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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

تقرير عن عمل اللجنة الدائمة املعنية بقانون حق املؤلف 

  واحلقوق اجملاورة

  األمانةمن إعداد

يات جا .1 نة واألربعني الجامتعات  ثا سةل ا نذ ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مرتني  نة ادلامئة ا مجعمتعت ا ل سل ن مللج لم ملع
مترب  بو يف  سبادلول األعضاء يف الو رشين من 2010ي ية 2010 نومفرب 12 إىل 8لع، وحتديدا يف ادلورة احلادية وا ثا ن وادلورة ا ل

رشين من   .2011ن يويو 24 إىل 15لعوا

يةوقد اطلعت .2 بو يف دورهتامجلع ا ثالثني اليت عقدهتا من ي العامة للو تاسعة وا ل ا مترب 29 إىل 20ل  عىل احلاةل 2010سب 
ست من األمانة أن تقدم إلهيا يف دورهتا يف  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا نة لعمل ا متالرا ن للج له  تقريرا 2011ملع

شأن ح نة  بعن مداوالت ا ناءات عىل حق املؤلف للج يدات والا برصي وا سمعي ا بث وحامية األداء ا ئات ا سـتثامية  ي ل ل ل لتقي ه
 .واحلقوق اجملاورة

تعلق ابألمور املذكورة أعاله .3 يوهذه الويقة تعرض آخر ما طرأ عىل حاةل العمل فامي   .ث

بث .ألف ئات ا لحامية   هي

تأن إىل  جتدر اإلشارة .4 بث تواكب ا ئات ا لسأةل جعل حقوق  ل ي يع دورات هم شة يف  نا ية اكن حمل  نولو مجطورات ا ق م ج لتك
نذ  نة  ما هذا املوضوع عام1998للج تا حرصا  تني كر ل، وحتديدا خالل دورتني خا سـ  .2007 ص

ثالث من ادلراسة حول األبعاد  .5 يقاهتا عىل اجلزء ا رشين مالحظاهتا و نة خالل دورهتا احلادية وا لوأبدت ا تعل لعللج
تصادية لالت ية والا نالاجامت شأن حامية قع تصادية للمعاهدة املقرتحة  ية والا بفاع ابإلشارات دون ترصحي وناولت اآلاثر الاجامت ع قت

بث لئات ا تعلقة . هي ثالث من ادلراسة ا ثاين وا ية أعدهتا األمانة عن األجزاء األول وا نة أيضا عىل ويقة  ملواطلعت ا ل ل يل ث حتلللج
تصادية لالتفاع ابإلشار ية والا نابألبعاد الاجامت  .ات دون ترصحيقع
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شأن حامية  .6 هادئ  يط ا يا وا بدلان آ ية  ندوة اإل ية، وال سـامي ا تلف الاجامتعات اإل بوأعدت تقارير عن  حمل سـ ل مي ل مي لخم قل قل
برصي اليت عقدت من  سمعي ا بث واألداء ا لئات ا ل ل شأن 16 إىل 14هي يا  بدلان أفر ية  ندوة اإل ـي وا يود ب يويو يف  ل مي ل ن يقل قله ل

بث واألدا ئات ا لحامية  برصي اليت عقدت من هي سمعي ا لء ا توبر20 إىل 18ل يا 2010 ك أ بدلان أفر ية  ندوة اإل يق يف أبوجا وا ل مي قلل
بث اليت نظمت يويم  نة إشارات ا لشأن قر ص نظر فهيا2011ن يويو 7 و6ب نة ليك  سربغ عرضت عىل ا ت يف جوها للج  .ن

شأن حامية 2010 وعام .7 نة إىل تقدمي اقرتاحات جديدة  ه، دعي أعضاء ا ب ثل للج يغة  بث تكون قدر اإلماكن  مئات ا بص ل ي
ثيغ املعاهدات، إضافة إىل الاقرتاحات الواردة يف الويقة  رشوع معاهدة . SCCR/15/2 Revص مليك تكون أساسا إلعداد 

يا . جديدة نوب أفر ياابن و ندا وا ته وفود  رشوع الاقرتاحات اجلديد اذلي قد نة عىل  يقويف هذا الصدد، اطلعت ا ج لم ك مللج
 .2011 عام

يف يويم  .8 بث يف  ئات ا شأن حامية  ية  شاورات غري ر بو  نونظمت أمانة الو ل ي ب مس م جي ودرست . 2011 أبريل 15 و14ه
شأن  شاورات  نة الويقة اليت أعدها ريس هذه ا با مل ث بث"ئللج ئات ا شأن حامية  رشوع معاهدة  لنارص من أجل  ي ب هع واليت " م
رشوع معاهدة وللميض قدما يف  نة  نارص ا ملحتدد ا ملمك يقاهتا علهيالع شات، وأبدت أيضا  نا تعلا ق  .مل

نة أكد األعضاء عزهمم عىل مواصةل العمل من أجل مقاربة قامئة عىل اإلشارات  .9 رشين  ية وا ثا للجوخالل ادلورة ا ن لعل
ية العامة  توافقة مع والية ا مجلعو بيل ابملعىن 2007م بث ا ئات ا بث و ئات ا تحديث حامية  ياغة معاهدة دوية  ية  لك  ل ي ل ي ل ل ص هبغ ه

نة رشين  ية وا ثا للجاملألوف واملوافقة عىل خطة العمل اليت أعدها ريس ادلورة ا ن لعل شاورة  .ئ سة  نظمي  مومشلت خطة العمل  جل ت
ية إحراز  نة  رشين  ثة وا ثا تعلق ابدلورة ا بيل فامي  بث ا ئات ا بث و ئات ا شأن حامية  ية تدوم يومني  بغغري ر للج ل ل ي ل ي ل ي ب لعمس لك ه ه

بو تقدم يف العمل عىل معاهدة جدي ية العامة للو ية إىل ا يه تو يدة وتو مجلع ص شأن إماكية الربجمة ملؤمتر د2012ج ن   .بلومايسب

ندما يعرض اجلدول  .10 رشين  ثة وا ثا نة يف دورهتا ا بث مدرجا عىل جدول أعامل ا ئات ا ند حامية  يظل  عو ل ل للج ل ي ب لعسـ ه
يه، مع مراعاة أي اقرتاحات ج بل للموافقة  علالزمين لربانمج العمل يف ا متةلملسـتق  .حمديدة 

برصي .ابء سمعي ا لحامية األداء ا  ل

سمرب أن إىل  جتدر اإلشارة .11 برصي اذلي عقد يف د سمعي ا ياملؤمتر ادلبلومايس حول حامية األداء ا ل متد 2000ل ع قد ا
ناين شأن معاهدة مقرتحة تريم إىل تعزيز حقوق  توصل إىل اتفاق  تطع ا نه مل  سائل،  شأن عدد من ا تا  فاتفاقا مؤ لك بق ل سـ مل  يب

برصيا سمعي ا لألداء يف أداهئم ا  .ل

سائل العالقة املربطة ابحلقوق املذكورة 2011 و2010وعايم  .12 هم ا يق  تلفة بغرض  بو اجامتعات  ت، نظمت أمانة الو مل تعم خم في
ـي من  يود برصي اليت نظمت يف  سمعي ا شأن حامية األداء ا ية  ندوات اإل لهأعاله، وال سـامي ا ن ل ل ب مي  2010ل يويو 16 إىل 14قلل

توبر 20 إىل 18 أبوجا من ويف شار إلهيا أعاله يف الفقرة  (2010ك أ ندوات ا ملا بث6ل ئات ا شأن  ل  ي شاورات ). هب ملفضال عن ا
يف يف  برصي اليت نظمت يف  سمعي ا توحة حول حامية األداء ا نا ل جل . 2011 أبريل 14 و13 ويف يويم 2010 مايو 28ملف

نة يف تقارير عن هذه الاجامتعات إىل ا للجوقدمت ا رشيل توايللع دورتهيا احلادية وا رشين عىل ا ية وا ثا لن وا ن  .لعل

ثل  .13 يغة تكون قدر اإلماكن  ية،  تا رشين ادلول األعضاء إىل تقدمي اقرتاحات  نة يف دورهتا احلادية وا مودعت ا بص ب ك لعللج
نذ املؤمتر ادلبلومايس لعام  سائل العالقة  ميغ املعاهدات، ملعاجلة ا مل نارص إضا2000ص ف وشأن أي  ع رشوع ب ملية أو بديةل 

ية . املعاهدة تحدة األمر يك والوالايت ا ند وا نة عىل الاقرتاحات املقدمة من الربازيل وا يكويف هذا الصدد، اطلعت ا مل سـ ه ملكللج ل
 .وعلقت علهيا

ناف املؤمتر ادلبلومايس املعلق لعام .14 ية العامة اب رشين عىل أن تويص ا ية وا ثا نة يف دورهتا ا سـتئواتفقت ا مجلع ن ل . 2000 لعللج
ثوتضمن الويقة  يةWO/GA/40/11ت تو ص مزيدا من املعلومات عن هذه ا  .ل
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ناءات .جمي يدات والا تثا سـي  لتق

يدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة إىل  جتدر اإلشارة .15 ناءات وا سأةل الا نة قد اتفقت عىل معاجلة  يأن ا م لتقللج سـتث
بات واألشخاص املعاقني تعلمي ولفائدة ا تألغراض ا نذ و. ملكل نة  سأةل يف لك دورة عادية من دورات ا شت هذه ا مقد نو للج مل ق

رشة يف نومفرب  ية  ثا عادلورة ا ن  . إىل اآلن2004ل

ناءات لفرتة  .16 يدات والا شأن ا رشين عىل برانمج للعمل  نة خالل دورهتا احلادية وا سـتثواتفقت ا ي ب لتقللج لع
تني تضمن اعرتافا برضورة ت. 2012-2011 لسـنا شمل العمل القامئ يوبرانمج العمل هذا  هو  يعزيز اجملاالت األكرث نضجا ذلكل  ف

بوعات  ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا يدات والا شأن ا توصل إىل اتفاق  نصوص بغرض ا ملطعىل ا ي ب ل سـتثل لتق
ناءات و. وغريمه من العاجزين عن القراءة تعلق إجنازه ابال نصوص  ثوعىل غرار ذكل، فالعمل القامئ عىل ا تي سـس يدات ل لتقيا

بحوث واألشخاص املعاقني سات ا ية ومؤ سات الرتبوية وا سات احملفوظات واملؤ بات ومؤ لاملالمئة لفائدة ا س مي س س لتعلت يوشمل . ملك
ييت  يات إىل  مجعبرانمج العمل أيضا إعداد تو سائل2012 و2011ص شأن هذه ا مل   .ب

ناءات لفائدة األشخاص العاج .17 يدات والا سأةل ا تعلق  سـتثوفامي  ي مب بوعات، قدمت ثالثة اقرتاحات لتقي ملطزين عن قراءة ا
ية  تحدة األمر رشين، حتديدا من الوالايت ا نة يف دورهتا احلادية وا ية جديدة إىل ا يكموضو مل للج ومن مجموعة ) صك توافقي(لعع

ية  بدلان األفر يقا ية(ومن الاحتاد األورويب ) معاهدة(ل ثالثة إىل). صتو نة هذه الاقرتاحات ا شت ا لوقد ان للج  جانب اقرتاح ق
يك) معاهدة(سابق  تني وا نة وأيدته فامي بعد األر رشة  نة  ثا سـمقدم من الربازيل وإكوادور وابراغواي خالل ادلورة ا ن للج ملكل ج ع  .م

تني جديدتني .18 رشين عىل و ية وا ثا نة يف دورهتا ا ثيقواطلعت ا لع ن ل األوىل من إعداد األمانة ويه القامئة املقارنة . للج
تعلق بوعاتمللالقرتاحات ا برص والعاجزين عن قراءة ا ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا ملطة اب ل سـتثي ية من . لتق ثا نوا ل

يدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة  ناءات وا شأن الا بو  رشوع معاهدة الو ية ويه  بدلان األفر يإعداد مجموعة ا ب ي لتقل ث سـتيق م
سات احملفوظات بات ومؤ بحوث وا تعلمي وا سات ا سومؤ ت ل ل ته هذه اجملموعة ملكس م، وتأيت هذه الويقة تعديال القرتاح قد ث

 .2010 عام

تعلقة بصك دويل  .19 ية األربعة املذكورة أعاله ا ها مؤيدو الاقرتاحات املوضو ية اليت  شاورات غري الر ملوجاءت ا ع مس نظممل
بوعات جمدية دلراسة أ ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا يدات والا ملطشأن ا ي سـتثب تالف لتق تالف والا خوجه الا ئ

نصوص نة يف هذه ا لا يقات اليت قدهما أعضاء . ملمك نجز وإىل ا نادا إىل العمل ا نة وا رشين  ية وا ثا تعلوخالل ادلورة ا مل للج ن لل ست لع
نة، قدمت مجموعة من األعضاء  ناءات لفائدة األشخاص العاجزين "للجا يدات والا شأن ا تعلق بصك دويل  سـتثاقرتاحا  ي ب لتقي

بوعاتعن قراءة  يدات ". ملطا شأن ا نة من الريس أن يعد نصا من أجل صك دويل  بت ا ها،  تام ادلورة  يويف  ب للج تقطل لنف ئ س خ
نصوص بل للعمل القامئ عىل ا بح أساسا يف ا بوعات  ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا لوالا يص تقملط ملسـث  .سـت

بو بأن يو .20 ية العامة للو نة عىل أن تويص ا يواتفقت ا مجلع تعلقة بويقة الريس املذكورة أعاله للج شة ا نا ئاصل أعضاؤها ا ث مل ق مل
ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة  يدات والا شأن ا تعلق بصك دويل  توصل إىل اتفاق حول اقرتاح  سـتثية ا ي ب ي ل لتقبغ

نة ووفقا رشين  ثة وا ثا سات األخرية عىل هذا الاقرتاح خالل ادلورة ا بوعات ووضع ا للجا ل ل للم متد لدلورة لعملط ملع للجدول الزمين ا
نة هذه ا رشين  جلاحلادية وا ل  .لع

نة أحصاب املصاحل .21 تدى أحصاللجوجشعت ا ناير .  املصاحلبمن عىل مواصةل معل  نذ  تدى  يويدير هذا ا من  املدير 2009مل
بو  .يالعام للو

ثة و .22 ثا نة يف دورهتا ا ناءات مدرجا عىل جدول أعامل ا يدات والا ند ا يظل  لو ل للج ي ب سـتثسـ رشينلتق  .لعا
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ية .دال يات جدول أعامل ا يذ تو سامهة يف  منا ص لتمل  تنف

بو  .23 ية العامة للو يوبعد قرار ا نص عىل 2010مجلع تضمني تقاريرها "ي اذلي  ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  لتو ن ي ملعي ه ج
ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  نوية وصفا إل منا ن ص ل لتسـ ملع نفل تا ، جاءت"تس ترصحيات ا لا ل رشوع ل مية املأخوذة من 

نة، من الفقرة  رشين  ية وا ثا للجتقرير ادلورة ا ن  :SCCR/22/18ث من الويقة 515 إىل 508لعل

يات جدول أع  .508" يذ تو ية إن  بدلان األفر تحداث ابمس مجموعة ا يا  نوب أفر صقال وفد  نفل يق م يق ية تج لتمنامل ا
بو أمر تراه اجملموعة همام جدا يع اجملاالت يف الو يوإدماهجا يف  ثريا العام املايض يف معاجلة هذه . مج نة  كولقد تقدمت ا للج

ئات  برصي و سمعي ا يدات واألداء ا ناءات وا ية يف جدول األعامل، ويه الا ثالثة الر ية ا نود املوضو يا ل ل ي سـ ل ع هب ي لتقل سـتثئ
بث يدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وظلت املعايري ادل. لا ناءات وا ية الفكرية بفضل الا ييا لالتفاع اب ن لتقن ث سـتمللك

تقدمة اليت عززت  بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا يع ا ية وكذكل  بدلان األفر ملسأةل هممة جملموعة ا ل ل ل ل مجل ل مم يق
بال ا يدات لزتيد بذكل من إ ناءات وا مجلأنظمة الا ق لتقيث ية لفرتة سـت يق األهداف اإلمنا ئهور وسامه بوجه خاص يف  حتقت

ية ادلوية تني وغري ذكل من األهداف اإلمنا لا ئ ية ابلغة . لسـن ية أ بدلان األفر ياق، أولت مجموعة ا مهويف هذا ا ل يقسـ ل
برص يدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، ومهنم معاقو ا ناءات وا للال لتقي نة قد جشع هذه . سـتث . اجملموعةللجذلكل فعمل ا

بدلان عام  تلف ا بو اليت نظمت يف  ية للو ندوات اإل لوبفضل ا خم ي مي برصي 2010قلل سمعي ا شأن حامية األداء ا ل  ل ب
يد ادلويل  تصادية لوضع القواعد واملعايري عىل ا ية والا هم اآلاثر الاجامت ية  نا بدلان ا تطاعت ا بث ا ئات ا لصعو ع ل ل سـ ل قي ف م ه

يامن ناعة ا بث و لسيف جماالت ا ص يق وضع القواعد ومن ا. ل تحقق من  ية ا ية يف جدول أعامل ا يات الر بتو ل من سـ ص تطل لتي ئ
ية نا بدلان ا مواملعايري عىل ا ل نهيا من حامية . ل بدلان أن  هذه ا نافع اليت ميكن  ية ا بدلان األفر هرت ندوة أبوجا  جتوقد أ ل مل للل يق ظ

بث ئات ا برصي و سمعي ا لاألداء ا ي ل نة من اإلرساع حنو إبرام معاهدات وشددت ندوة أبوجا أيضا عىل أنه ال بد. هل للج 
بث ئات ا برصي و سمعي ا لمحلاية األداء ا ي ل تحقق خالل هذه ادلورة توافق يف اآلراء  أنوأعرب الوفد عن أمهل يف. هل ي 

رشوع نص معاهدة لدلعوة  برصي وحول  سمعي ا شأن حامية األداء ا محول مؤمتر دبلومايس من أجل اعامتد معاهدة  ل ل ب
بوعات وحول خطة إىل مؤمتر دبلوم يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا ملطايس من أجل الا لتقي سـتث

بث ئات ا لمعل محلاية  شاط، وال. هي ية هذا ا ئة ابء من جدول أعامل ا توىل ا نوطلب الوفد أن  من لت لت سـامي  لف
تان تو يا  .22 و15 صل

تحداث ابمس   .509" ية  تحدة األمر موأشار وفد الوالايت ا يك سابقة مل نة ا لاجملموعة ابء إىل أنه خالل دورات ا للج
ية نود املوضو ية بعد ا يات جدول أعامل ا تعلق بإعداد تقارير عن تو ند ا عدرس ا ب من ص مل لب شأ . لتل بغي أال  تنوقال الوفد إنه  ين

نة أية سابقة  .للجعن إجراءات ا

ته يف سامع آراء األعضاء حول  .510" يذ جدول غبوأعرب وفد الاحتاد األورويب عن ر نة يف  ساهامت ا تنف  للج م
ية يا أن . لتمنأعامل ا بد بغي  ية  يات جدول أعامل ا بو يف تو ئات الو سامهة  شأن  شات  نا ئوأضاف بأن ا من ص ي ي م ب ق ممل ين لت ه

يق هو  ية ا شة وضع آ نا هدف من  نود جدول األعامل األخرى، ما دام ا تام  شات وبعد ا نا سـجترى بعد ا ل ق ب ت ق لتنمل م ل خ
نجز لك نةملمراعاة العمل ا تاجئ ا نه، وال سـامي عن  للجه وإعداد تقارير  ن  .ع

يع ادلول   .511" هذا اإلبرام وشكر  ية، عن ارياحه  تحداث ابمس مجموعة جدول أعامل ا ند،  مجوأعرب وفد ا ت من له لتم ل
يف وعىل مرونهتا يات . لتكاألعضاء عىل قدرهتا عىل ا تو صورأى الوفد أن ا ية اليت 45ل لتمن الواردة يف جدول أعامل ا

بو عام  ية العامة للو متدهتا ا يا مجلع تمن 2007ع نة، ومن مث فقد ا بارشة للعمل اجلاري يف هذه ا غ اكنت مالمئة بصفة  للج م
ها ية يف أعام نة جدول أعامل ا لالوفد هذه الفرصة للحديث عن الطريقة اليت تدرج هبا ا من ب. لتللج  مجموعة جدول تحور

يصا خبطة العمل اليت انلت ا ية  خصأعامل ا نت وضع القواعد لتمن نة واليت  رشين  تضمملوافقة يف ادلورة احلادية وا للج لع
يدات عىل حق املؤلف، مع إشارة خاصة إىل األشخاص العاجزين عن قراءة  ناءات وا لتقيواملعايري يف جماالت الا سـتث
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سات الرتبوية وا سات احملفوظات واملؤ بات ومؤ بوعات واإلعاقات املربطة بذكل وإىل ا لتا س س ت ت سات ملكملط سية ومؤ علمي
بحوث ثقايف. لا يع اإلبداع والامنء ا مية حق املؤلف يف  لواعرتفت اجملموعة  تشج ناءات و. بق تقيورأت أن وجود ا يدات سـتث

ية ميكن  ية الفكرية حىت تضمن اسـيف اجملاالت األسا توازن الالزم يف أنظمهتا اخلاصة اب توصل إىل ا مللكحلكومات من ا ل ل
يةأن هذه احلقوق ال تؤثر تأثري نا بدلان ا ساكن، وال سـامي يف ا رشاحئ احملرومة من ا ند ا ثقافة  يا يف املعارف وا ما  ل ل ل ع ل لب . سل

بوعات وتطلعت إلبراهما  تعلقة ابألشخاص العاجزين عن قراءة ا تقدم احملرز يف املعاهدة ا بت اجملموعة اب ملطذلكل، ر مل ل ح
ناس معايق  برية من ا متكن رشحية  ية ليك  لبصفة رسيعة وإجيا ك نفاذ إىل تب بوعات من ا برص والعاجزين عن قراءة ا لا ملط ل
نافع مهنا تع هبا وجين  بوعة يف العامل لكه وا ية ا مالرثوة األد مت ملط تعلق . لب يق تقدم مماثل فامي  يوأملت اجملموعة أيضا  حتق

نة تعلمي كام هو حمدد يف برانمج معل ا بات واحملفوظات وا شاهبة يف جمال ا للجبادرات  ل ت م اجملموعة ملزتمة وظلت . ملكمب
بو يع ادلول األعضاء يف الو بع احلوار بني  ناء اذلي  تفائةل ابلفكر ا شات و نا يتكل ا مج ط ب ق مل لب وقد حتفزت اجملموعة بفضل . م

رشوع  شة، وحتديدا  نا يد ا تني لفرتة طويةل  تا  تان  رشوعي املعاهدتني ا شأن  تقدم احملرز يف هذه ادلورة  ما قم مل ظل لل ب قل معلق
شأن حام بثباملعاهدة  ئات ا شأن  رشوع املعاهدة  برصي و سمعي ا لية األداء ا ي ب ل هل توصل إىل حل . م لوأملت اجملموعة ا

رشوع معاهدة تضع  تقدم أيضا حنو  يني وامليض قدما يف إمتاهمام وا شأن الصكني املوضو مفامي خيص جدويل األعامل  ل ع ب
برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا ليدات وا سـتثي ي. تق يع تكل الاقرتاحات مهوأكدت اجملموعة أ يقن من أن  مجة ا لت

سأةل  ية حبق أي  ثا ساواة وأنه ال وجود ألي معامةل من ادلرجة ا ماخلاصة بوضع القواعد واملعايري قد درست عىل قدم ا ن ل مل
نه متع  ينة أو أي  بعي ية، وال سـامي . جممع يات جدول أعامل ا ها يف أن تراعى تو منوأعربت اجملموعة أيضا عن أ لتص مل

يات تو صا ند إمتام هذه الصكوكل ئة ابء،  تعلقة بوضع القواعد واملعايري يف ا ع ا تقدم . لفمل للوعربت اجملموعة عن ارياهحا  ت
بادرات . احملرز يع ا شأن  ية  ملوهذا الغرض، تطلعت إىل إبرام صكوك قانوية دوية ملزمة بطريقة رسيعة وإجيا مج ب ب ل ن ل

نة فامي خيص وضع القواعد وامل ثالث اجلارية يف ا للجا  .عايريل

يع   .512" بغي  ية ورأى أنه  يذ جدول أعامل ا سامهة اخلاصة  مجلوأعرب وفد الربازيل عن رأيه يف ا من نمل ينف لتت ب
متد منوذجا ية أن  بو ا تعئات الو ن ي ملعي ناءات . ه شأن الا نذ املوافقة يف الاجامتع األخري عىل برانمج العمل  ثو سـتم ب

برص وا يدات لفائدة األشخاص معايق ا ملكوا لتق ي بوعات، ظلت ل ملطبات واحملفوظات واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ت
شطة  يع أ توصل إىل توازانت يف  تىض ا ية، مما ا يات جدول أعامل ا يذ تو يح  سري يف الطريق ا نة  نا مج ل من ص لصح ت قللج لتنف لت

بو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري شأن. يالو بو  توازن قد أقرت هبا معاهدة الو بوهذه احلاجة إىل ا ي  حق املؤلف اليت ل
هور، ال"تنص عىل  سـامي يف جماالت  مجلوإذ تقر ابحلاجة إىل احملافظة عىل توازن بني حقوق املؤلفني ومصلحة عامة ا

ية برن تجىل يف اتفا بحث وإماكية الاطالع عىل املعلومات، كام  تعلمي وا قا ي ن ل هم عدم ". ل تربت اجملموعة أنه من ا ملوا ع
ثا نوجود معامةل من ادلرجة ا يداتل ناءات وا تعلقة ابال سأةل  يية ألي  لتقم ث وشددت اجملموعة أيضا عىل أنه ال داعي . سـتم

شمل ذكل املكفوفني بث وأال  ئات ا ثلني ولفائدة  نة معاهدة لفائدة ا ناقش ا يليك  ل ي ملم للج وأشار الوفد إىل رضورة . هت
ناسب سأةل بقدر أكرب إلجياد حل شاف و مدراسة هذه ا ٍ يان الاحت. مل نبواتفق مع  بغي دلباد األورويب اذلي قال إن ا ين 

شأنه يمي ما تقرر  ند موضوعي يف جدول األعامل من أجل  بأن يكون آخر   .تقب

ن  .513" يا، بإدراج ا تحداث ابمس مجموعة بدلان آ تان،  بواعرتف وفد اب سـ لسـ شأن مك بد اجلديد يف جدول األعامل 
نةت ية وشأن معل ا يات ا تو للجيذ ا ب ن ص ملعل ياتورأت اجملموع. نف تو صة أن ا متدة45 ل ية وا ملع الواردة يف جدول أعامل ا  لتمن

نة2007 عام بارشا بعمل ا للج مربطة ارباطا  ت تعلق بوضع القواعد . مت شاهتا فامي  نا نة و يوجشعت اجملموعة معل ا ق مللج
شأن ا يواملعايري  ناءات اليت اكنت جزءلتقب بو اإلجيايبًاسـتثيدات والا يا يف جدول أعامل الو ي أسا وجه خاص، وب. سـ

نة اليت سعت إىل وضع القواعد  رشين  للجرحب الوفد بربانمج العمل اذلي انل املوافقة خالل ادلور احلادية وا لع
يدات عىل حق املؤلف ناءات وا يث الا لتقيواملعايري يف اجملاالت  ث ثل وضع . سـتح ئة ابء أن  بغي  متوأبرز الوفد أنه  للف ين

نة  .للجالقواعد واملعايري يف ا
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تقدم احملرز يف جمال وضع وق  .514" ند، إنه مراتح  تان ووفد ا ياين وفد اب شريا إىل  بني،  للال وفد ا ه سـ ب م للفل ك
نة نة أن تفكر جداي يف احلفاظ . للجالقواعد واملعايري يف ا بغي  ية أكرث جدوى،  يات جدول أعامل ا للجوجلعل تو من ينص لت

نفاذ بلكفة قويني، مما حيل معنظامني عىل نظايم املكل العام وحق املؤلف  تاكر وا لادةل املعارف اجلديدة ومواصةل الا ب
ية، وال نا بدلان ا منخفضة إىل املعلومات لفائدة ا لم بدلان األقل منوا ل بل، ال. لسـامي ا نة من مراجعة  ملسـتقويف ا للجبد 

بو، وال تلف املعاهدات اليت تديرها الو سدة يف  ياملعايري والقواعد ا خم نفات جمل تعلق اب ملصسـامي فامي   . اآليةل للمكل العامي

ند ووفد الربازيل  .515" ياين وفد ا هوأيد وفد برابدوس  بغي أال يعامل األشخاص العاجزون عن قراءة . لب ينوأكد 
ية ثا بوعات معامةل من ادلرجة ا نا ل بث، إال أنه . ملط ئات ا برصي وحامية  سمعي ا نة أيدت حامية األداء ا لوقال إن ا ي ل ل هللج

يد معا بوعاتيبإماكهنا أيضا تأ برص والعاجزين عن قراءة ا ملطهدة لفائدة األشخاص معايق ا  ."ل

 

ية العامة مدعوة إىل ما ييل .24  :مجلعإن ا

اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  "1"
  ،ثهذه الويقة

ية حبق  "2" نة ادلامئة ا يع ا نو للج ملعشج ت
ها  معلاملؤلف واحلقوق اجملاورة عىل مواصةل 

 .ثذه الويقةعىل القضااي املذكورة يف ه
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