا نة اكنت  ساهامت اليت قدمت إىل ا مفبأن ا للج ، وقد أبدى العديد من الوفود للغايةُمل
بل . ث لويقةااه^م تقد يف وجوب اع^د الويقة من  قوأضاف بأنه  ث نة"يع يقات الوفود " للجا تلقي  توحة  بارها ويقة  تعلوا ل ث مفت ع
مجلمتكن ايك  ساواةيع من ي سامهة يف الويقة عىل قدم ا ملا ث يكون من احلمكة . مل تام، أعرب الوفد عن رأيه قائال بأنه  سـويف ا خل

يق تعلللغاية اع^د الويقة ومن مث _تقال إىل ا ن  .لث

يا"وحتدث  .628 نوب أفر يقوفد  تعّعربتقائال، بأنه ودون معارضة اآلراء اليت " ج لق ي عهنا ا1ول األعضاء األخرى ف< 
يقات  ند"تعلبإدراج  ية مباكن _تفاق عىل طرائق معل واحضة، ومن مث _لزتام هبا" لهوفد ا نص، فأنه من األ مهيف ا ونظرا . ل

ية، وما يزال يف إماكن ا1ول األعضاء تقدمي اقرتاحات، فإن لك دو¼ عضو يف القاعة 1هيا فرصة  ست هنا ئألن الويقة  ي لث
شات بعد اع^د الويقةنإماكيةاحض ومن الو. لتقدمي أي اقرتاح آخر نا يقات وا ث تقدمي املزيد من ا ق مل  .لتعل

يذ الطلب املقدم من " ئالريس"وأشار  .629 بع  ية كويقة معل، و لتنفإىل وجود إجامعا عىل اع^د الورقة الرئا لط ث وفد "سـ
ند ية إىل نص ". لها ية الواردة يف احلوايش ا يمت إدراج املقرتحات ا سفلوأضاف بأنه  لنص ل رش الويقة عىل املوقع ثويقةالس ث و سـتن

هوم أن" ئالريس"وقال . _لكرتوين توحة تظلملفأيضا من ا مف الويقة   .تعليقات واقرتاحات إلضافة ث

ند"وتوجه  .630 شكر إىل " لهوفد ا ند اع^دها كورقة معل، . اله^مه" ئالريس"ل عومىض يقول، سوف تعكس الويقة،  ث
تلفة ال توازن بني املواقف ا �ا مترب 30واقرتح الوفد حتديد . ُيت أعلن عهنال يقات أخرى 2012سب  تلقي أي  تعل، مكوعد هنايئ  ل

ناءات بثسـتثلال ئات ا ية وأيضا  ل ا ي لهمي  .لتعل

ند  ند ا ند ا ند ا يدات : : : : 6666للللببببا يدات ا يدات ا يدات ا ناءاتللللتقتقتقتقييييا ناءاتو_ ناءاتو_ ناءاتو_ بوعات ////األشاألشاألشاألشخخخخاص املعاقني برص�اص املعاقني برص�اص املعاقني برص�اص املعاقني برص�: : : : سـسـسـسـتتتتثثثثو_ بوعات العاجزين عن قراءة ا بوعات العاجزين عن قراءة ا بوعات العاجزين عن قراءة ا  ))))تتتتمكمكمكمك̀̀̀`((((ملطملطملطملطالعاجزين عن قراءة ا

تعرض  .631 ناءات للمعاقني برص� واألشخاص اخلاصة بص" ثويقة العمل ""ئالريس"سـا يدات و_ شأن ا تثك دويل  ي سـب لتق
بوعات ية عىل الويقة . ملطالعاجزين عن قراءة ا ثولفت األنظار إىل أن ا1ول األعضاء قد تقدمت مبقرتحات  نص

SCCR/23/7 .شات يف إطار غري رمسي نا شلك أساسا  نفص`  ية يف ورقة  يع ت× املقرتحات ا قومت  للم ت نص مجتم  دارت وقد. ل
ية املقدمة، ويف بعض احلاالت، وضعت نصوص ما بني  شأن لك مقرتح من املقرتحات ا ية  شات غري الر نا ُا نص ب مس ق لمل

ية يف إدراج . أو مت إضافهتا بدون أقواس يف بعض احلاالت األخرىاألقواس،  شات غري الر نا مسثلت الفكرة من وراء ا ق مل مت
تلف الوفود ية اليت قدمهتا  خماملقرتحات ا يل املراجعةلنص ية  ه يف نص الويقة  بغ ية، تطرق . تسث شة غري الر نا ناء ا مسويف أ ق مل ث

بري  باجة وتعريف املقصود من  ناء ا1 يع املقرتحات  شاركون بصورة جوهرية إىل  تعا ي ت مج ثمل بKان ) سعر معقول(سـ لللك من ا
نقاش توحة  سائل اليت ال تزال  ية، ويه من ا نا بKان ا تقدمة وا للا مل ل ل مفمل ناء وق. م بادل آراء أ ست الويقة ما جري من  ثد  ت ث عك

ية شات غري الر نا مسا ق  .مل

ست" األمانة"وقالت  .632 ية اليت جرت خالل ذ% _ج^ععكلقد  شات غري الر نا مس الويقة ا ق مل ثوأضافت إن الويقة ما . ث
تة، وتأمل يف اع^دها كويقة معل  ثتزال ويقة معل مؤ ت". للجنة"قث توناء عىل طلب الوفود، مل  ية ب شات غري الر نا مسعرض ا ق مل

سات العامة ناء ا بوعا مبقرتحات جديدة قدمهتا ا1ول األعضاء أ نص األصيل كام هو  باجة، وترك ا Kجللل ث ت ل مي واسـهتلت . ُ
شات  نا قا نحو" ملادة ألف"مل نص الوارد بني قوسني، وتركت املادة عىل هذا ا تعريفات ومت _تفاق عىل ا تعلقة  لا ل ل فعىل . ُمل

تعريف سبيل  بة  ثال، و لا سـ نف"لنمل هرت احلاجة إىل مزيد . ، تضمن اجلزء املوجود بني أقواس عدة اقرتاحات"ملصا ظوقد 
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شأن األجزاء الواردة بني أقواس ويف . ويف بعض احلاالت، مت إضافة بدائل ومواد جديدة مقرتح إضافهتا أيضا. بمن العمل 
نص األصيل شـهتا، ترك ا نا لاحلاالت اليت مل تمت  ُق  . كام هوSCCR/23/7ث للويقة م

يحات اليت مت إجراهئا"ئالريس"طلب  .633 تعديالت وا نظر إىل ا لتنق من ا1ول األعضاء اع^د الويقة كويقة معل  ل ل ث  .ث

ية–مجهورية (وفد إيران "وأعرب  .634 ب`، وأنه قد ")م اإلسال يدا للمفاوضات ا تقاده بأن هذا اكن أساسا  ملق عن ا ج ع
هم مع با  ثاال  لفشلك  يدات طيم ناءات وا نظر يف _ ند ا نص واùي سوف يمت تكراره  ند إىل ا يىن العمل ا ت ل ع ل لتقس ث سـت مل

رشين  يه يف ا1ورة احلادية وا ية واùي مت _تفاق  مية واأل ساواة يف ا بدأ ا لعاألخرى وفقا  عل مه مل  ".للجنة"لقمل

بل" وفد مرص"وطلب  .635 شاور مع بعض اخلرباء خبصوص الويقة  قبعضا من الوقت  ث  . تقدمي إجابة قاطعةللت

ند"وأعرب  .636 ية، ووافق عىل اع^د الويقة" لهوفد ا هود امجلا ثعن تقديره  ع  .للج

ياوفد "ورصح  .637 تاج إىل " لأسرتا يع اليت قد  يل من املوا ناك عدد  نه أشار إىل أن  حتبأنه يؤيد اع^د الويقة، و ض قل ه لكث
ثل  يح،  تو مبعض ا ض ثال-ل يل ا ملعىل  بدائل الواردة حتت -بس  ".ملادة واوا"ل ا

يده الع^د الويقة املعد¼ كويقة معل للمفاوضات " وفد بريو"وأعرب  .638 ثعن تأ ث ب`ي  .ملقا

ياوفد "وأشار  .639 بديل"تإىل موضوع مربط بـ " لأسرتا ند جمي ا لا ثالث "لب يث يعد مقرتح اكمل بديل للفقرات ا ل،  ح
شلك. األوىل يح هذا األمر، فال يوجد 1يه أدىن  مومىض يقول، مبجرد تو يد اع^د الويقةض ثة يف تأ  .ي

ية"وأعرب  .640 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا يدا لويقة معل " مل تقاده يف أن الويقة اكنت أساسا  ثعن ا ث وأنه ". للجنة"جع
ناية إىل الطلب اùي تقدم به  يه" وفد مرص"بعنظر  علخبصوص إ�حة بعض الوقت ملراجعة الويقة، وهو ما يوافق  كام توجه . ث

سار من " ئالريس"طلب إىل الوفد أيضا ب نة"سـتفلال باجة" للجا بدال ا1 تفقني عىل ا يع  يعام إذا اكن ا س تمجل  .م

ييل"وقال  .641 تعداده للموافقة عىل اع^د الويقة" شـوفد  بوع، وأعلن عن ا ناك معال عظ< قد مت عىل مدار األ ثأن  سـ سـ . ه
يارات جديدة و تحداث  تقارب يف اآلراء بدال من ا ية ا خوشدد عىل أ سـ ل  .إضافة املزيد من األقواسمه

يه "وأعلن .642 نه مع " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  بار الويقة أساسا متضا يد ا تأ نادية  ثاألصوات ا ت ي ب عمل
هو يؤيد اع^د الويقة بل، وهذا  شة يف ا ثنا ق فللم ل بعض الوقت 1راسة الويقة يف حا¼ . ملسـتق سامح  ثكام أبدى الوفد مرونة يف ا ب ل

ياوفد "أ يف أسلوب العرض وفقا ملا حدده وجود أي خط ناك عدد من األقواس أكرث من ". لأسرتا تقد أن  هوأضاف بأنه  يع
سائل  نص وعدم إضافة  شأن ا نظر  يق تاليق وÚات ا هد  ندوبني برضورة بذل ا مالالزم؛ وذكر الوفد أيضا يق ا ل ب ل تحقمل لجل ّ

شة نا يع جديدة  قجديدة أو موا للم  .ض

ته عىل اع^د الويقة، وشكر ع" يوفد سورسا"وأعلن  .643 ثن موا رسيع" ئالريس"فق تقدم ا يق هذا ا سري  لعىل  لت وقال . حتقي
يع جديدة إىل هذا الصك تقارب وعدم إضافة موا هم امليض قدما حنو مزيد من ا ضإنه من ا ل  .مل

ية–مجهورية (وفد إيران "وأوحض  .644 تحدة)"م اإلسال سأ¼ اليت أMرهتا الوال�ت ا تعلق  مل، ف<  مل ية، بأنه ونظرا ي يك األمر
نص األصيل الوارد يف الويقة  ناسب اإلبقاء عىل ا نصوص الواردة بني أقواس، فإنه من ا ثلعدم إ�حة الفرصة � ملراجعة ا ل مل ل

SCCR/23/7. 
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توصل إىل" وفد الربازيل"وأثىن  .645 ناء جدا يف حماو¼  يع الوفود، ووصفه اللزتام القوي واإلجيايب وا للعىل الزتام  ب  لمج
نقاش يد ا لتوافق يف اآلراء وإجياد حلوال للقضا� املطروحة  بل . ق يده اع^د الويقة كأساس للعمل يف ا ملسـتقوأعلن عن تأ ث ي

هد هذا العمل الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس  .ميوأعرب عن أم5 يف أن 

شأن هذا املوضوع" وفد الصني"وأعرب  .646 بل  يده الع^د الويقة كأساس للعمل ا بعن تأ ث كام أعرب عن تقديره . ملقي
ست الروح اليت سادت خالل  تاجئ احملققة خالل ت× ا1ورة واليت  عكشاركة و ن يجني"للللم وشكر ". باملؤمتر ا1بلومايس يف 

شات نا ناء ا ناءة اليت طرحت أ قيع الوفود عىل املرونة واملقرتحات ا مل ث ب ُمج  .ل

نطاق الع" ئالريس"وتوجه  .647 شكر للوفود عىل ا1مع واسع ا ل ته مجموعة ل م^د الويقة، وأشار إىل الطلب اùي قد ث
توفري بعض الوقت 1راسة الويقة ية  بKان األفر ثا ل تاجئ . يقل شة ا نا بدء يف  بل ا يع أخرى  نظر يف موا نوهذا، فقد اقرتح ا ق ل ض لل م ق ل

تخلصة  .ملسـا

باه " ئالريس"ولفت  .648 نة"نتا تقرير املرحيل اخلامس"إىل " للجا لوارد يف ملنصة أحصاب املصاحل ا" لا
نة"، وطلب من SCCR/24/2 ثالويقة  .ثاإلحاطة هبذه الويقة" للجا

نة" "ئالريس"ّوذكر  .649 نظر يف الويقة اخلاصة ألشخاص املعاقني " للجا تا  ية بإ�حة و بKان األفر ثبطلب مجموعة ا لل قل يق
شأن لبرص�، وساءل عام إذا اكن قد مت اختاذ قرارا يف هذا ا  .ت

ندبأن ا:" وفد مرص"ورصح  .650 شأن هذا ا بل  ية قد اتفقت عىل اع^د الويقة كأساس للعمل ا بموعة األفر ب لث ملق  .يق

ناءات لألشخاص املعاقني "اع^د " ئالريس"وأعلن  .651 يدات و_ شأن صك دويل خبصوص ا تثويقة العمل  ي ب سـث لتق
بوعات نة"بواسطة " ملطبرص�، واألشخاص العاجزين عن قراءة ا نظامت ". للجا يةللموأعطى اللكمة   .مغري احلكو

تظرون تعامل ) WBU(" _حتاد العاملي للمكفوفنيممثل "وقال  .652 بون و نأن املكفوفني حول العامل يرا نة"يق مع " للجا
نوات عديدة سـية الوصول إىل املعلومات  نا يف _ج^عات األخرية . لقض ية " للجنة"ملسـوقد  ية هذه ا لقضاعرتافا بأ مه

بارها من القضا� امللحة واليت تاج إىل حلعتوا ثل عن رسوره يف بداية ا1ورة . حت  سه من "للجنة "24ملموأعرب ا مل، ملا 
نص اخلاص لويقة ية عىل ا سات الهنا تعاون والعمل سو� من أجل وضع ا بة يف ا ثحامس ور ل ئ للم ل ية العظمى . غ لبوقال إن الغا

توصل إىل هم يف ا ية عن أ تا يا�ت _ لمن ا1ول األعضاء أعربوا يف ا ت ملب ح ف نص يف ت× ا1ورة، والرتيب ل شأن ا ت اتفاق  ل ب
ثل . لKعوة لعقد مؤمتر دبلومايس يقات اليت أدىل هبا " _حتاد العاملي للمكفوفني"مموأشار  ية ا تعلبأ يات "لمه مجلع_حتاد ا1ويل 

بات ومعاهدها بات يف نفاذ األفراد املكفوفني" ملكتا به ا ية القوية لKور اùي  تيدا أل تلع مه ملكشـ  أو العاجزين عن قراءة م
بوعات إىل املعلومات سمعي . ملطا شلكة األداء ا بة حلل  نا ية أنواع الصكوك ا لومىض يقول، نظرا لعدم درج موضوع ما م سـ مل ه

هم تحقاق املكفوفني ملعاهدة تضمن حقو يس أقل من ا شات،  نا بث يف ا ئات ا برصي أو مالمئا  قا سـفل ق مل ل ي واسرتسل قائال . لهل
شأن ّقَ األعضاء قد وإن العديد من ا1ول ية  بعت وصدقت عىل اتفا ناك الزتام "حقوق األشخاص املعاقني"ق  %ùفه، و

يذ سان موضع ا ية عىل أرض الواقع، وأن تعمل هذه املعاهدة عىل وضع حقوق اإل نفيل هذه _تفا لتق ن ته . لتفع تام  لكمويف  خ
يا ية بعقد مؤمترا دبلوما سـقال، لقد حان الوقت لرفع تو  .ص

سة الكوكب اجلامع"ل ممثوقال  .653 بوعات )INCP" (سمؤ شة خماوف األشخاص العاجزين عن قراءة ا نا ملط لقد مت  ق م
سة األنظار إىل أن ا1ول األعضاء املعارضة . واحلاجة امللحة إلبرام معاهدة طوال عدة عقود من الزمان ثل املؤ سولفت  مم

بKا تعامل مع خماوف ا نا ا لللمعاهدة ال تعرتف بأنه مل يعد  ل تعاملون هبا يف املايض، وذ% ممك نفس الطريقة اليت اكنوا  ية  نا ين ا ب مل
ته قادرا عىل ا1فاع عن مواقفه ية مما  نا بKان ا متع املدين يف ا سـهبا ا جعلنظرا للقوة اليت ا ل ل مت : بو . ك يومىض يقول، إن اكنت الو

يق أي تقدم يف ش نوات القادمة فعلهيا  يا يف ا يق دورا إجيا حتقترغب يف  سـحتق بل، وعىل لب ية مضطلعة هبا يف ا ملسـتقأن أي  قض
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يقة تقدمة إدراك هذه ا بKان ا حلقا مل بات اجلدية . ل تقدم إل ية األشخاص املعاقني برص� للعامل ا ناك أفضل من  ثوال يوجد  مل قض ه
ية بKان العامل شالك  بقيف حل   .م

نارشين"وأعربت  .654 ية ا1وية  للا ل يهبا ع^د ويقة العمل) IPA(" مجلع ثعن تر شات لوضع ح نا تاجئ ا ية كأساس  ق احلا مل ن لل
نفعة يق ا تالءم مع املطالب و يع القضا� العالقة مبا  ها يف حل  ملصك دويل، وأعربت عن أ ي حتقمج تام إن . مل خلوأضافت يف ا

سني نفاذ األشخاص العاجزي تخدا�ا  بل اليت ميكن ا بريا لاكفة ا نارشين أبدت اه^ما ودعام  ية ا1وية  تحا سـ سـ ك لل ل لمجلع ن عن ل
بوعات  .ملطقراءة ا

ثل  .655 هد الوطين املليك للمكفوفني"مموحث  نة" مرة أخرى )RNIB" (ملعا لالتفاق عىل معاهدة فعا¼ وملزمة " للجا
ناءات  تب بفضل _ بوعات من الوصول إىل ا ثلضامن متكني األشخاص املكفوفني وغريمه من العاجزين عن قراءة ا تلك سـملط

بادل عرب احلدود ية وا تالو لن سأ¼و. ط يع عىل رضورة وضع قانو� ملعاجلة هذه ا ملقد اتفق ا يقة . مجل ناعه  حبقوأعرب عن صعوبة ا قت
يه يعة الصك املطلوب الوصول إ شة  نا ية  يا�ت ا مترار ا لا ب ق مب طن ملع لك بث، فإن احلل . سـ ثل ا لوخبصوص القضا� األخرى،  م

ية . يمكن يف إبرام معاهدة ية اختاذ القرار بعدم ا سمت  ملنطقوا معل شديدت بطء ا لوا ثل . ل نص، فقد أعلن  تعلق مبضمون ا مموف<  ل ي
متزي خدماهتا اليت تقد�ا  يث  ية،  نة ا متدة  يا�ت  بات  بار ا بات يف وجوب ا متع ا هد اتفاقه مع  تا مع حجم نملع سـ ك ت ت لت ح ملكع ملك

ها ية القصوى وال ميكن جتا هلللمكفوفني أل يقة أن _حتاإلو. مه تعلق  حبقضافة إىل ذ%، وف<  د األورويب يرغب يف أن ي
تقد  هد عام إذا اكن _حتاد األورويب  ثل ا ساءل  ثالث،  يار اخلطوات ا نص وجوب خضوع القانون اجلديد  يعتضمن ا مم ت ل ملع ل ملعي

ثالث خطوات يار ا بات  نص ال تفي  ناءات الواردة يف ا ليف أن _ مع تطل ل مبت تحذير الواحض . ثسـ ثل هذا ا لومىض يقول، إن  م
بب يف سني نفاذ املعاقني برص�يتسميكن أن  ثل . حت خلق حا¼ من الغموض، بل ويعرقل وال يعمل عىل  تام، حث  ممويف ا خل

هد  نة"ملعا ية إىل عىل _نهتاء من " للجا صإعداد نصا فعاال وملزما، واملوافقة عىل جع5 معاهدة واملوافقة عىل رفع تو ية "ّ مجلعا
يا خالل عام " العامة  .2013سـلعقد مؤمترا دبلوما

ند  ند ا ند ا ند ا نة""""ممممساساساسامهمهمهمهة ة ة ة : : : : 8888للللببببا نةا نةا نةا يذ " " " " للجللجللجللجا يذ يف  يذ يف  يذ يف  نهيا من تتتتنفنفنفنفيف  نهيا من ما  نهيا من ما  نهيا من ما  ية يعيعيعيعما  ية دول أعامل ا ية دول أعامل ا ية دول أعامل ا يات ججججدول أعامل ا يات تو يات تو يات تو منتو منص منص منص     للللتتتتص

ية " وفد الربازيل"أعرب  .656 مس مجموعة جدول أعامل ا Mلتمنتحد يع ) DAG(م يع املوا تقدم احملرز يف  ضعن ارياحه  مج لل ت
ها  نة"لاليت تعرضت  ند جد" للجا تقدم احملرز يف  بخالل دورة انعقادها، والسـ< ا يدات ل لتقيول األعامل اخلاص 

ناءات ساهامت . سـتثو_ رشين واحد من أمه  متد يف ا1ورة احلادية وا بار بر�مج العمل ا موقال الوفد ميكن ا لعت ملع نة"ع " للجا
يات امخلس واألربعني من  تو يذ ا ياق  صيف  ل ية"تنفسـ نة"ومىض يقول إن ". لتمنجدول أعامل ا يح، " للجا لصحعىل الطريق ا

يق ويف _ه^م اùي يُوجيب أن  ية ا يذ آ تعلق  ئات األخرى ف<  بل ا تذي به من  منوذج  ها  سـنظر إىل أعام ل ت ي ي نحي ته لل نف ق بل ك
ئة ء"لتويه إىل  يات " لفا ية"صمن تو ية يف تعممي ". لتمنجدول أعامل ا هاما لغ األ ثل بر�مج العمل إ مهو يات سمي جدول "صتو

ية نظام معلألنه يوفر، وبطريقة " لتمنأعامل ا هامات  ية واإل ياجات اإلمنا لية جدا، �مة وضع القواعد واملعايري مع مراعاة _ ئ ست ح
ية الفكرية سه أيضا أقر حلاجة إىل . مللكا ية؛ ويف الوقت  ثقافة اإلبدا يع الهنوض  مية حق املؤلف يف  نفوأبرز الوفد  ع ل تشج ق

يق ا ية هبدف  ناءات يف ا:االت الر يدات وا لوضع  سـ ت حتقي يث ئسـ ية الفكرية لضامن عدم تأثري ت× تق مللكتوازن الالزم يف نظام ا
ية نا بKان ا ساكن، وخباصة يف ا بل القطاعات احملرومة من ا ثقافة من  نفاذ إىل املعرفة وا يا عىل الوصول وا ماحلقوق  لق ل ل ل ل . سلب

ياق إبرام معاهدة لصاحل األشخاص املعاقني ناء ا1ورة يف  تقدم احملرز أ سـوأشاد الوفد  ث تعداد ل سـ برص�، وأضاف بأنه عىل ا
بحث واألشخاص ذوي للمشاركة تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ شأن إعداد صكواك دوية  ل يف مفاوضات  ل س ت ل للمكب

نفس درجة امحلاس و_لزتام تلفة  باإلعاقات ا �تاجئ ملموسة وفعا¼.  يق  تطلب ت× ا:االت أيضا  نومىض يقول،  وأعرب . حتقت
ت نا ععن  تصادية ق ية _ يدين يف تعزيز ا هؤالء ا بة  نا ناءات ا يدات و_ ته ا هام اùي  قه 1ور ا تف ل ث منل سـ مل ت ي لتب سـ ملتق سـل لع

بو يع ا1ول األعضاء يف الو ية ولكن  نا بKان ا يس فقط  ية،  ثقا يوا مجل ل لل مل ل تفادة . ف ية ا سـومىض يقول، اكن أحد ا1روس الر ملسـ ئي
تفادة  مجخالل املفاوضات هو إماكية ا سـ توازن وعادل حلق املؤلفن نامجة عن نظام  تاجئ ا بو من ا ميع ا1ول األعضاء يف الو ل ن . لي

بث ئات ا شأن حامية  هود اجلارية من أجل إبرام معاهدة  لكام أشاد الوفد أيضا  ي هب تقدم احملرز، وإىل . جل لولفت األنظار إىل ا
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ية،  يام به يف القضا� املوضو تعني ا عجحم العمل اùي ما يزال  يف لقي بار  تلكمع األخذ يف _ ية العامة"عت بو " مجلعا يالصادر للو
ية"، و2007يف عام  يد عىل احلاجة إىل إجراء ". لتمنجدول أعامل ا تأ ية، رصح الوفد بأنه قد مت ا ية اإلجرا نا كومن ا ل ئ حل

ية شاورات غري ر ية، عىل الرمغ من احلاجة أيضا إىل  شات ر مسنا م مس ق ألنظار إىل ويف هذا الصدد، لفت الوفد ا. م
ية تو صا ية44 ل شفا يد الرمسي وغري الرمسي بطريقة شام` وتصف  شاور عىل ا تصدى إىل رضورة ا ف، واليت  ل ت لصع ت ونظرا . لت

شات يف إطار  نا ند إجراء  ية  تو ية يف املقام األول، يرى الوفد أنه جيب مراعاة ت× ا قإلدارة ت× ا1ورة بطريقة غري ر ع ص ل ممس
نة" ناحج وأشاد الوفد ". للجا تام ا لإىل ا يجني"خل سمعي " بللمؤمتر ا1بلومايس يف  لواùي أفرز معاهدة جديدة خبصوص األداء ا

يع ا1ول األعضاء ها  بذ مثرة اليت  هود ا ناءة وا شاركة ا نجاح إىل ا برصي، وعزى هذا ا مجا ت ب مل ل لل ملجل ل ّ وأعرب الوفد عن رضاه . َ
ية تو شري إىل أ باجة املعاهدة  صبإدراج فقرة يف د مه ت ية"يات ي متدهتا " لتمنجدول أعامل ا ية العامة"عاليت ا . 2007يف عام " مجلعا

يات  تضمن أول صك دويل يمت إعداده بعد اع^د تو صوقال لقد اكنت رسا¼ ذات مغزى أن  ية"ي إشارة " لتمنجدول أعامل ا
يل ساقا اك. لقبمن هذا ا ية ا بو ا ساق صكوك الو تام، أعرب عن أم5 يف ا تويف ا بل ي ت يات امخلس واألربعني ملسـتقخل تو صمال مع ا ل

ية" يات الواردة حتت "لتمنجلدول أعامل ا تو ص، والسـ< ت× ا ئة ء"ل  ".لفا

ية–مجهورية (وفد إيران "وأعرب  .657 يان )" م اإلسال نه مع  بعن تضا يابة عن مجموعة " وفد الربازيل"م جدول أعامل "لن
ية ية يف قلب اه^مات ". لتمنا نة"لتمنوقال تمكن أهداف ا بو " للجا ية للو يات امخلس واألربعني جلدول أعامل ا تو يوتعد ا من ص لتل

بارشة بأعامل  نة"مذات ص`  يا مع ت× األعامل" للجا فعلاجلارية وتاكمل  ّوعرب الوفد عن رسوره لرؤية العمل القمي اùي . ت
نة" به تضطلع يات " للجا تلف تو بار  صمع األخذ يف _ خم ية"عت < يف جمال وضع القواعد واملعايري كام وال سـ" لتمنجدول أعامل ا

يه يف  نصوص  علهو  ئة ء"م يع األوجه ". لفا بو  شطة وضع القواعد واملعايري يف الو تطرد قائال، ميكن أن تلعب أ مجلوا ي ن سـ
يدات  ناءات وا ياملربطة ال ت لتقت ث تعلمي -سـ سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ ل وحتديدا لألشخاص املعاقني برص� وا س ملكت

بKان -لبحثوا ية ت× ا بارشة  ية لKول األعضاء، وأن تكون ذات ص`  لدورا داعام لألهداف اإلمنا من بتئ لوهذا، أعرب الوفد . م
به لزتام  نة"حيعن تر بإعداد إطار معل شامل وجامع يف خطة العمل اخلاصة اليت مت _تفاق علهيا يف ا1ورة احلادية " للجا

رشين  يع ا:االتبغية ابغي مواص` هذا الهنج ينومىض يقول ". للجنة"لعوا تاجئ ملموسة يف  مجتوصل إىل  ن ومع _عرتاف . ل
ية  يدات حلق املؤلف واحلقوق ا:اورة واليت حق املؤلفمهبأ ناءات وا ية _ برية عىل  ية  ي لإلبداع، علق الوفد أ ت قض ك لتقمه ث سـ

يةأدت دورا رزا يف احلفاظ عىل الصاحل العام وسامهت يف األساس حن يق األهداف اإلمنا ئو  ناءات . حتق سـتثلقد مسحت _
توازن الالزم يف أنظمهتا اخلاصة  يق ا يدات للحكومات  لوا بتحقي ية الفكرية"لتق لضامن عدم تأثري ت× األهداف عىل " مللك

ساكهنا لإماكية الوصول إىل العمل واملعرفة  يدات و_. ن برية  ية  ياق، علق الوفد أ تويف هذا ا ي ك مه سـسـ ثناءات ùوي للتقل
برص يهنم ضعاف ا لاإلعاقات ومن  تدام للمكفوفني إىل . ب سـوأعلن الوفد الزتامه بإعداد معاهدة قوية لضامن إماكية نفاذ  من

نص وأيضا يف اجتاه عقد املؤمتر ا1بلومايس؛  بري اùي طرأ عىل ا تقدم ا ية، وأعرب عن سعادته لرؤية ا نفات ا لا ل حملم لكملص
تطلع إىل  حتقوأضاف أنه  بحث كام هو ي تعلمي وا بات ودور احملفوظات ومعاهد ا بة  يا  ليق تقدما مماثال ف< جيري حا ل ت سـ للمكل لن
نة"مبني يف بر�مج معل  يات ". للجا ية"صوحتدث عن أم5 يف أخذ تو تعلقة بوضع القواعد -"لتمنجدول أعامل ا مل ال سـ< ت× ا

ئة ء"واملعايري حتت  ن-"لفا بار متاما أ ث بعني _ تلفة يف ت× عت شأن املعاهدات ا تفاوض  �اء ا ب نة"ل وأضاف قائال إن ". للجا
ية نا بKان ا بKان، وال سـ< يف ا يع ا تصادية  ية و_ ثقا ية وا ية _ج^ بث يلعب دورا هاما يف ا ما ق لف ل ل مجل ل ع من وميكن أن . لتل

بث يؤدي ئات ا ل حامية حقوق  ئات هي ساعدة ت× ا يإىل  ية يف لهم نا بKان ا ميف ا ل ية أو ل تلفزيوية الو ن_ع^د عىل الربامج ا ن طل
برصي سمعي ا تاج ا ية واإل لا ل ن ية ،حملل تلفزيوية واإلذا تاج الربامج ا ية إل نا بالد ا ناعة يف ا ساعدة هذه ا ع مما ميكن معه  ن ل ن ل ل لص مم

ية اخلاصة هبا ثقا ية وا يد ا تقا توافق مع القمي وا ية اليت  فاأل ل حملل ل ل ت قائال، إذا مل يمت دمع هذه ودلل عىل حصة هذا ال م . صل
بث الكربى والقوية  ئات ا متكن سوى  تلفة، فلن  تاج ا نصات اإل ية يف  تحديث احلقوق احلا ناعة عىل حنو اكف  لا ي � ن ل ب هلص ت م

مترار يف العمل بل . سـفقط من _ بث، كام تقرر من  ئات ا شأن حامية  ته يف أن املعاهدة اجلديدة  قوأعرب الوفد عن  لثق ي هب
ية الع" بومجلعا ناعة الرائدة يف 2007يف عام " يامة للو ثقايف يف ت× ا نوع ا ساعدة يف تعزيز ا تواز�  تكون هنجا  لص،  ل ت للم لسـ م

يدات " األمانة"ودعا الوفد . العامل تخدام ا ساعدهتا عىل ا ية  نا بKان ا ية  ساعدة ا شطهتا يف جمال ا يتعزيز أ سـ مل ل لل ن مل ن تقل لتق مل
بة خلدمة الصاحل ا نا ناءات ا سـو_ مل ثت يةسـ يهنا الو بة يف قوا نا تعديالت ا نلعام، مبا يف ذ% إجراء ا سـ مل طل نة . ن للجوطالب الوفد ا
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بKان  ناءات يف ا يدات و_ ية ا تعلقة بفا شاريع ألفضل املامرسات ا ية بطرح  ية الفكرية وا ية  لا1امئة ا ت ي عل مل م من ثن سـمللك لتقملع لت
تفادة م ية تعزيز قدرة ا1ول األعضاء عىل _ ية  نا سـا بغ  .هنامل

يات " وفد مرص"وحتدث  .658 يذ وتعممي تو تيس  ية وقال  بKان األفر صمس مجموعة ا نفل يك ية"تيق يع " لتمنجدول أعامل ا مجيف 
برية ية  بو بأ كا:االت يف الو مه نة"وأضاف لقد أحرزت . ي نود جدول األعامل " للجا ية يف معاجلة  نة املا بريا يف ا بتقدما  ض سـ لك

ثالث، وال ية ا ية الر لاملوضو سـ بث ئيع ئات ا برصي وحامية  سمعي ا ناءات واألداء ا يدات و_ متل عىل ا ليت  ي ل ل ت هي ثسـ لتق تشـ
بادئ . اإلذاعي سه من مواص` _سرتشاد  مبوأعرب الوفد عن سعادته ملا  ية"مل نة، ال سـ< " لتمنجدول أعامل ا للجيف أعامل ا

تاكر واإلبداع وامل× العام ووضع القواعد واملعايري تعلق ال بف<  يجني خبصوص . ي ية  بومىض يقول إن اتفا سمعي "ق لاألداء ا
برصي ية"ُيه أول معاهدة تربم بعد اع^د " لا بو" لتمنجدول أعامل ا يات . يللو ية تو صوقد اعرتفت ت× املعاهدة رصاحة بأ مه

ية" بو" لتمنجدول أعامل ا تجزأ من معل الو يكجزء ال  شأن ا. ي لكام أشار الوفد أيضا إىل تقدم املفاوضات  تقييدات ب
ية إىل إبرام معاهدة لصاحل األفراد املعاقني برص� ناءات عىل حق املؤلف، خصوصا ت× الرا مو_ ويف هذا الصدد، . سـتث

يان اùي أدىل به  يده  بأعلن الوفد عن تأ ية مباكن مواص` ". _حتاد العاملي للمكفوفني"للي نة"مهومىض يقول، من األ " للجا
يات  تو صللعمل وفقا  يةجدول أ"ل شطة وضع القواعد واملعايري، وأن تكون " لتمنعامل ا شلك اùي حيقق مشوية أ ن ل �بعة من ل
ياجات األعضاء  بوحتا ياد اùي تلزتم به الو بدأ ا ساق مع  ية و_ تلفة  تو�ت ا بار ا يمع األخذ يف _ حل ت من � سـ مت للت مل سامه . ع

هامةحق املؤلفنظام  ياسة العامة ا ل ا1ويل يف أهداف ا تعلميم -لسـ تفق علهيا يف وخاصة يف  -لثل ا ملدمع تطوير األهداف ا
ية  تو تحدة ووفقا  صنظومة األمم ا لل مل برص إىل 22م نفاذ األشخاص ضعاف ا تعلقة  سان ا ل، فضال عن احلفاظ عىل حقوق اإل ب مل ن

ساين حق املؤلفواألمه من ذ%، سامه نظام . املعلومات واملعارف واملعرفة من خالل دمع ن ا1ويل يف احلفاظ عىل الرتاث اإل
بات ودور احملفوظات تقاده يف وجوب اسرتشاد معل . ملكتدور ا نة"عوأعرب الوفد عن ا بل" للجا ية ملقا تو ص   لضامن 21ل

ية  تحديد املعايري من خالل  شطة  بل _ضطالع بأي أ توازنة  توحة و ية تكون  شاورات غري ر بو  معلإجراء الو ل ن مس مل قي م �بعة مف
ياجات  شاركة اخلرباء األعضحتمن ا يع  ماء، مع  يهنمتشج يةبمن  نا بKان ا م، ال سـ< من ا ل بغي أن إلو. ل ينضافة إىل ذ%، 

بدعني  تاب وا تصادية  نوية و_ يح بني حامية احلقوق ا توازن ا يق ا سعي حنو  هدف امجلاعي هو ا مليظل ا ملع لصح ل ّل للُك ق حتق ل
شلك نفاهتم  تكرين وبني احلاجة إىل رضورة إ�حة  لوا مص ِيمكهنم اùي ملب َ شام` ُ رشية ا ية ا يق ا سامهة يف  ل من ا من لبمل لت حتق

تقدم وترامك املعارف  .لوا

يا"وأعرب  .659 نوب أفر يقوفد  نه مع" ج ية معن تضا بKان األفر يابة عن مجموعة ا يا�ت اليت أدلت هبا مرص  يق ا ل ن لب ل
يابة عن مجموعة  ية"لنوالربازيل  برية عىل وقال إن بالده تعلق". لتمنجدول أعامل ا ية  ك أ ية"مه تعزيز " لتمنجدول أعامل ا بوهتمت 

بو شطة الو يع أ ياهتا يف  يإدماج تو ن مج يام . ص قوسعده  نة"ي ية العامة"برفع تقارير إىل " للجا ية خبصوص " مجلعا ثا نللمرة ا ل
يذ  تنفساهامهتا يف  ية"م ند دامئ يف". لتمنجدول أعامل ا بار هذا األمر  ي5 ا بيد أنه أكد جمددا  ت تفض كب  جدول األعامل يف دورات ع

نة"انعقاد  بق " للجا ية العامة"تسـاليت  تعلقة ". مجلعا شطة وضع القواعد واملعايري ا يا يف أ نة حا ملومىض يقول، تعمل ا ن ل للج
بحث ولألشخاص املعاقني برص�، فضال عن  تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ ناءات  يدات و_ ل ل س ت ت للمكي ثتق سـ ل

تعلقة حب بث اإلذاعيملت× ا ئات ا لامية  يات . هي يذ تو ية عىل  صوعلق الوفد أ ئة ء"تنفمه بشأن وضع القواعد واملعايري ف< " لفا
ية  تو بادئ الواردة يف ا نة، وال سـ< ا صتعلق بعمل ا ل مل للج نظر إىل معل . 15ي بغي ا لوقال  نة"ني يدات " للجا يشأن ا لتقب

ناءات مضن إطار دويل أوسع جلدول أعامل ا يت مراجعة . لتمنيةسـتثو_ نا عن تو نوات  ناك ثالث  تطرد قائال،  قوا تفصل سـ ه سـ
ية" ية لأل لفاألهداف اإلمنا نة"، وميكن أن تقدم "ئ شأن ا1ور املرتقب اùي ميكن أن تؤديه " للجا يحا  بتو ية الفكرية"ض يف " مللكا

تعلمي ية ذات الص`  ية لأل لالهنوض ألهداف اإلمنا ي. لفئ نة"ام قوعىل الرمغ من صعوبة  يات، " للجا تقدمي تو صيف ت× املرح`  ب
هم ناءات- كحد أدىن-ملإال أنه من ا يدات و_ يع ا شأن  توصل إىل صك دويل ملزم قانو�  متكن وفدها من ا تث أن  ي مج ب سـل لتق . ي

بة لألشخاص املعاقني برص� بري احملقق ال سـ<  تقدم ا سـوأشار الوفد إىل ا لنل الل دورات وأعرب عن سعادته مبا حتقق خ. لك
نة" يع الصكوك يف " للجا ناءات، وحث عىل إبرام  يدات و_ شأن ا رشين من تقدم  رشين والرابعة وا ثة وا ثا مجا ت ي ب ل ثل سـ تق لع للع

يكون من احلمكة . أقرب وقت ممكن يا يف عام " للجنة"سـوأضاف بأنه  شأن 2013سـعقد مؤمترا دبلوما ب، لوضع معاهدة 
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ناءات لصاحل األشخا يدات و_ تثا سـي ية . ص املعاقني برص�لتق ثل  بث اإلذاعي  ئات ا سعي يف حامية  متورصح بأن ا مي ل ي حل ه
ية ثقا ية وخباصة يف القطاعات ا ناعات اإلبدا ية ا بالده  ية  ية ر فو ل ع لص من ل سـ لتن ي وأعرب الوفد عن إدراكه أن املعاهدة اخلاصة . ئط
يقه يف الهناية من أجل با، ولكن يلزم  سعى  بث اكنت  ئات ا حتقحبامية  صع م ل نة اإلشارات هي شاط املدمر لقر بح ا ص  ن لك

ية الاكرية املربطة به تصادية و_ج^ يف من آMره _ توا ث ع ق يل إبرام . لتخف تعلق  تقدم اùي أحرز ف<  تعجورحب الوفد  ي بل ُ
ية اليت ُع شاورات غري الر مساملعاهدة، وال سـ< ا سأ2011قدت يف نومفرب مل ياء _ه^م هبذه ا مل، هبدف إعادة إ لقد حقق . ¼ح

سم  سأ¼ تفاعال ا متة وغريها من أحصاب املصلحة يف هذه ا تفاعل مع ا1ول األعضاء ا بري من ا تفادة إىل حد  تالوفد ا مل ل ك ملهسـ
ية"بروح  تعاون الويق مع طائفة من أحصاب املصلحة من ". لتمنجدول أعامل ا تعداد بالده ملواص` العمل وا ثوأعرب عن ا ل سـ

ناحج ملع بل القريبمحلاهدة لأجل اإلبرام ا بث يف ا ئات ا ملسـتقاية  ل ورصح بأنه يفضل عقد مؤمتر دبلومايس خالل عام . هي
نة"وأقر الوفد بقدرة . ، الع^د املعاهدة2014 يل وحلبعد عقد من الزمان عىل " للجا تغلب عىل العرا قا  القضا� اليت حالت ل

بل برصي من  سمعي ا توصل إىل معاهدة محلاية األداء ا قدون ا ل ل يجني . ل بوقد أسعده اع^د هذه املعاهدة يف هناية املطاف يف 
هر يويو  نيف  يق تواز� بني مصاحل أحصاب احلقوق واملصلحة . 2012ش متلت عىل أحاكم تضمن  حتقومن اجلدير ùكر أهنا ا شـ

يا عىل القضا� العال. العامة يجني اليت حققت لفعل أثرا إجيا تاجئ  بولفت الوفد األنظار إىل  ب شـهتا يف ن نا ققة اليت جتري  م
نة" يجني قد أثرت لفعل عىل معل ". للجا تأكد من أن روح  بو نة"لل شرتكة "للجا تاج إىل رؤية واحضة و م، اكن األمر  حي

ها توقعة ونطا قتاجئ ا مل بال يف . للن بة امللحة  هر الر  ،%ùتقو مسـتظ شأن معل تبين غ ية واحضة  بادئ تو ببر�مج معل يوفر  جهي م
نة" ت. للجا تحقاق يو تو�ت _ بار  يع مع األخذ يف _ ثل لاكفة املوا بدأ املعام`  سرتشد هذا الرب�مج  سـعني أن  سـ ت ض مل مب مي ع

تلفة تأكد من إيالء األولوية و_ه^م . �ا بايق وناء يف ا تعداد لالخنراط عىل حنو ا ته قائال أنه عىل ا تمت الوفد  لوا ب س سـ ّلكم َ ت خ
ب تحقنيجالوا ية"ية يف لتمن لقضا� انيملسـ وا  ".لتمنجدول أعامل ا

ند"وأعلن  .660 ية–مجهورية (انضاممه إىل الوفود املوقرة للك من إيران " لهوفد ا يا يف دمع ) م اإلسال نوب أفر يقومرص و ج
ية"بيان  يات ". لتمنمجموعة جدول أعامل ا ية"صوقال لقد حققت تو نجاح مؤخرا واùي جتىل يف روح " لتمنجدول أعامل ا لا

ندما أد عيجني  تعلقة ب ية"ملرجت ا1ول األعضاء الفقرة ا باجة املعاهدة اجلديدة" لتمنجبدول أعامل ا ية . ييف د مهوأشار الوفد إىل أ
ية"جناح  تحدة لأل ية لألمم ا لفاألهداف اإلمنا مل ية" ئ نظامت ا ية وا سات ا يدات لصاحل املؤ ته  ثور مل مي س ي لبحبط لتعل ثل فإنه . لتق ملو

شآيؤيد موقفا  ناءات ملعايق بخرا مت اختاذه  يدات و_ شأن ا سان يف إشارة إىل اع^د معاهدة  تثأن قضا� حقوق اإل ي ب سـن لتق
بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا ملطا ته يف عقد وأفصح عن . ل . 2013دون أي رشوط خالل عام " املؤمتر ا1بلومايس"غبر

ت ناءات، بوجه عام، يف أي ا يدات وال _ بب ا خومىض يقول، مل  ث تس سـي تقت نظام ا1ويل حلق املؤلفلت كام أقرت . لالل يف ا
ية برن"لك من  شأن حق املؤلف" و"قاتفا بو  بمعاهدة الو يل الصويت"و "ي شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب اتفاق "و "لتي
توازن بني احلقوق"يتربس ية ا ل بأ برية. مه ية  ت× املعاهدات بأ ساوية  كتيس املعام` ا مه ل ملت إىل " جنةللا"ولفت الوفد أنظار . تك

نفاذ إىل املعرفة من األمور الرضورية متع املعرفة ألن ا تقدم احملرز يف  تصاد القامئ عىل املعرفة وا سامهة يف تطوير _ ية ا لأ ل مل جممه  .ق

يه"ولفت  .661 يات " فوفد _حتاد األورويب وا1ول األعضاء  ية"صاألنظار إىل أن بعض تو ذات ص` " لتمنجدول أعامل ا
نة"بأعامل  ية و". للجا تو صخاصة ا يف والفوائد 15ل تاك ية مراعاة توازن بني ا ل اليت نصت عىل، من بني مج` أمور أخرى، أ ل مه

شطة وضع القواعد واملعايري يع اجلديدة يف . نأل شة املوا نا ند  ضومىض يقول، حيظى هذا الهنج بوMقة الص` خاصة  ق نة"مع " للجا
ثل ا ها،   Âتو شلك ا يألي صكوك أ� ما اكن ا مل لتقل م يدات ل بات ودور احملفوظات أو ا ناءات  ييدات و_ ت تقت لللمك ث سـ

بحث تعلمي وا سات ا ناءات ملؤ لو_ ل س ثت بغي عىل . سـ ية،  تلفة من ا تو�ت ا بار أيضا ا ينوأخذا يف _ من � سـ لتت مل نة"ع " للجا
ثل هذه الصكوك متل  تأثري ا تصادي وا بعد _ج^عي و_ ناية إىل ا نظر  ملا ل ل بع حملل حتاد األورويب وا1ول وفد _"وأعرب . ق

يه تقدم اùي أحرزته " فاألعضاء  تام عن ا لعن رضاه ا نة"ل بل لك يشء إبرام " للجا سابقة، واùي تضمن أوال و نة ا قيف ا ل لسـ
يجني"واع^د  برصي" بمعاهدة  سمعي ا لشأن األداء ا ل ناك �ام . ب ية عىل هواسرتسل قائال، ما تزال  مهعىل جانب من األ

بث اإلذاعيجدول األعامل، من  ئات ا تعلق ألشخاص املعاقني برص� و ليهنا ما  ي هي نة"وجيب عىل . ب سعي يف اع^د " للجا لا
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توازن وشامل تقدمي اقرتاحات ملموسة . مبر�مج معل  تعداد  بة _ لويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن وقوفه عىل أ سـ ه
 .بوناءة

يا�ت " وفد اجلزائر"ورصح  .662 يده  بتأ ي يةمجموعة جدول أعام"لب ية" لتمنل ا ية اليت أقرهتا . يقوا:موعة األفر لوقال إن اآل
ية العامة" بو" جعلت من املمكن لاكفة 2011يف عام " مجلعا نظمة يف " يجلان الو يذ العمل اùي تضطلع به ا ملحتديد أسلوب  تنف

ية الفكرية"حتسني نظام  يع ا1ول األعضاءهريوجع5 أكرث كفاءة وضامن إ�حة املعارف واملعلومات وتوف" مللكا بغي . مجلا  ينو
بو ية يف بر�مج الو سني إدماج قضا� ا يتقدمي مقرتحات ملموسة من أجل  من بل لك يشء، تعكس الروح اخلاصة . لتحت قأوال، و

يات حتد� لعمل  تو صت× ا ل نة"ب تواز� " للجا شاء نظاما  مإل وù%، ومن خالل جدول أعامل هيدف إىل ". للملكية الفكرية"ن
يدات، سامهت حتقيق ص ناءات وا شأن _ يكواك دوية  ت ب لتقل ث نة"سـ ية"عىل حنو ملحوظ يف " للجا وعىل ". لتمنجدول أعامل ا

يدات ناك اه^م  ياجلانب اآلخر، اكن  تقاده يف . لتقه نة" موقف سالمةعوأعرب الوفد عن ا وإميانه بأهنا عىل الطريق " للجا
ندما حتدثت عن  يح  عا ئة ء"لصح وعالوة عىل ذ%، شاطر الوفد وÚات نظر اإلعالن الصادر . ضع املعايريواخلاصة بو" لفا

ية  تو صشأن ا ل ية44ب شفا شموية وا شة  نا ية ا تقد يف وجوب اتصاف  يث أنه  ف،  لح ل ل ق مل معل تقاده . يع عومع ذ%، أعرب عن ا
نة"يف أنه ومبجرد _نهتاء من بر�مج العمل، سوف تقوم  شاركة" للجا يا وشلك رييس  ملر ب يق األغراض املأمو¼ ئمس حتق يف 

يات تو صمن ا يدات . ل شأن ا بب، حث الوفد ا1ول األعضاء عىل العمل معا من أجل اع^د معاهدة  يوهذا ا تقب لل س ل
بحث، وأخريا إلبرام معاهدة  تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ ناءات لألشخاص املعاقني برص� وا لو_ ل س ت ملكت ث سـ

بث اإلذاعي لشأن ا  .ب

يا" وحتدث .663 يان مجموعة "نيسـوفد إندو ية"لبمؤيدا  ية" لتمنجدول أعامل ا تقدم احملرز . يقوا:موعة األفر لوأثىن أيضا عىل ا
نة"يف أعامل  بار ". للجا هم أن نأخذ يف _ نا يف حاجة إىل مزيد من العمل ومن ا يد أ تأ تطرد قائال من ا تيد أنه ا ن ك ل سـ عب مل
يات  ية"صتو تف" لتمنجدول أعامل ا توصل إلهياسـلضامن ا تاجئ اليت مت ا بو من ا يع ا1ول األعضاء يف الو لادة  ن ي  .لمج

يجري�"وأعرب  .664 يان مجموعة " نوفد  يده  بعن تأ ية"لي نة"، ولفت أنظار "لتمنجدول أعامل ا إىل أن أول قانون حلق " للجا
يا معره  تد هذا القانون إىل .  عاما100يقاملؤلف ألفر ب11Kموقد ا يعا من ا ل بKا، ظلوا  يامج تق` يف قارة أفر يقان ا نظر . ملسـ لو

نظام دامئا إىل حق املؤلفلمرة أخرى إىل تطورات العالقات ا1وية، وأيضا إىل قانون  ياج ا ل ا1ويل، جند من الواحض ا حت
بط يوم مل تكن سوى خطوات أوية يف رح` طوي` جدا ف< . ضتعديالت و هم مالحظة أن اإلجنازات اليت حتققت ا لومن ا ل مل

ناك . علق ملعاهدة لصاحل األشخاص املعاقني برص�يت يس  ياجات املعاقني برص�،  تصدي ال ندما يمت ا هوأضاف قائال  ت ل فلع ح
شاعر تعاطف أو ا شك يف وضع لك اإلجات والردود املقرتحة يف قانون ويس فقط  ملجمال  ل ناك . للل هجيب أن يكون 

ية ثا لالزتام، ال جمرد إدعاءات  ياسة خاصةإن قانون ح. مل ية، ويس  ياسة حكو سـق املؤلف ما هو إال  لسـ يس . م لكام أنه 
تخدمني والعمالء واملؤلفني أو الوسطاء تحقاقا  سـا ية إلرساء . للمسـ شجاعة األد تحيل  يادة وا سلح لقدرة عىل ا تعني ا بو ل ل ت لقي ل

تو�ت الزناهة يذ عىل أعىل  ها موضع ا تدامة وعاد¼ وو سـبادئ  مسـ نفم ضع يجري. لتم يل أول أخصايئ عالج نوتفخر  تأ ه�  ب
تدريب وتعلمي املكفوفني وضعاف  نظمة  ست أول  يا، كام أهنا أ سور جامعي من املكفوفني يف قارة أفر ليعي وأول برو س ي مب يق ف ط

برص تارخي طويل والزتاما بضامن إرساء نظاما حلق . لا يدات انعاكسا  ناءات وا لوأردف قائال، يعد جدول أعامل _ ي لتقت ث سـ
تجةىل اجلانب العميلوع، املؤلف مثرة و ياة  من، اكفة األنظمة األخرى اليت تدمع _ندماج الاكمل لألفراد يف  م لقد حان . ح

ته، أشار الوفد إىل . 2013يف عام " مؤمتر دبلومايس"الوقت لعقد  تام  لكمويف  ية"خ قائال خيرب� الواقع " لتمنجدول أعامل ا
يايس أن نظاما دو لالقانوين و_ج^عي وا نجاح عىل اإلطالقلسـ تب � ا يع لن  ليا حلق املؤلف ال يعمل لصاحل ا  .يكمجل

نة"بأن " ئالريس"ورصح  .665 ند " للجا يا�ت اخلاصة  ببقد أحاطت علام  يمت 8لب س من جدول األعامل، وأفاد بأنه 
نة"تسجلهيا يف تقرير  بو"املزمع تقدميه إىل " للجا ية العامة للو يا  ".مجلع
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تاجئبأن امل" األمانة"وأفادت  .666 نص العام  نفاوضني ال يزالون يف مرح` _نهتاء من ا ناك بعض . للل هوأضافت بأن 
ها إىل  ية ور بو¼ إلعداد تو ياغة  توصل ا1ول األعضاء إىل  تظل كذ% إىل أن  يع اليت ال تزال بني أقواس، و فعاملوا صمق ص ت سـ ض

ية العامة" يل، ". مجلعا تصف ا بل  للويف حا¼ تعذر _نهتاء من هذا  من متكن ق مترار يف العمل حىت  تميكن _ سـ نة"ف  من" للجا
باح األوىل من يوم  تاجئ يف أي وقت خالل ساعات ا لصسلمي ا ن  .ل يويو26لت

ند  ند ا ند ا ند ا يع أخرى: : : : 9999للللببببا يع أخرىموا يع أخرىموا يع أخرىموا     ضضضضموا

ند "ئالريس"أشار  .667 شة يف إطار ا نا يع أخرى  ب إىل عدم وجود أي موا ق للم  .8لض

يجري�"وحتدث  .668 ية وأعر" نوفد  بKان األفر يقمس مجموعة ا ته من Úد وملا أبدته من ل نانه لألمانة ملا بذ لب عن ا مت
شاق مية إلجناز هذا العمل ا لمواقف   .عظ

شكر إىل " وفد الربازيل"وتوجه  .669 شكر أيضا إىل . بعناية" للجنة"إلدارته " ئالريس"ل واملرتمجني " األمانة"لكام توجه 
يابة عن مجموعة . عىل ما قدموه من معل لصاحل الوفود ية"نوحتدث  سه من الزتام قوي " لتمنجدول أعامل ا يد مبا  ملوقال أنه  سع

ية سات ا ناء ا بوع وأ سات هناية األ يللاكفة الوفود خالل  جلل ث سـ سار . للجل بث وا تاجئ معاهدة ا سقت  ملومىض يقول لقد ا ل ن ت
ناءات لصاحل املعاقني برص� مع ما أوصت به مجم يدات و_ شأن ا تثالواحض للمؤمتر ا1بلومايس  ي سـب جدول أعامل "وعة لتق

ية ية ". لتمنا ية وا ية وا ثقا ئة قانوية مالمئة تؤدي إىل ز�دة توافر املواد ا يح لضامن  سار ا بو ا لعلمولقد انهتجت الو مي ل ن ب لصح مل لتعلي ف ي
 .لألشخاص املعاقني برص�

ند"وأثىن  .670 يه " لهوفد ا يادة وتو جعىل  تعلق ألش"ئالريس"ق نص ا سات األخرية عىل ا مل يف وضع ا ل خاص املعاقني للم
ية  نا سة ا ئبرص�، واùي ميكن عرضه عىل  ت ثجل ية للمعاهدة" للجمعية العامة"سـ يغة الهنا يا لوضع ا ئلعقد مؤمترا دبلوما لص . سـ

تدادا لروح  ئولني يف . بيجنيموأردف قائال أن هذا يعد ا تعاون من جانب ا سـوشكر العمل اجلاد وا بو"ملل وال سـ< " يأمانة الو
ية إىل مهود الرا يعللج ناسب وعىل حنو يريض ا مجل إعداد الوMئق يف الوقت ا  .مل

شكر إىل " وفد بريو"وتوجه  .671 ية  مس مجموعة بKان أمرياك الال Mلتحد ني يق خطة " األمانة"تم ساعدة يف  حتقوالرئاسة  للم
 .2013معل لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

ييل"وأيد  .672 يقات اليت أدىل هبا " شـوفد  يع الوفود" وفد الربازيل"لتعلا ية والزتام  تاجئ اإلجيا مجشأن ا ب ن وشكر . لب
تاج الوفود إىل جتديد طاقاهتا لالج^عات القادمة لعايم .  واألمانة عىل ما قدموه من معل شاق"ئالريس"  2012حتوقال، 
 .برام معاهدة إل2013و

ية–مجهورية (وفد إيران "وتوجه  .673 يوي")م اإلسال يابة عن ا:موعة اآل  Mتحد سـ  لن شكر للريس عىل إدارته م ئة  ل
مثرة و�حجة جدا يادته 1فة األمور مما أدى إىل إخراج دورة  ته و مو ق برية لألمام حنو . حمك نا خطوة  كومىض يقول لقد  قطع

نظمي عقد مؤمتر دبلومايس الع^د معاهدة دوية للمعاقني برص� هدف يف وضع جدول زمين  لا لت وال سـ< " األمانة"وشكر . ل
سفري � تةلا برية وكفا تواجده ا1امئ وخربته ا ئرك   .لكل

ند  ند ا ند ا ند ا تام ا1ورة: : : : 10101010للللببببا تام ا1ورةا تام ا1ورةا تام ا1ورةا     خخخختتتتا

تعرض  .674 ها إىل "ئالريس"سـا تاجئ و سودات ا شاريع  سلم مجموعة  ن م نة"لم  .للنظر فهيا" للجا

شات"ئالريس"وشكر  .675 نا تلف ا تعاوية اليت جتلت يف  يع الوفود عىل الروح ا ق  مل خم ن ل نة تقدما، . مج للجوقال لقد أحرزت ا
نود جدول أعامل ولكن ما تلف  يذه يف  ثري من العمل املطلوب  ناك ا ب يزال  خم نفه نة"تلك وأعرب عن أم5 يف أن ". للجا
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شكر خاص .  أكرث جناحا24تكون ا1ورة  ته إىل " لألمانة"بوتوجه  نة"معىل اكفة ا1مع اùي قد وللمرتمجني " للجا
يا لعمل  نرصا أسا سـالفوريني اùين اكنوا  نة"ع بري من الصرب، وأضاف بأ"للجا ويف األخري، أشار . كهنم قد حتلوا بقدر 

نة"إىل أن  نة أد�ه، وأعلن " للجا تاجئ ا بيقد وافقت إلجامع عىل اع^د ا ملن  . ا1ورةختامل
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    ننننتاتاتاتاجئجئجئجئ ا1ورة ا1ورة ا1ورة ا1ورة

    ججججدول األعاملدول األعاملدول األعاملدول األعامل

نهيا من تو .1 يذ ما  نة يف  هام ا تعلق بإ ند جديد يف جدول األعامل  نة عىل إدراج  يعوافقت ا للج ي ب نفللج صيات جدول تس
ية ية العامة وال . لتمنأعامل ا بل ا نة  نة الرا ترص عىل دورة ا ند مؤقت  مجلعوقالت بعض الوفود إن إدراج ذ% ا ه للج قب يق ل

 .يقمي سابقة يف هذا الصدد

رشين آخذة يف  .2 يع املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل ا1ورة الرابعة وا نة عىل مواص` العمل عىل  لعووافقت ا مج للج
بارها هاعتا ية وتفاوت  ساوهيا يف األ نضج  مه  .ت

نظر فهيا .3 نود أو اقرتاحات جديدة  ية وحق لك عضو يف طرح  نة ألولو�ت احلا للوأقرت ا ب ل ّللج يد . ّ يه، فإن املوا عو عل
نود أو اقرتاحات جديدة يطر�ا أي عضو ألغراض خطة معل  تاجئ ال ختل بأية  نة يف هذه ا با ن ّب ل ، 2014-2013يّمل

متد  نة ت× _قرتاحاتتعرشيطة أن   .للجا

ساهتا العامة .4 ند يف  نة لك  يه ا ناقش  تارخي اùي  بني ا بل جدول أعامل مفصل  تعد األمانة يف ا جلو ب للج ت ل ي فسـ ّتق ّ سـ  .ملّ

ناءات يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ تثثثثا تي تي تي سـسـسـسـي     للللتقتقتقتق

بارها .5 نة إذ تضع يف ا تإن ا  عللج

ية، - يات جدول أعامل ا منتو  لتص

رشي - ناء ا1ورة احلادية وا لعو_تفاق احملقق أ نة يف نومفرب ث يع جوانب 2010للجن  مج، ومفاده أن حيافظ عىل  َ
يدات  شأن ا نة هبدف وضع بر�مج معل  رشين  ناءات يف جدول أعامل ا1ورة ا يدات و_ يا ب للج ت تقي لع لتق ثل سـ

نضج،  تفاوت يف ا ية وا ساوي يف األ باع مقاربة جامعة شام` ومع مراعاة ا ناءات،  لو_ ل مه ت ت لت ث  يف الوقت ّوإذ تقرسـ
ها؛ يق تقدم يف  سائل معا هبدف  يع ا ناول  يعذاته حلاجة إىل  مجحتق ّ مل مج  ت

نة أن تويص 1عوة إىل  - ية ا يات ا1وية يف جمال حق املؤلف واحلقوق ا:اورة، مبا يف ذ% صال للجو_تفا حل ق
 .عقد مؤمتر دبلومايس

نهتج مقاربة جامعة شام`، قد اتفقت عىل العمل حنو إبرام صك قان ناسب أو أكرث توإذ  يا (موين دويل  جسواء اكن قانو� منوذ
بق ي` مما  شرتكة أو معاهدة أو أي شلك آخر أو  ية  سـأو تو م ساهامت ) تشكص ممع مراعاة _قرتاحات املطروحة أو أية 

ية  .فإضا

ناءات يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ تثثثثا تي تي تي سـسـسـسـي بحث واألشخخخخاص ذوي اإلعاقات األخرىاص ذوي اإلعاقات األخرىاص ذوي اإلعاقات األخرىاص ذوي اإلعاقات األخرى: : : : للللتقتقتقتق تعلمي وا سات ا بحث واألشمؤ تعلمي وا سات ا بحث واألشمؤ تعلمي وا سات ا بحث واألشمؤ تعلمي وا سات ا لمؤ ل لس ل لس ل لس ل     س

نة علام ل .6 تنيللجأحاطت ا نوان ثيقو تعلمي"بع اجلديدتني، إحداهام  تعلقة  ناءات ا يدات و_ لا مل ت ثي سـ اقرتاح من وفود : لتق
نوان (SCCR/24/6)" إكوادور وبريو وأوروغواي ية  ثا بع وا ن يدات "ل شأن ا ئات موضوعات  يرشوع مواد و تقب لم ف

بحث تدريس وا تعلمي وا سات ا ناءات عىل حق املؤلف لفائدة مؤ لو_ ل ل س ثت " اح من وفد الربازيلاقرت: سـ
(SCCR/24/7) إلضافة إىل األحاكم احملدثة يفيدات لفائدة "ّ  ناءات وا شأن _ بو  يرشوع معاهدة الو ت ب تقي لم ث سـ

بات ودور احملفوظات بحث وا تعلمي ا سات ا تاألشخاص املعاقني ومؤ ل ل ية: ملكس بKان األفر يقاقرتاح من مجموعة ا  ل
(SCCR/22/12). 
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شأن املوضوعات اآلنف ذكرها مما تقدمت به األعضاء، يف ويقة وقد مجعت األمانة _ق .7 ية  يقات ا ثرتاحات وا ب نص ّتعل ل ل
تة نظمي الويقة والوالحظت . قمعل مؤ نة وجود تفاوت جوهري يف اآلراء عن طريقة  ثا ت يقات  للج لتعلسـ< العالقة بني ا

ية  . لنصو_قرتاحات ا

نة عىل إعادة تريب الويقة لطريق .8 ثواتفقت ا يدات SCCR/23/8 ث ذاهتا اليت وردت هبا الويقةةتللج شأن ا ي  لتقب
ناءات  بات ودور احملفوظاتسـتثو_ نفص` حتت لك ملكتلفائدة ا ية  يقات ا ّ، أي أن تكون _قرتاحات وا م نص لتعل ل

 .موضوع

نوان  .9 نة  نصوص ويقة  تكون مجموعة هذه ا بعو للج ث ل تة"سـ قويقة معل مؤ ي ث يقات و_قرتاحات ا نصتضمن ا تعل لت ة ل
ناسب  متوصل إىل صك قانوين دويل  يدات لفائدة) يف أي شلك اكن(لل ناءات وا يشأن _ ت لتقب ث تعلمي سـ سات ا ل مؤ س

بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى تكون مقومات ويقة العمل ). .SCCR/24/8 Prov ثالويقة(" لوا ثو سـ
نة  نجزه ا بل اùي  تة بعد املوافقة علهيا األساس للعمل ا للجاملؤ تس ملق رشينق سة وا نصوص يف دورهتا اخلا لعناء عىل ا م ل   .ب

ية العامة .10 نة عىل أن تويص ا مجلعواتفقت ا ناسب أو للج شاهتا للوصول إىل صك قانوين دويل  نا نة  م بأن تواصل ا قم للج
يا(أكرث  شرتكة أو معاهدة جسواء اكن قانو� منوذ ية  م أو تو بقص ي` مما  سـأو أي شلك آخر أو  حبيث ترفع ) تشك

نة يف شأن للجا ية العامة  ياهتا إىل ا ثالثني تو ب دورهتا ا مجلع ص يدات لفائدةل ناءات وا ي_ لتقت ث تعلمي سـ سات ا ل مؤ س
بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى  .لوا

رش بات ودور ا ناءات لفائدة ا يدات و_ رشا بات ودور ا ناءات لفائدة ا يدات و_ رشا بات ودور ا ناءات لفائدة ا يدات و_ رشا بات ودور ا ناءات لفائدة ا يدات و_ نا ملك نتق ملك نتق ملك نتق ملك لتق لسـ لسـ لسـ تسـ ت تي ت تي ت تي ت ثثثثي     لللل

نة الويقة .11 متدت ا ثا للج نوان SCCR/23/8 ع يقات و_"بع  تضمن ا تة  تعلويقة معل مؤ ت لث توصل إىل ق ية  للقرتاحات ا لنص
ناسب  بات ودور احملفوظات) يف أي شلك اكن(مصك قانوين دويل  يدات لفائدة ا ناءات وا تشأن _ ي ت ملكب لتق ث ، "سـ

ثوتضمن هذه الويقة  ناء _ج^عت ية أ بKان األفر ية اليت تقدمت هبا مجموعة ا ث_قرتاحات ا ل يقنص تكون هذه الويقة . ل ثو سـ
ب رشينملقاألساس للعمل ا سة وا نصوص يف دورهتا اخلا ناء عىل ا نة  نجزه ا لعل اùي  م ل ب للج  .تس

ية العامة .12 نة عىل أن تويص ا مجلعواتفقت ا شاهتا للوصول إىل صك قانوين دويل للج نا نة  بو بأن تواصل ا ق للو للج مي
شرتكة أو معاهدة (مناسب أو أكرث  ية  يا أو تو مسواء اكن قانو� منوذ ص ي` ممج بقتشكأو أي شلك آخر أو  ) سـا 

شأن  ية العامة  ياهتا إىل ا رشين تو نة وا ثا نة يف دورهتا ا بيث ترفع ا مجلع ص ل للج لعحب يدات لفائدةم ناءات وا ي_ لتقت ث  سـ
رش بات ودور ا نا لملك  .ت

برص برص ا برص ا برص ا ناءات لفائدة األشخخخخاص معااص معااص معااص معايقيقيقيق ا يدات و_ ناءات لفائدة األشا يدات و_ ناءات لفائدة األشا يدات و_ ناءات لفائدة األشا يدات و_ لا ت لي ت لي ت لي ت ثثثثي سـسـسـسـ بوعات////للللتقتقتقتق بوعاتاص العاجزين عن قراءة ا بوعاتاص العاجزين عن قراءة ا بوعاتاص العاجزين عن قراءة ا     ملطملطملطملطاألشاألشاألشاألشخخخخاص العاجزين عن قراءة ا

نون .13 نة علام لويقة ا ملعأحاطت ا ث نصة أحصاب املصاحل"ة للج تقرير املرحيل اخلامس  ملا ثت (SCCR/24/2)" ل ح و
نصة أحصاب املصاحل  .مأحصاب املصاحل عىل مواص` معل 

نونة  .14 ندة يف ذ% إىل الويقة ا نصوص  ناء عىل ا نة قدما يف العمل  ملعومضت ا ث س ل ب تللج ثويقة معل حول صك دويل "م
ناءات لفائدة األشخاص  يدات و_ تثشأن ا ي سـب برصلتق بوعات/لمعايق ا " ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

(SCCR/23/7)نهتا الويقة يغة معد¼  متدت  ث وا تضم ص  .SCCR/24/9 ع

نة ما يأيت .15 شأن ] أ: [للجوالحظت ا رشوع صك قانوين دويل  ية  بأن تقدما ملموسا قد أحرز يف األحاكم املوضو ملع ُ
بة  نا يدات ا ناءات وا سـ_ مل ي لتقت ث برصلفائدة األشخاص معسـ بوعاتأو / ولايق ا ، ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا
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ية ال ]ب[ تدعي املزيد من العمل،  عوأن األحاكم املوضو سوية القضا� العالقة يف  ]ج[تسـتزال  نة ملزتمة  توأن ا بللج
ب` ية العامة. ملقدورهتا ا ية إىل ا تا يات ا تو نة عىل رفع ا مجلعويف هذا الصدد، اتفقت ا ل ل ص ل  :للج

ية العامة لعامأن تعق) أ يف بني دورة ا نة اج^عا يف  مجلعد ا ن نة وأن يوفر 2012 جللج رشين  سة وا  وا1ورة اخلا للج لعم
شاركة يف _ج^ع ية  نا بKان ا يغة العادية خلرباء من ا متويل وفقا  للما ل ل مللص تارخي . ل لوتوىل األمانة حتديد ا ت

 .لالج^ع الفعيل

ند) ب ناءات وا بوأن يظل  ي_ لتقت ث برصيدات سـ األشخاص العاجزين عن قراءة /للفائدة األشخاص معايق ا
بوعات شأن ملطا نصوص  ناء عىل ا تكامل العمل  نة بغرض ا رشين  سة وا مترا يف ا1ورة اخلا ب  ل ب سـ للج لعم ناءات مسـ سـتث_

بة  نا يدات ا سـوا مل برصلتقي بوعات/للفائدة األشخاص معايق ا  ملموس  أو إحراز تقدمملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا
 .يف هذا الصدد

سمرب) ج ية يف د نا ية العامة إىل عقد دورة ا يوأن تدعا ا ئ ت ثمجلع سة 2012 سـ ناجت عن ا1ورة اخلا نص ا يمي ا م  ل ل لتق
بت يف ا1عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام رشين وا لوا  .2013 لع

بKان .16 ثيل ا متويل لفائدة  يارات ا بحث يف  نة من األمانة أن  ست ا لوا مم ت للج لمت خ شاركة يف ا1ورة ل يهنم من ا ية  نا مل ا متكل لم
ية العامة ية  نا للجمع_ ئ ثت  .سـ

بث ئات ا بثحامية  ئات ا بثحامية  ئات ا بثحامية  ئات ا لحامية  لي لي لي     ههههي

ندهتا إلهيا  .17 يا مع الوالية اليت أ باع مقاربة قامئة عىل اإلشارات،  نة جمددا الزتا�ا مبواص` العمل،  سـأكدت ا شـ ت متللج
ية العامة لعام ئ2007 مجلعا ي، لوضع معاهدة دوية حتدث حامية  هل يديّ ناها ا بيل  بث ا ئات ا بث و تقلات ا مبع ل ي لل  .لكه

نوان  .18 شاهتا اليت أدت إىل اع^د نص واحد  نا نة  بعوواصلت ا ق بث"مللج ئات ا شأن حامية  لويقة معل ملعاهدة  ي ب ، "هث
نص يف الويقة ثويرد ا ية SCCR/24/10 ل بدائل يف املواد ا ية القانوية من بني ا ند ا تضمن اقرتاحات ا ن اليت  ل ن نص ه ملعت ل ل

نة يف . ثن ويقة العملم تجرهيا ا نصوص واليت  ب` القامئة عىل ا شات ا نا تكون هذه الويقة األساس  للجو سـ ل ق للم ث ملقسـ
تقدم هبا األعضاء ية  ية إضا يقات  رشين، مع مراعاة أي تعديل أو  سة وا ّدورهتا اخلا تلع نص تعل  .فم

ها من  .19 نة  ية العامة بأن تواصل ا نة عىل أن تويص ا معلواتفقت ا للج مجلع بت يف ا1عوة إىل للج لأجل نص ميكن من ا ّ
 .2014 مؤمتر دبلومايس يف عام

ية يةدول أعامل ا يةدول أعامل ا يةدول أعامل ا يات ججججدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  نة يف  هام ا يات إ نهيا من تو يذ ما  نة يف  هام ا يات إ نهيا من تو يذ ما  نة يف  هام ا يات إ نهيا من تو يذ ما  نة يف  هام ا منإ ص يع منللج ص يع منللج ص يع منللج ص يع للللتتتتللج نف نفس نفس نفس     تتتتس

يا�ت املدىل هبا يف شأن  .20 يع ا بقال الريس إن  لمج يةئ يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  نة يف  هام ا منإ ص يع لتللج نف  تس
يق ستسجل يف تقرير ا1ورة الر ية  شأن آ ية العامة  بو معال بقرار ا ية العامة للو رشين وترفع إىل ا سـابعة وا ل ب مجلع ي تنمجلع لع

ية  .لتمنجدول أعامل ا

نة ب`  نةا1ورة ا ب`  نةا1ورة ا ب`  نةا1ورة ا ب`  للجللجللجللجا1ورة ا     ملقملقملقملق

نة يف الفرتة من  رشون  سة وا للجتعقد ا1ورة اخلا م  .2012 نومفرب 23 إىل 19لعسـ

 ]ييل ذ% املرفق[
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Munich 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Catalina GAVIRIA (Sra.), Misión permanente, Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión permanente, Ginebra 
 
Felipe GARCÍA PIÑEDA, Director General, Dirección General, Dirección Nacional de Derecho 
de Autor de Colombia, Bogotá, D.C. 
 
 
CONGO 
 
Luc-Joseph OKIO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
André POH, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Maxime FOUTOU, directeur, Droit d’auteur, Ministère de la culture et des arts, Brazzaville 
 
Célestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
COSTA RICA 
 
Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Luis JIMÉNEZ SANCHO, Subdirector, Registro Nacional, San José 
 
Norman Lizano ORTÍZ, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Guadalupe ORTÍZ MORA (Sra.), Jueza del Tribunal Registral Administrativo, San José 
 
Pedro Daniel SUAREZ BALTODANO, Juez del Tribunal Registral Administrativo, San José 
 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Moriko TIEMOKO, conseiller, affaire étranger, Mission permanente, Genève 
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DANEMARK/DENMARK 
 
KAREN SØNDERGAARD, Head of Section, Ministry of Culture, Copenhagen 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Noran Fouad POUAD-HASSAN (Mrs.), Supervisor, Technical Secretariat, Copyright Office, 
Cairo 
 
Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Guillermo Rodrigo RIVAS MELHADO, Ministro Consejero, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Carlos GUERVÓS MAILLO, Subdirector General de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Cultura, Madrid 
 
Jaime DE MENDOZA FERNÁNDEZ, Subdirector General Ajunto, Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Cultura, Madrid 
 
D. Jorge CANCIO MELIÁ, Jefe de Área, Subdirección General de Propiedad Intelectual, Madrid 
 
Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Justin HUGHES, Senior Advisor to the Under Secretary, United States Patent and Trademark 
Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Shira PERLMUTTER (Ms.), Administrator, Office of Policy and External Affairs, United States 
Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Karyn Temple CLAGGETT (Ms.), Senior Counsel for Policy and International Affairs, 
Policy and International Affairs Division, United States Copyright Office, Library of Congress, 
Washington, D.C 
 
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, 
United States Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Carl SCHONANDER, Director of European Intellectual Property Rights Issues, Office of 
Intellectual Property Enforcement, Department of State, Washington, D.C. 
 
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, United States Institute of Museum and Library Services 
(IMLS), Washington, D.C. 
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Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Karin L. FERRITER, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Girma KASSAYE AYEHU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR  
 
Leon Pablo AVILES, Ministro, Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Santiago CEVAMOS MENA, Abogado, Derecho de Autor, Quito 
 
Luis VILLARROEL, Asesor, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Santiago de Chile 
 
Juan Carlos SÁNCHEZ, Primer Secretario, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
León AVILES, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Ivan Anatolievich BLIZNETS, Rector, Russian State Institute of Intellectual Property, Federal 
Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
 
Zaurbek ALBEGONOV, Director, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
 
Elena KOLOKOLOVA (Mrs.), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks 
(ROSPATENT), Moscow 
 
Stephen KUZMENKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Ansen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jukka LIEDES, Director, Division for Cultural Policy, Ministry of Education and Culture, Helsinki 
 
Anna Elisa Carita VUOPALA, Government Secretary, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture 
et de la communication, Paris 
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Catherine SOUYRI-DESROSIER (Mme), rédactrice, sous-direction de l’audiovisuel extérieur et 
des technologies de communication, Ministère des affaires étrangères et européennes, Paris 
 
Katerina DOYTCHINOV (Mme), conseillère (affaires économiques et développement), Mission 
permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Elene KEMASHVILI (Ms.), Head, Legal and Copyright Law Department, National Intellectual 
Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi 
 
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Domna PANAGIOTOU (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
Grigorios KOUDERIS, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
Eirini POURNARA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseillère (Affaires économiques et commerciales), 
Mission permanente, Genève 
 
 
HAÏTI/HAITI  
 
Pierre Joseph MARTIN, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Veronika CSERBA (Ms.), Head, International Copyright Section, Budapest 
 
Csaba BATICZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Péter MUNKÁCSI, Head of Unit, Ministry of Public Administration and Justice, Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
G.R. RAGHAVENDER, Registrar, Copyright Office, New Delhi 
 
Uday Kumar VARMA, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi 
 
Alpana DUBEY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Seyed Mohammad Reza SAJJADI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mohammad GHORBANPOUR, Expert, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
 
Seyed Hossein ARAB NAJAFI, Director General, Legal Department, Iran Broadcasting 
Organization (IRIB), Tehran 
 
Hassan TACHDDOS NEJAD, Deputy Head, Iran Broadcasting Organization (IRIB), Tehran 
 
Gholamreza RAFIEI, Attorney Advisor, Intellectual Property Division, Iran Broadcasting, Ministry 
of Culture, Tehran 
 
Shima POURMOHAMMADI MAHOUNAKI (Mrs.), Legal Officer, Tehran 
 
 
IRAQ 
 
Alaa Abo ALHASSAN ESMAIL, General Director, National Center for Protection of Copyrights 
and Related Rights, Baghdad 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Yvonne CASSIDY (Ms.), Intellectual Property Unit, Patents Office, Kilkenny 
 
Enda MURPHY, Head of Copyright, Intellectual Property Unit, Patent Office, Kilkenny 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Omer CASPI, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Na’ma DANIEL, Attorney, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Dana Soffer SCETBUN (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHAIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Toru SATO, Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo 
 
Hiroki HORI, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo 
 
Hiroshi KAMIYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Ayumi INOUE, Promotion for Content and Distribution Division, Ministry of Internal Affairs and 
Communication, Tokyo 
 
Hirotoshi EMA, Official, Intellectual Property Affairs Division, Economic Affairs Bureau, Ministry 
of Foreign Affairs, Tokyo 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Hala HADDADIN (Mrs.), Legal Advisor, Department of the National Library, Amman 
 
 
KENYA  
 
Helen KOKI (Ms.), Deputy Chief Legal Counselor, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
James KIHWAGA, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Ilona TOMSONE (Ms.), Counsellor, Permanent Representation to the European Union, Ministry 
of Foreign Affairs, Brussels 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Nijolé J. MATULEVIČIENÈ (Ms.), Head, Copyright Division, Ministry of Culture, Vilnius 
 
Gediminas WAVICKAS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LUXEMBOURG 
 
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mrs.), Permanent Mission, Geneva 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAYSIE/MALAYSIA 
 
Mohd Fairuz BIN MOHD PILUS, Director, Copyright Division, Kuala Lumpur 
 
Ismail BKRI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO  
 
Manuel GUERRA ZAMARRO, Director General, Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR), Secretaría de Educación Pública (SEP), México D.F. 
 
Marco Antonio MORALES MONTES, Director Jurídico, Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR), Secretaría de Educación Pública (SEP), México D.F. 
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Camerina ROBLES CUELLAR (Sra.), Presidenta, Organismo Promotor del Desarrollo Integral 
de los Discapacitados Visuales (IAP), México D.F. 
 
José Ramón LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
 
Martine GARCÍA (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
MONTÉNÉGRO /MONTENEGRO 
 
Emina MOJEVIC (Ms.), Senior Adviser, Intellectual Property Office, Podgorica 
 
 
MYANMAR 
 
Moe Moe THWE, Associate Professor, Myanmar Scientific and Technological Research 
Department (MSTRD), Ministry of Science and Technology, Yangon 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bisu KUMAR, Registrar, Ministry of Industry, Kathmandu 
 
 
NIGER 
 
Djibo MOUNKAILA, directeur de la législation au Ministère de la communication et de nouvelles 
technologies de l’information, Niamey 
 
Mouhamadou HASSIROU, directeur de la Recherche scientifique au Ministère 
de l’enseignement moyen et supérieur et de la recherche scientifique, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Abdul-Ter KOHOL, Director, Nigerian Copyright Commission, Federal Secretariat, Abuja 
 
Afam EZEKUDE, Director General, Nigerian Copyright Commission, Federal Secretariat, Abuja 
 
Osundu Bartholomew Colling NWEKE, Personal Assistant, Nigerian Copyright Commission, 
Abuja 
 
Ruth OKEDIJI (Ms.) Consultant, Abuja 
 
Chichi UMESI (Ms.), Permanent Mission, Geneva 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Constance URSIN (Mrs.), Assistant Director General, Ministry of Culture, Oslo 
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NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Silke Radde (Ms.), Policy Manager, Intellectual Property, Ministry of Economic Development, 
Wellington 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Eunice KIGENYI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Zaynitdin GIYASOV, First Deputy Director General, Agency on Intellectual Property of the 
Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRIGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Carlos César GONZÁLEZ RUFFINELLI, Director Nacional del Derecho de Autor, Asunción 
 
Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
PÉROU/PERU 
 
Edgar Martín MOSCOSO VILLACORTA, Director de Derecho de Autor, Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
POLOGNE/POLAND  
 
Maciej DYDO, Head, Copyright Division, Department of Intellectual Property and Media, 
Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Malgorzata PEK (Ms.), National Broadcasting Council, Warsaw 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Counsellor, Romanian Copyright Office, Bucharest 
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
 
Stephen ROWAN, Deputy Director Copyright and Intellectual Property Enforcement Directorate, 
Intellectual Property Office, London 
 
Robin STOUT, Policy Advisor, Intellectual Property Office, London 
 
Suzanne GREGSON (Ms.), Solicitor, Manchester 
 
Antoinette GRAVES (Ms.), Head of Music, Broadcasters and Sports Team, Copyright and IP 
Enforcement Directorate, New Port 
 
 
REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KO Yuhyun (Ms.), Deputy Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports and 
Tourism, Seoul 
 
NAM Sung-Hyun, Researcher, Research Associate, Law and Policy Research Division, Korea 
Copyright Commission, Seoul 
 
KIM Yong-Sun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Ion TIGANAS, Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property of the  
Republic of Moldova, Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/ DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Mouhamadou Moiunirou SY, directeur général, Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA), 
Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
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SERBIE/SERBIA  
 
Zorica GULAS (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Department, Belgrade 
 
Aleksandar STANKOVIC, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Hala Gasim Ali ALI, Secretary General, Federal Council for Literary and Artistic Works, 
Khartoum 
 
Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SINGAPOUR 
 
Jeffrey WONG, Senior Assistant Director, International Affairs Division, Intellectual Property 
Office of Singapore, Singapore 
 
Thaddaeus Kai Yuen HOO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN  
 
Rickard SOBOCKI, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND  
 
Emmanuel MEYER, chef du Service juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Kelly YONA (Mme), conseillère juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne  
 
Alexandra GRAZIOLl (Mme), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, 
Berne 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND  
 
Kemasiri NITCHAKORN, Head, Copyright Promotion Section, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Moncef BAATI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Youssef BEN BRAHIM, directeur des affaires juridiques au Ministère de la culture, Tunis 
 
Raja YOUSFI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Irfan ONAL, Deputy General Manager of Copyright, Directorate General, Ankara 
 
Irkin YILMAZ, Head of Department, Ministry of Culture and Tourism, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Oleksii IANOV, First Deputy Chairman, State Intellectual Property Service, Kyiv 
 
Oleg GUMENIUK, Head, Copyright and Related Rights Division, State Intellectual Property 
Service, Kyiv 
 
Oleksiy SHANCHUK, Chief Expert, European Integration and International Cooperation 
Division,  
State Intellectual Property Service, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Alfredo SCAFATI, Presidente, Consejo de Derechos de Autor, Ministerio de Educación y 
Cultura, Montevideo 
 
Gabriel BELLON, Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
VIET NAM 
 
Vu Ngoc HOAN, Deputy Director General, Copyright Office, Hanoi 
 
Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Darlington MWAPE, Lusaka 
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Kenneth MUSAMVU, Registrar of Copyright, Ministry of Information, Broadcasting and Labour, 
Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*  
 
 
Maria MARTIN PRAT (Mrs.), Head, Copyright Unit, Directorate-General for Internal Market and 
Services, European Commission, Brussels 
 
Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Judit FISCHER (Ms.), Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, 
European Commission, Brussels 
 
Pierre-Yves ANDRAU, Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, 
European Commission, Brussels 
 
Agata Anna GERBA (Ms.), Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, 
European Commission, Brussels 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION/INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION 
(UNESCO) 
 
Zhao ZHAO (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
NATION UNIES DROITS DE L’HOMME/UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS (UNHR) 
 
Caroline HARVEY (Ms.), Human Rights Officer, Geneva 
 

                                                
*

 Sur une décision du Comité permanent, la Communauté européenne a obtenu le statut de membre sans droit 
de vote. 

 
*

 Based on a decision of the Standing Committee, the European Community was accorded member status 
without a right to vote.  
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Aline VICENTIM (Ms.), Geneva 
 
Olga BEBZHOZHNA (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
 
Ridha BOUABID, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Sandra COULIBALY (Mme), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Antoine BARBRY, Conseiller, affaires économiques, Mission permanente, Genève 
 
Andrea CONDE (Mlle), stagiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION (ILO) 
 
John MYERS, Industry Specialist, Media, Cultural Graphical Sectoral Activities Department, 
Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Hannu WAGNER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Carlos CORREA, Special Adviser on Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Germán VALASQUEZ, Special Adviser, Health and Development, Geneva 
 
Viviana Carolina MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Kevon SWAM, Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
Melissa MINTY (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION  
 
Georges-Rémi NAMEKONG, Senior Economist, African Union Commission (AUC) Geneva 
Representative 
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IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris 
 
American Council of the Blind (ACB) 
Melanie BRUNSON (Ms.), Executive Director, United States of America 
 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 
João Carlos MULLER CHAVES, Legal Manager, Rio de Janeiro 
Isabella Girão (Ms.) BUTRUCE SANTORO, Legal Manager, Brasilla 
Carla de Silber de BRITO PEREIRA (Ms.), Legal Manager, Brasilla 
 
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial 
Television in Europe (ACT)  
Thomas RIVERS, Expert, London 
Jose Manuel GOMEZ BRAVO, Member, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Kornelika EGERS-PISUKE (Mrs.), Estonia 
Hari LEE (Ms.), Germany 
 
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) 
Jorge BACA-ÁLVAREZ MARROQUÍN, Presidente del Comité de Derecho de Autor, Montevideo 
Edmundo RÉBORA, Vice presidente del Comité Jurídico, Montevideo 
Alexandre JOBIM, Presidente del Comité Jurídico, Montevideo 
Nicolás NOVOA, Miembro del Comité de Derecho de Autor, Montevideo 
Andrés TORRES, Miembro del Comité de Derecho de Autor, Montevideo 
 
Association international du barreau (IBA)/International Bar Association (IBA) 
Thomas LEGLER, Intellectual Property and Entertainment Law Committee 
Inge HOCHREUTENER (Mrs.), Doctor, Python and Peter, Berne 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Matthias GOTTSCHALK, Special Committee Member, Zurich 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Susan ISIKO STRBA (Mrs.), Expert, Geneva 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic 
Association (ALAI) 
Victor NABHAN, Chairman, Ferney Voltaire, France 
 
Brazilian Association of Intellectual Property 
Bruno LEWICKI, Rio de Janeiro 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA) 
Mihàly FICSOR, Chairman, Budapest 
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Centre d'administration des droits des artistes interprètes ou exécutants du GEIDANKYO 
(CPRA)/Center for Performers' Rights Administration of Geidankyo (CPRA)  
Samuel Shu MASUYAMA, Secretary-General, Tokyo 
 
Centre for Internet and Society (CIS) 
Pranesh PRAKASH, Programme Manager, Bangalore, India 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Gerardo MUÑOZ DE COTE, IP Legal Director, Mexico, D.F. 
 
Civil Society Coalition (CSC) 
Vera FRANZ (Mrs.), Fellow, Geneva 
 
Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) 
Francis BOÉ, chargé de mission, Paris  
 
Computer and Communications Industry Association (CCIA) 
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva 
Matthias LANGENEGGER, Deputy Representative, Geneva 
Victoria BONNEY (Ms.), Senior Legal Counsel, Youtube, Geneva 
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, Microsoft, Geneva 
 
Communia International Association on the Public Domain (COMMUNIA) 
Melanie DULONG DE ROSNAY, Chair, Bussels 
 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Gadi ORON, Director of Legal and Public Affairs, Neuilly-sur-Seine 
 
Conseil britannique du droit d’auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC) 
Maureen DUFFY (Ms.), President of Honour, London 
Andrew YEATES, Director, General Counsel, London 
Hugh JONES, Treasurer, Copyright Counsel, London 
 
Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Association (CCAAA) 
Hubert BEST, Advocate, Middlesex 
 
Copyright Research Information Center (CRIC) 
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
 
Electronic Frontier Foundation (EFF) 
Carolina ROSSINI (Ms.), International Intellectual Property Director, San Francisco, United 
States of America 
 
Electronic Information for Libraries (eIFL.net) 
Teresa HACKETT (Ms.) Programme Manager, Dublin 
 
European Federation of Journalists 
Pamela MORINIÈRE, Authors’ Rights, Gender and Project Officer, Brussels 
 
European Dyslexia Association 
Raymond CLAES, Luxembourg 
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European Network for Copyright in Support of Education and Science (ENCES) 
Rainer KUHLEN, Department of Computer and Information Science, University of Konstanz, 
Konstanz 
 
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA)/European Federation of Joint Management Societies of 
Producers for Private Audiovisual Copying (EUROCOPYA) 
Nicole LA BOUVERIE (Ms.), Paris 
Yvon THIEC, Brussels 
 
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA) 
Dominick LUQUER, General Secretary, Head of Delegation, Brussels  
Agnete HAALAND (Ms.), President, Brussels 
 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Winston TABB, Dean of University Libraries and Museums, Johns Hopkins University, 
United States of America 
Stuart HAMILTON, Senior Policy Advisor, IFLA, The Hague  
Paul WHITNEY, Governing Board, Canadian Library Association, Vancouver 
Ellen BROAD (Ms.), Executive Officer, Copyright and Legal Matters, Canberra 
Wiebke DALHOFF, Policy Officer, The Hague 
Victoria OWEN (Ms.), Head, Canadian Library Association, University of Toronto, Toronto 
Harald MÜLLER, Library Association, Germany 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER, Expert, Head of Policy, London 
 
Fédération internationale de la vidéo/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI) 
Elena BLOBEL (Mrs.), Legal Adviser, Global and Legal Policy, London 
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM) 
Benoît MACHUEL, secrétaire général, Paris 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
Magdalena VINENT (Ms.), President, Brussels 
Olav STOKKMO, Chief Executive Officer, Brussels 
Franziska EBERHARD (Ms.), Vice President, Brussels 
Anita HUSS (Ms.), General Counsel and Deputy Secretary General, Brussels 
Ingrid DE RIBAUCOURT (Ms.), Senior Legal Advisor, Brussels 
Veraliah BUENO (Ms.), Communications and Information Officer, Brussels 
Balamine OUATTARA, Burkina Faso 
Tracey ARMSTRONG (Ms.), President and CEO, Copyright Clearance Center, Massachusetts  
Anders K. RASCH 
Andrej NOWAKOWSKI 
Rainer JUST 
Jim ALEXANDER, Chief Executive, Copyright Agency, Viscopy, Sydney 
Kevin FITZGERALD, Chief Executive, Copyright Licensing Agency, London 
Valeria SANCHEZ (Ms.) 
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Dalton MARATO 
Maureen CAVAN (Ms.) 
Hélène MESSIER (Ms.) 
Sandra CHASTANET (Ms.), Rights Relations, Paris 
Katia LABYLE, (Ms.), Director, Teaching Department, Paris 
Nothando MIGOGO, Executive Director, Dramatic, Artistic and Literary Rights Organization 
(DALRO), Johannesburg 
Tony BRADMAN, Author 
Mats LINDBERG, Brussels 
Barbara JÓZWIAK (Ms.), Brussels 
Polska KSIAZKA, Brussels 
 
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM)/ 
International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) 
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Legal Counsel, Basel 
André MYBURGH, Basel 
 
Inclusive Planet Foundation 
Cherian Jacob RAHUL, Representative, Kochi, India 
 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTDS) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Geneva 
Daniella ALLAM (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva 
Alessandro MARONGUI, Programme Assistant, Geneva 
 
International Confederation of Music Publishers (ICMP) 
Alessandra SILVESTRO (Ms.), Head, Brussels 
 
International Council on Archives 
Tim PADFIELD, Information Policy Consultant, Surrey, United Kingdom 
 
Internet Society (ISOC) 
Konstantinos KOMITIS, Public Advisor, Geneva 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
James LOVE, Director, Washington, D.C 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
Manon RESS (Ms.), Director, Information Society Projects, Washington, D.C. 
Krista COX (Ms.), Staff Attorney, Washington, D.C. 
 
Library Copyright Alliance (LCA) 
Lori DRISCOLL (Ms.), Director, Library Services, Florida, United States of America 
Jonathan BAND, Technology Law and Policy, Washington, D.C. 
 
Max-Planck-Institute 
Kaya KÖKLÜ, Researcher, Munich 
 
Motion Pictures Association (MPA) 
Theodore SHAPIRO, Legal Advisor, Brussels 
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National Federation of the Blind (NFB) 
Scott LABARRE, Legal Advisor, Baltimore, United States of America 
Lisa BONDERSON (Ms.), United States of America 
Fredric SCHROEDER, United States of America 
Carrie SCHOEDER (Mrs.), United States of America 
 
 
Nigeria Association of the Blind 
Okon David UDOH, President, Lagos 
Arogundade Jennifer ENWELIM, Volunteer, Lagos 
 
North American Broadcasters Association (NABA) 
Cristina Amado PINTO (Ms.), Intellectual Property Attorney, Videoserpel Ltd., Grupo Televisa, 
Zug 
Erica REDLER, Head, Canada 
 
Organização Nacional de Ciegos do Brazil (ONCB) 
Moisés BAUER, Brazil 
 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
Bárbara MARTÍN MUÑOZ, Head, Technical Office for European Affairs, Madrid 
Francisco Javier MARTÍNEZ CALVO, Technical Advisor, Madrid 
 
Public Knowledge 
Rashmi RANGNATH (Ms.), Director, Global Knowledge Initiative, Washington, D.C. 
John BERGMAYER, Senior Staff Attorney, Washington, D.C. 
Jodie GRIFFIN (Ms.), Staff Attorney, Washington, D.C. 
 
Royal National Institute of Blind People (RNIB) 
Dan PESCOD, Manager, RNIB European, International and Accessibility Campaigns, London 
 
Sociedade Portuguesa de Autores 
José Jorge LETRIA, President and Chief Executive Officer, Lisbon 
 
Society of American Archivists 
William J. MAHER, University Archivist, University of Illinois, Illinois 
 
Software and Information Industry Association (SIIA) 
Eric MASSANT, Senior Director, Government and Industry Affairs for Reed Elsevier,  
Washington, D.C. 
 
South African National Council for the Blind (SANCB) 
Jace NAIR, National Executive Director, Pretoria 
 
The Japan Commercial Broadcasters Association (JAB) 
Hidetoshi KATO, Copyright and Contract Department, TV Tokyo Corporation, Tokyo 
Kyoko WADA (Ms.), Legal and Business Affairs, TV Programming Division, Tokyo Broadcasting 
System Television, Inc., Tokyo 
 
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) 
David HAMMERSTEIN, Advocate, Brussels 
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Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)   
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property Department, Geneva 
Peter Cyriel GEOTHALS, Judicial Counsellor, Geneva 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Maloli ESPINOSA (Ms.), Chairperson, Copyright Committee, Kuala Lumpur 
Bülent Hüsnü ORHUN, Lawyer, Legal Department, Ankara 
Zuraidah Mohd YATIM, TV3-Malaysia 
Yavuz DOGAN, Lawyer, Legal Department, Ankara 
Antonio SUPNET, Member, Copyright Committee, Kuala Lumpur 
Yoshinori NAITO, Senior Manager, Copyright and Contracts Division, Tokyo 
 
Union francophone des aveugles (UFA) 
Françoise MADRAY-LESIGNE (Mrs.), President, France 
André KOWALSKI, France 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)  
YoungSuk CHI, President, London 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
Antje SORENSEN (Ms.), Deputy Secretary General, Legal Counsel, Geneva 
Allan ADLER, Vice President, Legal and Government Affairs, APA, Washington, D.C. 
 
Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) 
Pablo LECUONA, Founder/Director, Tiflo Libros Argentina, WBU Latin American  
Regional Representative to the WBU Global Right to Read Campaign, Buenos Aires 
 
Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU) 
Maryanne DIAMOND (Ms.), General Manager, International and Stakeholder Relations, WBU 
President  
Christopher FRIEND, Special Projects Consultant, Sightsavers International, WBU Strategic 
Objective Leader, Accessibility Chair WBU Global Right to Read Campaign, Programme 
Development Advisor Sightsavers, Sussex, United Kingdom 
Judith FRIEND (Mrs.), Special Projects Consultant, Sightsavers International WBU Global Right 
to Read Campaign Team Support Member, Sussex  
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:    Darlington MWAPE (Zambie/Zambia) 
 
Vice-président/Vice-Chair:   Alexandra GRAZIOLl (Mrs.) (Suisse/Switzerland)  
 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mrs.) (OMPI/WIPO) 
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VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
C. Trevor CLARKE, sous-directeur général, Secteur de la culture et des industries de la 
création/Assistant Director General, Culture and Creative Industries Sector 
 
Michele WOODS (Mme/Mrs.), directrice, Division du droit d’auteur/Director, Copyright Law 
Division 
 
Carole CROELLA (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la 
culture et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and 
Creative Industries Sector  
 
Geidy LUNG (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture 
et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative 
Industries Sector  
 
Victor VÁZQUEZ LÓPEZ, conseiller juridique principal, Division du droit d’auteur, Secteur de la 
culture et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and 
Creative Industries Sector 
 
Paolo LANTERI, juriste adjoint, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries 
de la création/Assistant Legal Officer, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
 
Carlos Alberto CASTRO, consultant, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des 
industries de la création/Consultant, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
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