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عقدت اللجنة ا3امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا<اورة (املشار ٕالهيا ف6 ييل �مس "اللجنة ا3امئة" ٔاو "اللجنة")  .1
 .2013بريل أ  20ٕاىل  18ا اخلاصة يف جنيف من دورهتا غري الرمسية ودورهت

احتاد برن بشأن حامية املصنفات ظمة العاملية للملكية الفكرية و يف املنوحرض VجUع ممثلون عن ا3ول أالعضاء  .2
أندورا وأالرجنتني وأسرتاليا والمنسا وبنغالدش وبيالروس وبنن وبوتسواl والربازيل وبوروندي  أالدبية والفنية االٓيت ذكرها:

ة كور� الشعبية ا3ميقراطية وا3امنرك وٕاكوادور والاكمريون وكندا والصني وكولومبيا وكوسـتارياك وامجلهورية التشـيكية ومجهوري
 -غابون ؤاملانيا وغوات6ال والكريس الرسويل وهنغار� والهند وٕاندونيسـيا وٕايران (مجهورية و ومرص والسلفادور وفنلندا وفرنسا 

واملغرب وميامنار ونيجري� إالسالمية) وٕايرلندا وكوت ديفوار وجاماياك واليا�ن وكينيا والتفيا ولبنان ولكسمربغ ومالزي� 
و�كسـتان و�راغواي وبريو وبولندا والربتغال ومجهورية كور� ورومانيا وVحتاد الرويس والسـنغال ورصبيا وسـنغافورة 

وسلوفينيا وٕاسـبانيا ورسي الناك والسويد وسويرسا وترينيداد وتو�غو وتركيا واململكة املتحدة والوال�ت املتحدة أالمريكية 
 ).l63م ( وفييت

 وشارك Vحتاد أالورويب يف VجUع بصفته عضوًا. .3

) واملنظمة ا3ولية VAUحتاد أالفريقي ( وشاركت يف VجUع املنظامت احلكومية ا3ولية التالية بصفة مراقب: .4
 .)3) (WTO) ومنظمة التجارة العاملية (OIFللفرنكوفونية (

) ورابطة AAPمجعية النارشين أالمريكيني ( VجUع بصفة مراقب: وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف .5
) ومجعية CSC) وائتالف ا<متع املدين (CIS) ومركز إالنرتنت وا<متع (CEECAٔاورو� الوسطى والرشقية حلق املؤلف (

حتاد أالورويب ) وECCLAV) ومركز ٔامرياك الالتينية للتبادل والتعاون (CCIAصناعة احلواسيب ؤا¼زة االتصال (
) IVF) وVحتاد ا3ويل للفيديو (EUROCOPYAاخلاصة ( لبصريةا لسمعيةا لنسخا لمنتجيمجلعيات إالدارة املشرتكة 

) FIAPF) وVحتاد ا3ويل مجلعيات منتجي أالفالم (ICC) وغرفة التجارة ا3ولية (IAFواملنتدى ا3ويل للمؤلفني (
) IFRRO) وVحتاد ا3ويل للمنظامت املعنية حبقوق Vسـتنساخ (IFLAومؤسساهتا ( وVحتاد ا3ويل مجلعيات املكتبات

) واملؤسسة ا3ولية IPA) وامجلعية ا3ولية للنارشين (STMوا<موعة ا3ولية 3ور النرش العلمية والتقنية والطبية (
نك لقانون امللكية الفكرية واملنافسة ) ومعهد ماكس بالLCAحلق املؤلف ( املكتبات) ورابطة KEIٕاليكولوجيا املعرفة (

) واملنظمة الوطنية إالسـبانية للمكفوفني NABA) ومجعية ٔامرياك الشاملية لهيئات البث (MPAومجعية أالفالم السيÈئية (
)ONCE) ومجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات (SIIA حتاد العامليV(للمكفوفني) وWBU) (23(. 

        ا3ورةا3ورةا3ورةا3ورة    افتتاحافتتاحافتتاحافتتاح    ::::1111البند البند البند البند 

لويبو، VجUع وقال ٕانه من دواعي الرسور البالغ ٔان يرحب جبميع الوفود لعام الدير املس غري، نساافتتح السـيد فر  .6
وأفاد املدير العام ٔانه ستنعقد عىل مدى أال�م  ويفتتح ا3ورة غري الرمسية للجنة ا3امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا<اورة.

ٔانه  وبنيØ  .2013بريل أ  19و 18للجنة واملقرر عقدها يف  Ö من VجUعات تُسـهتل �3ورة غري الرمسيةالثالثة التالية سلس
بريل عقد دورة رمسية للجنة عالوًة عىل اجUع للجنة التحضريية للمؤمتر ا3بلومايس املقرر عقده أ  20من املتوقع أن يشهد يوم 

مما يقتيض توصل الوفود ٕاىل اتفاق  ام مجيع الوفود بأن الوقت املتبقي قصري للغاية،وذكØر املدير الع .2013يف مراكش يف يونيو 
وأضاف ٔان القضا� املعلقة ليست كثرية ٕاال ٔان للتوصل ٕاىل اتفاق بشأن هذه  بشأن القضا� املعلقة خالل أال�م الثالثة التالية.

 املؤمتر ا3بلومايس يف مراكش بقدر كبري من Vطمئنان القضا� خالل أال�م التالية ٔامهية القصوى حىت ميكن اâهاب ٕاىل
والمتس املدير العام من الوفود حرص توقعاهتم و¼ودمه يف سبيل التوصل ٕاىل اتفاق يف حدود املعقول قدر  بشأن النتاجئ.
 ومتىن هلم لك التوفيق يف تê املهمة. Vسـتطاعة.
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        انتخاب الرئيس وlئيب الرئيسانتخاب الرئيس وlئيب الرئيسانتخاب الرئيس وlئيب الرئيسانتخاب الرئيس وlئيب الرئيس    ::::2222البند البند البند البند 

وقال ٕانه  للنقاش بني املنسقني إالقلمييني. اً تال املدير العام اقرتاحات ترشـيح الرئيس وlئيب الرئيس اليت اكنت موضوع .7
قد اقُرتح تويل السفري سلمي كونريالب من تركيا رئاسة ا3ورتني الرمسية وغري الرمسية للجنة عالوًة عىل اجUع اللجنة 

ضاف ٔان السـيدة غراسييال بريييت من وفد أالرجنتني والسـيدة ٔالكسـندرا غرازيويل من وفد وأ  التحضريية للمؤمتر ا3بلومايس.
  سويرسا رحشتا للعمل كنائبيت رئيس.

 وسمل وفد بلجياك الرتشـيحات. .8

  ورصح وفد امجلهورية ا3ومينيكية بتأييده لهؤالء املرحشني. .9

  الرئيس وlئيب الرئيس.وحتدث وفد الهند �مس مجموعة الب÷ان االٓسـيوية ؤايد ترشـيحات  .10

وُدعوا ٕاىل تويل  .اً ؤاعلن املدير العام عن تعيني السـيدة بريييت والسـيدة غرازيويل lئبيت رئيس والسفري كونريالب رئيس .11
 رئاسة VجUع.

وتوجه الرئيس �لشكر ٕاىل مجيع الوفود عىل ما ٔاولوه من ثقهتم والمتس مهنم حسن املؤازرة لقصور درايته �ٔالعامل  .12
ؤاعرب الرئيس عن تيقنه، يف ظل VهUم السـيايس القوي �ملفاوضات، من اسـتكامل العمل يف وقت  السابقة للجنة.

وذكØر الرئيس الوفود بأمهية VجUع والهدف املشرتك املمتثل يف Vنهتاء من Vقرتاح  مناسب قبل املؤمتر ا3بلومايس.
 ذý طلب من الوفود ٕابقاء الهدف املشرتك نصب ٔاعيهنم وهو املمتثل يف مجع وعىل أالسايس لٔالحاكم املوضوعية للمعاهدة.

وذكر الرئيس  صك معيل من شأنه حتسني ظروف حياة أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.
 السـتكامل املعاهدة خالل ا3ورتني.ٔان أالمر حيتاج ٕاىل دمعهم ومرونهتم، عالوًة عىل حتلهيم بروح التوافق وٕارادهتم السـياسـية 

تعرض العمل اâي ٔاجنز خالل ا3ورة اخلاصة السابقة للجنة، واليت عقدت يف الفرتة  SCCR/25/2 Revوقال ٕان الوثيقة 
وأن الوثيقة اجلديدة حتتوي  SCCR 25/2وبنيØ ٔان هذه الوثيقة حلت حمل الوثيقة السابقة  .2013فرباير  22ٕاىل  18من 

نص لالتفاق ا3ويل ٔاو املعاهدة ا3ولية بشأن التقييدات وVسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص  عىل مرشوع
متثل املواد املوضوعية لالقرتاح  SCCR/25/2 Revوأضاف أن الوثيقة  وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.

وسـتكون يه نص  2013اللجنة التحضريية يف فرباير وأهنا حظيت �ملوافقة خالل ا3ورة اخلاصة للجنة واجUع  أالسايس
وقال ٕان الزمن املتاح للعمل عىل البدائل وأالقواس املتبقية يف  .2013بريل أ نة يف العمل ل÷ورة غري الرمسية والرمسية للج 

 .مما حدا �لرئيس ٔان يلمتس من الوفود Vسـتعداد للعمل لك يوم حىت وقت متأخر النص ثالثة ٔا�م ال ٔاكرث،

    اعUد جدول أالعاملاعUد جدول أالعاملاعUد جدول أالعاملاعUد جدول أالعامل    ::::3333البند البند البند البند 

واعُتمد  من جدول أالعامل وهو اعUد جدول أالعامل ل÷ورة غري الرمسية وا3ورة اخلاصة. 3التفت الرئيس ٕاىل البند  .13
 جدول أالعامل بعد موافقة اللجنة.

    اعUد منظامت غري حكومية جديدةاعUد منظامت غري حكومية جديدةاعUد منظامت غري حكومية جديدةاعUد منظامت غري حكومية جديدة    ::::4444البند البند البند البند 

  الرئيس ٔانه مل ترد ٔاي طلبات العUد منظامت غري حكومية جديدة. ذكر .14

 وفد املغرب ٔان املغرب قدم �لفعل طلب ٕاحلاق منظمة غري حكومية مغربية جديدة.  وأفاد .15

ووحضت أالمانة ٔان املقصود اâي فُهم من طلب اعUد املنظمة غري احلكومية املغربية هو اعUدها بصفة مراقب  .16
ن إ وقالت ٕان الطلب وصل و  .2013بريل أ  20سـتتناول ذý أالمر يوم السبت ؤان اللجنة التحضريية  لومايسللمؤمتر ا3ب
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مكتب املستشار القانوين يعمل عىل ضامن معاجلته عىل حنو يسمح مبشاركة املنظمة غري احلكومية املغربية يف 
  ا3بلومايس. املؤمتر

    اعUد تقرير ا3ورة اخلاصة للجنة ا3امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا<اورةاعUد تقرير ا3ورة اخلاصة للجنة ا3امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا<اورةاعUد تقرير ا3ورة اخلاصة للجنة ا3امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا<اورةاعUد تقرير ا3ورة اخلاصة للجنة ا3امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا<اورة    ::::5555البند البند البند البند 

من جدول أالعامل وطلب من الوفود اليت ترغب يف التعليق عىل التقرير أن تتقدم بتعليقاهتا  5عاد الرئيس ٕاىل البند  .17
 ومتت املوافقة عىل التقرير. .copyright.mail@wipo.intعن طريق االتصال �ٔالمانة عىل عنوان الربيد إاللكرتوين 

    التقييدات وVسـتالتقييدات وVسـتالتقييدات وVسـتالتقييدات وVسـتثثثثناءات لفائدة أالشخاص معاناءات لفائدة أالشخاص معاناءات لفائدة أالشخاص معاناءات لفائدة أالشخاص معايقيقيقيق البرص البرص البرص البرص////أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات    ::::6666البند البند البند البند 

ات وVسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق من جدول أالعامل، واâي تعلق �لتقييد 6اكن البند التايل هو البند  .18
ؤاعرب الرئيس عن رغبته يف تذكري الوفود �ملبادئ اليت اتفق علهيا يف  البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.

متناع ووحض ٔانه اكن قد اتفق عىل ٕازا& مجيع أالقواس ٔاو ٔاكرب عدد ممكن مهنا وعىل V VجUعات السابقة لتنظمي املناقشات.
وقال ٕانه تقرر ٔاال تلقى ٔاي بياlت افتتاحية يف  ٕاىل التوافق العام. اً عن ٕاضافة ٔاي ٔاقواس ٕاضافية وعىل اختاذ القرارات استناد

اجللسة العامة ذý الصباح، وعىل ذý دعا الوفود واملراقبني ٕاىل تقدمي بياlهتم ٕاىل أالمانة كذý عن طريق ٕارسالها �لربيد 
مث دعا الرئيس أالمانة  ٕالدرا¼ا مضن التقرير الهنايئ لالجUع. copyright.mail@wipo.intالعنوان  إاللكرتوين ٕاىل

 واملنسقني إالقلمييني ٕاىل ٕالقاء بعض إالعالlت التنظميية. 

كام أعلنت عن متديد املوعد  م التالية وخدمات املقهـى.وبينت أالمانة للجنة قاعات VجUع املتاحة للجنة خالل أال� .19
ٔان �ب التوقيع عىل معاهدة بيجني بشأن  اً ؤاعلنت ٔايض .2013مايو  15الهنايئ للتسجيل إاللكرتوين للمؤمتر ا3بلومايس ٕاىل 

لرتتيب معلية  وطلبت من ا3ول أالعضاء مراجعة أالمانة .2013يونيو  26حىت  اً أالداء السمعي البرصي سـيظل مفتوح
ؤان  ٔانه �ت من املمكن �لفعل التصديق عىل معاهدة بيجني بشأن أالداء السمعي البرصي، اً وأفادت أالمانة ٔايض التوقيع.

، ذكرت أالمانة ٔاهنا ستتحول، حىت اً ؤاخري  .اً عىل ا3ول أالعضاء املهمتة �لتعرف عىل ٕاجراء التصديق االتصال �ٔالمانة ٔايض
  ، ٕاىل اسـتعامل نظام للتسجيل إاللكرتوين.2013السادسة والعرشين للجنة يف يوليو يتاح عقد ا3ورة 

 ودعا وفد Vحتاد أالورويب ا3ول أالعضاء فيه ٕاىل عقد اجUع تنسـيق يف فرتة بعد الظهر. .20

حيث  مسية،وطلب الرئيس من املنسقني إالقلمييني ٕاضافًة ٕاىل سـتة وفود التجمع يف القاعة �ء ٕالجراء مناقشات غري ر  .21
 وقال ٕان اجللسة العامة ستبلَغ �لعمل املنجز يف اليوم التايل. يف املناقشات بشأن النص. اً يعزتم اقرتاح خطة معل والبدء فور

ووحض ٔانه سيتاح للوفود واملراقبني سامع املفاوضات اجلارية يف القاعة �ء من القاعة ٔالف وفق نفس القواعد أالساسـية املعمول 
  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل بيان تê إالجراءات 2نية. ورة اخلاصة السابقة للجنة.هبا خالل ا3

وأفادت أالمانة ٔانه سـيكون هناك بث صويت 3 عالوًة عىل عرض النص عىل الشاشة املوجودة يف القاعة ٔالف مجليع  .22
ل اجUع اللجنة اâي عقد يف وقالت ٕانه كام ٔاشري خال املعمتدين الجUعات ذý أالسـبوع. للجنةاالوفود ومراقيب 

وبيØنت أن البث الصويت ٕاىل القاعة ألف  ، ينبغي احرتام نزاهة املفاوضات وصبغهتا غري الرمسية واحملافظة علهيام.2013 فرباير
وم امجلهور ٔاو يتاح حتقيقًا للشفافية، ؤانه يُطلب من مجيع املشاركني، سواء اكنوا يف القاعة ٔالف ٔاو القاعة �ء، ٔاال ينقلوا ٕاىل مع

حول مضمون املناقشات اليت جترى ٔاو طبيعهتا  اً ٕاىل ا<موعات إالعالمية اخلارجية بشلك فوري ٔاو يف أي وقت الحق شيئ
ؤاضافت ٔان ذý يتضمن التغريدات والنرش يف  سواء اكن ذý بشلك عام ٔاو �لنقل عن ٔافراد معينني أو وفود معينة.

ورصحت بأن املنسقني إالقلمييني  رش عىل خوادم قوامئ بريد ٕالكرتوين ؤاي شلك آخر ٕاعاليم.املدوlت واملواد إالخبارية والن 
ٔاحاطوا أالمانة علامً بأن احلفاظ عىل الزناهة املطلوبة يف VجUع قد يقتيض يف حا& التخلف عن مراعاة هذا املطلب اتفاق 

  الوفود عىل وقف البث الصويت ٕاىل القاعة ٔالف.
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وسأل املمثل ٕان اكن من اجلائز التدوين  بشأن ٕاعالن أالمانة. اً ملؤسسة ا3ولية ٕاليكولوجيا املعرفة توضيحوالمتس ممثل ا .23
والنقل عن VجUع ٕاذا مل يكن املوضوع املنقول متعلقًا بسامع املشارك للبث الصويت، بل يضم معلومات منت ٕاىل عمل 

  املشارك خارج قاعيت VجUع.

  قواعد أالساسـية املبينة سابقًا ال تنطبق عىل ٔاي ٔانشطة جتري خارج قاعيت VجUع.وأكدت أالمانة ٔان ال .24

مما حدا به  ؤابلغ الرئيس اجللسة العامة بأن قدرًا كبريًا من العمل أجنز يف اليوم السابق بشأن عدد من القضا� احلرجة، .25
مث دعا  لتفاعل ف6 بيهنا بغية المتكني من ٕاحراز تقدم.ٕاىل التعبري عن تقديره مجليع الوفود اليت أظهرت مرونة واسـتعدادًا ل 

  .2013بريل أ  18اليت ٔاحرزت خالل مفاوضات يوم الرئيس أالمانة ٕاىل تقدمي معلومات تفصيلية عن ٔاوجه التقدم 

 ٔاال ويه التوافر التجاري يف سـياق وأبلغت أالمانة الوفود ٔان مناقشات ؤاعامالً بناءة جرت بشأن ثالثة موضوعات، .26
Vسـتثناءات والتقييدات يف القوانني الوطنية، وحق الرتمجة وحمك تدابري امحلاية التكنولوجية الوارد يف املادة واو. وقالت 

)، اليت تنظم حمك التوافر التجاري للتقييدات وVسـتثناءات الواردة يف القوانني الوطنية، ٕان نصًا 4يتعلق �ملادة جمي( ف6
وبيØنت أن Vقرتاح اجلديد ينص عىل ٔانه "جيوز 3و& عضو طرف  عن توافق بني ا3ول أالعضاء.قد اقُرتح ين?  اً جديد

متعاقد قرص التقييدات ٔاو Vسـتثناءات مبوجب هذه املادة عىل املصنفات اليت ال ميكن احلصول علهيا جتار� يف النسق 
وجيب عىل أي طرف متعاقد يسـتفيد من  ê السوق.امليّرس املعني وفق رشوط معقو& لفائدة أالشخاص املسـتفيدين يف ت

هذه إالماكنية إالعالن عن ذý يف ٕاخطار يودع 3ى مدير عام الويبو وقت التصديق عىل تê املعاهدة ٔاو قبولها أو 
ووحضت أن امجلÖ أالوىل متثل ٕاذC�ٕ lًحة تقييدات واسـتثناءات مىت ما اكنت  ."ت الحقVنضامم ٕالهيا ٔاو يف أي وق

وذكرت أن ا3ول أالعضاء غري ملَزمة بتنفيذ هذه  ، وبذý يؤخذ التوافر التجاري يف Vعتبار.ملصنفات غري متاحة جتار�ً ا
أالحاكم، لكن سـيكون من املأذون فيه ل÷ول أالعضاء اليت تنص علهيا يف ترشيعاهتا الوطنية يف الوقت احلايل أو تê اليت 

فهـي تتيح  ) ٔاضيفت يف سبيل حتقيق الشفافية،4وقالت ٕان امجلÖ الثانية يف املادة جمي( ها.تقرر تنفيذها يف املسـتقبل ٔان تنفذ
ٕاحاطة ا3ول أالعضاء علامً حباالت السامح يف دو& عضو ٔاخرى بتطبيق امجلÖ أالوىل عن طريق النص عىل ٔانه ينبغي ٔالي 

عىل املعاهدة ٔاو قبولها ٔاو Vنضامم ٕالهيا ٔاو يف دو& عضو ٕاخطار مدير عام الويبو من خالل ٕاعالن تصدره وقت التصديق 
ورضبت ýâ مثاًال حبا& ٕاضافة حمك مل يكن الترشيع  وقت الحق مىت ما تغري الوضع ف6 يتعلق �سـتثناء توافر جتاري.

) �4ملادة جمي( تضمنت بيانني متفق علهيام يتعلقان 7ؤاضافت ٔان احلاشـية  الوطين يتضمنه من قبل ٔاو حا& وقف تطبيقه.
ووحضت ٔان البيان املتفق عليه أالول عبارة عن ٕاشارة ٕاىل العالقة �ملادة دال و�ملادة هاء  زV خاضعني لعمل مسـمتر.  ما

احUًال، وأن ذý لن يبت فيه بشلك هنايئ حىت جيرى مزيد من العمل عىل املادة دال. وقالت ف6 يتعلق �لبيان املتفق عليه 
يوجد ف6 يبدو اتفاق عام عىل وضع بيان متفق عليه يف ذý اجلزء من املعاهدة يشري بشٍلك ما ٕاىل كيفية تعلق حمك الثاين ٕانه 

غري ٔان عدة أقواس بقيت نظرًا لرغبة عدد من ا3ول  ) مبعيار اخلطوات الثالث،4التوافر التجاري الوارد يف املادة جمي(
من النقاش سـيجرى بشأن كيفية تنقيح ذý البيان املتفق  اً ؤاضافت ٔان مزيد أالعضاء يف مناقشة تê القضية مع عوامصها.

وبيØنت أن ٔاحاكم التوافر التجاري الواردة يف املادة دال واملتعلقة �لتبادل عرب احلدود مل تعاجل بعد  عليه وٕازا& أالقواس.
زال بني  ، وهو املتعلق حبق الرتمجة، نوقش وماومضت تقول ٕان احلمك االٓخر اâي تضمنته املادة جمي زالت قيد النقاش. وما

ووحضت أن مواقف وفود خمتلفة قد وحضت، ونوقشت ٔامثÖ كثرية خالل املفاوضات غري ٔان النص مل خيضع بعد  قوسني.
ؤان االٓراء حول  وذكرت أن بعض اجلهود بذلت يف سبيل وصف نوعية اللغات املطلوب ٕاخضاعها حلق الرتمجة، ٔالي تغيري.

حيث اقرتحت بعض الوفود ٕاماكنية ٕاخضاع اللغات الرمسية املنصوص علهيا يف دساتري حلق ترمجة حتت  ذý تباينتري سي ت 
ؤاضافت ٔان و¼ة  بعض الظروف بيÈ اقرتحت وفود ٔاخرى ٕاماكنية ٕاخضاع اللغات املسـتخدمة ٔالغراض تعلميية ýâ احلمك.

بيÈ  يث ختضع اللغات اليت ال يشـيع توافرها جتارً� حلق الرتمجة،نظر ٔاخرى دارت حول احلاجة ٕاىل وضع نوع من التقييد حب 
زالت حباجة ٕاىل مزيٍد من العمل، ٕاال ٔان  وبيØنت أن القضية ما ارتأى آخرون ٔانه ينبغي ٔان يكون Vسـتحقاق مجليع اللغات.

بشلك بناء عالقة  اً ام نوقشت ٔايضك ميكن اعتبارها يف النقاش قد حتقق، اليتمسـتوى ٔافضل من التفهم بني الوفود للعوامل 
Vقرتاح �لعنارص القامئة يف اتفاقية برن، مما يشمل Lً من ملحق اتفاقية برن وإالشارات ٕاىل الرتمجة مضن النص أالسايس 
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 ومع ذý فقد عربت وفود كثرية عن اسـتعدادها لتفهم ٔاسـباب وقالت ٕان تê القضية سـترتك ملزيٍد من النقاش، التفاقية برن.
زالت مفتوحة وتدور حول الهدف من حق  وخلصت أالمانة ٕاىل ٔان املسأ& يف املرحÖ الراهنة من املفاوضات ما Vقرتاح.

الرتمجة ٔاهو لهتيئة نفاٍذ متاكM ملعايق البرص ملصنفات متاحة كذý لٔالشخاص املبرصين ٔام ٔانه يكون من املالمئ هتيئة نفاذ 
والتفتت أالمانة ٕاىل املادة واو، واليت  ضافية ال تتاح عندئٍذ لٔالشخاص املبرصين.لٔالشخاص معايق البرص ٕاىل مصنفات إ 

ؤان الوفود انقسمت بني مؤيد ٔالحد  زال يضم بديلني تنظم Vلزتامات املتعلقة �لتدابري التكنولوجية، ؤافادت أن النص ما
ذف املادة لكيًة واالٓخر �لعمل عىل بيان متفق ٔاحدهام حب ومؤيد لالٓخر خالل املناقشات وأثري اقرتاحان جديدان البديلني

وبيّنت ٔان من أالسـباب احملمتÖ الختاذ هنج البيان املتفق عليه ٔانه هو نفس الهنج اâي  عليه حممتل بشأن التدابري التكنولوجية.
يف اليوم السابق عىل  اً وقالت ٕان ٔاعضاء مجموعة صغرية معلوا مع يف معاهدة بيجني بشأن أالداء السمعي البرصي. اً اتبع سابق

 ملٔانه يلزم مواصÖ ذý العمل ٔالنه ؤاضافت  .اً مشاهب عليه ٔاو صاكً  اً صياغة اقرتاح غري رمسي من شأنه ٔان ميثل بياlً متفق
كام ٔاضيفت  حيث ُطرحت بعض Vقرتاحات لصياغة ذý النص ملناقشـهتا يف ا<موعات إالقلميية ذý الصباح، يكمتل،

وذكرت أالمانة أن ذý اقرتاح ٕاضايف خضع ليشء من النقاش ف6 يتعلق �لتدابري  ادة واو ٕاىل املرفق.مالحظة بشأن امل
،ýد أالطراف املتعاقدة مثل هذه التدابري الفعا& والرضورية عىل ٔان  التكنولوجية كذUقرتاح عىل جواز اعV حيث نص

املتعاقدة اâي حيمي التدابري التكنولوجية بشأن اسـتخدام  يثبت أالثر السليب الفعيل ٔاو املرحج عىل قانون أالطراف
 اً ووحضت أن قدر  أالشخاص املسـتفيدين املرشوع للمصنف مبوجب ٔاد& مقبو& يف ٕاجراء ترشيعي ٔاو ٕاداري يتسم �لشفافية.

ر كذý حول خمتلف دا اً واختمتت أالمانة �ٕالشارة ٕاىل أن نقاش من النقاش دار حول مفاد Vقرتاح والهدف منه. اً معترب 
أالنظمة الوطنية ف6 يتعلق بتقيمي اسـتخدام اسـتثناءات التدابري التكنولوجية من ٔاجل السامح �لتطبيق العميل 

  وVسـتثناءات. للتقييدات

وفتح الرئيس الباب لتعليقات الوفود بشأن إالحاطة اليت قدمهتا أالمانة ٔاو بشأن قضا� ٔاخرى نوقشت خالل  .27
 السابق. مفاوضات اليوم 

ٕاىل ٕاجراء ٕاداري  اً وتوجه ممثل املؤسسة ا3ولية ٕاليكولوجيا املعرفة �لشكر ٕاىل الرئيس وعلق عىل املادة واو، مشري  .28
اختذ يف الوال�ت املتحدة أالمريكية بشأن جتديد التقييدات عىل اسـتخدام تدابري امحلاية التقنية وVسـتخدامات احملمتÖ اليت 

وقال ٕانه �لرمغ من VلUس املقدم ٕالزا& ذV ýسـتثناء من القامئة فٕان الهيئة رفضت  و البرص.يسمح هبا أالشخاص معاق
ؤاعرب املمثل عن اعتقاده أن ذý رمبا اكن بسبب املتطلب املرهق املمتثل يف  لقصور أالد& يف القضية. اً تê إالزا& نظر 

كتبة الكونغرس رفضت Vقرتاح، مما أدى ٕاىل ٕاصدار رئيس ٕاعادة ٕاثبات احلاجة ٕاىل اسـتثناء لك عامني، ؤاضاف ٔان م 
وýâ فقد تعجب املمثل من Vقرتاح اâي  مكتب حق املؤلف �لوال�ت املتحدة أالمريكية قرارًا معاكسًا لنتيجة إالجراء،

 طرحه وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية بفرض مثل هذه Vلزتامات.

خالل املفاوضات غري الرمسية وحث امجليع عىل مواصÖ السري عىل نفس  ؤاعرب وفد مرص عن رضاه عام ٔاجنز .29
 وشدد الوفد عىل ٔامهية التحيل �ملرونة يف سبيل التوصل ٕاىل حلول ملا تبقى من قضا� معلقة واحلفاظ عىل توازن. ا3رب.

وأشار الوفد  عقده يف مراكش. ؤاعرب عن ٔامS يف التوصل ٕاىل توافق بشأن معظم املسائل قبل املؤمتر ا3بلومايس املقرر
وlشد الوفد مجيع أالعضاء مراعاة  يتعلق �لتوافر التجاري ٕاىل أن التحيل بقدٍر اكٍف من املرونة يتطلب مراجعة Vقرتاح. ف6

عىل ٔانه ينبغي Vمتناع عن ٕاصباغ ٔاي يشء بصبغة ٕالزامية وترك  اً طلبات الب÷ان اليت حتتاج ٕاىل ذV ýسـتثناء، مشدد
ٕاىل ما  اً وعرب الوفد كذý عن ٔامS يف التوصل ٕاىل نتيجة ٕاجيابية ف6 يتعلق حبق الرتمجة، مشري  للك ب÷ حريته يف Vختيار.

وشدد عىل ٔامهية ٕاضفاء املرشوعية ومنع المتيزي، ليس فقط ملن  ýâ االٔمر من ٔامهية قصوى �لنسـبة ٕاىل ب÷ان كثرية.
وأفاد الوفد ٔان Vقرتاح املتعلق حبق الرتمجة V ما يسوغه  خص ملن ال يسـتخدموهنا.يسـتخدمون طريقة برايل، بل عىل االٔ 

 لكرثة ٔاعداد أالشخاص معايق البرص يف الب÷ان النامية ممن ترهتن اسـتفادهتم من تV êسـتثناءات بقبول بند الرتمجة.  اً نظر 
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ٕاىل بقاء  اً واقرتح الرئيس اختتام VجUع مشري  .وتوجه الرئيس �لشكر ٕاىل وفد مرص ؤايد دعوته ٕاىل التحيل �ملرونة .30
واقرتح ٔان تعاود مجموعة الصياغة اليت  بعض أالعامل الالزم ٕاجنازها بشأن Vقرتاحات املتعلقة بتدابري امحلاية التكنولوجية.

كام اقرتح الرئيس  م.معلت عىل تê القضية VجUع عىل ٔان تبلغ ا<موعة أالوسع مبا تنهتـي ٕاليه يف وقت الحق من اليو 
 مواصÖ املناقشات يف فرتة بعد الظهر ؤابلغ الوفود بأن احملارض ستتاح ٕالكرتونيًا ل÷ول أالعضاء واملراقبني. ورفعت اجللسة.

  لويبو ٕاىل ٕالقاء لكمة خمترصة.لعام الدير املوافتتح الرئيس اجللسة العامة ل÷ورة اخلاصة ودعا  .31

لٕالجراءات  اً لويبو، عىل ٔان هذا هو اليوم أالخري ؤانه سـيكرس جزئيلعام الر دياملس غري، وشدد السـيد فرانس .32
مما حدا  كام ذكر ٔانه مل يبق للتفاوض ٕاال القليل من الوقت ؤان احلاجة ماسة ٕاىل بعض Vنفراجات، الرمسية وللجنة التحضريية.

للمؤمتر  اً هنائية بشأهنا بغية هتيئة وضع جيد جدبه ٕاىل حث امجليع عىل السعي يف حسم بعض القضا� والتوصل ٕاىل اتفاقات 
 ا3بلومايس يف مراكش.

ؤاعلن أن جدول أالعامل الجUع ذý اليوم  س غري عىل لكامته احلكمية.ه الرئيس �لشكر ٕاىل السـيد فرانسوتوج .33
 سـيكون هو نفسه املسـتخدم يف اجلزء غري الرمسي من VجUع.

    ((((CCCCبع)بع)بع)بع)    ة جديدةة جديدةة جديدةة جديدة: اعUد منظامت غري حكومي: اعUد منظامت غري حكومي: اعUد منظامت غري حكومي: اعUد منظامت غري حكومي4444البند البند البند البند 

 من جدول أالعامل، وهو املتعلق �عUد منظامت غري حكومية جديدة. 4عاد الرئيس بعد ذý مرة ٔاخرى ٕاىل البند  .34
طلبت احلصول عىل صفة مراقب مؤقت ل÷ورة اخلاصة للجنة وكذý  وقال ٕان املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني �ملغرب

ٔان املعلومات ذات الصÖ املتعلقة �ملنظمة غري احلكومية مقدمة الطلب ٔاتيحت، وعىل ذý  وبنيØ الرئيس للمؤمتر ا3بلومايس.
ومل يكن 3ى أي من الوفود تعليقات مفنحت  دعا الوفود ٕاىل املوافقة عىل ٕاحلاق تê املنظمة غري احلكومية بصفة مراقب.

 املنظمة صفة املراقب.

شخاص معاشخاص معاشخاص معاشخاص معايقيقيقيق البرص البرص البرص البرص////أالشخاص العاجزين عن قراءة أالشخاص العاجزين عن قراءة أالشخاص العاجزين عن قراءة أالشخاص العاجزين عن قراءة التقييدات وVسـتالتقييدات وVسـتالتقييدات وVسـتالتقييدات وVسـتثثثثناءات لفائدة االٔ ناءات لفائدة االٔ ناءات لفائدة االٔ ناءات لفائدة االٔ     ::::6666البند البند البند البند 
    ((((CCCCبع)بع)بع)بع)        املطبوعاتاملطبوعاتاملطبوعاتاملطبوعات

35.  ýسـتثناءات لفائدة  6ٕاىل البند من جديد التفت الرئيس بعد ذVمن جدول أالعامل واملتعلق �لتقييدات و
أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ودعا أالمانة ٕاىل تقدمي ملخص موجز للتقدم احملرز يف 

  اليوم السابق.

ثرية عربت عن حاجهتا ٕاىل ؤاعلنت أالمانة ٔان قضية التدابري التكنولوجية نوقشت �ختصار، غري ٔان دول ٔاعضاء ك  .36
 .اً وýâ فقد اتفق عىل تنحية املسأ& جانب احلصول عىل مزيٍد من التعليقات وردود أالفعال من عوامصها بشأن تê القضية،

 ) املتعلقة بأحاكم النقل عرب احلدود وبنود التوافر التجاري.4مث انتقلت أالمانة ٕاىل عرض أالعامل اليت ٔاجنزت بشأن املادة دال(
قد ُطرح وأن ا3ول أالعضاء lقشت جوانب معلية للغاية بشأن كيفية مبارشة نقل مصنفات عرب  اً جديد اً وأفادت ٔان مقرتح

.ýوأشارت ٕاىل ٔانه من املقرر طرح مقرتح آخر عىل  احلدود والكيفية اليت ميكن هبا ٕادخال التوافر التجاري يف نظام النقل ذ
أن ٕاحدى القضا� اليت ٔاثريت تمتثل يف احلاجة ٕاىل توفري تأكيدات ٔاو ضامlت للب÷ان ا3ول أالعضاء بشأن ذý املوضوع و 

فأفادت ٔان  وعرضت أالمانة البديلني املتاحني، اليت سـتكون، بشلك عام، مصدرة للمصنفات املعدة يف ٔانساق ميّرسة.
لتجاري الوارد يف املادة دال، بيÈ ميثل االٓخر ٔاحدهام ببساطة يمتثل يف توفري تê الضامlت والتأكيدات كبديل لبند التوافر ا

ووحضت أالمانة ٔان املقصود بفجوة برن هو الوضع اâي ال تكون فيه بعض  مسـتقًال ملعاجلة ما يسمى بفجوة برن. حكامً 
 ًlٔاعضاًء يف اتفاقية برن ٔاو معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف أو اتف الب÷ان، اليت يرحج ٔان تكون ب÷ا ،Öاق تريبس،مسـتقب 

كام ذكرت ٔان اقرتاحات  حيث ينشئ هذا الوضع احلاجة ٕاىل تزويدها ببعض الضامlت يف حا& تصديرها ملفات بنسق ميّرس.
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من احملاور املشرتكة تبلورت، مربزة ٔانه سـيكون من املالمئ ٔان هييأ نوع ما من التأكيدات  اً كثرية طرحت وأن كثري 
من صكوك  مهية البالغة لتحقيق الشمول يف الهنج املتبع ٔالن املعاهدة سـتكون صاكً وشددت أالمانة عىل االٔ  الضامlت.  ٔاو

مهنا قد مجعت يف ثالثة لتناقشها  12واختمتت أالمانة بقولها ٕان ا3ول أالعضاء ٔافرزت اقرتاحات كثرية ؤان  حقوق إالنسان.
ري تê املناقشات، جتميعها يف اقرتاح واحد كام بيØنت أالمانة ٔانه قد يكون من املمكن، حسب س ا<موعات إالقلميية.

 املوضوع.  بشأن

عىل  اً املنسقني إالقلمييني ٕاىل اجUع لتخطيط ما تبقى من اليوم، ومشدد اً ؤاعلن الرئيس عن سري أالعامل التالية، داعي .37
  احلاجة ٕاىل اسـتغالل الوقت املتاح بشلك مفيد.

وبنيØ املمثل ٔان يف هذا  و¼ودمه. اً ره حلسن نوا� املتفاوضني مجيعؤاعرب ممثل Vحتاد العاملي للمكفوفني عن تقدي .38
ح اسـتثناًء يسمح ٕ�عداد مواد يف يلز]م النفاذ ٕاىل مواد ؤان من شأن املعاهدة ٔان متن مليون مكفوف ومعاق برص�ً  285 العامل

خلاضعة للنقاش، مثل معيار كام وحض ٔانه مل يكن يف السابق قد حسم موقفه بشأن بعض املفاهمي ا نسق خمصص هلم.
اخلطوات الثالث ومدى احلاجة ٕاىل تضمينه، ٕاال ٔانه االٓن تبىن الرٔاي القائل بأن ٔاحصاب حقوق املؤلف يمتتعون �لفعل 

وشدد عىل ٔان من  حبام�ت من خالل صكوك دولية، ؤانه ال ينبغي تكرار هذه امحلا�ت يف وثيقة تسـهتدف منح اسـتثناءات.
ختالالت، حيث ٕان البعض سـيعتربون حاالت ٕاعادة ذكر تê احلقوق مبالغة بيÈ يعتربها آخرون شأن ذý أن حيدث ا

يسـهتدف نقل حقوق ٔاو ٕاعادة التأكيد عىل حقوق، بل تسـهتدف  ومىض املمثل يقول ٕان املعاهدة ليست صاكً  اكفية. غري
يك يشدد عىل ٔانه من  اً ذكر التوافر التجاري تعيينو  هتيئة جمال تأخذ من خالV هيئة معمتدة مواد وتعدها من ٔاجل املكفوفني.

و¼ة النظر العملية لن تقدم ٔاي هيئة عىل ٕانفاق مواردها احملدودة ٕالعداد مواد يف نسق خمصص ٕاذا اكن هذا النسق موجودًا 
قه عىل التقامس ورصح بأن من شأن ٕادخال ذV ýسـتثناء يف املعاهدة ٔان يفجر براكlً من التعقيدات يف سبيل تطبي �لفعل.

وأوىص املمثل �لرتكزي عىل حقوق هيئة معمتدة ٕالعداد مواد ميّرسة وعىل صك بسـيط ليس من شأنه فرض  عرب احلدود.
  ٔاعباء تثين الهيئات املعمتدة عن حماو& معاجلة ندرة الكتب.

السابق بشأن اخليارات املتاحة  وأشار ممثل املؤسسة ا3ولية ٕاليكولوجيا املعرفة ٕاىل املناقشات اليت دارت خالل اليوم .39
واقرتح بشأن تê النقطة الرجوع ٕاىل وثيقة  للب÷ان اليت ليست ٔاعضاء يف اتفاقية برن ٔاو اتفاقات منظمة التجارة العاملية.

ان كام اقرتح املمثل ٔان تنص املعاهدة عىل أنه ينبغي للب÷ .اً تتسم بقدر ٔاكرب من التوازن مثل اتفاق تريبس الختاذها مقياس
اخلارجة عن نطاق تê االتفاقات أالخرى ٔان تنفذ Vسـتثناء عىل حنٍو يتسق مع Vلزتامات اليت اكن لها حتملها لو اكنت 

وشدد املمثل كذý عىل أن إالشارات الواردة يف اتفاق تريبس ٕاىل Vسـتثناءات املنصوص علهيا يف  ملزتمة �تفاق تريبس.
 ]مة.  اتفاقية برن تتيح مرونة يف جماالت

ؤاخذ ممثل Vحتاد العاملي للمكفوفني اللكمة مرة ٔاخرى رغبًة منه يف التحدث �مس منظامت الب÷ان النامية أالعضاء  .40
ؤاشار ٕاىل أن الهدف من VجUع هو حل مشالك متعلقة حبقوق إالنسان، مثل النفاذ ٕاىل املعلومات وٕاىل  يف Vحتاد.

كام ٔاعرب عن رغبته يف تذكري الوفود بأنه ينبغي للمعاهدة أن حتل مشلكة النفاذ ٕاىل  ٔادبيات وٕاىل التعلمي ملعايق البرص.
وبّني املمثل كذý أن مجعياته حمارصة بني موارد حشيحة وحاجات هائÖ، ؤانه من  القراءة، ؤان تكون قابÖ للتنفيذ يف الواقع.

ٔالخص من ٔاجل ٕاCحة نفاذ ٔاشخاص يف بٍ÷ ما ٕاىل املهم الرتكزي عىل النفاذ ٕاىل مصنفات يف نسق ميّرس، وذý عىل ا
ؤافاد الوفد ٔان من شأن املبالغة يف الرشوط البريوقراطية أن تقف جحر عرثة، وأن ب÷ان  مصنفات ٔاعدت يف بٍ÷ آخر.

واختمت املمثل لكمته بترصحي مفاده ٔان  اجلنوب ليست مسـتوردة فقط، بل ترغب كذý يف تقامس مواردها مضن ٔاقالميها.
وأن ختلف املعاهدة عن تلبية احتياجاته سـيكون  لتدابري التكنولوجية تعرقل اسـتخدام أالنساق امليّرسة يف بعض أالحيانا

  نتيجة أسؤا بكثري من عدم وجود معاهدة لكية.
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 ورفع الرئيس اجللسة العامة ودعا الوفود ٕاىل VجUع 2نية يف وقت الحق من اليوم للنظر يف نتاجئ املداوالت. .41
 للجنة التحضريية سـيعقب اجللسة العامة.  اً ؤاضاف أن اجUع

ٔان VجUع سيبدٔا �لنظر يف مرشوع نتاجئ ا3ورة ومرشوع نص الصك  اً ؤاعاد الرئيس افتتاح اجللسة العامة، معلن .42
د عىل ٔان يعقبه اجUع وذكر الرئيس كذý احلاجة ٕاىل افتتاح اجUع اللجنة التحضريية ملعاجلة عدد من البنو  ا3ويل للمعاهدة.

وقال ٕان احلاجة ستبقى  للجنة ا3امئة مرة ٔاخرى ٕالفساح ا<ال ٔالي بياlت ترغب الوفود وغريها من املشاركني يف إالدالء هبا.
 وبرر الرئيس ذý التسلسل بأن من شأنه ٔان يف الهناية ٕاىل حتول ا3ول أالعضاء جمدداً ٕاىل اللجنة التحضريية العUد التقرير.

كام  يسمح لٔالمانة بوضع اللمسات التحريرية أالخرية عىل تقرير اللجنة التحضريية ٔاثناء ٕالقاء البياlت يف اجUع اللجنة ا3امئة.
مث حتول الرئيس ٕاىل  وحض ٔان اجUع اللجنة التحضريية يف ذý اليوم هو أالخري، فلن تتاح ٔاي فرص ٔاخرى العUد تقريرها.

ديل هبا عرض النصني الdين يلز  eع غري الرمسي بعد تعديلها وفق التعليقات والتعديالت اليت اUجV دهام، ؤاوهلام نتاجئUم اع
ووحض ٔان النص الثاين هو الصيغة املعد&  وقال ٕانه مل ترد ٔاي تعليقات أو اعرتاضات، وبذý فقد اعمتدت النتاجئ. .اً سابق

يف VجUع  اً أن النص ينطوي كذý عىل التغيريات اليت ٔاجريت سابق وذكر الرئيس ملرشوع النص املؤرخ يف ذý املساء.
وذكر الرئيس ٔانه مل ترد ٔاي طلبات ٔالخذ  غري الرمسي، وأعرب عن ٔامS يف ٔان تكون الوفود قد تسـىن لها Vطالع عليه.

  وتوجه �لشكر ٕاىل أالمانة عىل مجعه برسعة ودقة. اللكمة مث ٔاعلن عن اعUد مرشوع النص.

حتدث وفد امجلهورية ا3ومينيكية �مس مجموعة ب÷ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ؤاعرب عن رغبته يف شكر أالمانة و  .43
كام اسـتحرض الوفد لك اجلهود  وأبرز الوفد الزتام مجموعة ب÷ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ٕ�برام املعاهدة. والرئيس عىل معلهم.

احات ملعاجلة انشغاالت وفود خمتلفة دون Vلتفات عن الهدف الرئييس املمتثل يف ٕاعطاء اليت بذلهتا عن طريق طرح اقرت 
الزتامه ببذل لك  اً ؤاكد الوفد جمدد ٕاىل مصنفات منشورة برسعة وكفاءة. اً يتيح هلم نفاذ اً دولي أالشخاص معايق البرص صاكً 

وأعرب عن  وج من املؤمتر ا3بلومايس يف مراكش مبعاهدة.يلزم من ¼ود لتحقيق هناية lحجة للمفاوضات الرامية ٕاىل اخلر   ما
وبنيØ ٔانه ال سبيل ٕاىل ٕاجراء ٔاي تغيري يف تعديالت النصوص اليت اكنت حمل توافق ٕاال ٕاذا توافرت  قلقه من نزعات التقهقر.

ينية والاكرييب قناعة راخسة ٔان 3ى مجموعة ب÷ان ٔامرياك الالت  اً وأفاد الوفد أيض اقرتاحات معتربة وحتقق فهيا رشط التوافق.
وأضاف ٔان النص ميثل فرصة ٕالعطاء اسـتجابة حامسة  حباجة جامعات معايق البرص ٕاىل املعاهدة ؤامهيهتا �لنسـبة ٕالهيم.

واختمت الوفد مبناشدة  مليون. 200وٕاجيابية <موع أالشخاص معايق البرص اâين حيتاجون ٕاىل الصك واâين يربو عددمه عىل 
ود اليت تنوي حضور مؤمتر مراكش أن تأيت بروح ٕاجيابية والزتام ٕ�عطاء اسـتجابة تتسم �لكفاءة والفعالية مجلاعات مجيع الوف

 املكفوفني اكفة وبتحمل املسؤوليات اليت منحت لها. 

للجنة التحضريية للمؤمتر  اً للجنة، ليس فقط خالل املفاوضات بل ٔايض اً وهنأ وفد املغرب الرئيس عىل انتخابه رئيس .44
وف6 يتعلق  .اً وأشاد الوفد حبمكة الرئيس وتفتحه و]ارته، مما ٔاCح هلم امليض قدم ا3بلومايس املقرر عقده يف مراكش.

ٕالخفاق اللجنة يف Vنهتاء من صياغة النص يف جنيف ٔاو التوصل ٕاىل الزتام قبل  اً �ملعاهدة، عرب الوفد عن خيبة ٔامS نظر 
ومع ذý فقد بنيØ الوفد أن الشعور  الختالف املواقف. اً ؤاعرب عن أسفه لعدم حتقق هذين الهدفني نظر  ر ا3بلومايس.املؤمت

خبيبة أالمل وإالحباط يعادV شعور �لتفاؤل، خاصة وقد سادت خالل أال�م السابقة روح تعطي �رقة ٔامل يف ٕابرام 
 �ملرونة واملسؤولية وVلزتام، ؤاعرب عن ٔامS يف حتيل �يق الوفود هبا عن عزمه عىل التحيل اً وأعلن الوفد أيض معاهدة.
.ýوتنازالت من هنا وهناك والزتامات رمبا ال تسمح بفتح  اً مفتوح اً وأفاد الوفد ٔانه الحظ خالل أال�م السابقة حوار  كذ

وعرب عن ٔامS ٔان   سامء مراكش الزرقاء.ب لكهنا عىل أالقل تتيح فتح بعض النوافذ اليت ميكن إالطالل من خاللها عىلأابو 
تسود نفس احلا& اâهنية بني الوفود اكفة يف مسـهتل املؤمتر ا3بلومايس يف مراكش، وبنيØ ٔان تê سـتكون الفرصة أالخرية 

عات ؤان ا<متع ؤابرز الوفد الواجب اخللقي امللقى عىل عاتق الوفود وا<مو  اليت ال تتيح جماًال للخطأ ٔاو املناورة أو الرتدد.
كام شدد الوفد عىل ٔانه ال ينبغي ٔان تفشل املعاهدة بسبب ضغوط  ا3ويل بأرسه سرياقب ما حيدث يف مراكش بنظرة ٔامل.

وجشع مجيع الوفود عىل Vخنراط اللكي من ٔاول  من النارشين ٔاو الفنانني، وعىل وجود حاجة سـياسـية ٕالظهار لفتة ٕانسانية.
وlشد امجليع ٔان يصلوا يف اليوم السابق حىت  كن يف سبيل بدء املفاوضات فور افتتاح املؤمتر.أالمر وعىل بذل لك ¼د مم
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ودعا الوفد كذý مجيع الوفود أالخرى ٕاىل تسجيل مشاركهتا يف نظام  ميكن بدء املفاوضات يف اليوم أالول حسب اoطط.
واختمت الوفد لكمته بتوجيه  املغربية Vسـتعداد كام ينبغي. الويبو مع أالمانة يف ٔاقرب وقت ممكن حىت يتاح لٔالمانة والسلطات

وذكر ٔانه سـيكون من  .اً الشكر ٕاىل الرئيس عىل لك ما بذل من ¼ود وعىل التقدم احملرز مبا حيمل من مدلول وٕان اكن حمدود
 اصة يف ب÷ان اجلنوب.دواعي الرشف واحلظوة للمغرب ٔان يسـتضيف مؤمترًا ذا طابع ٕانساين طال انتظار ٔاlس كثريين V، خ

ووحض الوفد ٔان معايق البرص يعانون بشلك خاص يف ب÷ان اجلنوب نتيجة لقضا� اللغة وVمتداد اجلغرايف واللهجات 
واسـتنتج الوفد من ذý  وأالمية، عىل عكس ب÷ان الشامل اليت تمتتع حبكومات ومرافق وتدابري مو¼ة ٕاىل تلبية احتياجاهتم.

ة أن تكون مفيدة للغاية للب÷ان النامية وأشار ٕاىل رضورة تضافر ¼ود الب÷ان املتقدمة والنامية يف ٔان من شأن املعاهد
 ٕابرا]ا.  سبيل

ؤابرز  وتوجه الرئيس �لشكر ٕاىل الوفد عىل لكامته الطيبة وما ٔاعرب عنه من امتنان لٔالمانة واملرتمجني الفوريني. .45
  ب÷ مضيف وlشد مجيع الوفود أن تدمع تê املهمة النبيÖ.املسؤولية اجلسـمية اليت اضطلع هبا املغرب ك 

فريقية ؤاعرب عن تقديره للرئيس عىل تفانيه و]ارته، كام توجه ئر بصفته منسق مجموعة الب÷ان االٔ وحتدث وفد اجلزا .46
يني اâين واصلوا العمل ٕاىل كام ٔاعرب الوفد عن امتنانه مجليع الوفود واملرتمجني الفور �لشكر ٕاىل أالمانة عىل ¼ودها املضنية.

وبنيØ الوفد أن الوثيقة تعرض  ساعات متأخرة، ووصف املرشوع بأنه ٔاساس معل ممتاز للمفاوضات خالل املؤمتر ا3بلومايس.
بوضوح �لغ مواقف مجيع ا3ول أالعضاء ؤاهنا متزيت بتوضيح احUالت مجع ٔاول معاهدة تعاجل Vسـتثناءات والتقييدات اليت 

ؤاضاف الوفد ٔانه اكن يأمل يف اخلروج من ا3ورة  هنا السامح لٔالشخاص معايق البرص �لنفاذ ٕاىل مصنفات مطبوعة.من شأ 
عىل احلاجة  اً وشدد الوفد أيض ، لكنه قال ٕان من شأن مشس مراكش ٔان جتيل قتامة ما بقي من ظالل.اً بنتيجة ٔاكرث حتديد

لبرص يف ٔارجاء العامل اكفة، وحث ا<موعات عىل عقد ما يلزم من مفاوضات ٕاىل ٕاCحة نفاذ بسـيط ٕاىل التعلمي مجليع معايق ا
عىل الزتامه مبا يلزم من املرونة  اً وأكد الوفد جمدد عىل لك مسـتوى، مفا من سبيل غري ذý ٕاىل خروج املعاهدة ٕاىل النور.

 وروح التوافق وإالرادة السـياسـية حىت تلكل املناقشات �لنجاح.

أالورويب وا3ول أالعضاء فيه الرئيس عىل العمل املمتاز اâي أجنز حىت ذý اليوم وعىل ]نيته  وهنأ وفد Vحتاد .47
وذكر الوفد ٔان Vحتاد أالورويب  كام ٔاعرب الوفد عن امتنانه لنائبيت الرئيس واملرتمجني الفوريني عىل معلهم املمتاز. وصربه.

 ًlعات شهدت تعاوUجV للمناقشة ولفهم االٓخرين، حىت يف القضا�  اً حقيقي اً واسـتعداد اً ممتاز  وا3ول أالعضاء فيه ترى ٔان
 ومع من التقدم قد أحرز، وٕان مل يكن بنفس القدر اâي اكن يأمS. اً وبنيØ كذý أن شيئ اليت اختلفت حولها آراء الوفود.

ذý فقد رصح الوفد بأن هناك �لفعل ٕاماكنية ٕالبرام املعاهدة وأن 3ى مجيع الوفود فهم جيد النشغاالت االٓخرين الرئيسـية. 
وأبرز الوفد احلاجة ٕاىل التحرك من ٔاجل معاجلة  كام شدد عىل احلاجة ٕاىل التوصل ٕاىل اتفاقات حىت ختتمت املفاوضات بنجاح.

غري ٔان الوفد ذكر ٔانه  البرص حول العامل، وشدد عىل توافر إالرادة السـياسـية 3يه للوفاء بذý.ملعايق  اً احلاجات احملددة جد
ر اليسري وأعرب عن ٔامS يف ٕابرام املعاهدة بنجاح من خالل عقد املؤمتر ا3بلومايس ٕاال الزن  يبق من الوقت حىت موعد  مل

 اذ ٕاىل الكتب لٔالشخاص معايق البرص حول العامل.تواصل حسن النوا� من جانب مجيع أالطراف من ٔاجل حتسني النف

وأعرب الوفد عن  وتوجه وفد فزنويال �لشكر ٕاىل الرئيس عىل رئاسـته ل÷ورة غري الرمسية وٕاىل أالمانة عىل معلها. .48
الرئيس  واستشهد بrم رسوره مبا نشأ من احللول الوسط وبنيØ ٔان القضا� املعلقة يغلب علهيا الطابع السـيايس ال التقين.

وأعرب الوفد عن تأييده لتê  نه ينبغي ٔاال جترى ٔاي تغيريات ٕاال ما اكن مسـتوsً من أسـباب موضوعية.إ  اً حني قال سابق
ن إ ت من املفاوضات حا& من الرتقب و ٕان املشاركني قد بلغوا بعد سـنوا اً وقال ختام عىل ٕادراكه للمخاطر. اً العبارة ؤاكد جمدد

 ملؤمتر. امجليع ملزتمون ٕ�جناح ا

وحتدث وفد الهند �مس مجموعة الب÷ان االٓسـيوية ؤاعرب عن تقديره للجهود اليت بذلها الرئيس بأسلوبه املهين للغاية،  .49
عىل ٔان ]ارة الرئيس وخربته قدما للوفود العون والتوجيه يف سبيل اخلروج مبرشوع اقرتاح أسايس من شأنه أن  اً مشدد
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C ورصح الوفد بأن هذه يه املرة أالوىل اليت تدور مفاوضات حول معاهدة  رخي الويبو.يؤدي ٕاىل ٕابرام أمه معاهدة يف
تسـهتدف حامية حقوق بل تسـهتدف الغرض إالنساين املمتثل يف توفري نسخ معدة يف نسق ميّرس تتيح لٔالشخاص معايق  ال

عىل عزمه عىل ٕازا& مجيع أالقواس  اً ددؤاكد الوفد جم البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات Vسـمتتاع واملعرفة.
املربعة وVقرتاحات الهنائية حىت ميكن التفاوض حول نص هنايئ واعUد املعاهدة يف مراكش، حىت ولو اقتىض ذý العمل 

 ٕاىل ٔاوقات متأخرة من الليل ٔاو يف أ�م السبت ٔاو أالحد. 

كام ٔاعرب عن امتنانه لٔالمانة عىل ¼ودها املضنية  3ورة.وحيا وفد ٕاكوادور الرئيس عىل أالسلوب اâي قاد به ٔاعامل ا .50
.ýي أدىل به  وللمرتمجني الفوريني كذâع اكن أالخري قبل املؤمتر ا3بلومايس، ؤايد البيان اUجV ýوشدد الوفد عىل أن ذ

ناقشات بشأن القضا� املعلقة مل تف ممثل مجموعة ب÷ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، غري ٔانه ذكر، كام ٔابرز وفد املغرب، أن امل 
ٕاىل ٔانه طاملا  اً كثرية مفتوحة، ؤاعرب عن أمS يف رؤية تê أالبواب مغلقة، مشري  وبنيØ الوفد أن النص ترك ٔابوا�ً  بتوقعاته.

ن معايق البرص من النفاذ إ  ىل وجدت إالرادة السـياسـية واملدخالت التقنية فسـيكون من املمكن ٔان توجد معاهدة متكِّ
 واختمت الوفد لكمته �لتعبري عن تقديره اخلاص لوفد بريو عىل ¼وده املضنية يف مجموعات الصياغة. مصنفات مطبوعة.

وتوجه وفد مرص �لشكر ٕاىل الرئيس عىل قيادته القديرة للغاية خالل املفاوضات، وخاصة عىل ابتسامته اليت بثت  .51
كام توجه الوفد �لشكر ٕاىل أالمانة وخرباء الويبو عىل ¼ودمه اليت  عقبات.�لتفاؤل بشأن المتكن من التغلب عىل ال  اً شعور

ؤاعرب الوفد عن أالمنية اليت اكنت حتدوه يف السابق أن خيرجوا من VجUع  اCٔحت للوفود حتقيق الكثري من Vنفراجات.
وأبرز واقع أالمر املمتثل يف  فاوضات يف مراكش.بشأن مسار امل اً وذكر أن النتيجة القامئة تسبب V قلق مبزيٍد من مشاعر الرضا.

ودعا الوفد ٕاىل عقد مزيٍد من املفاوضات يف  ظهور اقرتاحات جديدة وحتد�ت جديدة بعد ٔاربع سـنوات من املفاوضات.
 مراكش وشدد عىل احلاجة ٕاىل بذل ¼ود ٕاضافية يف سبيل التوصل ٕاىل توافق، مما يقتيض التحيل �ملرونة والUس حلول

من جديد عىل ٔان املهمة املقبÖ ذات طابع ٕانساين وتريم ٕاىل  اً وأعلن الوفد عن تطابق موقفه مع وفد املغرب، مؤكد معلية.
وýâ  تلبية احتياجات أالشخاص معايق البرص، وشدد عىل أن ٔامه معيار هو الوفاء بتوقعاهتم ال معيارا التلكفة والكسب،

قوية للغاية من ٔاجل مساعدة أالشخاص معايق البرص اâين يرتقبون مسامهة نتاجئ دعا الوفد ٕاىل ٕابداء ٕارادة سـياسـية 
بأن هناك نوا� حقيقية لتحقيق تê النتاجئ وأعرب عن ٔامS  اً ورصح الوفد ختام املفاوضات يف رفع مسـتوى تعلميهم وتقد]م.

 .ٔان هيu مؤمتر مراكش البيئة الالزمة العUد املقررات والقرارات السـياسـية

وذكر وفد الربازيل ٔان البيان اâي أدىل به ممثل مجموعة ب÷ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب عرب بغاية الوضوح والفصاحة  .52
ٕاىل أالمانة واملرتمجني الفوريني عىل  اً وتوجه الوفد �لشكر ٕاىل الرئيس عىل قيادته البارعة للعمل املنجز ؤايض عن موقفه.

زال حباجة ٕاىل ٕاجناز قبل املؤمتر ا3بلومايس  الوفد كذý عن قلقه بسبب العمل الشاق اâي ما ؤاعرب .املنقطعة¼ودمه غري 
وقال الوفد ٕان من شأن معل  واقرتح تنظمي مفاوضات مزتامنة بشأن حماور معينة بغية حتقيق تقدم أرسع يف القضا� املعلقة.

  .الوفود عىل مسار التفاوض املزتامن هذا أن يتيح رفع الكفاءة

ورصح وفد نيجري� بأن ٔاي حترك ٕاىل أالمام ولو اكن قيد ٔامنV Ö ٔامهيته ٔالن ذý يدل عىل ٕاحراز تقدم، ؤاعرب عن  .53
.ýâ ئبيت الرئيس عىل التكفل بسري ا3ورة كام خطط لها وعىل املساعدة يف جعل  امتنانهl كام توجه الوفد �لشكر ٕاىل

نسق لٔالمانة عىل مرونهتا وللمرتمجني الفوريني وكذý املنسقني إالقلمييني، خاصة امل  اً ؤاعرب عن امتنانه ٔايض Vنتقال سلسًا.
ؤاعلن الوفد عن تطابق  ٕاىل موظفي أالمانة. اً وتوجه الوفد �لشكر ٔايض فريقية، وهو وفد اجلزائر.إالقلميي <موعة الب÷ان االٔ 

 اً من جديد عىل ٔامهية ذV ýجUع وتê ا3ورة، ومشدد اً فريقية مؤكداâي أدلت به مجموعة الب÷ان االٔ  موقفه مع البيان
.Öٔان احملاد2ت الصعبة اليت جرت متثل ٔامهية يف سبيل وضع العوامل  عىل اسـمترار وجود حتد�ت كثرية يف الفرتة املقب Øكام بني

، أالخاليقبادل، سواء السـيايس ٔاو وذكر الوفد ٔان Vلزتام املت  ومساعدة الوفود عىل فهم بعضها البعض وتذكر أمهية املهمة.
 اً ؤاعلن الوفد ٔايض بتلبية احتياجات أالشخاص معايق البرص ريق ٕاىل القمة، ؤانه اكن وسـيÖ ]مة ٕالبقاء الوفود عىل املسار.

شدد و  عن تطابق موقفه مع وفد املغرب وعرب عن صادق امتنانه ل÷عوة ٕاىل مراكش وكذý لتذكري امجليع بأمهية ٕاكامل املهمة.
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يف  اً عىل ٔانه �لرمغ من بقاء الكثري من العمل املطلوب ٕاجنازه يف VجUع احلايل ويف مراكش فٕان هناك معل يلزم ٕاجنازه ٔايض
�لعمل  حيو�ً  اً وأبرز الوفد ارتباط العمل املنجز يف مراكش ارتباط العوامص مع خمتلف ٔاحصاب املصاحل ومجموعات املسـتفيدين.

عىل الورق فقط  اً وقال ٕانه ال ميكن للمعاهدة ٔان تكون حرب  فود، وشدد عىل ٔامهية ٕارشاك معوم امجلاهري.املنجز يف عوامص الو 
ٔانه من الواجب ٔان تنطوي  اً وذكر أيض وٕانه من املتعني ٔان يكون لها وقع مفيد وملموس يف حياة أالشخاص معايق البرص.

ع ومجيع عنارص نظام حق املؤلف من ٔاجل رفاه ا<متعات الوطنية املعاهدة عىل اعرتاف �ملسامهة املهمة اليت حققها إالبدا
واختمت الوفد �ٕالعراب عن شكره مجليع املؤلفني ومجموعات املؤلفني والنارشين ؤاحصاب احلقوق اâين تقدموا، عالوًة  وا3ولية.

كام بنيØ أن  ق التوافق بيهنا ليس مسـتحيًال.عىل ممثل ا<متع املدين اâين ذكروا امجليع بأن املصاحل قد تكون متنافسة لكن حتقي
 ًlلكن هناك غاية مشرتكة تمتثل يف جعل نظام امللكية الفكرية ونظام حق املؤلف متجاوبني مع املصاحل قد تتضارب أحيا ،

 احتياجات املؤلفني واملسـتخدمني ومعوم امجلاهري. 

وبنيØ ٔان  ليت بذلهتا مجيع الوفود خالل تê ا3ورة للجنة.ؤاعرب وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية عن امتنانه للجهود ا .54
من شأنه ٔان يؤدي خالل السـنوات  زال التفاوض حول اتفاق ملزم قانوlً  هدف الوال�ت املتحدة أالمريكية الرئييس ما

القادمة ٕاىل رفع مسـتوى نفاذ أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل مواد مطبوعة بشلك معترب، مع حامية احلقوق 
واسـتحرض النجاح اâي حققه املؤمتر ا3بلومايس اâي عقد يف بيجني، لكنه شدد  اليت يكفلها النظام ا3ويل حلق املؤلف.

نبغي ٔاال خيفي ذý النجاح الصعوبة اليت حتيط �ملرشوع احلايل، حيث ٕان القضا� اليت تواجه ا3ول أالعضاء عىل ٔانه ي 
ؤابرز كرثة أالقواس وكرثة اخليارات اليت  ؤاكرث صعوبة مما واجه الوفود اليت شاركت يف مؤمتر بيجني. اً ببساطة ٔاقل ٕاحاكم

مث ٔاشار ٕاىل Vقرتاح  اجات مكفويف العامل مع مواصÖ حامية مؤلفي العامل.تسبب انقسامات بني الوفود يف مسعاها لتلبية ح
ٕاىل Vنفتاح عىل وسائل ابتاكرية حملاو& العمل  اً اâي طرحه وفد الربازيل ودعا فيه حضور املؤمتر ا3بلومايس يف مراكش مجيع

ٕاىل أن جناح مؤمتر مراكش  اً وأشار ٔايض ة ذý.ٕاذا اقتضت الرضور  اً عىل القضا�، مبا يف ذý العمل عىل قضا� متعددة مع
واختمت �ٕالشارة ٕاىل الروح اليت سادت يف مؤمتر بيجني، آمًال ٔان يتحدث  مرهتن بتوافر العزم الاكيف عىل حتقيق توازن معقول.

  من مثابرة.الناس يف أوساط العاجزين عن قراءة املطبوعات حول العامل يف السـنوات القادمة �عزتاز عام شهدته مراكش 

كام ٔاشار ٕاىل اجلهود اليت بذلهتا الوفود يف سبيل فهم  عىل تفاؤV رمغ الصعو�ت احملمتÖ. اً وأكد وفد السـنغال جمدد .55
من جديد عىل تفاؤV �لتوصل ٕاىل  اً ؤايد اللكامت املؤثرة اليت ٔادىل هبا وفد املغرب، مؤكد Vختالفات يف آراء بعضها البعض.

واختمت الوفد  أن مدار السـباق ليس عىل الرسعة بل املضمون، ؤان خط الهناية يف مراكش. اً وذكر أيض ؤمتر.نتاجئ lحجة يف امل
لكمته �لترصحي يف ضوء التفاعل السـيايس وإالنساين واسـهتداف الويبو ضامن النفاذ ٕاىل املعرفة والتعلمي، عالوًة عىل الزتام 

  جتاوز خط الهناية. الوفود الراخس حنو أالشخاص املعاقني، بثقته يف

وأفاد وفد Vحتاد الرويس أن خدمات النرش لٔالشخاص معايق البرص ليست ]يأة �لرضورة الحتياجات التعلمي  .56
ورصح بأن اللجنة اضطلعت مبهمة عظمية ٕاذ انطلقت �حثة عن حلول oتلف املسائل  والثقافة والتعمل ذات الطابع احليوي.

ؤاكد عىل ٔان من شأن عقد املؤمتر ا3بلومايس ٔان  ناءات لٔالشخاص معايق البرص واملكفوفني.املتعلقة �لتقييدات وVسـتث 
وأعرب كذý عن أمS ٔان يتيح املؤمتر ا3بلومايس مجليع الوفود  يتيح ٕابرام معاهدة دولية جديدة رمغ عظم عدد القضا� املعلقة.
وذكر أن من شأن تنفيذ نسق يتيح  عىل التحد�ت. فرصة ٕاظهار مرونة وحتقيق تقارب يف مواقفها يف سبيل التغلب

لٔالشخاص معايق البرص النفاذ ٕاىل مواد مطبوعة ٔان يزيد الفرص املتاحة هلم ف6 يتعلق �حلصول عىل معلومات وVسـتفادة 
ا3بلومايس عىل واختمت الوفد لكمته مبناشدة مجيع الوفود ٔان جتمع لك اجلهود يف املؤمتر  من اخلدمات الثقافية وإالعالمية.

 التوصل ٕاىل معاهدة. 

ؤاعرب عن قلقه بسبب  البيان اâي أدىل به املنسق إالقلميي <موعة ب÷ان أمرياك الالتينية والاكرييب.بريو وفد وأيد  .57
ؤاعلن عن تأييده  كرثة العمل املتبقي، لكنه ٔاكد كذý عىل اسـتعداده للتوصل ٕاىل سـبل ٕابداعية وابتاكرية للتعامل معه.

واختمت �ٕالعراب  القرتاح اâي طرحه وفد الربازيل مبحاو& التوصل ٕاىل طرق ابتاكرية وبديÖ للعمل مع Vلزتام �لشفافية.ل
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وأكد الوفد ٔان السبيل الوحيد ٕاىل  عن أمS ٔان تمتكن الوفود من العمل، ٌلك يف ماكنه، يف الفرتة السابقة عىل مؤمتر مراكش.
Vقتصار عىل نظر لك طرف يف Vقرتاحات من منظور مصاحله وانشغاالته اخلاصة، بل مع أالمام يمتثل يف العمل دون 

  عىل مصاحل أالطراف أالخرى. اً الرتكزي أيض

 ؤاعلن الرئيس عن تقديره للجهود اليت بذلها وفد بريو يف سبيل إالعانة عىل حتقيق التقدم اâي ٔاحرز. .58

يده اجليل ٕالبرام معاهدة من شأهنا معاجلة Vحتياجات احلقيقية ؤاعرب ممثل مجعية أالفالم السيÈئية عن تأي  .59
 مبوقفه الثابت واجليل ضد ٔاي حماو& لتجاوز ٕاجنازات اتفاقات دولية سابقة ٔاو تقويضها. اً ورصح ٔايض للمسـتفيدين املسـهتدفني.

خرى. وأملح ٕاىل الوفود بأنه ينبغي التصدي ٔالي حماو& الختطاف معاهدٍة ما بغية حتقيق أغراض ؤاعرب عن ثقته يف  خاصة أ
ٕاماكنية ٕابرام معاهدة حسـنة يف حدود تê العوامل، وقال ٕان التو¼ات البناءة واملناقشات املكثفة، خاصة حول معيار 

 اخلطوات الثالث، اليت سادت خالل أال�م السابقة ٔاشعرته �لتفاؤل. 

من املعاهدة اكن اسـتحداث نظام تمتكن من خالV الب÷ان  وذكØر ممثل املؤسسة ا3ولية ٕاليكولوجيا املعرفة بأن الغرض .60
وشدد عىل أن ٔاي  اليت تطبق اسـتثناءات يف قانون حق املؤلف لٔالشخاص ذوي إالعاقة من تبادل مصنفات عرب احلدود.

ملقررة مجليع العقو�ت اجلنائية واملدنية ا اً خشص ليس من املسـتفيدين يعمل خارج نطاق Vسـتثناء يكون مداlً وخاضع
وحث وفدي الوال�ت املتحدة أالمريكية وVحتاد أالورويب وا3ول أالعضاء فيه عىل الكف عن  للتعدي عىل حق املؤلف.

وطالب ٕ�زا& ما ميكن من أالحاكم  اسـتخدام املعاهدة كوسـيÖ السـتحداث قيود واسـتثناءات جديدة وعىل تبسـيط املسائل.
 وظائف معيار اخلطوات الثالث و�سـتحداث نظام يتيح تبادل أالشـياء عرب احلدود.اليت هتu خمتلف ٔانواع أالفاكر بشأن 

يعرف أن �لهند ٔاكرب  2008وبنيØ ممثل مركز إالنرتنت وا<متع أن لك من حرض اجUعات اللجنة اليت عقدت منذ عام  .61
بأن اثنني من  ٔاحاط املمثل الوفود علامً و  عدد من أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف العامل.

ٔاعضاء وفد الهند، وهام مكفوفان، ٕاضافًة ٕاىل عضو آخر وافته املنية، معلوا لسـنوات عىل قضا� السـياسات املتعلقة 
وحث الوفود عىل اختاذ خطوة ٕاىل أالمام وعرب عن خيبة ٔامS ٕالعادة  �ٔالشخاص ذوي إالعاقة مع Vحتاد العاملي للمكفوفني.

وقال ٕانه الحظ ٔان بعض الب÷ان تعترب الرشوط وإالجراءات الثقيÖ اليت  فتح بعض العنارص اليت اكنت قد اعتربت حمسومة.
ؤاعرب عن ٔاسفه ٕاذ يرى البعض يفرتض ٔان أالشخاص املكفوفني  وضعت �لفعل يف املعاهدة ليست ثقيÖ �لقدر الاكيف.
ؤابرز املمثل خلو  أالشخاص املبرصين لهذه أالحاكم املتعلقة �ملكفوفني.سيسيئون اسـتغالل هذه أالحاكم وخيىش اسـتغالل 

عىل وجود سـبل شـىت للتعدي عىل حق املؤلف  اً تê أالحاكم من ٔاي يشء قد يسمح بتعدي أالشخاص املبرصين، مشدد
واردة يف املعاهدة واليت ؤاعرب عن استيائه من الرشوط الثقيÖ وإالجراءات البريوقراطية ال دون اللجوء ٕاىل معاهدة كهذه.

ٔانه يف سـياق احلقوق  اً وبنيØ املمثل ختام من شأهنا أن تزيد من تاكليف املعامالت عىل معايق البرص بشلك غري واقعي.
Vقتصادية ٔالحصاب حق املؤلف ال توجد ٕاجراءات شلكية عىل الصعيد ا3ويل احلايل، لكن يف سـياق احلقوق إالنسانية 

مبوجب اتفاقية أالمم املتحدة بشأن حقوق  اً  يف النفاذ ٕاىل املعلومات، وهو حق ممنوح هلم تعيينلٔالشخاص معايق البرص
واختمت  أالشخاص ذوي إالعاقة، ترغب بعض الوفود املوجودة يف القاعة ضامن وضع ٔاكرب عدد ممكن من إالجراءات الشلكية.

 عضاء فيه.بذكر ٔاسفه للموقف اâي اختذه وفد Vحتاد أالورويب وا3ول االٔ 

ورصح بأن ٔاعضاء  Vحتاد ا3ويل مجلعيات منتجي أالفالم. اً ؤاعلن ممثل Vحتاد ا3ويل للفيديو ٔان بيانه يشمل أيض .62
V Lحتادين حيبذون بشلك مطلق وجود صك ييرس توافر نسخ معدة يف نسق ميّرس لٔالشخاص معايق البرص ويزيده 

 بأن تنص املعاهدة عىل احلوافز الالزمة يك حتظى بأكرب قدر ممكن من التصديق، وأوىص عىل حنٍو يتسق مع املعايري ا3ولية.
أفضل بكثري  اً وذكر ٔانه يتصور ٔان وجود ٔانساق خاصة ميثل خيار  مثل ٕاCحة نسخ معدة يف النسق امليّرس برشوط معقو&.

وبنيØ ٔانه ينبغي  ٕ�عدادها بشلك مهنجي. من ٕاجلاء الهيئات املعمتدة ٕاىل اسـتحداث ٔانساق خاصة وحتمل العبء املايل املقرتن
ؤابرز  عىل ذý اعتبار التوافر التجاري مبوجب رشوط معقو& سبيًال لز�دة التحفزي عىل نفاذ جامعة معايق البرص وتيسريه.
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ىل ٔانه ٕاذا ع اً وشدد أيض رضورة حتقيق أي صك اليقني القانوين واتساقه مع املعايري القانونية ا3ولية، وهذا ميسور املنال.
ترغب مجيع الب÷ان يف ٕابرام معاهدٍة ما والتصديق علهيا فيكون من الرضوري الUس حقوق 2بتة ميكن من خاللها ٔان ينص   مل

وبنيØ  ؤايد املمثل الوفود اليت تتبىن رؤية تريم ٕاىل ٕاجياد حل. ذý الصك عىل اسـتثناءات مثل معيار اخلطوات الثالث.
زV غري واحضني يف قوانني حق املؤلف الوطنية ٔاو ا3ولية، مما  فاع املنصف واملامرسة املنصفة ماللوفود ٔان مفهويم Vنت

فة يف معاهدة دولية جمافي Øيف خروج  للحمكة. اً جيعل وضع مثل هذه املصطلحات غري املعر Sواختمت املمثل �لتعبري عن أم
بناًء عىل ذý فرصة ٔافضل يف تصديق ٔاكرب عدد ممكن من الب÷ان املعاهدة بشلك متسق مع املعايري ا3ولية ؤان تتاح لها 
 علهيا، كام هو شأن معاهدات ٔاخرى اعمتدت يف الويبو.

وقال ٕان  وذكر ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف أن معيار اخلطوات الثالث مذكور يف املرشوع حوايل عرش مرات. .63
معمتدة بزتويد أالشخاص املسـتفيدين بنسخ معدة يف نسق ميرس ٔاصبحت الفكرة البسـيطة للغاية املمتثÖ يف السامح لهيئات 

معقدة للغاية، بيÈ اكن املقصد أالسايس وجود هيلك بسـيط للغاية ميكن للب÷ان اليت ال تطبق اسـتثناءات ٕادخاV يف قوانيهنا 
أو معيار ثاليث اخلطوات، وعىل أن وشدد عىل ٔانه من �لغ التعقيد ٔان خيضع لك يشء ملعيار توافر جتاري  الوطنية بسهو&.

الب÷ان اليت ليس 3هيا اسـتثناء لن يكون عندها خارطة طريق واحضة للخطوات اليت يلز]ا اختاذها من ٔاجل اعUد اسـتثناء 
الب ؤاعرب عن ٔامS ٔان يتيح املؤمتر ا3بلومايس هلم ٕاعادة املعاهدة ٕاىل بساطهتا وهتيئة ق يتوافق مع معيار اخلطوات الثالث.

واختمت املمثل  �لغ الوضوح دون Vسـتدعاءات املتعددة املفرطة ملعيار اخلطوات الثالث اليت تؤدي ٕاىل التشكك وVلتباس.
لالنتفاع املنصف ٔاو  اً يضم قامئة خبمسة ؤاربعني ب÷ًا تضم قوانيهنا الوطنية أحاكم اً �ٕالشارة ٕاىل كتيب اكن قد حرره مؤخر 

نادًا ٕاىل ذý ٕان هذه معايري معمتدة عىل نطاق واسع وٕاهنا ليست غري مألوفة أو غري عادية، بل وقال است  التعامل املنصف.
 من نسـيج إالطار ا3ويل حلق املؤلف. اً متثل ٕاىل حد بعيد جزء

وبنيØ ممثل امجلعية ا3ولية للنارشين ٔان الناظر يف النص حمل للتفاوض قد يرCب ويعتقد ٔان املفاوضات تدور يف حلقة  .64
غري ٔانه رصح بأنه يلمس ٕاثر شهوده املفاوضات وسامعها عىل مدى أال�م السابقة  رغة من ٕاضافة أالقواس واستبعادها،مف

وشدد عىل غياب االهتامات بسوء النوا�  وجهية تدعو ٕاىل التفاؤل وVعتقاد يف ٔان معاهدة مراكش سـتكون lحجة. ٔاسـبا�ً 
احلكومية، وعىل وجود قدر عظمي من Vنفتاح وحماو& فهم احتياجات لك من ٔاي جانب �سـتثناء قÖ من املنظامت غري 

ووجه الوفود ٕاىل الUس الطمأنينة يف بوارق أالمل ويف ا<االت اليت تلوح فهيا ٕاماكنية التوصل ٕاىل توافق،  .اً دقيق جانب فهامً 
عىل رغبة جامعة النرش ا3ولية يف ٕاCحة النفاذ مجليع أالشخاص العاجزين عن قراءة  وشدد ولو يف أالمد الطويل عىل أالقل.

وقال ٕانه يرغب يف التوصل ٕاىل معاهدة  املطبوعات دون Vقتصار عىل من يكون مهنم يف الب÷ان املسـتفيدة من اتفاقية برن.
.ýاً ؤاكد جمدد ليس فقط عىل الورق، بل يف الواقع كذ V املعاهدة تأييده جلهود êحتاد العاملي للمكفوفني يف سبيل ٕابرام ت

وعرض تقدمي حلول مجليع القضا� الصعبة مثل معيار اخلطوات الثالث والتوافر التجاري وVنتفاع املنصف حبيث يتاح هلم 
مظاهر إالخفاق وذكر ٔانه سـيكون من  النفاذ اâي حيتاجون ٕاليه مع احلفاظ عىل النظام ا3ويل حلق املؤلف يف نفس الوقت.

ؤابرز  ٔاال تكفل املعاهدة للك خشص يف لك ب÷ يف هذا العامل عاجز عن قراءة املطبوعات وحمتاج ٕاىل نفاذ حصوV عليه.
 رضورة هتيئة وضع مفيد مجليع أالطراف عن طريق حتقيق ذý الهدف عىل حنو يكفل كذý حامية مبادئ حق املؤلف.

مع مجيع املبادئ واملثل والقمي اليت متثلها  اً ٕاماكنية هتيئة حل كهذا مضن ٕاطار يتوافق متام يف اً راخس اً ؤاضاف ٔانه يعتقد اعتقاد
واختمت املمثل �لتشديد عىل عزمه عىل وضع كتب يف متناول امجليع يف نفس الوقت ويف نفس املاكن بغض النظر عن  الويبو.

ودعا من 3يه تساؤالت من الوفود بشأن احللول احملمتÖ ٕاىل  .إالعاقة، وهو طموح يشارك فيه كذV ýحتاد العاملي للمكفوفني
ؤاهنـى املمثل لكمته  التحدث معه حىت يوحض انشغاالته ومشاعره ٔانه ميكن استيعاب مجيع املصاحل وحتقيقها يف معاهدة واحدة.

 �لتأكيد عىل تفاؤV بشأن املؤمتر ا3بلومايس املقرر عقده يف مراكش.

    ورةورةورةورةااااخخخختتام ا3تتام ا3تتام ا3تتام ا3    ::::7777البند البند البند البند 

 ذكر وفد كوت ديفوار أن امسه مل يوضع مضن قامئة املشاركني وطلب ٕادراجه. .65
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ونوه �سـتعداد الوفود للتفاعل  �لطلب اâي تقدم به وفد كوت ديفوار. وطلب الرئيس من أالمانة إالحاطة علامً  .66
ؤاعلن الرئيس عن تطابق  .اً ررة كثري بيهنا ؤابرزه، وأوىص بأن تنأى الوفود بأنفسها يف مراكش عن املواقف القدمية واملك ف6

�لتحد�ت وبأمهية املهمة اليت أقبلوا علهيا، مما حيدو به ٕاىل Vعتقاد أن املؤمتر  اً �لغ اً موقفه مع الوفود اليت ٔاظهرت وعي
لمؤمتر ؤاعرب الرئيس عن ٔاسفه لتعذر هتذيب النص ٕاىل حد ٔابعد وعدم تقليل املهام املقبÖ ل .اً ا3بلومايس سـيكون lحج

ا3بلومايس، لكنه ٔاعرب كذý عن أمS يف ٔان تواصل الوفود التاليق ف6 بيهنا حىت ذý احلني وأن تنظر يف ٔاي ¼ود 
وتوجه الرئيس يف اخلتام �لشكر ٕاىل لك  زالت قامئة ف6 بيهنا. ٕاضافية ميكهنا بذلها يف سبيل تضييق هوة Vختالفات اليت ما

 ري العادية اليت بذلوها. من شارك وسامه يف اجلهود غ

واختمت الرئيس ا3ورة غري الرمسية واخلاصة للجنة ودعا املشاركني ٕاىل Vنتقال ٕاىل اجUع اللجنة التحضريية للمؤمتر  .67
ا3بلومايس الرايم ٕاىل ٕابرام معاهدة لتيسري نفاذ أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل 

 ة.مصنفات منشور

    نتاجئ ا3ورةنتاجئ ا3ورةنتاجئ ا3ورةنتاجئ ا3ورة

ٔاحاطت اللجنة علام �لتقدم اâي ٔاحرز يف أالحاكم املوضوعية ٕالبرام معاهدة بشأن التقييدات وVسـتثناءات لفائدة  .1
  أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.

واعمتدت اللجنة الوثيقة "مرشوع نص صك دويل/معاهدة دولية بشأن التقييدات وVسـتثناءات لفائدة أالشخاص  .2
) .SCCR/25/2 Revمعايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات" (وهو نص يستند ٕاىل الوثيقة 

 ة.. وتبّني الوثيقة التقّدم اâي حتّقق خالل ا3ورSCCR/SS/GE/2/13/4 برمق

)، وافقت اللجنة عىل أن تويص اللجنة التحضريية 2012ديسمرب  18و 17ومعال بقرار امجلعية العامة Vسـتثنائية ( .3
 مبا ييل:

"Vقرتاح أالسايس لٔالحاكم املوضوعية للمعاهدة املقّدمة ٕاىل بصفهتا  SCCR/SS/GE/2/13/4اعUد الوثيقة  .4
 ت التالية:املؤمتر ا3بلومايس للنظر فهيا"، مع التغيريا

 ٔاضيفت يف املرفق صيغة للبند العام بني قوسني مربّعني مع التعديالت املقرتحة؛ •
 )؛�ء)(1ؤاضيف بيان متّفق عليه بني قوسني يف حاشـية حتت املادة جمي( •
 )؛4ووضع نّص جديد حيّل حمّل املادة جمي( •
  متّفق عليه واالٓخر بني قوسني؛)؛ ٔاحدهام4واقُرتح بياlن جديدان متفق علهيام يف حاشـية حتت املادة جمي( •
 ) ؤاضيف ٕاليه بيان متفق عليه يف احلاشـية بني قوسني؛3ؤاضيف بديل جديد (البديل جمي) حتت املادة دال( •
ؤاضيف يف املرفق بديالن بني قوسني لفقرة ٕاضافية مقرتحة تضاف ٕاىل املادة دال وبديل بني قوسني  •

 )؛1دال( للامدة
 )؛�ء)(2) ودال(4ن املتعلقتان �ملادتني جمي(وُحذفت من املرفق املالحظتا •
 ؤاضيف يف املرفق نّص بديل للامدة واو بني قوسني؛ •
 ؤاضيفت يف املرفق حوايش تبّني بعض اخليارات املقرتحة للامدة واو؛ •
 ؤاضيف يف املرفق بديل مقرتح بني قوسني للامدة �ء. •

]ييل ذý املرفق[
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ANNEXE/ANNEX 
 
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS 
 
 
I. MEMBRES/MEMBERS 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Kai NITSCHKE, Federal Ministry of Justice, Berlin 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
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 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
James BAXTER, Minister-Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Marisa-Pia SCHOLZ (Ms.), Federal Ministry of Justice, Vienna 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Nazrul ISLAM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Svetlana KARPUSHINA (Ms.), Counsellor, Directorate General Law and Treaties, Ministry of 
Foreign Affairs, Minsk 
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Charlemagne DEDEWANOU, Attaché, Mission permanente, Genève 
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BOTSWANA 
 
Lesetedi KEOTHEPILE (Mrs.), Staffnurse, Gaborne 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Marcos ALVES DE SOUZA, Director, Ministério da Cultura, Brasilia, DF 
 
Kenneth DA NOBREGA, Head of Division, Ministry of Foreign Affairs, Brasilia 
 
 
BURUNDI 
 
Espérance UWIMANA (Mme.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Irène-Mélanie GWENANG (Mme), Chef de Division, Division des affaires juridiques, 
Ministère des arts et de la culture, Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Delegation Expert, Ottawa 
 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHINE/CHINA  
 
WANG Qian, Consultant, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing  
 
WANG Yi (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Jorge Mario OLARTE COLLAZOS, Asesor del Director General, Unidad Administrativa Especial 
(UAE), Dirección de Derecho de Autor, Bogotá 
 
Eduardo MUNÕZ, Embajador, Misión Permanente ante la organización Mundial de Comercio 
(OMC), Ginebra 
 
Alicia ARANGO OLMOS (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra 
 
Maria Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejero Comercial, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
COSTA RICA 
 
Sylvia POLL (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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CÔTE D'IVOIRE/IVORY COAST 
 
Kumou MANKONGA, Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Nicky VALBJORN TREBBIEN, Chief Adviser, Ministry of Culture, Copenhagen 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hassan EL BADRAWY, Deputy Chief Justice of the Supreme Constitutional Court, Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Rodrigo Guillermo RIVAS MELHADO, Minister Counsellor, Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Santiago CEVALLOS, National Director of Copyright and Related Rights of the Ecuadorian 
Institute of Intellectual Property, Ecuadorian Institute of Intellectual Property IEPI, Quito 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Jorge CANCIO MELLÁ, 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 
 
Shira PERLMUTTER (Ms.), Chief Policy Officer and Director for International Affairs, United 
States’ Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Virginia 
 
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 
 
Carl SCHONANDER, Director, European Intellectual Property Rights Issues, Office of 
Intellectual Property Enforcement, Department of State, Washington, D.C. 
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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 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Natalia BUZOVA (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal Service 
for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Senior Legal Advisor, Culture Unit, Ministry of Education and Culture, 
Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Ludovic JULIE, Chargé de Mission, secrétariat Général, Bureau de la Propriété Intellectuelle, 
Paris 
 
 
GABON 
 
Landry MBOUMBA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor De Maria GARCIA DIAZ (Mrs.), Consellor, Geneva 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Péter LABODY, Head of Unit, International Copyright Office, Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Raghavender GUDIBANDA RAMARAO, Registrar, Department of Education, Copyright Office, 
New Delhi 
 
Alpana DUBEY, First Secretary, Geneva 
 
 
 
 



SCCR/SS/GE/2/13/3 Prov. 
Annex 
5 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Seyed Mohammad Reza SAJJADI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Behzad SABERI ANSARI, Acting Head, Private International Law Division, Ministry of Foreign 
Affairs, Tehran 
 
Alireza JAHANGIRI, Director General, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mahmood KHOFKAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Gholamreza RAFIEI, Advisor to the delegation, 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 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Simara HOWELL (Ms.), Member, Permanent Mission to the UNOG, 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 
 
 
KENYA  
 
Edward SIGEI, Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Nairobi 
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LETTONIE/LATVIA 
 
Ilona TOMSONE (Ms.), Legal Adviser, Legal Unit, Ministry of Culture, Riga 
 
Ilva KASE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Wissam EL AMIL, Intellectual Property Rights Specialist, Intellectual Property Office, Ministry of 
Economy and Trade, Beirut 
 
 
LUXEMBOURG 
 
Christiane DI STEFANO (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Nurhana MUHAMMAD IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Noor ALIFF MUSA, Assistant Director, Intellectual Property Corporation of Malaysia, Jakarta 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Omar HILALE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Abdellah OUADRHIRI, directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur, Ministère de la 
communication, Rabat 
 
Mohammed BELGHOUATE, directeur des études et de développement des medias, 
Casablanca 
 
Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MYANMAR 
 
Aye MYINT, Director General, Intellectual Property Section – Department of Technical and 
Vocational Education (DIVE), Ministry of Science and Technology, Yangon  
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minnesota 
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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PARAGUAY 
 
Bella FRANCO (Sra.), Jefa del Registro Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Industria 
y Comercio, Asunción  
 
 
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 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Maciej DYDO, Head of Division of Copyright, Legal Department, Ministry of Culture and 
National Heritage, Warszawa 
 
Magdalen JACHIMOWICS ROLNIK, Specialist, Ministry of Culture and National Heritage IP and 
Media, Varsovie 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, Premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
Maria MINEIRO (Mrs.), conseiller auprès du Secrétaire d’Etat de la Culture, Secrétariat d’Etat 
de la Culture, Lisbonne 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
So-Hyun HWANG, Deputy Director, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Seoul 
 
Shihyeong KIM, Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, Geneva 
 
Jae-Kweon SEO, Reasercher, Copyright Department, Korea Copyright Commission, Seoul 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
Tong Hwan KIM, Member, 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 
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ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cristian Nicolate FLORESCU, Legal Counsellor, The Romanian Copyright Office, Bucarest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Steve ROWAN, Deputy Director, Copyright Policy, United Kingdom’s Intellectual Property Office 
(UKIPO), South Wales  
 
Suzanne GREGSON (Ms.), Senior Policy Advisor, United Kingdom’s Intellectual Property Office 
(UKIPO), South Wales  
 
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
David HAMMERSTEIN, Advocate, London 
 
 
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 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Zorica GULAS (Ms.), Head, Copyright and Related Rights, Belgrade 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Jeffrey WONG, Senior Assistant Director, Intellectual Property Office, Singapore 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Petra BOSKIN (Ms.), Secretary, Intellectual Property Office, Ministry of Economic Development 
and Technology, Ljubljana 
 
 
SRI LANKA 
 
Sandya Nelumnika MAYADUNNE (Mrs.), Deputy Legal Advisor, Legal Division, Ministry of 
External Affairs, Colombo 
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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 Propriété intellectuelle, Département fédéral des 
affaires étrangères, Mission permanente, Genève 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission to the UNOG, Geneva 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Selim KUNERALP, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Günseli GÜVEN (Mrs.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Irem SAVAS, Expert, Ministry of Culture and Tourism, Ankara 
 
Fatos ALTUNC, Expert, Ministry of Culture and Tourism, Ankara 
 
 
VIET NAM 
 
Ngoc Hoan VU, Deputy Director General, Copyright Office, Hanoi 
 
Van Son MAI, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. DÉLEGATIONS 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 
 

                                                
* 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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Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Judith FISCHER (Ms.), Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, 
European Commission, Brussels 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)  
 
Anis HARABI, -, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva  
L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG, Minister Counselor, Geneva 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association of American Publishers (AAP) 
Allan Robert ADLER, Vice President, Legal and Government Affairs, Washington, D.C. 
 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA) 
Mihàly FICSOR, Chairman, Budapest 
 
 
Centre d’échanges et de coopération pour l’Amérique Latine (CECAL)/Exchange And 
Cooperation Centre For Latin America (ECCLA) 
Michel CELI VEGAS, Président, Genève 
Jessica BEYLARD-OZEROFF (Mme.), consultante, Genève 
 
Centre for Internet and Society (CIS)  
Pranesh PRASASH, Policy Director, Karnataka 
 
Civil Society Coalition (CSC) 
Joseph Farrell, CSC Fellow, Geneva 
Cristiana DE OLIVEIRA GONZALEZ (Ms.), Researcher, São Paulo 
Olaf MITTELSTAEDT (Mrs.), Member, Geneva 
 
Association de l'industrie de l'informatique et de la communication (CCIA)/Computer and 
Communications Industry Association (CCIA) 
Matthias LANGENEGGER, Deputy Geneva Representative, Geneva 
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Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA) 
Nicole LA BOUVERIE (Mme.), Représentante, Paris 
 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Barbara Anne STRATTON (Mrs.), Expert, The Hague 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF)  
Fréderic MOULLIER, Member, Paris 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction 
(IFRRO)/International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels 
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Charlotte Lund THOMSEN (Mrs.), Director General, Brussels 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
Alessandra SILVESTRO (Mrs.), Legal Advisor, Brussels 
Maren CHRISTENSEN, Legal Advisor, 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, Expert, Basel 
 
International Authors Forum  
Maureen DUFFY (Mrs.), London 
 
International Chamber of Commerce (ICC)/Chambre de commerce international (CCI) 
Jennifer BRYANT (Ms.), -, Geneva 
Daphné Yong-d’Hervé (Mrs.), Chief Intellectual Property Officer, Paris 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Susan Isiko STRBA (Mrs.), CSC Fellow, Geneva 
James LOVE, Director, Washington, D.C 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
Asma REHAN (Mrs.), Intern, Geneva 
 
Library Copyright Alliance (LCA)  
Jonathan BAND, Attorney at Law, Technology Law & Policy, 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 
 
North American Broadcasters Association (NABA) 
Scott Charles LABARRE, Legal Counsel, Colorado 
Cristina Amado PINTO (Ms.), Intellectual Property Counsel, Mexico City 
Bradley SILVER, Assistant General Counsel, New York 
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Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
Bárbara MARTÍN MUÑOZ, Head, Technical Office for European Affairs, Madrid 
Francisco Javier MARTÍNEZ CALVO, Technical Advisor, Madrid 
 
Software and Information Industry Association (SIIA) 
Eric MASSANT, Senior Director, Government and Industry Affairs for Reed Elsevier,  
Washington, D.C. 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)   
Young Suk CHI, President, Geneva 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
David FARES, Senior Vice-President, Government Relations, News Corporation, Geneva 
José BORGHINO, Policy Director, Geneva 
 
Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU) 
Frederic SCHROEDER, First Vice President, Denver, Colorado 
Marc EMERSON, Guide for Frederic Schroeder, Denver, Colorado 
Barbara MARTIN (Mrs.), Director of Technical Office, International Relation Department, Madrid 
Francisco Javier MARTINEZ CALVO, Tecnico Servicios Bibliograficos, Madrid 
Pablo LECUONA, Founder/Director, Tiflo Libros Argentina, WBU Latin American, Buenos Aires 
Maria Laura LECUONA (Ms.), Tiflo Libros Argentina, WBU Latin American, Buenos Aires 
Dan PESCOD, Manager, Royal National Institute of Blind People (RNIB) European, 
International and Accessibility Campaigns, London 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Chair:     Selim KUNERLAP (Turkey) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs:   Graciela PEIRETTI (Argentina) 
  Alexandra GRAZIOLI (Switzerland) 
 
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 
 
Edward KWAKWA, conseiller juridique/Legal Counsel 
 
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 
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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  
 
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 

  [هناية املرفق والوثيقة]


