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دورة خاصة يف ر ٕالهيا يف ما ييل ابللجنة ادلامئة) عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املشا .1
 .2013 فرباير 22ٕاىل  18جنيف، من 

احتاد برن بشأن حامية املصنفات ة العاملية للملكية الفكرية و وحرض الاجامتع ممثلون عن ادلول أالعضاء يف املنظم .2
ؤاذربيجان وبنغالدش وبيالروس  سرتاليا والمنساوأالرجنتني وأ ؤاندورا اجلزائر ٔافغانسـتان ؤالبانيا و أالدبية والفنية، ويه: 

وقربص وامجلهورية التشـيكية وكواب والبوسـنة والهرسك والربازيل وكندا وشـييل والصني وكولومبيا وكوسـتارياك  وبنن وبلجياك
ومرص وادور وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية وٕاكومجهورية الكونغو ادلميقراطية ادلميقراطية الشعبية ومجهورية كوراي 

والكريس الرسويل وهنغاراي والهند وٕاندونيسـيا وٕايران وهاييت وفنلندا وفرنسا ؤاملانيا واليوانن وغينيا وٕاثيوبيا والسلفادور 
ومدغشقر وليتوانيا ولبنان وليبيا وكينيا والكويت واكزاخسـتان يطاليا والياابن وأالردن إ يرلندا و إ و  إالسالمية) -(مجهورية 
وابراغواي وبريو وابكسـتان وبامن ونيجرياي وعامن وهولندا واملكسـيك وموانكو واملغرب وميامنار  وموريتانيا ومايلومالزياي 

وسلوفينيا وجنوب وسلوفاكيا والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والسـنغال ورصبيا وسـنغافورة 
وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا والوالايت املتحدة  وتوغووسويرسا والسودان والسويد ورسي الناك سـبانيا إ ٔافريقيا و 

 ).92وزمبابوي ( وفييت انم والمين البوليفارية) -أالمريكية وفزنويال (مجهورية 

 أالورويب يف الاجامتع بصفة عضو. وشارك الاحتاد .3

 ) ومنظمة العمل ادلوليةAU( وشاركت املنظامت احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: الاحتاد أالفريقي .4
)ILO(  و) منظمة املؤمتر إالساليمOIC (ومركز اجلنوب ومنظمة التجارة العاملية WTO)( )5.( 

والواكةل  ،)CSAIاحلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: جلنة املمثلني وفناين أالداء (غري وشاركت املنظامت  .5
ورابطة ٔاورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف  ،)ACBأالمرييك للمكفوفني (واجمللس ، )APPالفرنسـية محلاية الربامج (

)CEECA( ، و) غرفة التجارة والصناعة لالحتاد الرويسCCIRF(،  ومجعية صناعة احلاسـبات إاللكرتونية ؤاهجزة االتصال
)CCIA(، )واللجنة الوطنية للرتقية الاجامتعية للمكفوفني وحمدودي النظرCNPSAA(،  بحث وإالعالم يف جمال ومركز ال

والاحتاد أالمرييك  ،)IVFوالاحتاد ادلويل للفيديو (، )EBUوالاحتاد أالورويب للمكفوفني ( ،)CRICحق املؤلف (
وامجلعية ادلولية محلاية امللكية ، )Instituto Autorمعهد حق املؤلف (، و )FILAIEالالتيين إاليبريي لفناين أالداء (

والاحتاد  ،)ICTDSواملركز ادلويل للتجارة والتمنية املسـتدامة ( ،)IAFد ادلويل للمؤلفني (الاحتاو، )AIPPIالفكرية (
)، واجملموعة IFRRO)، والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاسـتنساخ (IFLAادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها (

وامجلعية ادلولية ، )ALAIعية ادلولية أالدبية والفنية (امجل و  )،STMادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب (
ورابطة املكتبات حلق املؤلف ، )KEIاملؤسسة ادلولية ٕاليكولوجيا املعرفة ()، و ISOC( جممتع إالنرتنتو )، IPAللنارشين (

)LCA،( ) ومجعية أالفالم السيامنئيةMPA،( ) والاحتاد الوطين للمكفوفنيNFB ،(سـبانيا كفويف إ واملنظمة الوطنية مل
)ONCE ،(واملعهد الوطين املليك للمكفوفني )RNIB ،( وامجلعية املدنية ٕالدارة حقوق فناين أالداء واملوسـيقيني
)ADAMI(، ) ومجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلوماتSIIA(،  وجملس جنوب ٔافريقيا الوطين للمكفوفني
)SANCB،( ) ومنتدى حوار املسـهتلكني عرب أالطليسTACD،( ) والاحتاد أالمرييك الالتيين للمكفوفنيULAC،( 
 ).WBU( )36الاحتاد العاملي للمكفوفني (و

 افتتاح ادلورة: 1البند 

، واعتذر ابمس السـيد ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للجنة اخلاصةادلورة  مساعد املدير العام افتتح .6
ري" سـيعود ٕاىل جنيف يف س غؤاشار ٕاىل ٔان السـيد "فرانسبه عن هذه ادلورة. غيال ري"، املدير العام للويبو "فرانسس غ

 2012. واكنت امجلعية العامة للويبو قد اختذت خالل دورهتا الاسـتثنائية املعقودة يف اكنون أالول/ديسمرب 2013فرباير  20
النفاذ ٕاىل أن معاهدة هتدف ٕاىل حتسني السـتكامل املفاوضات بش 2013قرارًا ابلغ أالمهية بعقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو 



SCCR/SS/GE/13/3 
3 
 

 يف ما ييلت (املشار ٕالهيا ني والعاجزين عن قراءة املطبوعااملصنفات احملمية حبق املؤلف لفائدة معايق البرص واملكفوف
ؤمتر ؤاعرب مساعد املدير العام عن امتنانه وامتنان الويبو لوفد اململكة املغربية ملوافقهتا عىل اسـتقبال املابملعاهدة). 

ادلبلومايس. وقررت امجلعية العامة للويبو ٔايضًا عقد دورة خاصة للجنة ادلامئة سعيًا ٕاىل ٕاحراز تقدم عىل نص مرشوع 
عىل ٔان يعمل عىل  ،واكن الهدف من هذا القرار ٕانشاء جلنة حتضريية للمؤمتر ادلبلومايس يف ختام ادلورة اخلاصةاملعاهدة. 

املفاوضات الهنائية خالل املؤمتر ليسـتخدم يف  ،من النص احلايل ملرشوع االتفاقية نقاءً التوصل ٕاىل اتفاق بشأن نص ٔاكرث 
ادلبلومايس. ويعكس مرشوع االتفاقية التوافق املهم املتوفر بني خمتلف الوفود. وقد ٔاشري ٕاىل وجود بعض املسائل العالقة اليت 

حلل. وسـتقدم ٔامانة الويبو املساعدة لضامن ٕاحراز تقدم يف ا ىلحتتاج ٕاىل تفاوض، لكن جرى التأكيد عىل ٔاهنا ليست عصية ع
وشّدد مساعد املدير العام عىل ٔان الوقت املتاح للتفاوض حىت انعقاد املؤمتر ادلبلومايس يف شهر هذه املفاوضات. 

وع جدول أالعامل من مرش  2مث انتقل مساعد املدير العام ٕاىل البند بدٔا يتقلص ودعا الوفود ٕاىل التنبّه ذلكل.  2013 يونيو
 وفود املعنية ٕاىل تقدمي مرحشهيا.، ودعا الهاملتعلق ابنتخاب الرئيس وانئبي

 انتخاب الرئيس وانئبيه: 2البند 

، اذلي اكن رئيسًا للجنة ادلامئة وسفريًا دارلينغتون موابموعة أالفريقية ورّحش السـيد اجملحتدث وفد اجلزائر ابمس  .7
 ادلورة.  لرتؤسسابقًا لزامبيا يف جنيف، 

 لدلورة.  اً ئيسر  دارلينغتون موابوفد رسي الناك ترشـيح السـيد  ؤايّد .8

ة ، مدير غراسييال بريييت، السـيدة مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، ابمس ورحش وفد امجلهورية ادلومينيكية .9
 املؤلف يف أالرجنتني، انئبة للرئيس.  مؤسسة التعاون ادلويل بشأن حق

 انئبة للرئيس.  غراسييال بريييتنيجرياي ترشـيح السـيدة ؤايّد وفد  .10

 من وفد سويرسا، انئبة للرئيس.  غرازيويل االكسـندر ورحش وفد بلجياك، ابمس اجملموعة ابء، السـيدة  .11

 انئبة للرئيس.  غرازيويل االكسـندر ؤايّد وفد فرنسا ترشـيح السـيدة  .12

 غراسييال بريييترئيسًا لدلورة اخلاصة للجنة ادلامئة والسـيدة  بدارلينغتون مواالسـيد ؤاقّر مساعد املدير العام تعيني  .13
يف اليومني أالخريين من ، انئبتني للرئيس. ويتوقع انضامم الرئيس ٕاىل ادلورة اخلاصة للجنة ادلامئة غرازيويل االكسـندر والسـيدة 
ورة اخلاصة للجنة ادلامئة كرئيس ري" ٕاىل رئيس امجلعية العامة للويبو حضور ادلس غطلب السـيد "فرانسذلكل، ادلورة. و

 .فرتة غياب الرئيسيف مؤقت 

  اعامتد منظامت غري حكومية جديدةو اخلاصة  ادلورة اعامتد جدول ٔاعامل: 4و 3البندان 

شّدد الرئيس املؤقت عىل ٔان هذه ادلورة اخلاصة تركّز بشلك رئييس عىل التوصل ٕاىل مسـتوى اكٍف من التوافق  .14
املعاهدة اخلاصة خارطة الطريق الهادفة ٕاىل ٕاجناز  يفويشّلك الاجامتع خطوة مفصلية . عىل نص مرشوع االتفاقية

وّجشع الرئيس . أالشخاص معايق البرص وغريمه من أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتلفائدة  السـتثناءات والتقييداتاب
ة ادلامئة لبلوغ هذا الهدف. ؤاعرب الرئيس عن الزتامه للجنابلتايل الوفود عىل العمل عىل حنو بناء خالل مدة ادلورة اخلاصة 

وعرض الرئيس جدول ساعات العمل ٔالسـبوع ادلورة، مث انتقل ٕاىل الشخيص ودمع ٔامانة الويبو وانئبيت الرئيس لهذه الغاية. 
واكن . SCCR/SS/GE/1 Provمن جدول أالعامل اذلي يتضمن اعامتد مرشوع جدول أالعامل الوارد يف الوثيقة  3البند 

عدد من املنظامت غري احلكومية قد اتصل بأمانة الويبو وطلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت يف ادلورة اخلاصة للجنة ادلامئة. 
". ؤاشار ٕاىل رضورة ٔان يتضمن اعامتد منظامت غري حكوميةواقرتح الرئيس ٕاضافة بند رابع ٕاىل جدول أالعامل يكون عنوانه "
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املتعلق ابعامتد  4التعديل. ودعا الرئيس الوفود ٕاىل اعامتد جدول أالعامل الهنايئ مع ٕاضافة البند  جدول أالعامل الهنايئ هذا
 د جدول أالعامل بصيغته املعّدةل.ؤاعلن الرئيس اعامتاملنظامت غري احلكومية. 

اليت تتضمن معلومات ٔاساسـية وتفاصيل عن  SCCR/SS/GE/13/2وُدعيت الوفود ٕاىل النظر يف الوثيقة  .15
الطلبات الطوعية اليت تقدمت هبا ؤاعدت ٔامانة الويبو الوثيقة استنادًا ٕاىل عامتد بصفة مراقب. الاملنظامت اليت طلبت ا

يف ادلورة اخلاصة املنظامت غري احلكومية. وُدعيت الوفود ٕاىل املوافقة عىل اعامتد منظامت غري حكومية جديدة للمشاركة 
 للجنة ادلامئة.

) يف AIEوأالداء يف ٕاسـبانيا، ٔاي مجعية فناين أالداء ( لفناننيمشاركة هيئة ٕادارة ادمعه  سـبانيا عنؤاعرب وفد إ  .16
يف ٔاعامل  لها تقدمي مساهامتسـبانيا ٔان اخلربة اليت تمتتع هبا امجلعية سـتتيح واعترب وفد إ  ادلورة اخلاصة للجنة ادلامئة.

 ادلامئة.   اللجنة

 اللجنة ادلامئة. يفيف الوثيقة اعمتدت بصفة مراقب اردة ٔاسامؤها ؤاعلن الرئيس ٔان املنظامت غري احلكومية الو  .17

ؤانه ينبغي ٕارسال ٔاية ٕاضافات ٔاو تعديالت ٔاو ٔاية ملشاركني ابٔاولية  قامئةؤاعلمت ٔامانة الويبو اللجنة ادلامئة بوجود  .18
 . تغيريات ٔاخرى ٕاىل أالمانة

اص معايق البرص وغريمه من أالشخاص التقييدات والاسـتثناءات عىل حق املؤلف لفائدة أالشخ: 5البند 
 العاجزين عن قراءة املطبوعات

ابلتقييدات والاسـتثناءات عىل حق املؤلف لفائدة  جدول أالعامل املعمتد، املتعلق  من 5انتقل الرئيس ٕاىل البند  .19
، SCCR/25/2. ؤاشري ٕاىل ٔان الوثيقة أالشخاص معايق البرص وغريمه من أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات

بشأن التقييدات والاسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة  اتفاقمرشوع : وعنواهنا
ويُراد من ادلورة املزمع توقيعها خالل املؤمتر ادلبلومايس. للمعاهدة  أالسايس املقرتحمن  املوضوعيةتتضمن املواد ، املطبوعات

 كذكل اختاذ نيعواس وعدم ٕاضافة ٔاقواس جديدة. ويتاملعاهدة حبذف مجيع أالقنص مرشوع  اخلاصة للجنة ادلامئة تنقيح
ؤاضاف ٔانه سـيعرض القرارات استنادًا ٕاىل توافق عام. واقرتح الرئيس عقد مشاورات غري رمسية للعمل عىل نص املعاهدة. 

واقرتح الرئيس، حسب االتفاق غري الرمسية. لك صباح يف اجللسة العامة معلومات عن التقدم احملرز خالل هذه املشاورات 
ؤان مع املنسقني إالقلمييني، ٔان يتألف الفريق أالسايس اذلي يناقش نص املعاهدة من املنسقني إالقلمييني  توصل ٕاليهاذلي 

، وٕاىل احلاجة ةولفت الرئيس ٕاىل رضورة ٕاجناز العمل يف هناية ادلورة اخلاصة للجنة ادلامئتنضم ٕالهيم سـتة وفود من ٔاقالميهم. 
 الوقت عىل حنو فعال.  سـهتالكال

 مسية إبماكنية متابعة املفاوضات.ؤاعلمت ٔامانة الويبو الوفود اليت ال تشارك يف املشاورات غري الر  .20

املعاهدة يف نص عىل مرشوع  لوثيقة اليت تعكس التعديالت اليت أُدخلتاوطلب الرئيس ٕاىل ٔامانة الويبو تقدمي  .21
 السابق.  اليوم

 ٕاىل 4احلاشـية رمق  شريي و املعاهدة.  نص ٔامانة الويبو التعديالت اليت أُدخلت عىل املادة جمي من مرشوع وعرضت .22
ٕاىل حق الرتمجة اذلي ورد حيهنا بني  5رمق ، وينبغي تعديلها وتنقيحها. وتشري احلاشـية حق إالاتحة للجمهور صيغة تتناول

الوطنية. وتشري  أالنظمة القانونيةٕادراج حق الرتمجة يف عليه بشأن  وقد اقرتح بدلان اثنان العمل عىل بيان متفققوسني. 
من الوفود ابلعمل عىل مقرتح نص بشأن هذا  مجموعةاملتصةل ابملادة جمي. وتعهدت  فر التجاريالتو ٕاىل مساةٔل  6احلاشـية رمق 

ُّسخ يف نسق م  نتتناوالاللتني  8و  7احلمك. وتضمنت املادة دال احلاشـيتني  . وقد اقُرتحت مواصةل النقاش يّرس توافر الن
ادلورة اخلاصة  هناية قبلتفاق بشأهنا لال سبيالً اجملمتعون  جيدسوف ُحتذف من مرشوع املعاهدة ٕان مل و حول هذه املساةٔل 
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. وسـُيحذف هذا النص ٔايضًا ٕان مل يمت اسـترياد النُسخ يف نسق ميّرس يف املادة هاء  9وتتناول احلاشـية رمق للجنة ادلامئة. 
 قبل هناية ادلورة اخلاصة للجنة ادلامئة.  بشأنه التوصل ٕاىل اتفاق

ورؤية  ملناقشاتوقائع االاسـامتع ٕاىل تسجيل مبارش ل املمكن اكن من ٕانالاحتاد العاملي للمكفوفني  وسأل ممثل .23
نظمة يه ٔاول من . وقال ممثل الاحتاد ٕان امل الوفودعليه اخليار وٕان وافقت  االعرض النيص، ٕان توفر حل تكنولويج لهذ

وشدد ممثل الاحتاد عىل رضورة ٔان يكون نص املعاهدة طالب مبعاهدة وٕاهنا حريصة شديد احلرص عىل متابعة املناقشات. 
 فر التجاري،ر البنود حول مسائل من قبيل التو ويثري تاكثاملسـتفيدين املعنيني.  خيدم ليك وفعاالً  واحضًا جدًا وبسـيطاً 

فر يف بدل آخر، خارج احلدود، يف وقت ولكفة معقولني، القلق بشأن كيفية تطبيق ذكل معليًا. تو سـامي التحقق مما هو م   وال
يعترب الاحتاد ٔان هذه البنود تساعد يف حتقيق هدف املعاهدة املمتثل يف توفري ٔاكرب عدد ممكن من الكتب واملعلومات   وال
لعميل للمعاهدة ممثل الاحتاد الوفود عىل ٔان تكفل الطابع ا حثّ واملكفوفني. وعليه،  ٔالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتل

وحث ممثل الاحتاد الوفود كذكل عىل السامح إبدراج واملكفوفني.  ٔالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتوجناعهتا لفائدة ا
 تنفيذ املعاهدة. ل  عند التطرقعنرص الثقة واملرونة 

ول مساةٔل ٕااتحة تسجيالت النقاشات اليت جتري يف ٕاطار فتح نقاش مطّول حل ؤاوحض الرئيس ٔان ال نية  .24
 للمراقبني. رمسي غري

ٔان تطرح ٔافاكرها حبرية من ادلول من  متكنيبرضورة  )KEIاملؤسسة ادلولية ٕاليكولوجيا املعرفة (ويف حني ٔاقّر ممثل  .25
حاجة املراقبني ٕاىل نقل خصائص دون ٔان ُحتدد اجلهة اليت طرحهتا، اعترب يف املقابل ٔانه من الرضوري ٔايضًا عدم ٕاغفال 

من دون ٔان تمتكن  ،وطبيعة املسائل املوضوعية اليت تناقش يف اللجنة ادلامئة ٕاىل اجلهات اليت هتمها هذه النقاشات
 حضورها.   من

اللجنة نفس القواعد اليت اتبعت خالل اجامتع ؤاشارت انئبة الرئيس ٕاىل ٔان املنسقني إالقلمييني وافقوا عىل اتباع  .26
. واكنت مجموعات اخلرباء قد اجمتعت لعقد مفاوضات غري رمسية بني ادلول أالعضاء تبشأن ٕااتحة التسجيال كومية ادلوليةاحل

وتنص  تسجيالت املفاوضات يف القاعة ٔالف.ٕاماكنية الاسـامتع ٕاىل يف القاعة ابء. ؤاتيحت مجليع أالعضاء واملراقبني االٓخرين 
املعلومات املتعلقة ابملناقشات ٔاو ٕاعادة توزيعها، ٕان اكن بصيغة عامة ٔاو من خالل  القواعد ٔايضًا عىل عدم السامح بنرش
حتاول ٔاحيااًن التوصل ٕاىل حلول ولن تتاح املعلومات للجمهور. ؤاشري ٕاىل ٔان الوفود اقتباس ٔاقوال ٔافراد ٔاو وفود حمددة. 

طرح الوفود ٔالفاكر ناقشات للجمهور من وقد حتّد ٕااتحة لك امل وسط من دون ٔان تعّرب ابلرضورة عن مواقف واحضة. 
 تتبعمعارض معارضة جذرية. واتُفق عىل ٔان هذا املوقف ٔاي رد فعل  ومل يلَق  ابتاكرية وبناءة يف هذا إالطار غري الرمسي.

احرتام نزاهة مفاوضات اللجنة ادلامئة وطابعها غري  ةرضور اللجنة ادلامئة هذه القواعد. ؤاعاد الرئيس التشديد عىل 
 وصوهنام.   رمسيال

املفاوضات غري الرمسية والنتاجئ اليت ٕاطالع اللجنة ادلامئة عىل ٔابرز ٕاجنازات  ويبووطلبت انئبة الرئيس ٕاىل ٔامانة ال .27
 توصلت ٕالهيا بشأن مرشوع املعاهدة. 

فت ٔان ؤاشارت ٔامانة الويبو بأسف ٕاىل عدم وجود نص توافقي ميكن رفعه ٕاىل اجللسة العامة يف هذه املرحةل. ؤاضا  .28
حاةل بدل حمدد املناقشات غري الرمسية  ٔان تتناول واقُرتح العمل سيتواصل ؤاملت بأن تتبلور نتاجئ ٕاجيابية يف أالايم املقبةل.

) لكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبساتفاق جوانب حقوق امل  وأ يكون عضوًا يف اتفاقية برن والينضم ٕاىل املعاهدة 
يطبق يف حال أُعيد ميكن ٔان  وال تتضمن قوانينه ادلاخلية حكامً يتعلق ابٕالاتحة والتوزيع ،بشأن حق املؤلفمعاهدة الويبو  وأ 

وتبني وجود اتفاق عام عىل ٔانه ال يُرحج تناول هذه املساةٔل يف احلمك يف البدل املعين توزيع نُسخ ميّرسة تكون مسـتوردة. 
مبزيد من إالسهاب. واتفق يف هذا الشأن ذكرت ٔان مجموعة صغرية ستتحدث  يّرسة، لكن أالمانةامل املتعلق ابسـترياد النسخ 

ٔان هذه احلاةل ضيقة النطاق، لكهنا جديرة ابلنقاش. ومل جتمتع اجملموعة الصغرية بعد دلراسة النص من  عىلعامًة  احلضور
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اكم املعاهدة رمبا تعاجل هذه احلاةل وّرصحت بعض ادلول أالعضاء بأن ٔاحاملعاهدة اذلي ميكن ٔان يتناول هذه احلاةل ابذلات. 
يف كام تطرقت اجملموعة الصغرية ٕاىل بعض املفاهمي يف املسـتفيدين، كام تعرفهم املعاهدة. من خالل حرص توزيع النسخ امليّرسة 

ق واقرتحت ٕاحدى ادلول أالعضاء سلسةل من السيناريوهات اليت ميكن النظر فهيا فامي يتعل. مجموعة ٔاحاكممبادئ تطبيق 
 اختبار اخلطوات الثالثتناول مساةٔل ابملواضيع اليت تشملها مجموعة أالحاكم. وتركّز هذه السيناريوهات بشلك عام عىل 

وجرت مناقشة عامة تناولت موضوع ٕادراج اعامتد املعاهدة ٔاو دخولها حزي النفاذ.  ابحلاةل القامئة قبل مقارنة معهاالتعامل وكيفية 
ويمتثل الاطراف توصلت ٕاىل اتفاق عام بشأن ٕادراج بند من هذا القبيل يف مرشوع املعاهدة. ٔان بند حيظر إالعفاء. ويبدو 

ٔاما . ها يف ٕاطار اخل املعاهدة نفسها وكيفية تشغيهلد اختبار اخلطوات الثالثالسيناريو الثاين يف التفكري بكيفية التعامل مع 
اسـتثناءات  نشوءديدة، قد تكون تطورات تكنولوجية تقود ٕاىل تطورات ج ظهورالسيناريو الثالث فيقيض ابلتفكري يف حاةل 

وكيفية  ،تنص علهيا املعاهدة، ال أالشخاص معايق البرص وغريمه من أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات جديدة لفائدة
لهذه صغرية عىل صياغة نصوص  مجموعة صياغة تعكفتفاعل اختبار اخلطوات الثالث يف هذه احلاةل. وتقرر ٔان 

، طوال الهنار تقريبًا. وُطلب ٕاىل اجملموعة ٔان تركّز بشلك خاص عىل السيناريو أالولؤان تعقد اجامتعات السيناريوهات 
الالزتامات القامئة اليت يكفل ٔاال يؤثر ٔاي بند من املعاهدة عىل  إالعفاء حظرمبعىن آخر، عىل كيفية صياغة حمك بشأن  وأ 

ٔاية معاهدات مرتبطة حبق املؤلف ٔاو غريها من االتفاقات ذات الصةل اليت تكون قد  ترتتب عىل ادلول أالعضاء مبوجب
اكن ينبغي تعداد من دون التوصل ٕاىل نتيجة هنائية بشأهنا، معرفة ما ٕاذا وقعهتا. ومن بني العنارص اليت ُطرحت للنقاش 

وقش ٔايضًا موضوع حتديد ما ٕاذا اكنت مساةٔل ون أالعضاء انضمت ٕالهيا ٔاو حتديدها.املعاهدات اخلاصة اليت قد تكون ادلول 
اختبار اخلطوات الثالث ستُناقش ٔاو تُذكر بشلك حمدد وكيف ميكن ٕادراهجا اكلزتام قامئ يف تكل املعاهدات اليت قد تُدرج 

وٕاىل جانب ذكل، ُطرح عدد من الاقرتاحات بشأن  م، من دون التوصل ٕاىل حل بشأنه.ال تُدرج يف تكل أالحاك ٔاو
، مبا فهيا واقف من مواضيع خمتلفةمواكنت احملاداثت شامةل وتضمنت ت ٔاو حواٍش ميكن ٔان تفّرس بعض هذه املفاهمي. ٕايضاحا

ومن النظر يف وضع ٔاقل البدلان منوًا اليت ميكن ٔان يكون لها وضع خاص ابلنسـبة لاللزتامات، ال سـامي مبوجب اتفاق تريبس. 
للمعاهدة. وقد تناول الاجامتع عرضيًا بعض عنارص نص  ٔاي مرشوع املؤسف ٔان أالطراف مل تتوصل ٕاىل اتفاق عىل

وعرضت ٕاحدى والاسـتثناءات املسـتقبلية اجلديدة احملمتةل. السيناريوهني االٓخرين، ٔاي الالزتامات اليت تفرضها املعاهدة 
. وتضمن هذا الاقرتاح ادلول أالعضاء جزءًا من نص املعاهدة يتعلق بتوضيح سـبل تطبيق املعاهدة مضن نظام قانوين معّني 

لكهنا قد تنطبق توفري اسـتثناءات وتقييدات حمددة ٔاو كيفية التعامل مع الاسـتثناءات ٔاو التقييدات اليت قد تتسم بطابع عام 
 . حتديداً  أالشخاص معايق البرصحاةل  عىل

  دالء ببياانهتا.ب يف االٕ غؤاعطت اللكمة للوفود اليت تر  قد توّحض وقالت انئبة الرئيس ٕان وضع املفاوضات  .29

، ليشدد عىل ٔان الهدف من ابمس مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية،  .30
. ولفت الوفد ٕاىل لٔالنساق امليّرسة والنفاذ ٕالهيا معايق البرص أالشخاصاحتياجات الرتكزي عىل  يف الواقعاملفاوضات هو 

أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة ورة لتحقيق هدف مساعدة رضورة ٕاجناز العمل خالل ادل
جناح ٔاعامل املؤمتر ادلبلومايس. وحّث الوفد مجيع الوفود عىل ٕابداء مرونة اتمة والعمل عىل حنو استبايق لتأمني  .املطبوعات

واضعة هذا الهدف  ،ستبذل قصارى هجدها مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييبٔان ٕاىل وطمأن الوفد ادلول أالعضاء 
 نصب ٔاعيهنا. 

. ولفت الوفد ٕاىل ٔان مشالك املفاوضات ال تمكن يف مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييبؤايّد وفد فزنويال بيان  .31
عديل اترخي املؤمتر نص املعاهدة، بل يه يف الواقع مشالك سـياسـية. ومىض الوفد قائًال ٕانه ال يرى ٔاي ٕاماكنية ٕالاثرة مساةٔل ت

ٔاو حىت النظر يف خيار كهذا. واعترب ٔان احلاجة ٕاىل حل املشالك الفنية القليةل العالقة يف املعاهدة، من دون ٕاضافة عوامل 
واجملموعة أالفريقية بوضوح عن الزتاهمام التام  مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييبؤاعربت بريوقراطية، حاجة واحضة وملحة. 

 . تفاوضسار ال مب 
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، وجّدد مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييبؤايّد وفد بريو البيان اذلي ٔادىل به وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس  .32
واسـتطرد قائًال ٕان ادلول أالعضاء ملزتمة املعاهدة. نص  التفاوض عىل ادلعوة ٕاىل ٕابداء امجليع للمرونة هبدف اسـتكامل

مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية  . ورٔاى ٔان موقفيق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتأالشخاص معامبساعدة 
 واحض وبنّاء للغاية.  والاكرييب

 90مليون خشص حول العامل يعانون من ٕاعاقات برصية ؤان  280 وحتدث وفد املكسـيك ليّذكر اللجنة ادلامئة بأن .33
ويف ية. ؤاضاف ٔان هؤالء أالشخاص ينتظرون بفارغ الصرب توقيع املعاهدة اجلديدة. ابملائة مهنم يعيشون يف البدلان النام 

ومه يف املتوسط لن يمتكنوا من ٕاهناء  خشص دون سن الثالثني. 150 000املكسـيك ٔاكرث من مليون مكفوف، من بيهنم 
ٔامه من العمل  يشءٔانه ال من  ابلتايل دواعترب الوفهلم.  ةتعلميهم أالسايس بسبب عدم توفر املعلومات ومواد ادلراسة املالمئ

 ليمتكنوا من النجاح يف دراسـهتم.  أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتدمج عىل 

أالشخاص معايق البرص ال يمتكنون معظم وشّدد وفد نيجرياي عىل ٔامهية معل اللجنة ادلامئة مذكرًا ادلول أالعضاء ٔان  .34
من املدخول اذلي يكسـبه أالشخاص اذلي ال يعانون من ٕاعاقات يف البرص. ولفت ٕاىل ٔان مسـتوى ٕاال من كسب جزء 

الفقر وعدم احلصول عىل الاحتياجات أالساسـية ، ؤان معيشة أالشخاص معايق البرص تقيده حتدايت جسدية ومادية وحصية
ضافة ٔاحاكم ٕاىل بات بعض البدلان إ . وٕاّن طل ظروف عيش أالشخاص معايق البرص يف ٔافريقيالٕالنسان تزيد من سوء 

وحتدايت ترتبط بتنظمي قدرة لك االتفاقية، وٕان اكنت رضورية لتطبيق هذه االتفاقية، طرحت حتدايت بنيوية وموضوعية، 
هو: هل لكفة عدم ادلول أالعضاء  املطروح ٔاماموالسؤال . املقميني فيه بدل عىل فعل املزيد لصاحل أالشخاص معايق البرص

ا قررت هذه ادلول حتقيقه، دلواعٍ اقتصادية، لن تكون يف الواقع ٔاكرث ثقًال عىل ٔاعضاء الويبو يف السـنوات املقبةل. اجناز م
 ع امجليع عىل ذكل. جشّ متام العمل و ضامن إ وفد نيجرياي ٕاىل الرتكزي عىل االٓليات وأالحاكم وسـبل  دعاو 

متام يك. وشّدد الوفد عىل احلاجة ٕاىل إ ود فزنويال وبريو واملكسـ ؤايّد وفد ترينيداد وتوابغو التعليقات اليت ٔادلت هبا وف .35
املفاوضات من دون ٔاية عراقيل، ٔااًي اكن شلكها ٔاو صيغهتا. ؤاضاف الوفد ٔانه يتطلع ٕاىل حتيل مجيع ادلول أالعضاء ابملرونة يف 

 ٕاجناز االتفاقية.  هذا املسار. ؤاكّد ٔان الوفد ملزتم متام الالزتام ابسـتكامل املفاوضات ؤانه يتوق ٕاىل

. وقال الوفد ٕان ٕاكوادور ملزتمة مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييبؤاعرب وفد ٕاكوادور عن دمعه الاكمل لبيان  .36
ؤاعرب عن اعتقاده بأن االتفاق ٕاىل ٔان هذا أالمر يكتيس ٔامهية خاصة.  الفتاً اعامتد املعاهدة  الزتامًا اتمًا يف التوصل ٕاىل

عىل مجيع املصاحل واملشالك أالخرى. ؤابدت ٕاكوادور مرونة يف  أالشخاص معايق البرص ينبغي ٔان يعلو مساعدةاملشرتك عىل 
 حلضور مجيع املفاوضات املتعلقة ابملعاهدة تقريبًا. هجدًا  ووستبقى تبدي نفس املرونة ولن تأل ااقرتاحاهت

ٔاعرب عن تفاوض. و يه التأكيد عىل الزتامه مبسار ال ف  وادلول السـبع والعرشين أالعضاءؤاعاد وفد الاحتاد أالورويب  .37
فر مواد يف ٔانساق خاصة لتعزيز تو يف اعامتد املعاهدة يف مؤمتر مراكش ادلبلومايس  مشاطرته للهدف املشرتك املمتثل

مركزة  مفاوضاتول أالعضاء للمعاهدة، ودعا ٕاىل وّرصح ٔانه ينبغي ٔان ينضم ٔاكرب عدد ممكن من ادلابٔالشخاص معايق البرص. 
 ٕاحراز تقدم. هبدف  خالل النقاشات املتبقية ادلامئةيف اللجنة 

ؤايّد وفد الوالايت املتحدة أالمريكية املداخالت السابقة اليت أُعرب فهيا عن الالزتام ابملسار وعن الرغبة يف حتقيق  .38
ٔالول هو فاالحامتل االسـنوات.  كيفية تعدادحسب ، 2011و 2010و 2009اليت جتهد اللجنة ادلامئة لتحقيقها منذ أالهداف 

للمكفوفني، ٔاو اعتبار ٔان املسار  العامليالاحتاد كوادور وابراغواي اقرتاح ار بدٔا حني قدمت وفود الربازيل وإ اعتبار ٔان املس
ٔاصبح النص  ،قرتحت عدة وفود، مبا فهيا وفد الوالايت الامريكية، نص ورقة معل توافقيةحني ا 2011قد بدٔا يف صيف عام 

نظامًا قانونيًا اسـتثناءات وتقييدات يف القوانني الوطنية املتعلقة حبق املؤلف  57ويف حني يتبع ي اقرتحه الرئيس للمعاهدة. اذل
أالمريكية ٕاىل لتقيميها. وعىل غرار ذكل، مل يسَع وفد الوالايت املتحدة لفائدة أالشخاص معايق البرص، فمل جتِر ٔاية حماوةل 

من قانون الوالايت املتحدة اخلاص حبق املؤلف، اذلي يشّلك واحدًا من ٔاول ٔاشاكل  121ادة احلصول عىل اعرتاف ابمل
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وليس الهدف من مفاوضات اللجنة ادلامئة احلمك عىل ٔاية اسـتثناءات ٔاو تقييدات الاسـتثناءات والتقييدات لفائدة املكفوفني. 
ٕاجنازات صك املعاهدة اجلديدة سـيكون وضع نظام عابر  متبعة عىل الصعيد الوطين. واعترب وفد الوالايت املتحدة ٔان ٔابرز

 أالوىل الهدف ويبقىللحدود يتيح تبادل نسخ يف ٔانساق خاصة، يشّلك ٕاضافة قيّمة عىل النظام ادلويل حلق املؤلف 
 املفاوضات.   من

معل  مبواصةلد الالزتام ؤاكّ  مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييبؤاعرب وفد شـييل عن تأييده للبيان اذلي ٔادلت به  .39
ويعزى جناح اعامتد معاهدة بيجني ٕاىل عوامل املفاوضات.  مناللجنة ادلامئة. واعترب ٔان اللجنة ادلامئة بلغت مرحةل حامسة 

فهيا يف سـياق هذه املفاوضات. ؤاول هذه العوامل التوصل ٕاىل اتفاق، يليه دمع املسـتفيدين من املعاهدة، ميكن النظر  ةثالث
ولفت عىل وجه كون مواضيع املعاهدة مواضيع قامئة حبد ذاهتا. ، ؤاخريًا هذه املعاهدة أالشخاص معايق البرصٕاطار ومه يف 

. ورٔاى ٔانه عىل الرمغ من ٔان حدود املعاهدة تعينياخلصوص ٕاىل غياب ٔاي توافق يف املناقشات يف الوقت الراهن بشأن 
من املعاهدة وعىل ٕاجياد حلول معلية للخروج  يلكزي ٔاكرب عىل الهدف أالوامجليع يبدي نية إبحراز تقدم، تربز احلاجة ٕاىل تر 

 .الاويل بصك بسـيط من دون حماوةل ٕادراج عنارص ٕاضافية ميكن ٔان تُعترب خارجة عن نطاقه

وّرصح وفد فرنسا بأنه ال ميكن ٔالي وفد من الوفود املشاركة يف املفاوضات ٔان يدعي حرصية مراعاة أالشخاص  .40
ه خموًال ٕامالء ادلروس عىل االٓخرين يف هذا الصدد. وال ميكن ٔالحد ٔان يدعي حرصية ادلفاع سٔاو ٔان يعترب نف  معايق البرص

قضية أالشخاص معايق البرص بطريقة ال تالمئ املسار بأي شلك. ؤاشار وفد فرنسا ٕاىل عن حقوق إالنسان ٔاو ٔان يسـتخدم 
لوًال للمشالك اليت تواجه أالشخاص معايق البرص اذلين ينتظرون بفارغ ٔانه اكن دومًا يريد العمل لصاحل ٕابرام معاهدة توفّر ح

ومىض قائًال ٕان بعض الوفود تتبع جداول ٔاعامل خفية وتدفع ٕاىل ٕادراج ٔاحاكم قانونية تتعدى الصرب ٔاجوبة وحلوًال لشواغلهم. 
بل كذكل ٕاىل حامية ابتاكر  ،املتقدمة ما يلزم يف املسار احلايل. مفبدٔا حق املؤلف ال هيدف فقط ٕاىل حامية مصاحل البدلان

ؤاعرب وفد فرنسا عن رغبته يف تسهيل ٔاي مسار دبلومايس مجيع اخملرتعني، ٔأاتوا من البدلان املتقدمة ٔاو من البدلان النامية. 
 غري رمسي للتوصل ٕاىل معاهدة تعاجل الاحتياجات اخلاصة لٔالشخاص معايق البرص.

سابقة اليت ٔاعربت عن الزتاهما إبجناز معاهدة خالل املؤمتر ادلبلومايس يف مراكش. الوفود ال  موقفؤايّد وفد السـنغال  .41
 اوضات املعاهدة لبلوغ هذا الهدف.ؤاعرب الوفد بدوره عن الزتامه التام ابمليض قدمًا يف مف

وامس وقال وفد تونس ٕانه يعمل عىل حنو وثيق مع بعض الوفود من مجموعات ٕاقلميية ٔاخرى يف سعي ٕاىل حتديد الق .42
املشرتكة يف مواقفها، عوضًا عن الرتكزي عىل ٔاوجه اخلالف. ورٔاى ٔانه يقع عىل عاتق خمتلف الوفود البناء عىل الزمخ القامئ 

 لدلفع قدمًا ابملناقشات. 

اعتقاده ٔان ثالثة مبادئ ٔاساسـية ينبغي ٔان توّجه املفاوضات،  عن، بصفته الوطنيةؤاعلن وفد اجلزائر، متحداًث  .43
ن الوفد أالفريقي ؤاوحض أ ولفت ٕاىل ٔان الالزتام السـيايس متوفر ؤانه ينبغي تطبيقه معليًا. لزتام والثقة واملرونة. ويه الا  ٔاال

 ٕان لك ما يبتغيه هو معاهدة من شأهنا ٔان تساعد أالشخاص معايق البرص، ٕامنا عّرب عن احلقيقة. حني قال 

واعترب ٔان املواد أالساسـية معاهدة ُحتدث فرقًا عىل ٔارض الواقع. لصاحل  ابلعمل ؤاعاد وفد الربازيل التأكيد عىل الزتامه .44
عبور من املعاهدة تتعلق ابلتقييدات الوطنية والاسـترياد ٔالنساق ميّرسة عرب احلدود، لكنه شّدد عىل ٔان الُبعد املرتبط ب 

د هو املفاوضات بشأن ومىض قائًال ٕان ما هيدد هذا البعملعاهدة. هو ما يضيف بشلك خاص قمية جديدة ٕاىل ااحلدود 
وكيفية لنظام حق املؤلف التنظميي" اذلي يتناول كيفية ٕادراج املعاهدة عىل حنو مالمئ يف السـياق أالوسع يسمى "البند  ما

ؤافاد بأنه يلمتس اختالف طريقة تطبيق الصك اجلديد عن تكل املتبعة يف تطبيق الالزتامات أالخرى املتعلقة حبق املؤلف. 
لصاحل أالشخاص  املتعلق حبق املؤلف اذلي يتطلب ٕادخال اسـتثناءات دلول املتقدمة ابحلفاظ عىل النظام احلايلا ًا مناهامتم

. واعترب ٔان ادلول ال تتبع جداول ٔاعامل خفية بل تعرب عن مشاغل معلية وموضوعية لضامن "صياغة دقيقة"عليه معايق البرص 
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اليت ترتتب عىل لك دوةل عضو جتاه ادلول أالخرى داخل نظام حق  التوصل ٕاىل بند حيادي ال يزيد احلقوق والواجبات
 معاجلة الشواغل الرئيسـية ملا فيه مصلحة أالشخاص معايق البرص.، وذكل هبدف وال ينقّص مهنا ،املؤلف القامئ

سـنة للعمل ه احلارضون يف اللجنة ادلامئة عن نية ح عن تقديره ملا عرب  )WBU( اد العاملي للمكفوفنيوعّرب ممثل الاحت .45
ورٔاى يف عدد التعليقات اليت ٔابدت تفهامً لهذه املساةٔل تسهّل تبادل املواد عرب حدود البدلان. عىل اسـتخدام لغة يف املعاهدة 

فٕاماكنية احلصول عىل ٔانساق ميّرسة لن تسمح فقط ابالسـتفادة من قراءات ترفهيية، بل سـتؤمن كذكل مواد ٔامرًا مشجعًا. 
ؤاشار ممثل الاحتاد ٕاىل ٔانه ليس لهذا أالخري رؤى ر فرص عيش اكمل ومنتج لٔالشخاص معايق البرص. التعلمي أالساسـية وتوف

، بل رؤى بشأن اللغة املتفق علهيا لتيسري الاسـتخدام املنصفٔاو  التعامل املنصفٔاو حمددة بشأن اختبار اخلطوات الثالث 
 مواد ميّرسة.برص يف خمتلف ٔاحناء العامل ٕاىل يق ال املكفوفني ومعا نفاذتطبيق نظام يتيح ٔاكرب قدر ممكن من 

ٕاطار اسـتحداث اللجنة ادلامئة ٕاىل  )STMاجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب (دعا ممثل و  .46
 قانوين متكيين يعزز قدرة ٔاحصاب احلقوق عىل خدمة ٔاسواق أالشخاص معايق البرص، عوضًا عن هتديدها، ويوفر يف الوقت

ؤاشار ٕاىل جع الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص من دون تقويض النفاذ ٕاىل السوق. ويش ونللتعا القانوين أالساسعينه 
يؤدي و ٔاحصاب إالعاقات وفقًا لالتفاقيات، لطاملا ٔايّدت اسـتحداث ٕاطار قانوين متكيين يتيح نفاذ أالشخاص من اجملموعة  ٔان

د وعابرة للحدود تريم ٕاىل تيسري التبادل ادلويل السلس واالٓمن للمصنفات يف ٔانساق إالعداوضع آليات فعاةل وحسـنة ٕاىل 
 1971، منذ عام ة، من خالل ٔاسواق متاكمةل وتدابري مساِعدة. واحتلت الويبو، وال سـامي بعض وفود ٔامرياك الالتينيميّرسة

ٔافلحت الويبو  حلسن احلظو  فضل ٕاىل املصنفات.أ ماكن الصدارة يف السعي ٕاىل تأمني نفاذ املكفوفني ومعايق البرص عىل حنو 
وحلسن احلظ ٔايضًا، تتقدم التكنولوجيا بوترية  يف الاقرتاب من نتيجة طويةل أالمد بفضل معاهدة ستنفّذ لعقود عديدة قادمة.

ٔامل ٔان تؤدي و  سواق العادية حقيقة واقعة.االٔ عرب  للمكفوفني ومعايق البرص ٕاىل املصنفات الشامل النفاذ سـتجعل منرسيعة 
توفر اليقني القانوين  موضوعة بعنايةمطرد يف عدد املصنفات يف ٔانساق ميّرسة املتوفرة جتاراًي وٕاىل اسـتثناءات املعاهدة ٕاىل منو 

مرشوع الويبو املتعلق ابملوارد العاملية املتاحة مع مبادرات ٔاخرى من قبيل  ازدواجية العمل، وتسمح بتفادي لهيئات املعمتدةل 
 ، وذكل لتعزيز ٕااتحة املصنفات واكتشافها. ء املوثوق هبمللوسطا

 رضورةي اختبار اخلطوات الثالث والتوفر التجاري، مشريًا ٕاىل موضوع )IPAامجلعية ادلولية للنارشين (وتناول ممثل  .47
رص ٕاىل ثغرة التبادل ادلويل للمصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف يف ٔانساق رمقية خمصصة لٔالشخاص معايق الب تحولٔاال ي 

م النارشين ٔان تُتبع بشأن احملتوى الرمقي نفس القواعد املتبعة يف إالطار القانوين ادلويل يف إالطار ادلويل حلق املؤلف. وهي
للمكفوفني قد ّرصح بأن التوفر التجاري ليس جانبًا همامً من  العامليوالقوانني الوطنية املتعلقة حبق املؤلف. واكن الاحتاد 

يف  2003التغريات اليت طرٔات منذ عام  ينبغي ٔاخذومىض قائًال ٕانه تعترب هذه املساةٔل ٔاساسـية.  )IPA(ن مجعية النقاش لك
 ٔاكرث فأكرث ٕاىل املصدر الرئييسستتحول ن النرش التجاري واملنتجات التجارية ر. ولفت ٕاىل ٔان التوجه واحض، ٕاذ إ الاعتبا

ىل قراءة املطبوعات يف البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء. املبارش للكتب املتاحة لٔالشخاص غري القادرين ع
 .غري القادرين عىل قراءة املطبوعاتفالنرش التجاري واملنتجات التجارية تشلك ٕاذن جانبًا همامً من ٕااتحة املصنفات لٔالشخاص 

فر التجاري اذلي لتو ابن ٔاحاكمًا تتعلق الهند مؤخرًا يتضم ٔاقرتهلكون قانون حق املؤلف اذلي  امجلعية ؤاعرب عن رسور
 الفعال ٔاشري ٕاليه يف صيغة "أالنساق العادية". واسـتطرد قائًال ٕان النارشين ال يرغبون يف التدخل يف موضوع التبادل ادلويل

نه ميكن فر التجاري ميكن صياغهتا عىل حنو ال يسـتتبع ٔاي ٔاعباء ٔاو مسؤوليات بريوقراطية. ؤاضاف أ للملفات ؤان مساةٔل التو 
ن التبادل عٔاي منظمة تترصف حبسن نية ٔاال متتنع حتقق نتاجئ واحضة. وينبغي النص عىل آليات بسـيطة وسهةل الاسـتخدام 

ادلويل للملفات املتاحة دلواعٍ تتعلق ابملسؤولية. وينبغي تشجيع هذه املنظامت اليت تعمل حبسن نية عىل املشاركة يف هذا 
ومن الرضوري ٔان تعكس املعاهدة اجلديدة  معهم. نرشاكء يعزت النارشون ابلتعاو هذه املنظامت ٔاغلبية  ، ولفت ٕاىل ٔانالتبادل

من املصنفات  ، املساواة بني أالشخاص معايق البرص وغريمهريتوف سـياقاحلقائق الراهنة اليت يشلك فهيا النارشون جزءًا من 
 لوقت ونفس املاكن ونفس المثن.يف نفس ا
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عىل رضورة ٕاخضاع الاسـتثناءات يف صك  )IFLAويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها (الاحتاد ادلوشّدد ممثل  .48
معاهدة بيجني اليت التأكيد عىل ذكل يف صك املعاهدة، كام جرى يف  حتادالاواقرتح املعاهدة ٕاىل اختبار اخلطوات الثالث. 

وتعترب دات ادلولية املتعلقة حبق املؤلف. اعمتدت مؤخرًا، ٔالن مجيع ادلول أالعضاء يف الويبو مل تصّدق عىل مجيع املعاه
ق املسـتخدمني يف توزيع إالشارة ٕاىل اختبار اخلطوات الثالث رضورية ٕالحداث توازن مالمئ بني ٔاحصاب احلقوق وحقو 

اليت تقيض عن تقديره لٔالهداف اليت عّرب عهنا ممثلو أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات  حتادالاؤاعرب  املصنفات.
امح هلم ابالنتفاع ابمللكية الفكرية عىل قدم املساواة مع الفئات أالخرى. وينبغي تطبيق الاسـتثناءات لفائدة أالشخاص ابلس

عرب ٔامهية هذه املساةٔل ابذلات يف ما خيص النقل  وتتجىلالعاجزين عن قراءة املطبوعات عىل النسخ غري املتوفرة جتاراًي. 
ليقوم خبدمة العاجزين عن قراءة املطبوعات كام خيدم ٔاية فئة افز الالزم لقطاع النرش فظ احلاحلدود للنسخ امليّرسة ٔالنه حي

منظامت أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ومنظامت ٔاحصاب احلقوق قد ومىض قائًال ٕان . من املسـهتلكني ٔاخرى
 حتادالاعن قراءة املطبوعات بلكفة ٔاقل. وجشع  وضعت سواًي ٕاطارًا تكنولوجيًا متكينيًا يتيح انتاج املصنفات لفائدة العاجزين
 ادلول أالعضاء يف الويبو عىل املسامهة يف نرش إالطار التكنولويج هذا. 

ٕان ٔاعضاء امجلعية ميثلون مجموعة واسعة من  )CCIAمجعية صناعة احلاسـبات إاللكرتونية ؤاهجزة االتصال (وقال ممثل  .49
يف الابتاكرات ذات القمية العالية  تسـتحدث العديد منعلومات واالتصاالت، تكنولوجيا امل قطاعات يفاملبتكرة الرشاكت 

يف مسار التفاوض عىل املعاهدة لضامن ، عىل املسـتوى أالسايسمنخرط، ٔان امجليع  امجلعيةواعتربت كية الفكرية. ل نظام امل 
ه املواد ٔاخفقت يف توفري هذا النفاذ يف نفاذ أالشخاص معايق البرص ٕاىل املصنفات، نظرًا ٕاىل ٔان احلركة الطبيعية لسوق هذ

يف ٔاي ماكن من العامل ؤالي فئة من اللغات ويف ٔاي وقت اكن. عاقل مسـتوى مالمئًا خشص مسـتوى ميكن ٔان يعتربه ٔاي 
من عية ٕاىل ادلورة اخلاصة للجنة ادلامئة عديدة، لكهنا مل حترض دورة اللجنة ادلامئة للتفاوض امجل وأالسـباب اليت جاءت ٔالجلها 

واعترب ممثل امجلعية ٔان ٕادراج اختبار اخلطوات الثالث يف املعاهدة، يف حني ٔانه جديد عىل اتفاقية برن ٔاو اتفاق "تريبس". 
لٔالطراف املوقعة لالتفاقية ملنح ال ينطبق يف سـياق اتفاقية برن لوضع اسـتثناء لفائدة املكفوفني، حيّد من اخليارات املتوفرة 

برن القيام به لفائدهتم ٕان مل تنضم ٕاىل املعاهدة.  ٔالطراف يف اتفاقيةل مقارنة مبا اكن ميكنلبرص النفاذ لٔالشخاص معايق ا
دد من خالل ٕادراج أالحاكم بأهنا مل تأِت ٕاىل ادلورة اخلاصة للجنة ادلامئة محلاية مصاحل ٔاي قطاع صناعي حم عيةامجل ونّوهت 
د الفكرة القائةل برضورة ٕادراج ٔاحاكم من قبيل اختبار اخلطوات الثالث وال تصمولهيا أالفضلية يف املعاهدات أالخرى. اليت ي

ولفت ٔامام ٔاي حتكمي للمنطق ٔاو العقل. رن ٔاو ليست طرفًا يف اتفاق تريبس، يف املعاهدة ٔالن بعض ادلول مل توقع اتفاقية ب
س" ية، وابلتايل ٕاىل اتفاق "تريبالتجارة العامل ٔان عدد البدلان اليت مل تبدٔا مسار الانضامم ٕاىل منظمة الانتباه ٕاىل  امجلعيةممثل 

ص عامًا بعد عام، كام اكن احلال ابلنسـبة للبدلان اليت مل تكن ٔاطرافًا يف اتفاقية برن. لهو ٔاربعة عرش بدلًا. وهذه القامئة تتق
م هذه البدلان أالربعة عرش وعليه، فٕان ٔاراد ٔاحصاب احلقوق املزيد من امحلاية حلقوقهم، فلهم مطلق احلرية يف ادلعوة ٕاىل انضام

مث ٕان تعود علهيم ابملنافع عىل حساب أالشخاص معايق البرص. ٕاىل منظمة التجارة العاملية، بدًال من ٕادراج ٔاحاكم يف املعاهدة 
من  طرفامية لزمت حٕان  ،ادلامئة لوضع اتفاقية حتمي النارشين من املكفوفني، بل العكس ةمل حترض دورة اللجن امجلعية
العديد من أالحاكم اليت حتّد من فعالية الصك ٕازاء الغرض املنشود منه ال تزال تُدرج يف نص املعاهدة. ويبدو ٔان  ر.االٓخ

تأمني هذا طبيعة لك حمك  وجيب ٔان تكون .لٔالشخاص معايق البرصورٔاى ٔان نتيجة املفاوضات جيب ٔان تكون توفري النفاذ 
واعتربت بعض اجلهات املعنية ٔانه ينبغي ٔان توفق املعاهدة هذا الغرض.  ليبمل تكن، توجب حذفه ٔاو تعديهل لي النفاذ، وٕان

ح بعيد لك البعد عن احلقيقة، ٔان هذا الطر  امجلعيةبني احتياجات أالشخاص معايق البرص وحقوق النارشين واملؤلفني. وترى 
عاهدة اخلاصة ابٔالشخاص معايق البرص فهـي ن القوانني ادلولية السارية حتمي ٔاساسًا مصاحل النارشين واملؤلفني. ٔاما املٕاذ إ 

ببساطة وسـيةل متنح النفاذ اذلي جيزيه لك من اتفاقية برن واتفاق "تريبس" من دون ٔان يُلزما أالطراف املتعاقدة مبنحه. 
حية القانونية ٔان تؤدي ٕاىل انعدام اليقني من النا عية عىل ٔان املعاهدة لكام ٔاحضت ٔاكرث تعقيدًا، لكام ُرحجت ٕاماكنيةامجل وشّددت 

عية قائًال ٕان النظام ادلويل حلق املؤلف ال حيتاج ٕاىل تعقيدات ٔاو ٔاوجه لُبس امجل وٕاىل نتاجئ سلبية غري متعمدة. ومىض ممثل 
لتحقيق نتيجة  ويشلك إالبقاء عىل بساطة املعاهدة وسـيةل مالمئةظل ما يلفه ٔاساسًا من تعقيدات.  ٕاضافية، يف

 للمسـتفيدين. فعاةل
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) وطلب من الويبو ومن IAF) ابمس الاحتاد ادلويل للمؤلفني (BCCثل جملس حق املؤلف الربيطاين (وحتدث مم  .50
، مبرصون ومعاقون برصاي وبأن ما هو مطروح للنقاش يف هناية املطاف خالل مؤلفون عندهالوفود التذكر بأن لك بدل 

مليون معاق برصاي مجيعهم هلم احلق يف  280املفاوضات هو مصنفاهتم. لكن ٔاعرب جملس حق املؤلف الربيطاين عن ٔان 
النفاذ ٕاىل مصنفات الكتاب والاسـمتتاع برفقهتم والتعمل مهنم. ورٔاى اجمللس املذكور ٔان التكنولوجيا سـتحل العديد من املشالك 

اء املداوالت. العملية اليت ظهرت يف املايض واليت ما زالت موجودة وحث مجيع الوفود عىل ٔان تأخذ الفنانني يف اعتبارها ٔاثن
 مليون مكفوف. 280هؤالء ٔان وينبغي دمع اجمللس والاحتاد املذكورين دعام اكفيا ليك يظال يقدما املصنفات دون ٔان ننىس 

) ٔان املكفوفني حيتاجون ٕاىل فرصة للنفاذ ٕاىل قدر كبري من املعلومات NFBؤابرز ممثل الاحتاد الوطين للمكفوفني ( .51
ن لك يوم. واقرتح الاحتاد عىل الوفود ٔان تناقش يف البداية املسائل اجلوهرية للمعاهدة، مث اليت ينفذ ٕالهيا ٔاشخاص مبرصو

تعاجل بقية وثيقة املعاهدة. وحال التوصل ٕاىل قرار وتوافق يف االٓراء بشأن تكل املسائل، ميكن ساعهتا صياغهتا من حيث 
م ٔاو عدم معاجلهتا عىل حنو اكف لتطبيق اختبار اخلطوات مالءمهتا لٔالنظمة ادلولية حلق املؤلف وطريقة معاجلة تكل أالحاك

 الثالث. وٕاذا حلت املسائل املثرية للجدل مثل إالاتحة التجارية والهيئات املعمتدة، ميكن ٕاذًا حل أالمور املتبقية بسهوةل ٔاكرب.

ذ ٕاىل مصنفات قامئة عىل ) ٕان امجلعية قد ٔايدت صاك فعاال لتيسري النفاMPAوقالت مجعية قطاع أالفالم السيامنئية ( .52
النصوص من ٔاجل معايق البرص، رشيطة ٔان تكون مامتشـية مع إالطار ادلويل القامئ حلق املؤلف. وٕان ٕاعادة حتديد مبادئ 

حق املؤلف أالساسـية غري رضورية وغري منصفة ال للقطاعات إالبداعية املعمتدة عىل حق املؤلف بوصفه حافزا لٕالبداع 
وال ملعايق البرص اذلين اسـتحقوا ٔان يسفر مؤمتر مراكش عن حصيةل انحجة. ؤاضافت امجلعية بأن  ولمتويل مصنفات جديدة

اختبار اخلطوات الثالث ٔاداة معلية استندت ٕاىل حل توفيقي ووضعت حدودا لنطاق الاسـتثناءات. وسـيكون عىل البدلان 
ات جديدة يف ترشيعاهتا، عند الاقتضاء. اليت تصادق عىل صك املعاهدة موضوع النقاش وتنفذها ٔان تسـتحدث اسـتثناء

وحتدد تكل الاسـتثناءات بواسطة اختبار اخلطوات الثالث، ومن مث عىل ٔاي معاهدة جديدة بشأن الاسـتثناءات 
 والتقييدات ٔان تشمل ابلرضورة اختبار اخلطوات الثالث.

برية حلق املؤلف يف الوالايت ) ٕاىل ٔان الرابطة مثلت ثالث منظامت ك LCAؤاشارت رابطة املكتبات حلق املؤلف ( .53
املتحدة واعتربت ٔاعضاءها هيئات معمتدة، وذلكل هتمت الرابطة اهامتما كبريا ابملناقشات اجلارية. وفامي يتعلق مبساةٔل إالاتحة 

التجارية، الحظت الرابطة ابندهاش ٔان املكتبات عندها ثقة يف تشغيل السوق ٔاكرب من قطاع النرش. ورٔات الرابطة ٔانه ٕاذا 
ٔاتيحت املصنفات جتاراي برشوط معقوةل ؤاسعار مناسـبة، فسـتكون دامئا املصدر أالويل لٔالشخاص العاجزين عن قراءة 

املطبوعات ليك ينفذوا ٕاىل املعلومات. ولن يتجه املسـتفيدون حنو الهيئات املعمتدة ٕاال ٕاذا اكن املصنف غري متاح جتاراي. ذلكل 
توجه ٕاىل هيئة معمتدة، مث حماوةل اخلروج بتعريف معني سـيكون ٔامرا بريوقراطيا فٕان وضع رشط مفاده ٔانه ينبغي ٔاوال ال 

وسـميس بسري معل السوق. وٕاذا اكن املصنف متاحا يف نسق مناسب وبسعر مناسب، سـيفضل املسـتفيدون دامئا احلصول 
تبار اخلطوات الثالث تصفية عليه هبذه الوسائل بدل التوجه ٕاىل هيئة معمتدة. ؤاعربت الرابطة عن قلقها من ٔان يصبح اخ 

املفاوضات ويطور خاللها. وسـيكون من ابلغ سوء احلظ ٔان نتوصل ٕاىل ٕاطار  ٕاضافية مير من خاللها ٔاي اسـتثناء ينبثق عن
 التحقق مرتني من ٔان لك تنفيذ وطين ميتثل ملقتضيات اختبار اخلطوات الثالث.يف ٕاطاره ينبغي 

) الوفود عىل الزتاهما ابملعاهدة. غري ٔان العديد من املسائل املهمة ACB( اجمللس أالمرييك للمكفوفني ممثةل توشكر  .54
ملغادرة اجللسة اخلاصة  تاضطر  ااجمللس ٕاهن ممثةل تجدا للمعاهدة من ٔاجل قميهتا العملية وفائدهتا ظلت غري حمسومة. وقال

قدم تقريرا عن املفاوضات اجلارية حول تسـ قوم ببث مجلاعة املكفوفني يف العامل لكه عرب ٕاذاعة عىل إالنرتنت. و تللجنة يك 
 قول للمكفوفني.تٔان  اسأل مجيع الوفود عام ميكهنت ود ٔان ت إاهن تاملعاهدة. ويف هذا الصدد قال

ؤاعلن الرئيس عن تعليق اجللسة العمومية. واجمتع فريق خرباء من الوفود ليبت يف الطريقة اليت ينبغي ٔان يتواصل  .55
  العمل.  هبا
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جللسة ودعا ٔامانة الويبو ٕاىل تزويد اجللسة العمومية ابسـتعراض الوضع احلايل للمفاوضات حول وافتتح الرئيس ا .56
 املعاهدة.  نص

ؤاعلمت ٔامانة الويبو الوفود بأنه ما زال هناك مسائل مفتوحة معرب عهنا يف صيغة ٔاقواس وبدائل للك مادة يف  .57
ابسـتثناء احلمك املتعلق ابخلصوصية، الحظ املمثل ٔان صياغة أالساس ويف مبادئ تطبيق مجموعة أالحاكم يف هناية الوثيقة. و

(ب)، احلق يف الرتمجة، )1املادة جمي توافق املادة جمي (من  5مجيع املواد أالخرى مل حتسم ٕاال جزئيا. وبشأن احلاشـية 
وع. وقدم وفد وقد ورد طلب من وفدي نيجرياي وسويرسا القرتاح نص متفق عليه بشأن هذا املوضاملكتوبة بني قوسني. 

. لكن ذكل ليس نصا توافقيا ومل يدر ٔاي نقاش حول هذه 5واحد مقرتح صياغة خبصوص نص تىل ذكل يف هناية احلاشـية 
جند النص املقرتح  6): إالاتحة التجارية. ويف احلاشـية 4الصياغة املقرتحة. واملساةٔل أالخرى اليت نوقشت تتعلق ابملادة جمي (

ون عىل الصياغة مالحظة يف هناية احلاشـية. وهذه الصياغة املقرتحة خضعت مرة ٔاخرى حلمك مفاده بني قوسني وقد ٔاورد القامئ
، فسـتحذف من الوثيقة. ويف املادة دال، تبادل النُسخ يف نسق ميّرس عرب 2013فرباير  22ٔانه ٕاذا مل حتظ ابملوافقة يف 

تعلقت  7وقال ٕان احلاشـية ا يف ادلورة اخلاصة للجنة. احلدود، جند عددا من أالقواس والبدائل وحاشـيتني للنص مل تناقش
(ب)، ٕاعداد نُسخ يف نسق ميّرس ٔاو توزيعها لفائدة ٔاشخاص مسـتفيدين يف دوةل عضو ٔاخرى دون ترصحي )2ابملادة دال (

قشة ) البديل ابء اليت اكنت منا3ٔاشارت ٕاىل املادة دال ( 8من صاحب احلق، وتضمنت النص املطروح للنقاش. واحلاشـية 
حول املدة املعقوةل والسعر املناسب لتوزيع املصنفات لفائدة أالشخاص املسـتفيدين. وجرت مناقشة قصرية لكهنا غري 

. واحتوت املادة هاء، ٔامهية النُسخ يف نسق ميّرس، عىل حاشـيتني تتضمنان 8مسـتفيضة حول الصياغة املقرتحة يف احلاشـية 
النصوص املقرتحة، مل يكن عندان وقت للمزيد من املناقشة. وفامي يتعلق  ومرة ٔاخرى عندما ٔاعدت تكل النص املقرتح.

توصلنا ٕاىل اتفاق يقيض بأن جتمتع مجموعة مصغرة لتعمل عىل النص، لكن مل يقدم ٔاي نص بديل ٕاىل حد االٓن.  10ابحلاشـية 
وذلكل،  قسم من النص.، طبعها التساؤل عن حمل احلاشـية يف ذكل ال 10ودارت بعض املناقشات حول مضمون احلاشـية 

حول ما ٕاذا اكن ينبغي معاجلة املادتني واو وطاء اللتني تشريان  ىالويبو ٔايضا ٕان بعض املناقشة جر  ميكن حذفها. وقالت ٔامانة
ٕاىل الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية وتفسري اختبار اخلطوات الثالث، وال سـامي ٕاذا اكن ينبغي اقرتاح صياغة معينة 

املادة طاء. ومع ذكل، تقرر الرتكزي عىل العمل عىل اختبار اخلطوات الثالث اذلي جرى مضن مجموعة صياغة مصغرة بدل  يف
وفامي يتعلق مببادئ تطبيق  معاجلة تكل املسائل اخلاصة ٕاىل حد االٓن. ونتيجة ذكل، مل ترد ٔاي اقرتاحات جديدة للصياغة.

عىل معاجلة اختبار اخلطوات الثالث من عدة زوااي، واكن العمل ينجز من الزاوية  مجموعة أالحاكم، فقد اكن الرتكزي أالسايس
أالوىل لتفسري الوضع احلايل وتأثري ٔاي اتفاق للمعاهدة يف الالزتامات القامئة مبوجب معاهدات حق املؤلف القامئة. واكن هناك 

وقد عدد ذكل النص العديد  وضوع نفسه ٔامس.اقرتاح لكن مل يناقش حىت االٓن ٔاي نص توفيقي ابسـتفاضة بعد مناقشة امل
من املواد اخلاصة التفاقات امللكية الفكرية ونص عىل ٔان الالزتامات القامئة ستتواصل وستتخذ الزتامات جديدة. والتقى 

ة صياغة املنسقون إالقلمييون مع مجموعاهتم ليك يروا ما ٕاذا اكن النص سـيصبح يف الواقع نصا توافقيا. وقد معلت ٔايضا مجموع
 مصغرة عىل تنفيذ املعاهدة وطريقة ارتباطها ابختبار اخلطوات الثالث.

واختمت الرئيس لكمته متحداث عن التقدم احملرز بشأن بعض املسائل اجلوهرية، لكن جزًء كبريا من النص مل يغط بعد،  .58
ناقشة تنفيذ جزء من املعاهدة. وبعد مبا يف ذكل أالقواس والبدائل. وقد ٔاجلت اجللسة. ؤاعطي الوقت ملزيد من التشاور مل 

 ذكل، سـتجمتع مجموعة معنية ابلصياغة للعمل عىل نص املعاهدة.

وافتتحت انئبة الرئيس ادلورة مرحبة ابلرئيس، السفري دارلينغنت موايب، ؤاخربت الوفود بأنه سـيواصل رئاسة ادلورة  .59
ة الرئيس العمل اجليد اذلي ٔاجنز ٔامس اذلي ٔافىض ٕاىل نائبة الرئيس اخلاص ابمس اللجنة. ؤابرزت انئبال اخلاصة. وشكرت 

 وضع توفيقي نشأت عنه بعض احللول اجليدة اليت نأمل اعامتدها. وطلبت من ٔامانة الويبو ٕاعالم الوفود هبذا الشأن.

ؤاعلمت ٔامانة الويبو الوفود بأن معال ممثرا جدا قد ٔاجنز ٔامس، وخصوصا بشأن مبادئ تطبيق مجموعة أالحاكم.   .60
شارت أالمانة ٕاىل ٔان الوثيقة مل توزع عىل الوفود لهذا الغرض ٔالهنا وزعت يف أالصل عىل املنسقني إالقلمييني ليك يتشاوروا وأ 
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ؤاوحضت ٔامانة الويبو ٔان صياغة اختبار  مع مجموعاهتم قبل تقدمي الوثيقة ابعتبارها حصيةل هنائية لعملهم لدلورة اخلاصة.
تظل حسب ما اتفق عليه قبل يومني ؤالقت الضوء عىل ٕادراج  ئ تطبيق مجموعة أالحاكماخلطوات الثالث املدرج يف مباد

عدد من النصوص اخلاصة مبعاهدة حق املؤلف اليت فهيا مواد تتعلق ابختبار اخلطوات الثالث وبشأن الاسـتثناءات 
قد حتقق اتفاق حول نص هنايئ والتقييدات. ووصفت حمك التنفيذ الوطين بأنه قلب املناقشات اليت دارت ٔامس. وللعمل ف

ؤاعلمت أالمانة الوفود ٔان مسألتني اكنتا ذكل اليوم ما تزالان يف حاجة ٕاىل تأكيد: ٔاوال، نظرا لوجود وشـيك بال ٔاقواس. 
اتفاق عام بأن ادلول أالعضاء ٔاو أالطراف املتعاقدة ستتعهد ابعامتد التدابري الالزمة لضامن تطبيق املعاهدة؛ واثنيا، ٔالنه 

كون هناك مجةل تعرب عن عدم وجود ٔاي مانع مينع أالطراف من حتديد أالسلوب املالمئ لتنفيذ ٔاحاكم املعاهدة مضن سـي
ؤاشري ٔايضا ٕاىل القرارات القضائية ٔاو إالدارية ٔاو التنظميية لفائدة أالشخاص املسـتفيدين فامي يتعلق  ٔانظمهتا القانونية.

تياجاهتم. واملالحظ ٔان التصورين املتعلقني ابالسـتخدام املنصف واملعامةل املنصفة ابملامرسات واملعامالت املنصفة لتلبية اح 
الذلين دارت حوهلام عدة مناقشات اكان مدرجني عىل نطاق واسع يف النص، رمغ ٔان ذكل مل يكن ابلصيغة أالصلية اليت 

وما زالت املناقشات دائرة  القانونية. اقرتحت وٕامنا يف صيغة ٔامع قليال مطبقة عىل نطاق ٔاوسع عىل عدد ٔاكرب من أالنظمة
بشأن احملل اذلي ينبغي وضع النص التايل فيه: "هذا الصك/املعاهدة ال ترض ابالسـتثناءات والتقييدات أالخرى لٔالشخاص 

ء، وما زال هناك نص بني قوسني حيتاج ٕاىل مزيد من املناقشة مع ادلول أالعضا ."املنصوص علهيا يف الترشيع الوطيناملعاقني 
ٔاال وهو أالحاكم املتعلقة ابلتمنية. وما زالت البنود الواردة يف احلوايش حتتاج ٔايضا ٕاىل املناقشة. ونظراي، تسـىن القضاء عىل 

وقد حذفت املادة ابء "اثنيا"، ابسـتثناء حمك لضامن تنفيذ املعاهدة يف  ازدواجية أالحاكم يف مبادئ تطبيق مجموعة أالحاكم.
بند اعتيادي يف املعاهدات. واتفقت ادلول أالعضاء عىل ٔاهنا ستنظر يف الامنذج املوجودة يف اتفاقات  موعدها وبفعالية، وهو

ٔاخرى وسـتعد نصا مالمئا. وخمتت أالمانة لكمهتا ابٕالشارة ٕاىل وجود توافق آراء عام حول املواضيع، ولكن ينبغي العمل ٔاكرث 
ت متاما ٔاحاكم لك من املادة هاء "اثنيا" واملادة طاء بشأن اختبار للتوصل ٕاىل النص املالمئ للمعاهدة. ؤاخريا، لقد حذف

 اخلطوات الثالث واستبدل احلكامن بصياغة يف مبادئ تطبيق مجموعة أالحاكم.

حتقق ٔامس ما زال جمرد اقرتاح، يتعني عىل اللجنة ٔان  اذليؤاشارت انئبة الرئيس للوفود بأنه ما دام التوافق يف االٓراء  .61
برزت انئب الرئيس ٔانه ما زال ينبغي العمل ٔاكرث رمغ التقدم اجليد احملرز. وقد قدم اقرتاح ابالنتقال الفوري ٕاىل تتفق عليه. وأ 

مجموعة الصياغة ومواصةل العمل لتوضيح أالمور اليت ما تزال عالقة من ٔاجل التوصل ٕاىل نص ٔاكرث تنقيحا. ؤاعلمت انئبة 
 سيمتذلي سـتكون فيه مسـتعدة للبدء يف اجامتع اللجنة التحضريي والطريقة اليت الرئيس الوفود بأن علهيا النظر يف املوعد ا

 هبا العمل قبل ذكل املوعد.

وحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ؤاعرب عن ارتياحه ملا  .62
رحةل بدٔات فهيا ترى "بصيص النور يف هناية الطريق املظمل". وحث ٔابدته مجيع الوفود من مرونة ؤاشار ٕاىل ٔاهنا وصلت م

الوفد مجيع تكل الوفود اليت ما زال عندها مسائل عالقة ميكن ٔان تكون عائقا مينعها من حتقيق هدفها الهنايئ عىل ٔان تضمن 
 بأهنا ستبحث ٔاكرث يف تكل املسائل العالقة لئال حتول دون حتقيق هذا الهدف الهنايئ.

وفد الربازيل انتباه الرئيس ٕاىل مساةٔل هممة ٔاسقطت من اجللسة إالعالمية اليت عقدهتا ٔامانة الويبو وتتعلق  ولفت .63
ابختبار اخلطوات الثالث. وحتديدا مجةل طويةل مل تدرج يف الوثيقة املوزعة عىل اجملموعات إالقلميية. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔانه غري 

كرت ٔام ال خالل هذه اجللسة إالعالمية، لكنه يرى ٔانه من املهم التشديد عىل ٔامهية متيقن متاما ٕان اكنت هذه املساةٔل قد ذ
 هذا احلمك يف النص التوفيقي اذلي معل امجليع عليه.

جتميع عند مساء ٔامس مجيع أالحاكم قد ٔادرجت يف الوثيقة ولكن حصل سوء فهم ؤاشارت ٔامانة الويبو ٕاىل ٔان  .64
مك القايض ابختبار اخلطوات الثالث يف بداية مبادئ تطبيق مجموعة أالحاكم. ؤاعلمت الوثيقة اليت روجعت االٓن يك يظهر احل

 أالمانة الوفود بأن نسخ هذه الوثيقة املراجعة ستتاح جملموعة الصياغة يك تناقشها يف قاعة ٔاوختهناغن.
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ٔانه ينبغي وضع امجلةل يف املاكن  ؤاكد وفد الوالايت املتحدة أالمريكية اخملاوف اليت ٔاعرب عهنا وفد الربازيل. ؤاشار ٕاىل .65
املوافق لها يف مبادئ تطبيق مجموعة أالحاكم ٔالنه سـيكون من الصعب حتليل الوثيقة دون ٕاعادة هذا احلمك ٕاىل نص 

 املبادئ.  هذه

ود املشاركة يف جلنة الصياغة ٕاىل مواصةل معلها ؤاعلمت هذه الوفود مبوعد ٕاخبارمه بتارخي ودعت انئبة الرئيس الوف .66
 الاجامتع يف ادلورة غري الرمسية.

ؤاعمل الرئيس الوفود بأهنا وصلت ٕاىل املراحل اخلتامية لدلورة اخلاصة للجنة. ؤاشار الرئيس ٕاىل ٔان الوثيقة اليت جرى  .67
ؤاعلمها ٔايضا ابسـتحداث مرشوع خالصات نوقشت يف سـياق غري رمسي قبل ذكل  العمل علهيا قد وزعت عىل الوفود

 الاجامتع. ودعا الرئيس الوفود ٕاىل النظر فهيا.

لالعرتاف  3وطلب وفد الوالايت املتحدة أالمريكية من ٔامانة الويبو ٔان توحض ما ٕاذا اكن هناك يشء مدرج يف الفقرة  .68
 يف املواد املرجعية. دلول أالعضاء غري املتفق علهيا بتوافق االٓراء ينبغي ٕادراجهابمللحق ٔاو املرفق اذلي سـيضم اقرتاحات ا

ؤاشارت ٔامانة الويبو ٕاىل وجود اقرتاح مل يناقش بعد مفاده ٔان تدرج العنارص الواردة حاليا ابحلوايش يف ملحق.  .69
ة يف مرشوع اخلالصات فامي يتعلق ؤاكدت أالمانة ٔانه ميكن ٕادراج ٕاشارة يف اخلالصات . وٕان اتفق امجليع، سـتضيف صياغ

 يف املواضع املناسـبة، وال سـامي البند العام والقسم اخلاص ابملواد. ٔالف 3ابمللحق وسـتدرج الصياغة املرجعية اجملسدة يف الفقرة 

 يرى ٔان التغيريات اليت حتدثت عهنا ٔامانة الويبو اكفية. والايت املتحدة أالمريكية ٕان اكنوسأل الرئيس وفد ال .70

ٔالف لالعرتاف ابمللحق سـتكون  3شار وفد الوالايت املتحدة أالمريكية للرئيس بأن الصياغة إالضافية يف الفقرة وأ  .71
مرضية ٔالقىص حد. وطلب الوفد ٔايضا تأكيدا بشأن ما ٕاذا اكنت الوفود ما زالت قادرة عىل تقدمي اقرتاحات يف جو ٕاجيايب 

 ذكل املوعد فامي خيص املادتني واو واكف.خالل ادلورة غري الرمسية واخلاصة للجنة ٔاو قبل 

ؤاشار الرئيس للوفود بأنه ما دامت تكل اجملاالت الواردة يف مرشوع النص مل تناقش بعد، فعلهيا العودة ٕالهيا. وقال ٕانه  .72
لت فهيا هجدا سريحب بأي اقرتاحات بناءة. لكنه ٔااثر انتباه الوفود ٕاىل ٔانه ينبغي لها عدم حماوةل ٕاعادة فتح اجملاالت اليت بذ

 مضنيا من ٔاجل حماوةل ٕامتاهما.

 والحظ وفد نيجرياي ٔان عنوان املعاهدة مل يناقش واقرتح وضع حاشـية تشري ٕاىل ذكل. .73

 ابء. 3فارية توضيحا بشأن املقصود جبلسة ٕاضافية غري رمسية يف الفقرة يوطلب وفد مجهورية فزنويال البول  .74

ت عىل اجامتعات اللجان الرمسية املعقودة ابلتوازي. وقد ٔاشري ٕاىل ؤاشار الرئيس ٕاىل ٔان بعض الوفود ٔابدت حتفظا .75
. وعليه، اقرتح الرئيس ٔانه ميكن لتيسري العمل عقد جلسة غري رمسية وبعدها جلسة 2013ٔابريل  19و 18عقد اجامتع يف 

 خاصة رمسية يف اليوم أالخري العامتد نتاجئ اجللسة غري الرمسية.

يكية ابمس مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب وطلب من ٔامانة الويبو وحتدث وفد امجلهورية ادلومين  .76
 ٔان تقدم توضيحا عن متويل البدلان النامية حلضور ادلورات اخلاصة الرمسية وغري الرمسية للجنة.

عة مشاركني من لك ؤاكدت أالمانة ٔان المتويل سـيوفر لدلورات اخلاصة الرمسية وغري الرمسية للجنة. وسـميول ٔارب .77
فرنك سويرسي يف اليوم. ؤابرزت أالمانة ٔايضا ٔانه ٕاذا توفرت أالموال  250منطقة مببلغ خاص لبدل إالقامة اليويم قدره 

لمتويل هذه الاجامتعات اليت مت الاعرتاف هبا عىل ٔاهنا ذات ٔاولوية للويبو، ميكهنا لهذا السبب ٔان تؤثر يف قدرة الويبو عىل 
 رى خالل ما تبقى من العام.متويل ٔانشطة ٔاخ
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ؤايد وفد اجلزائر طلب التوضيح اذلي قدمه وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية ومنطقة  .78
 ابء ٔالن ادلول أالعضاء مل تناقشه ومل توافق عليه. 3البحر الاكرييب. وطلب الوفد ٔانه ينبغي تعديل عنوان املعاهدة يف الفقرة 

الرئيس ٔانه مت االتفاق ٔاصال عىل ٕادراج حاشـية يف اخلالصات تشري ٕاىل ٔان عنوان املعاهدة ما زال ينبغي  والحظ .79
 لدلول أالعضاء ٔان تناقشه.

 واعمتدت اللجنة اخلالصات مع التعديالت املطلوبة. .80

معال صعبا، لكن  وهنأ وفد املغرب مجيع ادلول أالعضاء يف الويبو عىل العمل املنجز خالل أالسـبوع. وقال ٕانه اكن .81
تقدما ٔاحرز يف امليض قدما ٕاىل مؤمتر مراكش ادلبلومايس. ؤاكد الوفد ٔانه يرحب جبميع املشاركني ؤافراد ٔامانة الويبو حبرارة يف 

ر ؤاعمل اللجنة ٔان الك من املدير العام للويبو واحلكومة املغربية وقعا عىل اتفاق يتعلق بتنظمي مؤمت املغرب ويف مراكش خاصة.
مندواب من البدلان النامية وأالقل منوا. ؤاعرب عن ٔامهل يف ٔان يبت اجامتع ٔابريل يف  119عىل متويل  املغرب ومايس واتفقدبل

التفاصيل املتبقية اللهم ٕاذا ٔارادت الوفود العمل ٔالسـبوعني بال توقف يف مراكش. لكن ٕاذا اسـتطاعت اللجنة ٔان تزيل يف 
 ذًا ٔان يكون عند مجيع املندوبني وقت ٔاكرث لالسـمتتاع يف مراكش.ٔابريل مجيع أالقواس املتبقية، ميكن إ 

وحتدث وفد رسي الناك ابمس مجموعة البدلان االٓسـيوية وشكر الرؤساء الثالثة والنائبتني ؤامانة الويبو عىل مجيع ٔاعامهلم  .82
اب احلقوق عىل الاجامتع مع وعىل صربمه املسـمتر. وشكر ٔايضا الاحتاد العاملي للمكفوفني عىل اسـتعداده ودمعه النشط ؤاحص

مجموعة البدلان االٓسـيوية وعىل املناقشات اليت ٔاجروها خالل أالسـبوع. وشكر ٔايضا املرتمجني الفوريني عىل معلهم املهم. وقال 
ٕان مجيع الوفود تسـتحق التقدير عىل ما حتلت به من روح الالزتام إبجناح املعاهدة. وقال ٕان اجملموعة واثقة من ٔان مناخ 

 تعاون نفسه سيسود دورة ٔابريل.ال 

وحتدث وفد بولندا ابمس اجملموعة إالقلميية دلول ٔاورواب الوسطى والبلطيق وهنأ السـيد دارليغنت موايب عىل انتخابه  .83
رئيسا وشكر السفري زفيكيتش عىل تقدله منصب رئيس خاص لدلورة اخلاصة للجنة يف ظروف اسـتثنائية. وشكرت اجملموعة 

ٔامانة الويبو عىل تفانهيام واسـتعدادهام لمتديد ساعات العمل. ووهجت اجملموعة شكرها اخلاص ٕاىل منسق ٔايضا النائبتني و 
مجموعة الصياغة السـيد مارتن موسكوسو فيالكورات عىل قيادته اليت سامهت كثريا يف ٕاجنازات هذا أالسـبوع. وقال ٕان الهدف 

ملعاهدة املقبةل لن يقتيض مناقشة مطوةل يف املؤمتر ادلبلومايس من ادلورة هو التوصل ٕاىل حلول مرضية ليك نضمن ٔان نص ا
يف مراكش. وتويل اجملموعة ٔامهية خاصة للعمل املنجز بشأن تطبيق مجموعة أالحاكم والتوافق يف االٓراء اذلي حتقق بشأن 

 التطبيق اجليد ٔالحاكم اختبار اخلطوات الثالث.

ول ٔاورواب الوسطى والبلطيق ؤاشار ٔايضا ٕاىل ٔان ٔاسـبوعا واحدا من د بولندا ابمس اجملموعة إالقلميية دلفوحتدث و  .84
املناقشات املكثفة ترك للجنة عددا من أالسـئةل املفتوحة وتركها ٔايضا ٔابعد ما تكون عن التوصل ٕاىل نص منقح وهنايئ. 

ٕاجناح مؤمتر مراكش  ؤاملت اجملموعة ٔان تعمل الوفود جبد يف دورة ٔابريل ؤاال حتدث ٔاي مفاجآت ليك تضمن ٔان إبماكهنا
 ادلبلومايس. وقال ٕانه من املهم ضامن مشاركة مالمئة ومنصفة للممثلني من مجيع اجملموعات إالقلميية واملفاوضني الرئيسني.

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وشكر املدير العام عىل الزتامه املتواصل. وشكر ٔايضا الرئيس اخلاص لدلورة  .85
ئبتني ورئيس مجموعة الصياغة ؤامانة الويبو عىل هجودمه ادلؤوبة ومعلهم الشاق طوال أالسـبوع. وقال ٕان اخلاصة للجنة والنا

ن هذا من شأنه ٔان يتيح للجنة مواصةل التحيل بروح إ ائل العويصة يف مرشوع الوثيقة و حتسينات هائةل حتققت بشأن املس
مت طوال السـنوات املاضية الزتاما بناء ومكثفا إبجياد حل مالمئ التعاون. وقال ٕان ادلول أالعضاء يف اجملموعة ابء قد الزت 

ومتوازن يعاجل مشالك أالشخاص املعاقني برصاي وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، وكذكل احلاجة ٕاىل وجود حامية 
 ملؤمتر ادلبلومايس يف يونيو مبراكش.فعاةل حلقوق املؤلفني. وقالت اجملموعة ٕاهنا تتطلع ملعاجلة الشواغل املتبقية من ٔاجل ٕاجناح ا
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وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان أالفريقية وشكر املسؤولني اذلين ترٔاسوا املفاوضات خالل أالسـبوع. وشكر  .86
كبرية يف ال ٔايضا الوفود اليت معلت بال لكل من ٔاجل ٕاجناح املفاوضات ؤامانة الويبو عىل تفرغها واملراقبني عىل مسامههتم 

ر الوفود بأن هدف اجملموعة هو التوصل ٕاىل مؤمتر انحج يف مراكش واعامتد معاهدة فعاةل تتيح للمعاقني برصاي ناقشات. وذكَّ امل 
والعاجزين عن قراءة املطبوعات يف العامل بأرسه النفاذ ٕاىل نسخ يف ٔانساق ميرسة مضن فرتة معقوةل. وهذا الهدف هو اذلي 

فاوضات. وقال الوفد ٕانه يضع يف اعتباره جحم العمل اذلي ما زال ينبغي ٕاجنازه يف ٔابريل يف اكن دامئا حيرك اجملموعة خالل امل
جنيف ويف يونيو يف مراكش، وذلكل طلب من مجيع الوفود ٔاال تدخر هجدا يف التوصل ٕاىل توافق يف االٓراء بشأن مرشوع 

 سع من الوقت لالسـمتتاع مبراكش.النص. ؤايد لكمة سفري املغرب وجشع اللجنة عىل العمل جاهدة ٕالاتحة مت 

وحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب وشكر حكومة اململكة  .87
 املغربية ؤامانة الويبو عىل تنظمي املؤمتر ادلبلومايس. وقال ٕان مجيع الوفود حيركها هدف مشرتك وهو ٕاجناح املؤمتر ادلبلومايس

يف يونيو وٕان اجملموعة عازمة عىل ٔاال تدخر هجدا ٕالمتام العمل بطريقة تريض امجليع. ؤاعرب عن ثقته يف ٔان املناخ البناء 
. وختاما، شكر الرئيسني والنائبتني وطبعا ٔامانة الويبو واملرتمجني 2013سيتواصل يف املفاوضات اليت سـتعقد يف ٔابريل 

 أالسـبوع. الفوريني عىل مجيع هجودمه خالل هذا

ؤاشاد وفد مجهورية فزنويال البوليفارية عىل معل سفري املغرب وتفانيه يف تنظمي املؤمتر ادلبلومايس وطلب من وفود  .88
 ادلول أالعضاء ٔان تضمن ٕابرام اتفاق بطريقة مرضية للجميع، مبن يف ذكل مجموعة أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.

مس البدلان أالعضاء فيه وشكر السفري موايب والسفري زفيكيتش والنائبتني ورئيس وحتدث وفد الاحتاد أالورويب اب .89
جلنة الصياغة السـيد مارتن موسكوسو فيالكورات ؤامانة الويبو واملرتمجني الفوريني عىل هجدمه اجلهيد. وهنأ اللجنة عىل التقدم 

عضاء فيه. وقال ٕانه ما زال ٔامامنا ٕاجناز الكثري من العمل احملرز رمغ ٔانه ليس كبريا كام اكن يريد الاحتاد أالورويب وادلول االٔ 
وعدد من املسائل ذات أالمهية الكبرية ما زال ينبغي تناولها خالل دورة شهر ٔابريل. وٕاضافة ٕاىل هذا العمل الشاق، حتتاج 

ينبغي التوصل ٕاليه املفاوضات ٕاىل نية حسـنة وٕارادة سـياسـية قوية من مجيع أالطراف من ٔاجل حتقيق هدف مشرتك: اتفاق 
يف يونيو مبراكش بشأن املعاهدة لتيسري نفاذ أالشخاص املعاقني برصاي ٕاىل املصنفات املنشورة وينبغي ٔاال ميس ذكل حبقوق 

 املؤلفني وغريمه من ٔاحصاب احلقوق. وقال ٕان الطريق طويل والوقت قصري ٔامامنا ٕالجناح املؤمتر ادلبلومايس.

كيتش عىل رئاسـته بصفة خاصة والسفري موايب عىل معهل ادلؤوب. ووجه الوفد شكره وشكر وفد نيجرياي السفري زفي  .90
بوجه خاص ٕاىل الاحتاد العاملي للمكفوفني ومجيع ممثيل اجملموعات املسـتفيدة عىل جشاعهتم وعىل تذكري اللجنة بسبب وجود 

خمتلفة للتعبري عن شواغلهم ؤافاكرمه  الوفود هنا يف هناية املطاف. وشكر ٔايضا ٔاحصاب احلقوق اذلين توصلوا بعدة طرق
ومساهامهتم يف هذا املسار. وقال ٕانه ليشء رائع ٔانه مسع تأكيدمه ٔالمهية املعاهدة وشواغلهم بشأن ضامن توفري أالدب لمتتع امجليع 

ه وتوجه الوفد ابلشكر اخلاص ٕاىل رئيس مجموعة الصياغة السـيد مارتن موسكوسو فيالكورات عىل دور به بال حساب.
احملوري يف "رص الصفوف" والتوجه ابللجنة حنو نص ٔاكرث ثباات. ؤاشاد خصوصا ابملندوبني أالربعة اذلين مضنوا ٔان تسـتطيع 

برات من املفوضية أالوربية وزميلهتا جوديث والسـيد جوسنت هيوغ من  - مجيع الوفود امليض قدما معا: السـيدة ماراي مارتن
السـيد كينيث نوبريغا من وفد الربازيل. وقال ٕان هؤالء أالشخاص أالربعة تبادلوا الاقرتاحات وفد الوالايت املتحدة أالمريكية و 

وشكر ٔايضا اململكة املغربية عىل حرارة الرتحيب ابسـتضافة . الكواليس ويف العلن وبني ادلوراتوالتعليقات مع عدة وفود يف 
لفوريني وخصوصا السـيد اكرلوس اكسرتو والسـيد ابولو النتريي من املؤمتر ادلبلومايس. ؤاخريا، شكر ٔامانة الويبو واملرتمجني ا

شعبة قانون حق املؤلف عىل ٔاهنام اكان ٔاول القادمني يف الصباح ٕاىل اجللسات وآخر املغادرين يف املساء وعىل لك العمل اذلي 
لصرب واملثابرة واملسؤولية املشرتكة حىت اكن ٔاحياان غري ظاهر للجميع لكنه اكن همام للغاية. وقال ٕان مجيع الوفود تعلمت ٔامهية ا

 لو اكنت هذه أالمور مضنية ٔاحياان.
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امجليع عىل املناقشات الرصحية اليت مكنت من فهم وهجات النظر اخملتلفة فهام  وشكر وفد الوالايت املتحدة أالمريكية .91
وا صعوابت عديدة ليك يسدوا ٔامعق. وشكر ٔاحصاب احلقوق وممثيل املكتبات وبوجه خاص ممثيل املكفوفني اذلين واهج

املشورة للجنة ويقدموا املعلومات الرضورية. وشكر الرئيس اخلاص السفري زفيكيتش والرئيس املنتخب السفري موايب 
وختاما،  ندرا غرازيويل اللتني حتمالن امسني ٕايطايل مجيلني.ة غراتسييال بريييت والسـيدة ٔالكسـ والنائبتني اللطيفتني السـيد

اخلاص ٕاىل السـيد مارتن موسكوسو فيالكورات ؤايد ما قالته الوفود أالخرى، وحتديدا كونه اكن رئيسا رائعا توجه ابلشكر 
وطيبا جللسات الصياغة وقد فاقت رحابة صدره توقعات ٔاعضاء اللجنة. فهو من اسـمتع ٕاىل الكم لك فرد ؤاعطى فرصا قدر 

نت تدور مراوحة ماكهنا ليجعلها تبدو وأكهنا تتقدم. وللك هذه املسـتطاع لللك ؤامسك بزمام احملاداثت اليت غالبا ما اك
أالمور، ٔاعرب الوفد عن تقديره للمناخ الرائع اذلي ساد طوال أالسـبوع وتطلع ٕاىل اجامتع اللجنة يف ٔابريل وٕاىل املؤمتر 

 ادلبلومايس يف مراكش.

 جناح العمل هذا أالسـبوع. وقال ٕان لك وفد وهنأ وفد السـنغال الرئيس عىل انتخابه وهنأ النائبتني اللتني سامهتا يف .92
من الوفود ٔاعرب عن مطالب مرشوعة، لكهنا تركت هذه املطالب جانبا لضامن املرونة وٕاحراز التقدم. وهذه املرونة اكنت 

واحضة خصوصا يف اليومني املاضيني وال جعب يف ذكل نظرا للهدف من الاجامتع، وهو وضع تقييدات واسـتثناءات للمعاقني 
برصاي فامي خيص النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة. واملعاهدة هممة جدا ابلنسـبة ٕاىل السـنغال حيث الشـباب من جامعة املعاقني 

برصاي غري قادرين عىل اذلهاب ٕاىل اجلامعة بسبب نقص املواد التعلميية املالمئة. وهذا يعين ٔان نفاذ املعاقني برصاي ٕاىل 
مناسب وبلكفة مناسـبة وابللغات امليرسة عىل املسـتوى الوطين. وسيسفر اجامتع ٔابريل املصنفات ينبغي ٔان يكون يف وقت 

عن نص ميكن ٔان يريض مجيع أالطراف املعنية وستمتكن الوفود من الاسـمتتاع يف مراكش اسـمتتاعا اتما. وختاما، شكر الوفد 
يني اذلين شاركوا يف ادلورة وسامهوا يف ٕامتام معل الربوفيسورة ٔاكيديج عىل كرهما ومساعدهتا ومجيع اخلرباء واملرتمجني الفور

 اللجنة بنجاح.

ؤايد وفد الربازيل لكمة الشكر اليت ٔاعربت عهنا الوفود أالخرى فامي يتعلق ابلعمل املنجز هذا أالسـبوع. وقال ٕان  .93
يف االٓراء بشأن بند اللجنة قد مرت بفرتة حالكة يف البداية، لكن بعد يوم ونصف اسـتطاعت الوفود ٔان تتوصل ٕاىل توافق 

من نظام حق املؤلف. وهذا ٕاجناز همم وجتسـيد لنفس مؤمتر  اَ يقة اليت سـتصبح هبا املعاهدة جزءمعقد جدا يتعلق ابلطر 
مراكش. ؤايد بيان وفد نيجرياي بشأن املندوبني الرئيسـيني اذلين سامهوا يف ٕاحراز تقدم خالل أالسـبوع. واكن من الواحض 

ة ابملندوبني، لكن ينبغي إالشارة خاصة ٕاىل الربوفيسورة روث ٔاكيديج اليت ٔاحدثت فارقا كبريا يف وجود قامئة غري مسـتفيض
 .2012نوعية املناقشات منذ يوليو 

وشكر ممثل الاحتاد العاملي للمكفوفني ابمس املكفوفني واملعاقني برصاي يف العامل لكه لك ٔافراد اللجنة عىل ما بذلوه من  .94
لهبم. وقال ٕان املسائل اليت طرحت عىل اللجنة خالل هذا أالسـبوع اكنت معقدة للغاية ويف بعض معل شاق وهجود من لك ق

أالحيان تقنية جدا. غري ٔان الاحتاد العاملي للمكفوفني ملس نية حسـنة وٕامياان حبق املكفوفني يف النفاذ بأقىص قدر ممكن ٕاىل 
 يف املناقشات اليت سـتدور يف ٔابريل ويونيو خالل املؤمتر املعلومات اليت حيتاجوهنا. وقال ٕان الاحتاد عنده ٔامل كبري

ادلبلومايس وسـتظل رسالته يه دمع اخلطاب اذلي جشع عىل ٔاكرب نفاذ ممكن ٕاىل املعلومات يف ٔانساق خاصة لفائدة املكفوفني 
. وختاما، شكر الاحتاد واملعاقني برصاي بأقل بريوقراطية ممكنة وغريها من التعقيدات اليت من شأهنا عرقةل تيسري النفاذ

اململكة املغربية عىل توفري ماكن لعقد املؤمتر ادلبلومايس وعىل امليض قدما وٕاظهار ٕاميان بقدرة املكفوفني وحقهم يف الاسـتفادة 
 مل ويعيشوا حياة طبيعية ومنتجة.من هذه املواد ليك يصبحوا متعلمني وليك يسـتطيعوا الع

) الوفود عىل النفس الرائع للتوصل ٕاىل النفاذ بفعالية ٕاىل املصنفات احملمية IPAن (وشكر ممثل امجلعية ادلولية للنارشي .95
 حبق املؤلف.
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عن ٔامهل يف ٔان تمتكن الويبو من مواصةل التدابري اليت  )KEI( ؤاعرب ممثل املؤسسة ادلولية ٕاليكولوجيا املعرفة .96
وتتيح لٔالشخاص اذلين مل حيرضوا يف القاعة واذلين اختذهتا ليك تكون استيعابية ومنفتحة وتتعامل مع املسائل بشفافية 

 يسـتطيعوا السفر حلضور مفاوضات اللجنة ٔان يسـمتعوا عن بعد ؤان ينفذوا ٕاىل الواثئق. مل

 : اختتام اجللسة6البند 

ع. قدوم ٕاىل جنيف وترٔاس الاجامتاكن حياول ال اكن يف بالده وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل بياانهتا. وقال ٕانه عندما .97
نه اكن يتلقى مسـتجدات أالحداث لكن بعضها اكن يزيد الطني بةل ٔالن التقدم احملرز اكن طفيفا. وقال ٕانه شعر مبفاجأة سارة إ و 

عندما قدم صباح امجلعة سيناريو خمتلف يظهر جناحا ٔاكرب. وهذا ٔالن الوفود مل تدخر هجدا يف حل املشالك احلقيقية وامليض 
لهذا التفاين هو وجود الزتام ابحلفاظ عىل النص وٕابقائه مسـتقرا. وجدد الرئيس الشكر للمرتمجني قدما. واكن الانعاكس االٓخر 

الفوريني والتحريريني اذلين معلوا لك يوم عىل الواثئق. ؤاعرب ٔايضا عن امتنانه للرئيس اخلاص، صديقه العزيز السفري 
ياغة السـيد مارتن موسكوسو فيالكورات اذلي قام بعمل زفيكيتش اذلي ترٔاس الاجامتع يف غيابه، وكذكل رئيس مجموعة الص 

ندرا غرازيويل، انئبتا الرئيس عىل ما قدمتاه ة غراتسييال بريييت والسـيدة ٔالكسـ ممتاز يف تكل اجملموعة املصغرة. وشكر السـيد
جنة. وقال ٕان فعالية ٔامانة اليت اكنت دامئا يف املوعد بلك ٔاشاكل ادلمع لل  وسـمترار. وختاما شكر ٔامانة الويبمن مشورة ودمع اب

الويبو دليل عىل القيادة اجليدة للمدير العام. ؤاشار ٕاىل ٔان اللجنة ادلامئة قد اعمتدت ابٕالجامع النسخة املراجعة للوثيقة 
SCCR/25/2 . وسيشار ٕالهيا ابلوثيقة)SCCR/25/2 REV.ورفع اجللسة ( 

  [ييل ذكل املرفق]
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ANNEXE/ANNEX 
 
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS 
 
I. MEMBRES/MEMBERS 
 
 
AFGHANISTAN 
 
Hashemi NOORUDDIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Habibi ABDUL AHAD, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Pragashnie ADURTHY (Mrs.), First Secretary, Foreign Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
Mandixole MATROS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ALGERIE/ALGERIA  
 
Ahlem Sara CHARIKHI (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 
 
 
ALBANIE/ALBANIA  
 
Leonard KASTRATI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Kai NITSCHKE, Federal Ministry of Justice, Berlin 
 
Pamela WILLE (Ms.), Senior Civil Servant, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), 
Federal Ministry of Justice, Berlin  
 
 
ANDORRE/ANDORRA 
 
Montserrat GESSÉ (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Graciela PEIRETTI (Sra.), Directora de Coordinación y Relaciones Internacionales en Materia 
de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Buenos Aires 
 
Matías Leonardo NINKOV, Secretario de Embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Buenos Aires 
 
María I. RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Dietmar DOKALIK, Federal Ministry of Justice, Vienna  
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AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
James BAXTER, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
AZERBAÏJAN/AZERBAIJAN 
 
Guliyer ELCHIN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Nazrul ISLAM, Minister (Political Affairs), Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Bertrand de CROMBRUGGHE DE PICQUENDAEL, ambassadeur, représentant permanent, 
Mission permanente, Genève  
 
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève  
 
Gunther AELBRECHT, attaché auprès du Service public fédéral de l’économie, Bruxelles 
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Lidija VIGNEJEVIC (Mrs.), Director, Institute for Intellectual Property, Mostar 
 
Jovan SARAC, Deputy Director, Institute for Intellectual Property, Mostar 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Kenneth Felix HACZYNSKI DA NOBREGA, Head of Intellectual Property, Ministry of Foreign 
Affairs, Brasilia 
 
Marcos ALVES DE SOUZA, Director, Intellectual Property Rights, Brasilia 
 
Leandro ALVES DA SILVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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CANADA 
 
Sara AMINI (Ms.), Senior Policy Analyst, Industry Canada, Strategy and Planning Directorate, 
Ottawa 
 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE  
 
Karen SOTO (Sra.), Abogado, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago  
 
Andrés GUGGIANA, Misión Permanente, Ginebra 
 
Nicolás SCHUBERT, Consejero Jurídico, Departamento de Propiedad Intelectual, Santiago 
 
 
CHINE/CHINA  
 
DENG Yuhua (Mrs.), Director, International Affairs Division, Copyright Department, National 
Copyright Administration of China (NCAC), Beijing 
 
WANG Qian, Consultant, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing  
 
Fanny Shuk Fan PANG, Assistant Director of Intellectual Property (Copyright), Intellectual 
Property Department of the Government of Hong Kong Special Administrative Region (SAR) of 
the People’s Republic of China, Hong Kong 
 
WANG Yi (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Carolina ROMERO (Sra.), Subdirectora Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo de 
la Dirección de Derechos de Autor, Ministerio del Interior, Bogotá D.C.  
 
Ana Maria PRIETO (Sra.), Encargada de Negocios, Misión Permanente, Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Catalina GAVIRIA (Sra.), Consejero Comercial, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
COSTA RICA 
 
Luis JIMÉNEZ, Sub-Director General, Registro Nacional, San José 
 
Agustín MELÉNDEZ, Asesor, Registro Nacional, San José 
 
 
CUBA 
 
Ernesto VILA GONZÁLEZ, Director General, Dirección General, Centro Nacional de Derecho 
de Autor (CENDA), La Habana 
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CHYPRE/CYPRUS 
 
Vicky CHRISTOFOROU (Ms.), Counsellor (Legal Matters) Permanent Representation to the 
European Union, Brussels  
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Nicky Valbjørn TREBBIEN, Chief Adviser, Copyright Department, Danish Ministry of Culture, 
Copenhagen 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
El SALVADOR 
 
Rodrigo RIVAS MELHADO, Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR  
 
Luis VILLARROEL, Asesor, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito 
 
Santiago CEVALLOS MENA, Director, Derecho de Autor, Quito 
 
Juan Manuel ESCALANTE, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Jaime DE MENDOZA FERNÁNDEZ, Subdirector General Adjunto, Subdirección General de 
Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid 
 
Jorge CANCIO MELIÁ, Vocal Asesor, Subdirección General de Propiedad Intelectual, Ministerio 
de Cultura, 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 
 
Karyn Temple CLAGGETT (Ms.), Associate Register 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 (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
Virginia 
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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. 
 
Stephen G. TOWNLEY, Deputy Legal Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
David B. SULLIVAN, Legal Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
Todd REVES, IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Karin FERRITER (Ms.), IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Abirdu B. SEMEKA, Copyright and Traditional Knowledge, Addis Ababa 
 
Kassaye Ayehu GIRMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Zaurbek ALBEGONOV, Director, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Natalia ROMASHOVA (Ms.), Head, Law Department, Ministry of Culture, Moscow 
 
Ansen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jukka LIEDES, Director, Division for Cultural Policy, Ministry of Education and Culture, Helsinki 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Senior Legal Adviser, Ministry of Education and Culture, Helsinki 
 
Antti-Hussi VESA, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FRANCE 
 
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture 
et de la communication, Paris 
 
Olivier MARTIN, premier secrétaire, Mission permanent, Genève 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Ioanna MARKATOU (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
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GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Pierre Mary Guy ST. AMOUR, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Péter MUNKACSI, Main Adviser to the Government, Ministry of Public Administration and 
Justice, Budapest 
 
Milhály Zoltàn FICSOR, Vice-President, Intellectual Property Office, Budapest 
 
Péter LABODY, Head of Unit, International Copyright Office, Budapest 
 
Virág Dani HALGAND (Ms.), Counsellor Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 
to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Raghavender GUDIBENDE RAMARAO, Registrar, Department of Education, Copyright Office, 
New Delhi 
 
Alpana DUBEY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Joannes Ekaprasetya TANDJUNG, Head, Section on Trade, Directorate for Treaties on 
Economic, Social and Cultural Affairs, Jakarta 
 
Timul SANAGA, Director of Cooperation and Promotion, Directorate General of Intellectual 
Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Banten 
 
Andos Manggala LUMBAN TOBING, Department of Trade, Industry, Investment and IPRs, 
Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Mohammed IMAD, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Bill CULBERT, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, 
Kilkenny 
 
Yvonne CASSIDY (Ms.), Intellectual Property Unit, Patents Office, Kilkenny 
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Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome 
 
Tiberio SCHMIDLIN, 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 
 
Hirotoshi EMA, Official, Intellectual Property Affairs Division, Economic Affairs Bureau, Ministry 
of Foreign Affairs, Tokyo 
 
Hiroshi KAMIYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Maaitan HAMZA, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Beket ALIGOZHIN, Deputy Chairman, Committee for Intellectual Property Rights, Ministry of 
Justice, Astana 
 
Madina SMANKULOVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA  
 
Marisella OUMA (Ms.), Executive Director, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
James KIHWAGA, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Hussain M. SAFAR, Commercial Attaché, Kuwait City 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Wissam EL AMIL, IPR Specialist, Ministry of Economy and Trade, Beirut 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Nijolé J. MATULEVIČIENÈ (Ms.), Head, Copyright Division, Ministry of Culture, Vilnius 
 
Marija MARKOVA (Ms.), Justice Attaché, Permanent Mission, Geneva  
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LIBYE/LIBYA 
 
Hassin Modamed AMAR, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Tripoli 
 
Naser ALZAROUGH, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Ali Abdalla MATOUS, National Organization for Scientific Research, Tripoli  
 
Abdemajid ABUZID, National Organization for Scientific Research, Tripoli  
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Mohammed FAIRUZ MOHD PILUS, Director, Copyright Department, Intellectual Property 
Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
Nurhana IKMAL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALI  
 
Oumar Coulibaly CHEICK, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Omar HILALE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Abdallah OUADRHIRI, directeur général, bureau marocain du droit d’auteur, Ministère de la 
communication, Rabat 
 
Hicham SIABRI, chef de division, Direction du budget, Ministère des finances, Rabat 
 
Mohammed BELGHOUATE, directeur des études et de développement des medias, 
Casablanca 
 
Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Ahmed Lebatt AMAR OULD DIDI SIDI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO  
 
Manuel GUERRA ZAMARRO, Director General, Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR), Secretaría de Educación Pública (SEP), México D.F. 
 
José Ramón LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
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MONACO 
 
Carole LANTERI (Ms.), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Gilles REALINI, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MYANMAR 
 
Moe Moe THWE, Associate Professor, Myanmar Scientific and Technological Research 
Department (MSTRD), Ministry of Science and Technology, Yangon 
 
Lynn MARLAR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Chichi UMESI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minnesota 
 
 
OMAN  
 
Ali AL-KHATRI, Legal Researcher, IP Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat  
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission 
 
 
PANAMA 
 
Telma Maylin TEJADA (Ms.), Directora General, Derecho de Autor, Panamá 
 
Daphne Larissa BURGOS REYES (Sra.), Oficina Institucional de Recursos Humanos, 
Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
Luis CORTÉS, Secretario General, Secretaría Nacional de Discapacitados (SENADIS), 
Panamá 
 
 
PARAGUAY 
 
Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Hester DE LA PARRA (Ms.), Policy Advisor, Ministry of Education, Culture and Science, The 
Hague 
 
Richard ROEMERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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PHILIPPINES 
 
Josephine M. REYNANTE (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Maria Asunción F. INVENTOR (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Edgar Martín MOSCOSO VILLACORTA, Director, Dirección de Derecho de Autor, Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), Lima 
 
Luis Enrique MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
POLOGNE/POLAND  
 
Magdalena JACHIMOWICZ-ROLNIK (Mrs.), Specialist, Department of Intellectual Property and 
Media, Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Maciej DYDO, Head of Unit, Department of Intellectual Property and Media, Ministry of Culture 
and National Heritage, Warsaw 
 
Malgorzata POLOMSKA (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/ DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
HWANG Sohyun, Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Sport and 
Tourism, Seoul 
 
SEO Jae Kweon, Researcher, Copyright Department, Korea Copyright Commission, Seoul 
 
KIM Yong-Sun, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 
 
Cemshin TCHIBINDDI, secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMAN (Mrs.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Pavel ZEMAN, Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Counsellor, Romanian Copyright Office, Bucharest 
 
 
SAINT–SIÈGE/HOLY SEE  
 
Silvano M. TOMASI, Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Mission, Geneva  
 
Carlo Maria MARENGHI, Member, Permanent Mission, Geneva  
 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Mouhamadou Mounirou SY, directeur général, Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA), 
Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Zorica GULAS (Ms.), Head, Copyright and Related Rights, Belgrade 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Jeffrey WONG, Senior Assistant Director, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 
 
Thaddeus HOO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVAK, Legal Advisor, Copyright Unit, Copyright Department, Ministry of Culture of the 
Slovak Republic, Bratislava 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Petra BOSKIN (Ms.), Secretary, Intellectual Property Office, Ministry of Economic Development 
and Technology, Ljubljana 
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SOUDAN/SUDAN 
 
Mohammed OSMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
 
Natasha GOONERATNE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Per LINNÉR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
SUISSE/SWITZERLAND  
 
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 
 
 
TOGO 
 
Essohonam PETCHEZI, deuxième secrétaire, Permanent mission, Genève 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Moncef BAATI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Youssef BEN BRAHIM, directeur, Affaires juridiques, Ministère de la culture, Tunis 
 
Raja YOUSFI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Erkin YILMAZ, Head of Department, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and 
Tourism, Ankara 
 
Irem SAVAZ, Expert, International Relations, Ministry of Culture and Tourism, Ankara 
 
Günseli GÜVEN (Mrs.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN  
REPUBLIC OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
Bui Nguyen HUNG, Deputy Director General, Copyright Office, Hanoi 
 
Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Shehab Mahyuob AL BARAKANI, Director, Intellectual Property Project, Sana'a 
 
 
ZIMBABWE 
 
James MANZOU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Charles CHISHIRI, Head of Chancery, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
Rhoda T. NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Taissir AL-ADJOURI, Counsellor, Permanent Observation Mission, Geneva 
 
 
 
III. 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 
 
Judith FISCHER (Ms.), Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, 
European Commission, Brussels 

                                                 
* 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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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Slimane CHIKH, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aissata KANE (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Grabus HALIM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
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 WAGER, 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 MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Ms.), Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges-Rémi NAMEKONG, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
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V. 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, Washington D.C. 
Lyle BRUNSON, Washington D.C. 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Jan NORDEMANN, Chair of Special Committee, Zurich 
Sanna WOLK (Mrs.), Co-Chair of Special Committee, Zurich 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic 
Association (ALAI) 
Victor NABHAN, Chairman, Ferney-Voltaire, France 
Silke VON LEWINSKI (Ms.), Germany 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA) 
Mihàly FICSOR, Chairman, Budapest 
 
Chambre of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF) 
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Moscow 
 
Comité “acteurs, interprètes” (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI) 
Abel Martin VILLAREJO, General Secretary, Latin Artis, Madrid 
 
Computer and Communications Industry Association (CCIA) 
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva 
Matthias LANGENEGGER, Deputy Representative, Geneva  
 
 
Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) 
Francis BOÉ, chargé de mission, Paris  
 
Copyright Research Information Center (CRIC) 
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
 
Daisy Consortium 
Olaf MITTELSTAEDT, Training and Technical Support Team  
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/        
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS, Presidente, Madrid  
Miguel PÉREZ SOLIS, Asesor Jurídico, Madrid  
José Luis SEVILLANO, Asesor Jurídico, Madrid 
Carlos LÓPEZ, Miembro del Comité Jurídico, Madrid  
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Asesor Jurídico, Madrid 
 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Janice T. PILCH (Ms.), Copyright and Licensing Librarian, Rutgers University  
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Fédération internationale de la vidéo/International Video Federation (IVF) 
Charlotte Lund THOMSEN (Mrs.), Brussels 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
Alessandra SILVESTRO (Mrs.), Advisor, Brussels 
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)   
Olav STOKKMO, Chief Executive Officer, Brussels 
Anita HUSS (Ms.), General Counsel and Deputy Secretary General, Brussels 
Rainer JUST, President, 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 
International Authors Forum (IAF) 
Maureen DUFFY (Mrs.), London 
Barbara HAYES (Mrs.), London 
Katherine Emily Cara WEBB (Ms.), London 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Geneva 
Daniella ALLAM (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva 
Alessandro MARONGUI, Programme Assistant, Geneva 
 
Internet Society (ISOC) 
Konstantinos KOMAITIS, Public Advisor, Geneva 
 
Instituto de Derecho de Autor (Instituto Autor) 
Adriana MOSCOSO DEL PRADO (Ms.), Coordinadora, Madrid 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
James LOVE, Director, Washington, D.C. 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
 
Library Copyright Alliance (LCA) 
Jonathan BAND, Counsel, Washington D.C. 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Theodore SHAPIRO, Legal Advisor, Brussels 
Chris MARCICH, Delegate, Brussels 
 
Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law 
Kaya KÖKLÜ, Munich 
 
National Federation of the Blind (NFB) 
Scott LABARRE, Legal Advisor, Colorado 
Lisa BONDERSON (Ms.), United States of America 
Frederick SCHROEDER, First Vice-President, United States of America 
Carrie SCHROEDER (Ms.), International Logistics Coordinator, United States of America 
 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
Bárbara MARTÍN MUÑOZ (Ms.), Head, Technical Office for European Affairs, Madrid 
Francisco Javier MARTÍNEZ CALVO, Technical Advisor, Madrid 
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Royal National Institute of Blind People (RNIB) 
Dan PESCOD, Manager, RNIB European, International and Accessibility Campaigns, London 
 
Society for Collective Administration of Performer’s Rights (ADAMI)  
Isabelle FELDMAN (Mrs.), Director, Legal and International Affairs, Paris 
Catherine ALMERAS (Mrs.), Member of Board, Paris 
 
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) 
Thomas ONGOLO, Programme Manager, Secretariat of the African Decade for Persons with 
Disabilities, Pretoria 
Enock ONGOLO, Pretoria  
 
Trans-Atlantic Consumer Dialogue (TACD) 
David HAMMERSTEIN, Senior Adviser on Intellectual Property, Brussels 
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)    
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property Department, Geneva 
Peter Cyriel GEOTHALS, Judicial Counsellor, Geneva 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)   
Young Suk CHI, President, Geneva 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
Allan ADLER, Vice President, Legal and Government Affairs, APA, Washington, D.C. 
David FARES, Senior Vice-President, Government Relations, News Corporation 
 
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 
Maria Laura LECUONA (Ms.), Buenos Aires 
 
Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU) 
Maryanne DIAMOND (Ms.), General Manager, International and Stakeholder Relations, WBU 
President, Canberra, Australia 
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, United Kingdom 
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VI. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Chair:     Darlington MWAPE, (Zambie/Zambia) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs:   Alexandra GRAZIOLI (Mrs.), (Suisse/Switzerland) 
  Graciela PEIRETTI (Mrs.), (Argentine/Argentina) 
 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mrs.) (OMPI/WIPO) 
 
 
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, Secteur de la culture et des 
industries de la création/Director, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
 
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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