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  التقرير

  ا0ي اعمتدته امجلعية العامة

وأالربعون (ا5ورة Iسـتثنائية الثانية والعرشون) للجمعية العامة للويبو  بدعوة من املدير العام، انعقدت ا5ورة الثانية .1
 ،ٔاوغليشا زفيكتشللويبو جبنيف. وتوىل رئيس امجلعية العامة، السفري  يف املقر الرئييس 2012ديسمرب  18و 17يويم 

 رئاسة هذا Iج`ع. )رصبيا(

ملكية الفكرية و/ٔاو أالعضاء يف احتاد برن محلاية املصنفات أالدبية وفi ييل ٔاسامء ا5ول أالعضاء يف املنظمة العاملية لل  .2
بر�دوس وبيالروس وبنن و ؤاسرتاليا والمنسا ؤارمينيا ٔافغانسـتان واجلزائر وأالرجنتني والفنية اليت اكنت ممثop يف Iج`ع: 

وكولومبيا وكوسـتارياك وقربص وامجلهورية وكندا وشـييل والصني والاكمريون وبوركينا فاصو وبلغار� وبوتسوا� والربازيل 
وجورجيا وأملانيا وفنلندا وفرنسا وٕاثيوبيا وٕاسـتونيا ومرص وٕاكوادور التشـيكية ومجهورية كور� الشعبية ا5ميقراطية وا5امنرك 

ومالزي� ليتوانيا واليا�ن وليبيا و وٕايطاليا وٕايرلندا وٕارسائيل إالسالمية)  –وهنغار� والهند وٕاندونيسـيا وٕايران (مجهورية 
و�كسـتان وب� و�راغواي وبريو وبولندا ومجهورية كور� ومجهورية والنيجر ومايل واملكسـيك ومنغوليا واملغرب وامل�يف 

وسورينام وسويرسا وتزنانيا ورصبيا وسـنغافورة وجنوب ٔافريقيا وٕاسـبانيا ورسي الناك والسـنغال مو5وفا وIحتاد الرويس 
يا وإالمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والوال�ت املتحدة أالمريكية ؤاوروغواي وفزنويال (مجهورية وتوغو وتونس وترك 

 ).76( وزامبياالبوليفارية) وفييت �م  –

 وشارك Iحتاد أالورويب يف Iج`ع بصفة عضو. .3

اد أالفريقي ومكتب بنلوكس للملكية وشاركت يف Iج`ع املنظامت احلكومية ا5ولية التالية بصفة مراقب: Iحت .4
 .)4( (WTO)ومنظمة التجارة العاملية  (CEMAC) امجلاعة Iقتصادية والنقدية لوسط ٔافريقياو  (OBPI)الفكرية 
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امجلعية أالمريكية لقانون امللكية الفكرية وشاركت يف Iج`ع املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب:  .5
)AIPLA( والصناعة لالحتاد الرويس  وغرفة التجارة(CCRIF) و) حتاد ا5ويل للفيديوIIVF(  وغرفة التجارة

امجلعية ا5ولية أالدبية و  )STMا½موعة ا5ولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب (و  (ICC) ا5ولية
مجعية قطاع أالفالم و  )KEI( يا املعرفيةاملؤسسة ا5ولية لٕاليكولوج و  )IPAامجلعية ا5ولية للنارشين (و  )ALAI(  والفنية

 ).IWBU( )10حتاد العاملي للمكفوفني (و )MPA( السي�ئية

  من جدول أالعامل 1البند 

 افتتاح ا5ورة

 واحلقوق ا½اورة عىل التوصية اليت تقدمت هبا اللجنة ا5امئة املعنية حبق املؤلف 2012وافقت امجلعية يف ٔاكتوبر  .6
ا5ورة وتقيمي النّص ا0ي ٔاعّدته اللجنة يف دورهتا اخلامسة والعرشين حول صك دويل/معاهدة دولية  هذه(اللجنة) لعقد 

بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص ٔاو أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، مث البّت يف 
. WO/GA/41/18يف الوثيقة ر يف تقرير امجلعية العامة ويرد ذ× القرا .2013ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

وقال الرئيس ٕانه وقت حامس للمتكني من ٕاßحة مكيات كبرية من املواد املنشورة واحملمية حبق املؤلف، يف شلكهيا التقليدي 
Iسـتقالل ا5رايس  والرمقي، يف ٔانساق ميّرسة وتعمميها عرب خمتلف أالنظمة وأالقالمي يف الوقت املناسب سعيا ٕاىل تعزيز

ا5ورة تذكر ٔايضا ٕاماكنية  هذهوقال الرئيس ٕان ا5عوة ٕاىل وإالنتاجية يف ٔاوساط أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. 
. وذكّر 2013عقد اج`ع للجنة التحضريية مبارشة بعد امجلعية يف حال اختاذ قرار �5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

الوارد يف الوثيقة  أالعامل. وانتقل الرئيس ٕاىل جدول 2012ديسمرب  18و 17اçّصصني لالج`عني هام  بأن اليومني
WO/GA/42/1 .ؤاعلن ٔانه قد اعُتمد ، 

وقال املدير العام للويبو، السـيد فرانسس غري، ٕان أالشهر املاضية برهنت عىل إالرادة السـياسة 5ى مجيع ا5ول  .7
Iلزتام البنّاء ا0ي ساد يف بيجني وتعمميه عىل مجيع جوانب بر�مج معل املنظمة القامئ عىل وضع  أالعضاء لالسـمترار يف جوّ 

سـتكون ô ٔامهية كبرية �لنسـبة Iنهتاء �ملفاوضات ٕاىل نتيجة ٕاجيابية أن القواعد واملعايري. ؤاضاف قائال ٕان مجيع الوفود تدرك 
 .جديرة بذ×اف معوما وٕاىل أوساط ٕاىل امللكية الفكرية وٕاىل العمل متعدد أالطر 

  من جدول أالعامل 2البند 

تقيمي نص Iسـتثناءات والتقييدات لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات 
 2013والبت يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

مرشوع نص صك ( SCCR/25/2اليت حتتوي عىل الوثيقة  WO/GA/42/2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .8
دويل/معاهدة دولية بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة 

 ).املطبوعات

وتوّجه الرئيس ٕاىل امجلعية العامة ودعاها ٕاىل تقيمي النّص والبّت يف ٕاماكنية ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .9
رام معاهدة لتيسري نفاذ أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املصنفات ٕ�ب يعىن 2013

 3. وأوحض ذ× قائال ٕان الفقرة WO/GA/42/2من الوثيقة  4و 3. وقال ٕان التوصيات الرئيسـية ترد يف الفقرتني املنشورة
عقد املؤمتر ا5بلومايس، فٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل توجيه ذا قررت امجلعية العامة للويبو ا5عوة ٕاىل تنّص عىل ٔانه إ 

، وتوجيه تعلiت ٕاىل ٔامانة الويبو ٕالßحة النص ا0ي سـيفيض ٕاليه 2013يف فرباير  وصنصال اللجنة ملواصo العمل القامئ عىل 
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. ّمث توّجه رئيس امجلعية العامة ايس املذكورذ× العمل بوصفه Iقرتاح أالسايس فi خيص أالحاكم املوضوعية للمؤمتر ا5بلوم
 .من بعدمه وٕاىل الوفود ل ٔان يعطي اللكمة ملنسقي ا½موعاتللويبو ٕاىل رئيس اللجنة ودعاه ٕاىل الرجوع ٕاىل تú النصوص قب

انعقدت لنغنت موايب، ٕان العمل ا0ي ٔاجنزته اللجنة يف دورهتا اخلامسة والعرشين اليت ر اوقال رئيس اللجنة، السـيد د .10
يف مسأ� التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة  2012يف نومفرب 

وأشار ٕاىل مرفق الوثيقة ري دليل عىل ذ×. خل SCCR/25/2املطبوعات اكن معال ممثرا جدا ومضمون الوثيقة 
WO/GA/42/2  سـتثناءات لفائدة صك دويل/معاهدة دو ا0ي احتوى عىل مرشوع نّصIلية بشأن التقييدات و

. ووصف مرشوع النّص قائال ٕانه حيتوي عىل ديباجة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات
مادة تضمنت احلروف من ٔالف ٕاىل �ء، وُحذف مهنا احلرف زاي، وحيتوي النص ٔايضا عىل مجموعة مواد بشأن مبادئ  11و

ل ٕان النص ال يزال حيتوي عىل بعض أالقواس املربّعة وعىل بعض أالحاكم املؤلفة من خيارات بديo، لكن وقاالتطبيق. 
مسـتوى الزتام الوفود بتسوية القضا� احلامسة اليت يغطهيا هذا النّص عال جدا. واسـتحسن الرئيس تكريس مزيد من الوقت 

ٓ وليس  عاجالإالضايف مما سـيفيد اللجنة يف حتسني مرشوع النّص  جال. ويف هذا الصّدد، ٔاعرب عن ٔام� يف ٔان تتّفق ا
 امجلعية العامة عىل ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس �الستناد ٕاىل تقيمي النّص احلايل املعروض عىل نظرها.

 ترك وفد قربص اللكمة ملمثل Iحتاد أالورويب.و  .11

�لزتام مجيع الوفود وأالمانة �لسري أالعضاء فيه، ونّوه وحتّدث ممثل Iحتاد أالورويب �مس Iحتاد أالورويب وا5ول  .12
وقال ٕان قدما يف العمل عىل حتسني النفاذ ٕاىل املصنفات لفائدة معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. 

رز تقدما كبريا. وقال ٕان Iحتاد أالورويب، وا5ول أالعضاء فيه، شارك بنشاط يف املناقشات حول املوضوع واعترب التقدم احمل
الهدف املنشود هو تزويد معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات �لنفاذ ذاته املتاح لغريمه يف ٔاي ماكن يف 

وقال ٕان ما يشّجعه هو العمل املنجز حول هذا املوضوع يف دورات اللجنة السابقة. وشّدد يف الوقت ذاته عىل ٔامهية العامل. 
وعىل املتبقي، مبا يف ذ× العمل عىل عنارص ٔاساسـية يف النّص ورضورية للتوصل ٕاىل نتيجة مركpزة وفعا� ومتوازنة. العمل 

ذ× أالساس، قال ٕان Iحتاد أالورويب، وا5ول أالعضاء فيه، يعترب ٔان من الرضوري التوصل ٕاىل اتفاق حول بعض 
وّرصح بناء عىل ذ× ٔان Iحتاد أالورويب، وا5ول مايس يلكّل �لنجاح. املسائل الرئيسـية املتبقية قبل انعقاد مؤمتر دبلو 

. وقال ٕان تú ا5ورة ينبغي ٔان متكّن من 2013يرّحب �القرتاح الرايم ٕاىل عقد دورة معل خاصة يف فرباير  أالعضاء فيه،
وتدابري امحلاية التكنولوجية وامتثال  حتقيق توافق لالٓراء عىل أالقل حول رشوط النفاذ ٕاىل النسخ يف نسق ميّرس عرب احلدود

وقال ٕان من املمكن التوصل ٕاىل نتاجئ ٕاجيابية ومتوازنة بشأن تú القضا� يف املؤمتر أالطراف لاللزتامات ا5ولية القامئة. 
الوفود يف ا5بلومايس ٕاذا ّظلت املفاوضات مركpزة عىل املش�ت اليت تعزتم ا5ول أالعضاء التصدي لها وٕاذا سامهت مجيع 

. وتطلّع ٕاىل حتقيق التقّدم الاكيف 2013وأعرب عن تأييده ل�عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام العمل بطريقة بنّاءة. 
 حىت يلكّل املؤمتر �لنجاح. نٍ ذئقبل 

الويبو وحتدث وفد مرص �مس ا½موعة أالفريقية، فرّحب �لتقدم الكبري احملرز يف السري قدما مبرشوع نّص معاهدة  .13
بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، وا0ي اعمتدته 

وقال ٕان ا½موعة أالفريقية تعلّق أمهية كربى عىل هذه املعاهدة وأعرب . 2012اللجنة يف دورهتا اخلامسة والعرشين يف نومفرب 
اخلاصة �ٔالشخاص معايق البرص يف  عا� ومفيدة لالحتياجات وأالولو�تجل التصدي بطريقة فعن دمعه خلامتة موفّقة من أ 

ؤاقّر الوفد بوجود بعض القضا� املتبقية اليت حتتاج ٕاىل نقاش يف ا5ورة اخلاصة التالية بغية التوصل ٕاىل ٔافريقيا ويف العامل ٔامجع. 
انة الويبو عىل معلهم ا5ؤوب وبال لكل طيo السـنوات السالفة من تقارب بشأهنا، وشكر يف الوقت ذاته مجيع الوفود ؤام

وأعرب عن تأييد ا½موعة أالفريقية الاكمل ل�عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس أجل صياغة النّص والسري به ٕاىل مرحo النضج. 
ها الواحض والرصحي لهذا ، و�شد مجيع الوفود وا½موعات أالخرى ٕاىل تقدمي دمع 2013لفائدة معايق البرص يف عام 

 .يالتارخي  القرار
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وقال ٕان العمل  ا5ورة اجلارية.وحتّدث وفد رسي الناك �مس ا½موعة االٓسـيوية، فشّدد عىل ٔامهية العمل املنجز يف  .14
اليت ّمت خالل دورات اللجنة السالفة اكتىس أيضا ٔامهية كربى �لنسـبة ٕاىل أالشخاص معايق البرص عرب العامل. ويف ذ× 

الصّدد، قال ٕان ا½موعة تنّوه بروح النية الصادقة والتوافق البنّاء ا0ي طغى عىل املناقشات وأعرب عن ٔامه� يف ٔان تكون 
تú املبادئ ذاهتا دليال يُقتدى به يف Iج`ع اجلاري ٔايضا. ودعا الوفود ٕاىل أن تضع نصب ٔاعيهنا ماليني أالشخاص معايق 

ويف اخلتام،  وحياة أالعداد اليت ستتغّري به والوقع إالجيايب ا0ي سيتأىت منه. ليo هذا العمالبرص ا0ين سيسـتفيدون من حص 
 .2013أعرف الوفد عن الزتام ا½موعة الاكمل �لعمل احملّدد وتأييدها ل�عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس لفائدة معايق البرص يف 

قاز ودول ٔاورو� الرشقية، فرّحب بفكرة ا5عوة ٕاىل عقد وحتّدث وفد بيالروس �مس مجموعة آسـيا الوسطى والقو  .15
مؤمتر دبلومايس لفائدة معايق البرص. ؤاشار ٕاىل النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا اللجنة وخّص �0كر الفقرة اليت تبّني احلاجة ٕاىل 

اليت بذلت حىت االٓن التوصل ٕاىل اتفاق حول مرشوع نّص مالمئ. وقال ٕان ا½موعة تعتقد برضورة مواصo دمع اجلهود 
 oوالعمل عىل جتسـيدها مضن صّك دويل ٔاو معاهدة دولية من شأهنا أن تسمح ل�ول أالعضاء يف العقود والقرون املقب

بتحسني حياة أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، وتعزيز نفاذمه ٕاىل املعلومات. وقال الوفد 
 ذ×، تؤيد ذ× املسار تأييدا قو�. ٕان ا½موعة، من أجل لك

وحتّدث وفد هنغار� �مس مجموعة ٔاورو� الوسطى ودول البلطيق، فذكّر ا5ول أالعضاء �لوقت الطويل ا0ي مّر  .16
والتقدم الكبري ا0ي ٔاحرز منذ بدء املناقشات يف اللجنة حول كيفية تسهيل النفاذ بفعالية ٕاىل املصنفات املنشورة واحملمية 

املؤلف لفائدة معايق البرص وسائر أالشخاص ذوي ٕاعاقة يف القراءة. وقال ٕان ا½موعة تعتقد بأن التقدم خلري دليل عىل حبق 
وقال ٕان الفوارق ال تربز ٕاال بشأن السـبل الكفيo �لمتهيد أن ا5ول أالعضاء تسعى اكفًة ٕاىل هدف مشرتك يف هذا املضامر. 

وأضاف قائال ٕان اجلهود الكبرية اليت اذ املتساوية لٔالشخاص املعاقني يف مجيع ا½متعات. السلمي للسبيل حنو ٕاحداث فرص النف
ٔاعرب عن قناعة و بذلهتا مجيع الوفود يف دورة اللجنة السابقة قد ٔاسهمت بقدر كبري يف حّل القضا� الناشـئة واخلالفية. 

ونبّه من أن جناح املؤمتر ٕامنا حيتاج ٕاىل . 2013 عام ا½موعة بأن إالطار السلمي قد ٔانشئ من ٔاجل عقد مؤمتر دبلومايس يف
وقال الوفد ٕان ا½موعة، ويف ظّل تI úعتبارات، ترى ٔان مزيد من الضام�ت واجلهود إالضافية حىت حيقّق حصيo ٕاجيابية. 

ى قبل املؤمتر ا5بلومايس. وقال ٕان تú القضا� امل  كّ القضا� املفتوحة بشأن الص pفتوحة تشمل، �لنسـبة ٕاىل ينبغي ٔان تسو
مجيع ا½موعات، احلاجة املاسة ٕاىل صياغة النص عىل النحو السلمي وتفصيل اجلوانب احلساسة املتعلقة بتوزيع النسخ يف 

نسق ميّرس وٕاßحهتا، واليت ينبغي يف رٔاي ا½موعة ٔان تعهد ٕاىل الهيئات املعمتدة دون غريها. وقال ٕان معيار التوافر التجاري 
وقال ٕان ا½موعة متوازن للمؤمتر ا5بلومايس. وضع ٔاساس ٔايضا من العنارص اليت ينبغي أن تكون جزءا من الصّك بغية هو 

تعترب ٕاذن ٔان من املهم جدا ٔان تعمل امجلعية العامة عىل توجيه اللجنة ٕاىل Iج`ع مرة ٔاخرى يف دورة خاصة يف فرباير 
وقال ٕان ا½موعة حول الوثيقة املعنية اليت سـتصبح Iقرتاح أالسايس للمؤمتر. ملزيد من العمل القامئ عىل النصوص  2013

تؤكّد ل�ول أالعضاء أالخرى ٔاهنا تظل ملزتمة �لعمل بأعىل قدر من الروح البناءة بغية إالسهام يف النجاح املقبل للمؤمتر 
 طاملا ٔاغفلت لٔالشخاص معايق البصري وقال ٕان النجاح معناه وضع صّك قانوين يليب Iحتياجات اليتا5بلومايس. 

وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، مع احلرص يف الوقت ذاته عىل احلفاظ عىل املبادئ أالساسـية لنظام حق 
 املؤلف لفائدة املؤلفني وسائر ٔاحصاب احلقوق.

ضاء ا½موعة اكنوا أّول من طرح رضورة �مس مجموعة ٔامرياك الالتينية والاكرييب، فذكّر امجلعية بأن ٔاع وحتّدث وفد بريو .17
مناقشة التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص يف سـياق أعامل اللجنة، واكنوا ٔايضا ٔاول من اقرتح معاهدة 

ا يعملون دولية بشأن املوضوع. وقال ٕان ا½موعة اكنت من املدافعني الرئيسـيني وٕان ٔاعضاءها بصفهتم رواد هذا املسار ال يزالو 
وذكر الوفد  بال لكل من ٔاجل التوصل ٕاىل نتيجة املعاهدة اليت من بني أهدافها حتسني رشوط نفاذ معايق البرص ٕاىل الثقافة.

مليون خشص يعاين من ٕاعاقة برصية، ومهنم  285إالحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية اليت حتيص حوايل  بعض
ؤاضاف قائال ٕان يف املائة مهنم يعيشون يف ب�ان �مية.  90ؤاشار ٕاىل أن البرص.  مليون ضعيف 246مليون مكفوف و 39

أالخطاء البرصية Iنكسارية اليت تظل دون عالج يه ٔامه العوامل اليت تؤدي ٕاىل ٕاعاقة البرص، ولكن يف الب�ان ذات 



WO/GA/42/3  

5 

 

وقال ٕان تú يه بعض أالسـباب اليت العمى. ا5خل املتوسط واحملدود، ال تزال إالصابة �لساّد (الاكßراكت) ٔاكرب ٔاسـباب 
أدت �½موعة ٕاىل تأييد قرار ٕاجيايب من امجلعية العامة Iسـتثنائية �5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس معين �ع`د معاهدة 

قال ٕان و دولية بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. 
ا½موعة تعترب ٔان ذ× سـيكون ٔاحد ٔاّمه الصكوك قيد التفاوض يف الويبو، وسـيكون ٕاسهاما قيّام يف حتقيق أالهداف إالمنائية 

لفية الصادرة عن أالمم املتحدة. ؤاكّد الوفد لالج`ع ٔان ا½موعة سـتواصل مشاركهتا الفعا� يف العمل حنو اع`د املعاهدة لالٔ 
عضاء والويبو مبواصo احلوار البنّاء معا ٕ�رادة سـياسة ٔاقوى مما سـميكّن من حتقيق النتاجئ املنشودة، ٔاال ويه و�شد ا5ول االٔ 

 .2013عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

وحتّدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، فشّدد عىل الفرصة املتاحة أمام ا5ول أالعضاء الختاذ خطوة  .18
ٕالبرام معاهدة بشأن التقييدات  2013لويبو، ويه البّت يف ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام ßرخيية يف ا

مليون خشص يعانون من ٕاعاقات برصية يف العمل،  300وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص. وذكر أن حوايل 
بنسق خاص عىل مخسة يف  ةاحتامل ملصنفات املنشورة اال تزيد يف الب�ان النامية، يف حني  موتعيش أالغلبية العظمى مهن

 ةوقال ٕان اللجنة ٔاحرزت تقدما كبريا خالل دوراهتا السابقة يف وثيقة العمل اليت حتتوي عىل أالحاكم املوضوعياملائة. 
ونّوه �اللزتام املسار. للمعاهدة. وقال ٕان ا½موعة تثين عىل ا5ول أالعضاء وا½موعات إالقلميية 9ودها والزتماها البناء هبذا 

الراخس واملشرتك حبّل القضا� املتبقية، عىل أن التوصل ٕاىل اتفاق حولها �ت قريبا. وقال ٕان ا½موعة تعترب ٔان العمل املنجز 
حىت االٓن قد وضع مجيع الرشوط الالزمة للجمعية العامة يك تّتخذ خطوات ;بتة وٕاجيابية حنو معاهدة تهنض �لنفاذ ٕاىل 

سـتقّدم  وك ا0ين يعملون يف امليدان. وقال ٕان الويبنفات يف نسق خاص لفائدة املكفوفني عن طريق آلية معلية ٔالولئاملص 
ٕاسهاما رائعا للمجمتع املدين ؤالهداف السـياسة العامة. وأعرب عن تأييد ا½موعة الاكمل لعقد مؤمتر دبلومايس لفائدة 

 ئر ا½موعات والوفود عىل ذ×.وّجشع سا 2013أالشخاص معايق البرص يف عام 

ؤاكّد وفد الصني عىل أن توفري النسخ يف نسق ميّرس لٔالشخاص معايق البرص لمتكيهنم من Iسـمتتاع �لقراءة مثل  .19
من ليس هلم ٕاعاقات برصية، حيظى ٕ�رادة توافقية من ا½متع املدين. وأعرب عن ارتياحه العميق للتقدم البناء احملرز يف 

شأن تú التقييدات وIسـتثناءات. وأعرب عن تأييده ٔالي توافق لالٓراء من شأنه إالسهام يف ا5عوة ٕاىل عقد املفاوضات ب 
  ٔان يّلكل املؤمتر �لنجاح.يفمؤمتر دبلومايس آمال 

جدا وحتّدث وفد بنن �مس الب�ان أالقل منّوا، فقال ٕان ا½موعة واثقة من أن ا5ول أالعضاء سوف حتقّق نتاجئ ٕاجيابية  .20
من شأهنا تلبية التطلعات ٕاىل جتاوز التحد�ت املقبo، واخلروج يف الهناية بصّك قانوين دويل لتسهيل نفاذ أالشخاص معايق 

ؤاعرب الوفد عن تأييد ا½موعة لهذا املسار. وقال  البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املصنفات املنشورة.
لتقيمي النص بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين ٕان ا5ول أالعضاء اجمتعت 

ونّوه �اللزتام احلقيقي برسا� املنظمة . 2013عن قراءة املطبوعات، والبّت يف ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
 وسعها لمتكني أالشخاص معايق البرص وأالشخاص ما يف لك إالنسانية وقال ٕانه من الواحض أن ا5ول أالعضاء عازمة عىل بذل

العاجزين عن قراءة املطبوعات من Iسـمتتاع �لنفاذ ٕاىل مثار التقّدم. وقال ٕان ا½موعة تشـيد �لعمل ا0ي ٔاجنزته اللجنة 
اغة. وشّدد يف هذا عىل النّص وخلصوا ٕاىل نّص دقيق الصيبعناية عاما. وقال ٕان املشاركني اشـتغلوا  14خالل ٔاكرث من 

احلرص عىل ٔان يكون النّص متواز� ويوافق بني حق املؤلف من 9ة واحتياجات أالشخاص معايق الصدد عىل رضورة 
البرص من 9ة ٔاخرى. وقال ٕان الوقت قد حان للعمل وبشلك بنّاء من ٔاجل حتقيق نتاجئ ٕاجيابية. وقال ٕان ا½موعة تعتقد بأن 

ٕاجيابية سـيكون خطوة Cمة ٕاىل أالمام من ٔاجل ختطي المتيزي الطبيعي ا0ي ال يزال يطال جزءا  اخلروج من Iج`ع بنتيجة
وقال ٕان ا5ول أالعضاء، ويه تسعى ٕاىل الهنوض �لعدا� واملساواة وإالنصاف، ال بّد لها أن تضمن نفاذا من ساكن العام. 

يف املائة مهنم  90وقال ٕان معايق البصري يعّدون �ملاليني، ؤاكرث من . ٕاىل املعارف يتقامسه امجليع ونفاذا ٕاىل التعلمي يتاح للجميع
يف الب�ان أالقل منوا. وقال ٕاهنم يتطلعون ٕاىل قرار لتحسني طريقة عيشهم ورفع  ميعيش يف الب�ان النامية، ونسـبة كبرية مهن

 مسـتوى عيشهم والسامح هلم �ملشاركة بفعالية يف حياة جممتعاهتم.
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ملغرب عن سعادته الغامرة ٔامام اجلو إالجيايب والبناء ا0ي ساد املفاوضات املمثرة اليت دارت يف سـياق ؤاعرب وفد ا .21
صياغة النص بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص وأالشخاص حول اللجنة. وقال ٕان املفاوضات 

مكن حتقيق حصيo ٕاجيابية جدا. وقال ٕان عىل ا5ول أالعضاء العاجزين عن قراءة املطبوعات قد ٔاحرزت تقدما جيّدا ومن امل
وقال ٕان يف العامل حوايل   الفرصة لتوجيه رسا� قوية ٕاىل ماليني أالشخاص معايق البرص واملكفوفني عرب العامل.منأن تغت
ّل عىل أن عدد تدمليون مكفوف. وذكر أن ٕاحصاءات منظمة الصحة العاملية  100 وحوايل مليون خشص معاق البرص  300

ة 5ى مجيع ي. وشّدد عىل ٔامهية التأكيد من جديد عىل إالرادة السـياسـ 2020أالشخاص معايق البرص سيتضاعف حبلول عام 
و�لنظر ٕاىل أفق لالحتياجات أالساسـية املرشوعة لتú الرشحية من ا½متع ا5ويل. ا5ول أالعضاء من ٔاجل Iسـتجابة 

لعمل حنو حتقيق صّك قانوين يسمح لٔالشخاص معايق البرص �لمتتّع لكيا حبقوقهم إالنسانية أبعد، ٔاعرب الوفد عن تأييده ل
أالساسـية، مثل احلق يف املعرفة والقراءة واملعلومات. و0×، حّث الوفد مجيع ا5ول أالعضاء وسائر أحصاب املصاحل عىل 

ؤاعلن ت ٕاىل صّك دويل يف أالشهر السـتّة القادمة. مضاعفة اجلهود وIرتقاء مبسـتوى التعاون من ٔاجل اخلروج �ملفاوضا
ا يعكس الزتام املغرب وقال ٕان هذا الرتشـيح ٕامن. 2013ترحش ب�ه املغرب السـتضافة املؤمتر ا5بلومايس يف يونيو عن د الوف

والرشاكة مع هنم من المتتع حبقوقهم املرشوعة؛ وهو يعكس ٔايضا الرغبة يف تكثيف التعاون �ٔالشخاص ذوي ٕاعاقات وبمتكي
الويبو، والعمل ٔايضا كطرف ذي فعالية ٔاكرب يف ا½متع ا5ويل العامل من ٔاجل أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين 

و�شد الوفد مجيع ا5ول أالعضاء بمتكني املغرب من اغتنام هذه الفرصة. ؤاعرب عن ٔام� أمام Iلزتام عن قراءة املطبوعات. 
ؤاضاف أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، وقال ٕانه لهدف نبيل. العام بقضية مساعدة 

قائال ٕان من شأن الصك ا5ويل ٔان يعّزز حقوق أالشخاص املعنيني، وهو قادر يف الوقت ذاته عىل مراعاة احلاجة ٕاىل حامية 
وقال ٕان لام بأن اجلهد املبذول هو حنو دمع من يعاين. حق املؤلف؛ وارتأى الوفد أن يكون الصّك ضامنا للتوازن السلمي، ع

رئيس اللجنة قد ذكّر ا5ول أالعضاء ببعض التحد�ت املطروحة. وقال ٕان النص حيتوي عىل فقرات بني ٔاقواس مربّعة 
ب عىل ٔاية عىل التغلوالعديد من اخليارات البديo، ولكن هناك ٕارادة سـياسـية للسري قدما، وتú إالرادة السـياسـية قادرة 

قد طال انتظاره، وٕان ٔاوساط املكفوفني وأالشخاص معايق البرص من  وقال ٕان الصّك قيد إالعداداعتبارات ٔاخرى. 
يف املائة من تú أالوساط تعيش، كام سـبق ذكره، يف ب�ان اجلنوب من  90 وCمpشة، رمغ أن أالوساط اليت ظلت منسـية

ساط �لنفاذ ٕاىل املعرفة والثقافة والكتب. واعترب ٔانه من و من احلامس تزويد تú االٔ ب�ان �مية وب�ان أقّل منوا. وقال ٕان 
املمكن ختطي الصعو�ت اليت ال تزال مطروحة، ال سـi وأن ما بقي هو ٔاقّل بكثري مما ٔاجنز حىت االٓن. واسـتطرد قائال ٕان 

ذاته سـيضع املتفاوضني حتت ضغط قوي؛ مث ٕان البّت يف عقد املؤمتر سـيكون يف حّد ذاته ٕاشارة قوية، ولكنه يف الوقت 
سيساعد بال شك يف املفاوضات املقبo. ؤاكّد عىل رضورة حتيل امجليع حتديد موعد املؤمتر واختاذ قرار واحض يف هذا الشأن 

يك  �ملرونة من ٔاجل حتقيق هذا الهدف املهم يف مضامر حقوق إالنسان. وقال ٕان املغرب عىل اسـتعداد ولن يذخر ٔاي 9د
الويبو وذكّر بأن وجود يكون مؤمتر مراكش حد; كبريا؛ وسـيكون ركنا رئيسـيا يف ßرخي معل الويبو من ٔاجل حقوق إالنسان. 

مركزا Cام ملؤمترات متنوعة، وذكر عىل  ماً و ال ينحرص يف معلها من ٔاجل الرباءات ؤاحصاب احلقوق. وقال ٕان مراكش اكنت د
مؤمترها هناك. واسـتدرك الوفد مذكّرا �لعمل الواجب ٕامتامه قبل التوجه ٕاىل  تملية اليت عقدسبيل املثال منظمة التجارة العا

 مراكش وقال ٕانه معل يسـتوجب التحيل �ملرونة وإالرادة السـياسـية.

ز �وتقّدم الرئيس ٕاىل املغرب �لشكر اجلزيل عىل هذا العرض السخي السـتضافة املؤمتر ورّحب  .22 pلزتام احلكومة املعز
 املسافة أالخرية املتبقية لبلوغ خط الهناية.ٔاجل تذليل  من

ؤاعرب وفد ٕاندونيسـيا عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وبيان رسي الناك  .23
شخاص معايق البرص يف �مس ا½موعة االٓسـيوية. وقال ٕانه يعلّق ٔامهية كربى عىل مسأ� التقييدات وIسـتثناءات لفائدة االٔ 

ٕاطار نظام امللكية الفكرية العاملي. وقال ٕان التقديرات تدل عىل ٔان ٕاندونيسـيا لها ٔاعىل نسـبة من املكفوفني يف جنوب رشيق 
ؤاعرب الوفد عن تأييده الاكمل 9ها أالشخاص معاقو البرص. اآسـيا و0× فهـي تدرك خطورة القيود والصعو�ت اليت يو 

 عىل اسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص عند النفاذ ٕاىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف. لوضع معاهدة تنّص 
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صيo دورة اللجنة أالخرية، وخّص �0كر التقدم الكبري احملرز يف أالحاكم املوضوعية ملرشوع حل ؤاعرب عن ارتياح ٕاندونيسـيا 
تطلّع و اص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. املعاهدة بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخ

. ودعا ا5ول أالعضاء ٕاىل 2013الوفد ٕاىل أن تقّرر امجلعية العامة تأكيد عقد املؤمتر ا5بلومايس خالل النصف أالول من عام 
وأعرب الوفد ان املتقدمة عىل السواء. عدم ترك فرصة ٕابرام معاهدة ملا لها من أمهية كربى �لنسـبة ٕاىل الب�ان النامية والب�

عن قلقه الشديد ٕاذ ال يزال عدد كبري من أالشخاص معايق البرص يعانون من عراقيل خضمة يف النفاذ ٕاىل املصنفات احملمية 
أالشخاص  نيف املائة م 90منحرصة يف الب�ان النامية حيث يقمي حوايل  تمبوجب حق املؤلف. وقال ٕان تú العراقيل ليس

ؤاكّد رغبته يف  ٔاقل من مخسة يف املائة من الكتب.سوى  هميتاح هل ال معايق البرص، وٕامنا تطال الب�ان املتقدمة ٔايضا حيث 
 أن توضع معاهدة لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف املسـتقبل القريب.

يوية فرّحب �لتقدم احملرز يف مرشوع نص املعاهدة بشأن التقييدات وّمض وفد منغوليا صوته ٕاىل بيان ا½موعة االٓسـ  .24
من املكفوفني وأالشخاص معايق  10 000وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص. وقال ٕان منغوليا تضّم ٔاكرث من 

ثقافية لٔالشخاص ذوي قال ٕان هذا الصك ا5ويل سوف يكون ô وقع خضم عىل جودة احلياة، ال سـi جودة احلياة ال  البرص.
ٕاعاقات برصية، مما سـميكهنم من المتتع �حلقوق ذاهتا كغريمه من أالشخاص دون ٕاعاقة. و0×، ٔاعرب الوفد عن تأييده 

 ، والزتامه �لعمل عىل ٕاحراز مزيد من التقدم يف هذا املضامر.2013الشامل للقرار �5عوة ٕاىل عقد املؤمتر ا5بلومايس يف عام 

جلزائر عن تأييده للبيان ا0ي أدىل به وفد مرص �مس ا½موعة أالفريقية والبيان ا0ي ٔادىل به وفد ؤاعرب وفد ا .25
الويبو من ٔاجل اختاذ قرار صنع القرار يف وقال ٕان ا5ول أالعضاء اجمتعت يف هيئة الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. 

 2013عىل ا5ول أالعضاء البّت يف ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  ßرخيي ٔالوساط معايق البرص عرب العامل. وقال ٕان
يعىن �ع`د معاهدة بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة 

وذكر الوفد أن اللجنة دة سوف متكّن ٔاولئك أالشخاص من النفاذ ٕاىل نسخ يف نسق ميّرس. هاملطبوعات. وقال ٕان املعا
فi يتعلق �ٔالحاكم املوضوعية اخلاصة هبذا املوضوع. وذكر عىل سبيل املثال حّل  2012يف دورة نومفرب  اأحرزت تقدما كبري 

لتقدم إالضايف ا0ي ينبغي ٕاحرازه بغية جتاوز �مسأليت الهيئات املعمتدة والعنارص الرئيسـية يف ا5يباجة. وذكّر يف الوقت ذاته 
واعترب لتباين يف االٓراء وحل القضا� املتبقية والعالقة بشأن التنفيذ الفعال للتقييدات وIسـتثناءات املتوقعة يف املعاهدة. ا

 الوفد ٔان أالساس جيّد ملواصo العمل بغية ٕاعداد معاهدة متوازنة وفعا� بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة معايق البرص
 .2013قية لتú أالوساط. و0×، ٔايّد الوفد ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس ٕالبرام معاهدة يف عام تأيت بقمية مضافة وحقي و 

ورّحب وفد املكسـيك �لتقدم الكبري احملرز يف املفاوضات حول صّك قانوين من شأنه ٔان يساعد معايق البرص عىل  .26
اضية بغية التوصل ٕاىل اتفاق حول املوضوع؛ وقد النفاذ ٕاىل الكتب. وقال ٕان الوفود بذلت 9ودا كربى يف السـنوات امل

تفاوضت حول النّص عىل مسـتوى متقدم جدا بال شك مما سـميكن أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة 
املطبوعات من جتاوز صعو�ت خطرية تؤثر يف ماليني أالشخاص اليوم. و0×، قال ٕان املكسـيك تعترب ٔانه ال بّد للجمعية 

ٕالمتام صياغة الصّك. وذكّر برضورة عقد اج`ع ٕاضايف  2013ن تدعو، دون ٔاية رشوط، ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام أ 
 يف ٔاسـبوع واحد مما سـميكن الوفود، قبل ذ×، من تنقيح النص احلايل وضامن جناح املؤمتر.

 حول املوضوع. وقال ٕان عقد املؤمتر سيبعث البوليفارية) ٕانه يؤيد عقد مؤمتر دبلومايس –وقال وفد فزنويال (مجهورية  .27
ودعا ا5ول أالعضاء ٕاىل عدم ٕاخضاع عقد ٕاشارة سـياسـية Cمة جدا ملا ô من تداعيات كربى يف جمال حقوق إالنسان. 

ه املؤمتر لرشط جتاوز الصعو�ت القليo اليت ال تزال قامئة. وقال ٕان حماو� ٕاخضاع عقد املؤمتر ا5بلومايس لرشوط يف هذ
املرحo معناه ٕارادة خفية لعدم حتقيق نتاجئ ملموسة، فذ× لن يسامه يف حتقيق التوازن الالزم. وقال ٕان ا5ول أالعضاء لكها 

 ترغب يف مساعدة معايق البرص.
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فد رسي الناك وؤاعرب وفد مالزي� عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية و  .28
س تشجيعا ٕاجيابيا من خالل التقدم ا0ي ٔاحرزته اللجنة والتطور احملقق يف ملل ٕان مالزي� ت ا½موعة االٓسـيوية. وقا�مس

مرشوع نص صّك بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص ٔاو أالشخاص العاجزين عن قراءة 
اكنية اع`د مرشوع نّص يريم ٕاىل ٕافادة ماليني أالشخاص من ذوي وقال ٕان مالزي� تعلّق ٔامهية كربى عىل ٕاماملطبوعات. 

وقال ٕانه معل مل ينته بعد ولكنه يعتقد ٔان مرشوع النّص سـيتيح ٕاعاقات برصية وجعز عىل قراءة املطبوعات عرب العامل. 
تخداCا، مع توفري امحلاية تقييدات واسـتثناءات مناسـبة وفعا� لتيسري نفاذ معايق البرص للمصنفات احملمية حبق املؤلف واسـ 

 .2013وقال ٕان مالزي� تؤيّد اقرتاح ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس ٕالبرام معاهدة يف عام  صاحل ٔاحصاب احلقوق.مل

الوقت قد حان لتصممي قواعد ومعايري  نٕاىل أ  2009وأشار وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٕاىل ٔانه خلص يف ديسمرب  .29
ا5ويل بغية التصدي ملشلكة حقيقية فعال، أال ويه جماعة الكتب والنقص غري املقبول يف توافر  جديدة يف حق املؤلف

�قرتاح يف اللجنة يريم ٕاىل  2010النسخ يف نسق خاص لفائدة أالشخاص معايق البرص عرب العامل. وذكّر بأنه تقدم يف عام 
ر بأنه اكن آنذاك منفتحا ٕازاء طبيعة ذكّ يّرس عرب احلدود. و وضع صّك بغية التعامل مبارشة مع مسأ� تبادل النسخ يف نسق م 

من بني إالماكنيات  واكنت املعاهدةالصّك ا0ي من شأنه أن يؤسس لتú القواعد واملعايري ا5ولية اجلديدة حلق املؤلف، 
؛ فأالمه هو ٕارساء نظام حصيح. املتاحة. وقال الوفد ٕانه يعلّق ٔامهية ٔاكرب عىل مضمون القواعد واملعايري ا5ولية من شلك الصكّ 

ورشح ذ× قائال ٕانه نظام يتيح مهنجا معليا ومتواز� حيّسن بقدر كبري النفاذ ٕاىل الثقافة واملعرفة والتعلمي لفائدة أالشخاص 
العاجزين عن قراءة املطبوعات، مع صون سالمة نظام حق املؤلف وما يتيحه من حوافز ٕالبداع املصنفات وتعمميها عىل 

سـنة  15وشّدد عىل ٔان الوال�ت املتحدة أالمريكية اكنت ملدة  يع، مبن فهيم أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.امجل 
ين عن قراءة ز جة اسـتثناءات لفائدة أالشخاص العامضت يف مقدمة الب�ان السـتني تقريبا اليت وضعت يف قوانيهنا الوطني

وأالمهية املعلقة عىل ٕاßحة ٔاحصاب احلقوق ملصنفاهتم، لكنه خلص ٕاىل رضورة وضع املطبوعات. وقال ٕانه يقّر �لتفضيل املعلن 
وأعرب الوفد عن تقديره . 1996اسـتثناءات دقيقة ومتوازنة يف هذا ا½ال، وكذ× ُوضعت تI úسـتثناءات يف عام 
مت به شـييل والربازيل ونياكراغوا للجهود الكربى اليت بذلهتا العديد من الوفود، وحرص عىل إالقرار �القرتاح ا0ي تقد

بشأن اسـتثناءات حق املؤلف؛ و�لتبليغ ا0ي تقدمت به الربازيل وٕاكوادور و�راغواي، مث  2008ؤاوروغواي يف عام 
انضمت ٕالهيا املكسـيك وأالرجنتني، بشأن نص معاهدة Iحتاد العاملي للمكفوفني؛ وIقرتاح ا0ي تقدم به Iحتاد أالورويب 

وصية مشرتكة بشأن ٕاعاقات قراءة املطبوعات؛ وIقرتاح ا0ي تقدمت به ا½موعة أالفريقية بشأن مرشوع معاهدة بشأن ت
ا0ي ٔافىض يف هنايته ٕاىل  I 2011ج`ع غري الرمسي لعام يفأعرب عن تقديره للرشاكء بشأن اسـتثناءات حق املؤلف. و 

، واجلهود 2012شاركت يف Iج`عات غري الرمسية املتواصo يف عام أول نّص للرئيس، والعدد املزتايد من الوفود اليت 
الكربى ا0ي بذلهتا مجيع الوفود يف اج`عات اللجنة أالخرية. وقال ٕاهنا لكها اج`عات تعّرب عن حسن النية السائدة 5ى 

حتد�ت وفرص من ٔاجل اسـتصدار  هامل فيوقال ٕان ٔامام ا5ول أالعضاء مسارا واحض املعالوفود ذات العزمية القوية بال منازع. 
صّك اكمل ومتوازن. وأعرب الوفد عن ارتياحه لالنضامم ٕاىل توافق االٓراء يف ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو 

اسـتثناءات حق املؤلف ، بغية اسـتكامل العمل واخلروج �تفاق ملزم قانونيا يريم ٕاىل وضع قواعد ومعايري دولية بشأن 2013
ؤافصح عن اعتقاده الراخس بأن ال يشئ يف حتسني حا� مكفويف العامل ٔامه فائدة أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. ل

وقال ٕان الهدف هو إالتيان بتحسني كبري يف الكتب املتاحة ملاليني أالشخاص العاجزين عن من حتسني نفاذمه ٕاىل الكتابة. 
ضاف قائال ٕان الوال�ت املتحدة توافق الوفود أالخرى الرٔاي يف دمع والية من ٔاجل وأ قراءة املطبوعات يف مجيع الب�ان. 

مواصo املناقشات قبل املؤمتر ا5بلومايس بغية رفع الغموض عن ٔاكرب عدد ممكن من القضا� العالقة وتسويهتا قبل شهر يونيو، 
عضاء يف فرباير ٕالجراء اسـتعراض هنايئ للتحقق من ٔاهنا عىل وقال ٕانه يؤيّد اج`ع ا5ول االٔ مبا يف ذ× البيا�ت املتفق علهيا. 

. وتعهّد الوفد �لعمل مع مجيع ا5ول أالعضاء أالخرى يف أالشهر 2013اسـتعداد ملؤمتر دبلومايس يلكّل �لنجاح يف يونيو 
  العامل بال حّل.القادمة حىت شهر يونيو، ٔالنه ال ينبغي للجنة ٔان ترتك أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف
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ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ورحب بعقد  مجموعة ب�ان أمرياك الالتينية والاكرييبؤايد وفد أالرجنتني بياين لك من  .30
Iسـتثناءات والتقييدات لفائدة أالشخاص امجلعية العامة 5ورهتا Iسـتثنائية من ٔاجل البت يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأن 

. وقال ٕان أالرجنتني وعددا من ا5ول أالعضاء أالخرى يف مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب والب�ان معايق البرص
النامية أالخرى ما فتئت تؤيد بشدة وضع معاهدة تكون معلَمة ليس فقط �لنسـبة للويبو ولكن �لنسـبة للنظام ا5ويل بشلك 

املفاوضات بشأن مرشوع املعاهدة. ؤاوحض أن ما يكفي من التحسينات عام. ومىض يقول ٕان أالرجنتني شاركت بنشاط يف 
لفائدة معايق البرص، مما يسمح �ختاذ قرار بشأن عقد  Iسـتثناءات والتقييداتأدخل عىل أالحاكم أالساسـية املتعلقة بآليات 

من العمل، غري ٔان تú  مؤمتر دبلومايس دون ٔاية رشوط. وعىل النحو ذاته، حتتاج بعض أالجزاء من النص ٕاىل مزيد
أالجزاء ترتبط بضام�ت للنظام ويه مفاهمي Cمة �لنسـبة لبعض الوفود ولكهنا ليس رضورية �لنسـبة للمعاهدة بذاهتا. وميكن 
 توحيد مجيع املواقف عرب العمل بني هذه ا5ورة اليت تعقدها امجلعية العامة واملؤمتر ا5بلومايس. ويف أالخري ٔاشار الوفد ٕاىل ٔان

بّني ٔانه ال داعي ٕاىل تأجيل اختاذ قرار مشرتك حول عقد مؤمتر دبلومايس من  2012التقدم ا0ي أحرزته اللجنة يف نومفرب 
 أجل املساعدة عىل حتسني وضعية أالشخاص معايق البرص.

لفائدة  داتIسـتثناءات والتقيي ج بندادر إ مانة الويبو من أ اكن ٔاول من طلب  هأنبر وفد شـييل ا5ول أالعضاء وذكّ  .31
، 2005 سـنةيف و. وٕاىل غري ذ× والتعلمي كتباتمن ٔاجل متكيهنم من الوصول ٕاىل امل  ذوي إالعاقة عىل جدول ٔاعامل اللجنة

ن ٔاحد أالهداف الرئيسـية هو بناء توافق االٓراء بشأن Iسـتثناءات والتقييدات هذا احلوار مشريا ٕاىل أ ٔامهية الوفد  أكد
 عىل ذ× الوقت قد مضتهذه املسأ� من و9ة نظر املصلحة العامة . و  ٕاىله ينبغي النظر ٔالغراض املصلحة العامة، ؤان

عقد مؤمتر دبلومايس بشأن Iسـتثناءات واسـتطرد الوفد قائال ٕان . اكبري  تطوراالفكرة شهدت فهيا  طويo ٔاعواممثانية 
 معلَمة كذ×و  للمنظمة�لنسـبة  ةمسـيكون معلَ  أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتالبرص و  معايقوالتقييدات ملساعدة 

 ؤايد ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب شـييل بيان مجموعةوأيد . ا½اورةنظام ا5ويل حلق املؤلف واحلقوق ال تطوير فi خيص 
 وقد ٔاحرزتا. متاممل تكمتل املفاوضات بشأن مرشوع النص وقال ٕان عقد مؤمتر دبلومايس.  ساندتأيضا مجيع الوفود اليت 

ا0ي ج`ع ما بني ا5ورات لقضا� العالقة يف Iٕاجياد تسوية لضامن من  ا5ول أالعضاء نيكمن شأنه متاللجنة تقدما كبريا 
ني سـياسـيوIلزتام ال  رادةاالٕ  وأعرب الوفد عن ٕاميانه بوجود ما يكفي مننفسه. ب املؤمتر ا5بلومايس يف و يف فربايرسـُيعقد 
 .2013 سـنةمتر دبلومايس يف عقد مؤ  للبت يف

ؤايد وفد نيجري� البيا�ت اليت ٔادىل هبا لك من وفد مرص �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ووفد بنن �مس مجموعة  .32
الب�ان أالقل منوا، ووفد اجلزائر، ووفد املغرب. وأشاد بعقد ا5ورة Iسـتثنائية للجمعية العامة من ٔاجل ٕاجراء مناقشات 

رات سـتكون ٔاساسـية يف تمنية أالشخاص معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات وتعزيز دورمه يف جممتعاهتم. واختاذ قرا
ورحب الوفد �لتقدم املقرتح بشأن مرشوع نص املعاهدة ٔالنه يرى أن مرشوع النص ليس جاهزا بعد. وعليه، دعا الوفد 

مليون مكفوف يعيش ٔاكرث  285هدة معلية ومنصفة وهادفة  لفائدة ا5ول أالعضاء ٕاىل العمل جبد من ٔاجل التوصل ٕاىل معا
�ملائة مهنم يف الب�ان النامية. واسرتسل الوفد فأعرب عن تفاؤô خبصوص احملصo الهنائية للمعاهدة وقال ٕانه يتطلع  90من 

 قدما يف صياغة النص من ٔاجل املشاركة مشاركة بناءة يف امليض 2013ٕاىل ا5ورة اخلاصة اليت سـتعقدها اللجنة يف 
والتوصل ٕاىل مواقف تريض امجليع من الناحية العملية ومن حيث التوازن والوقع. ويف هذا الشأن، ٔايد الوفد ا5عوة ٕاىل عقد 

لفائدة معايق البرص/العاجزين عن  Iسـتثناءات والتقييداتمن ٔاجل التفاوض عىل املعاهدة بشأن  2013مؤمتر دبلومايس يف 
 عات.قراءة املطبو 

لفائدة معايق البرص والعاجزين عن قراءة  Iسـتثناءات والتقييداتوجدد وفد كندا تأييده لوضع معاهدة بشأن  .33
هبدف ٕابرام تú املعاهدة. ؤاشاد �5ور ا0ي ميكن أن تؤديه  2013املطبوعات وعقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة 

يف تيسري نفاذ العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املصنفات. وقد  يف القوانني الوطنية حلق املؤلف Iسـتثناءات والتقييدات
معلت كندا مؤخرا عىل ٕادخال تعديالت عىل ٕاطار اسـتثناءات حق املؤلف كجزء من قانون حتديث حق املؤلف ا0ي 

ص حىت وصل يتناول هذه املسأ� بشلك مبارشة. وشكر الوفد مجيع الوفود أالخرى عىل اجهتادها يف العمل عىل مرشوع الن
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ٕاىل ما هو عليه االٓن. ومبا ٔانه مل يمت بعد التوصل ٕاىل توافق آراء فi خيص بعض عنارص مرشوع النص، جشع الوفد مجيع ا5ول 
أالعضاء عىل العمل جبّد من أجل تسوية املسائل العالقة قبل انعقاد املؤمتر ا5بلومايس. وبناء عىل ذ×، يعترب الوفد اقرتاح 

خطوة ٕاجيابية لتحقيق ذ× الهدف. ويف أالخري، ٔاعرب وفد كندا عن الزتامه  2013رة خاصة يف فرباير عقد اللجنة 5و 
مبواصo العمل مع الوفود أالخرى لتحقيق مزيد من التقدم يف صياغة النص هبدف ٕابرام معاهدة جديدة لفائدة معايق البرص 

 والعاجزين عن قراءة املطبوعات.

. وقال ٕان ب�ه يوىل ٔامهية ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييبأدىل به وفد بريو �مس مجموعة  ؤايد وفد ب� البيان ا0ي .34
قصوى للمعاهدة ٔالهنا سـمتكن معايق البرص ذوي ا5خل املنخفض ٔاو املتوسط من النفاذ الاكمل ٕاىل املعلومات ووسائل 

 ٔالشخاصوطنية بشأن إالدماج Iج`عي ل ةتيجياالتصال عىل قدم املساواة مع غريمه. ؤاوحض ٔان ب� وضعت خطة اسرتا
ذوي إالعاقة ؤارسمه. ويعّد التعلمي من بني ٔاهداف تú اخلطة، حيث تريم ٕاىل تعزيز فرص التعلمي والتخرج لفائدة ٔاولئك 

، "الكتب "جماعةهناء إ أالشخاص يف النظام التعلميي وعىل مجيع املسـتو�ت. ومن ٔاجل امليض يف حتقيق تú أالهداف و 
 يعرب وفد ب� ٔامام امجلعية العامة عن تأييده للمعاهدة �ملوافقة عىل عقد مؤمتر دبلومايس.

الع`د معاهدة بشأن تيسري نفاذ معايق البرص  2013ودمع وفد Iحتاد الرويس عقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة  .35
الرويس يويل ٔامهية كبرية ملسأ� وضع ذ× الصك والعاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املعلومات املطبوعة. وقال ٕان Iحتاد 

ٔالن الب� يأوي عددا كبريا من معايق البرص. ؤاقر الوفد كذ× �حلاجة ٕاىل ٕارساء توازن مناسب بني احلقوق واحتياجات 
د من معايق البرص وحق املؤلف. كام أشار ٕاىل ٔان الوقت قد حان للتفكري يف توفري نسخ يف ٔانساق خاصة. ؤاضاف ٔانه ال ب

آلية مناسـبة متكّن معايق البرص من النفاذ ٕاىل املصنفات وإالنتاجات عرب وسائل مالمئة. واسرتسل الوفد موحضا ٔانه ٕاذا اكن 
من الرضوري القيام بذ× عىل املسـتوى الوطين، فال بد من وضع قواعد دولية من شأهنا ٕانشاء ٕاطار ميكن ٔالي ب� ٔان 

 2013سـتطرد معر� عن دمعه لعمل اللجنة ولعقد هذه أالخرية 5ورة خاصة يف فرباير يعمل مضنه عىل املسـتوى احمليل. وا
عن اه`مه  ؤاعرب 2013ووافق الوفد عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة . WO/GA/42/2 عىل ٔاساس مضمون الوثيقة

قد قطع شوطا كبريا يف  ن املغرببدٔات. ومبا أ املفاوضات أالولية بذ× الشأن قد ن مضيفا أ × املؤمتر روسـيا �0سـتضافة 
Iسـتعداد السـتضافة ذ× املؤمتر ا5بلومايس، فٕان الوفد يود حسب ترشـيحه ويعرب عوضا عن ذ× عن رغبته يف 

 اسـتضافة مؤمتر بشأن الرسوم وال�ذج الصناعية.

. وٕاىل جانب ما جاء يف لاكرييبب�ان ٔامرياك الالتينية واؤايد وفد بر�دوس البيان ا0ي ٔادىل به وفد بريو �مس مجموعة  .36
ذ× البيان، ٔابدى الوفد رغبته يف ٔان يضيف ما ييل: ٔاوال، معل الوفد بشلك بناء من ٔاجل ضامن ٔان يكون النص بشأن 

فعاال يف حتقيق هدف حتسني فرص نفاذ معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل  Iسـتثناءات والتقييدات
املؤلف؛ ;نيا، ال ينبغي للنص ٔان يقيّد، دون داع، الهيئات املعمتدة فi خيص ٕاßحة ٔانساق ميرسة املصنفات احملمية حبق 

مبوجب اسـتثناءات القانون الوطين. وسـيؤدي توافر تú املصنفات ٕاىل حتسني تبادلها عرب احلدود. وعليه، شدد الوفد عىل 
يض الهيئات املعمتدة بسهو� ٕاىل املسؤولية ٔاو جعل معلها مرهقا مسأ� ٔان أالحاكم ال ينبغي ٔان جتعل النص غري فعال عرب تعر 

من الناحية إالدارية. ;لثا، ال ينبغي ٔان يتضمن النص ٔاحاكما تقيض بأن يدفع املكفوفون يف الب�ان ذات Iقتصادات 
تمتتع بظروف اقتصادية  الصغرية، مثل بر�دوس، مثنا ٔاغىل للحصول عىل ٔانساق ميرسة مقارنة �ملكفوفني يف الب�ان اليت

ٔاحسن. ؤاقر الوفد بأنه رمغ التقدم احملرز يف صياغة النص، فال يزال هناك مكّ ال بأس به من العمل ا0ي ينبغي القيام به. 
لفائدة معايق البرص  Iسـتثناءات والتقييداتولكن ا5ول أالعضاء يف الويبو 5هيا إالرادة السـياسـية ٕالبرام معاهدة بشأن 

والقيام قبل املؤمتر بلك ما يلزم  2013ين عن قراءة املطبوعات. و0×، فٕان الوفد يدمع عقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة والعاجز 
 ليلكّل هذا أالخري �لنجاح.

ٔاو عدم عقده هو سؤال ينبغي ٔان جتيب  2013وقال وفد السـنغال ٕان السؤال حول عقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة  .37
رهتا Iسـتثنائية احلالية. وال ينبغي ٔان يكون اجلواب مستندا ٕاىل اعتبارات سـياسة حفسب، ولكن عليه امجلعية العامة يف دو 
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مليون خشص عرب العامل ينتظرون ذ× اجلواب ومسـتقبلهم متوفق عليه.  200ينبغي ٔان يكون عادال ومسؤوال ٔالن ٔاكرث من 
التعلمي ووسائل االتصال لفائدة ذوي إالعاقات واسـتطرد الوفد موحضا ٔان وضع صك دويل ييرس النفاذ ٕاىل املعلومات و 

البرصية ٔاو معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات يه مسأ� تفيد امجليع. وما من شك يف ٔاهنا سـتفيد معايق البرص 
ت مبا يلزم وحتسن وضعيهتم، ولكهنا ٔايضا ستسامه بشلك عام يف تمنية ب�اهنم. ؤابرز الوفد ٔان اللجنة اكنت جشاعة عندما قام

لفائدة ٔاولئك املسـتفيدين وقد احرتمت اللجنة يف ذ× العمل  Iسـتثناءات والتقييداتلصياغة صك دويل مناسب يتناول 
التوازن ا5قيق بني احلقوق ؤاحصاب احلقوق. ومىض يقول ٕان مرشوع نص الصك/املعاهدة هو حمصo العمل البناء ا0ي 

ٕاىل احرتام مبدٔا عدم المتيزي واملساواة للجميع واحلاجة ٕاىل تمنية الكفاءات البرشية،  قامت به مجيع ا5ول أالعضاء اليت سعت
والتضامن، والعدا�. وقد خضع النص لمتحيص كبري، بيد ٔان بعض املسائل ال تزال عالقة وينبغي تسويهتا آخذين بعني 

. وينبغي حتسني مرشوع 2013مايس يف سـنة Iعتبار مصاحل املسـتفيدين. ورصح الوفد بأنه يظل ملزتما بعقد مؤمتر دبلو 
. وينبغي ٔان تكون املعاهدة مفيدة للمكفوفني ومعايق البرص، 2013النص يف ا5ورة اخلاصة للجنة املرتقب عقدها يف فرباير 

ماك�ت وال سـi املقميون يف الب�ان النامية، ٔالنه ال بد من مراعاة مسأ� ٔان ٔاولئك أالشخاص ال يتاح هلم ما يكفي من االٕ 
املالية. وبناء عىل ما سـبق، ينبغي ضامن تقامس مثرة العمل عىل مرشوع النص بني مجيع املسـتفيدين عرب العامل. ويف أالخري، 

 .2013رحب الوفد برتحش املغرب السـتضافة املؤمتر ا5بلومايس يف 

ضاء ٕاىل امليض قدما عىل هذا ا5رب ؤايد وفد تونس البيان ا0ي أدلت به مجموعة الب�ان أالفريقية ودعا ا5ول أالع .38
بروح من التوافق من ٔاجل حتقيق نتاجئ ٕاجيابية يف دورة امجلعية العامة. ورحب الوفد �لتقدم احملرز يف ٕاطار اللجنة ؤايد عقد 

 يف املغرب. 2013مؤمتر دبلومايس يف سـنة 

أدىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ؤاعرب وفد مرص عن تأييده لبيان مجموعة الب�ان أالفريقية والبيان ا0ي  .39
أعامل التمنية. وقال ٕانه ّمت قطع ٔاشواط كثرية للتوصل ٕاىل توافق آراء بشأن املعاهدة ا5ولية لفائدة معايق البرص. واكن التقدم 

يت سيّمت التفاوض الكبري احملرز نتيجة التعاون بني خمتلف الوفود واملنظامت. ومىض يقول ٕان هناك عددا من البنود املهمة ال
من ٔاجل بلوغ توافق يف االٓراء يليب تطلعات املسـتفيدين ويراعي الوضعية احلالية،  2013حولها ٔاثناء ا5ورة اخلاصة للجنة يف 

Iقتصادية وغريها، ملعايق البرص ا0ين يعيش معظمهم يف الب�ان النامية. واسرتسل مشريا ٕاىل ٔان معايق البرص اضطلعوا 
ثراء الثقافة العربية يف العصور الوسطى واحلديثة. وبنا عىل ذ×، اعترب الوفد ٔان هناك واجب قانوين ؤاخاليق بدور Cم يف إ 

لتعزيز حقوق معايق البرص من ٔاجل نفاذمه ٕاىل املعرفة والعمل عىل قدم املساواة مع غريمه من ا0ين ال يعانون من ٕاعاقة برصية 
معر� عن رسوره بقبول دعوة احلكومة املغربية ٕاىل عقد  2013عقد مؤمتر دبلومايس يف أو جعز يف القراءة. ؤابدى الوفد دمعه ل

 ذ× املؤمتر يف املغرب.

ؤابدى وفد �رغواي الزتامه �ع`د معاهدة دولية لفائدة معايق البرص وانضم ٕاىل الوفود أالخرى اليت وافقت عىل عقد  .40
وجّدد  ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييبا0ي أدىل به وفد بريو �مس مجموعة  . وأيد الوفد ٔايضا البيان2013مؤمتر دبلومايس يف 

 الزتامه الشديد مبواصo العمل يف الشهور املقبo من ٔاجل مؤمتر دبلومايس �حج.

. وقال وفد ٔاسرتاليا ٕان النفاذ ٕاىل الكتب مسأ� Cمة �لنسـبة للماليني من العاجزين عن قراءة املطبوعات عرب العامل .41
النص عىل تراخيص قانونية واسـتثناءات ومىض يقول ٕان قانون ٔاسرتاليا حلق املؤلف ٔاقر هبذه املصلحة العامة املهمة عرب 

ٔاضاف ٔان و . ٔالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتل ميرسة يف ٔانساقنسخ لغرض Iسـتخدام ا½اين تسمح ß�ٕحة 
ٕاىل نفاذ العاجزين عن قراءة املطبوعات فرصا ٔافضل ل ميكن ٔان يكفل  هدةمعا اللجنة حققت تقدما جيدا حنو االتفاق عىل نص

ورمغ أن بعض املسائل ال تزال عالقة، فٕان الوفد واثق من ٔانه �ٕالماكن  ملصاحل املرشوعة للمؤلفني والنارشين.� قروياملصنفات 
. وأيد الوفد عقد مؤمتر دبلومايس يف 2013تسويهتا عرب مزيد من العمل ٔاثناء ا5ورة اخلاصة للجنة اليت سـتعقد يف فرباير 

 .2013يونيو 



WO/GA/42/3  

12 

 

ورحب �لعرض السخي ا0ي قدمه املغرب  2013ؤاعلن وفد تركيا عن دمعه القرتاح عقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة  .42
نة السـتضافة ذ× احلدث. وقال الوفد ٕانه ال بد من امليض قدما يف العمل القامئ عىل النصوص، ومن مثة فٕانه يرى أن اللج 

 ٕالهناء املفاوضات. 2013ينبغي لها أن جتمتع يف أوائل 

وأشار وفد سـنغافورة ٕاىل ٔان اللجنة خسرت 9ودا كبرية ملعاجلة احتياجات معايق البرص وأالشخاص االٓخرين  .43
 العاجزين عن قراءة املطبوعات. ووافق عىل رضورة معاجلة املسأ� بشلك مسـتعجل. ومىض الوفد يقول ٕان النقص احلاد يف

) أمر غري مقبول يف جممتع I )WBUحتاد العاملي للمكفوفنيمليون خشص، حسب تقديرات  285الكتب ا0ي يعاين منه 
لرفاه Iقتصادي والعيش الكرمي للشخص. التحقيق  أاساسـي امعلومات عاملي متطور ٔاصبح فيه النفاذ ٕاىل املعلومات عنرص 

ءات وتقييدات لتلبية احتياجات معايق البرص، فٕان البعض االٓخر اختار وضع اسـتثنا �درت ٕاىلن اكنت بعض الب�ان قد إ و 
5ول أالعضاء ٔامام ا. و ٕاىل املصنفات وضع منصات للمجموعات اخلاصة ؤاحصاب احلقوق للعمل سوية عىل ٕاجياد حلول للنفاذ

نظام ال املسامهة يف وضع معايري تعزيز تú التدابري ومن مثة ل الويبو يف هذه ا5ورة Iسـتثنائية للجمعية العامة فرصة يف 
تú التطورات بشلك متناسق عىل املسـتوى ا5ويل. و0×، ٔاعرب الوفد  كذ×لملكية الفكرية عرب ضامن ٔان تعاجل العاملي ل 

لفائدة معايق البرص/العاجزين عن قراءة املطبوعات وقال ٕانه  Iسـتثناءات والتقييداتعن دمعه ٕالبرام صك دويل بشأن 
النص قد وصل ٕاىل مسـتوى اكف من النضج لعقد مؤمتر دبلومايس. واسرتسل مشريا ٕاىل ٔانه يدرك أن بعض يعتقد ٔان 

ال بد للوفود ٔان تبدي املسائل املعقدة واحلساسة تظل معلقة وينبغي مواصo التفاوض بشأهنا. وليك ينجح املؤمتر ا5بلومايس 
وتوافر  Iسـتثناءات والتقييداتأن مبادئ التطبيق والعالقة بني مجموعة املواد بشاملرونة وإالرادة للتفاوض بشأن حا� 

املصنفات جتار�. وتشلك تú املسائل موضوع املناقشات احملورية اليت سـتؤدي ٕاىل النجاح ٔاو الفشل يف ٕاجياد احللول اليت 
اللجنة 5ورة خاصة يف قرتاح عقد الفد دمعه كذ× و ٕالهيا. ويف هذا الصدد، ٔابدى الترى الوفود أن هناك حاجة ماسة 

قبل انعقاد املؤمتر ا5بلومايس هبدف مواصo العمل عىل املسائل العالقة. وحث املنظمة ومجيع  2013النصف أالول من سـنة 
الوفود عىل Iسـمترار يف التحيل بنفس املسـتوى من روح التعاون واملرونة ا0ي مكّن من جناح معاهدة بيجني لسـنة 

، ٔاشاد الوفد مبساهامت خمتلف املنظامت غري احلكومية اليت ساعدت عىل تفعيل زمخ املناقشات . وعالوة عىل ذ×2012
 معايق البرصحراز تقدم Cم حنو حتسني نفاذ إ واحلفاظ عليه. وأعلن عن الزتامه �لعمل من أجل تسوية مجيع املسائل العالقة و 

ت. وجشع الوفود عىل إالميان بقدرهتا عىل التوصل ٕاىل اتفاق ٕاىل املصنفا العاجزين عن قراءة املطبوعاتأالشخاص االٓخرين و 
حفسب، بل دمعت ٔايضا  عقد مؤمتر دبلومايسيفيد املكفوفني عرب ٔاحناء العامل. ؤاضاف ٔان الكثري من الوفود الرئيسـية مل تدمع 

 مة.ٕابرام معاهدة. وأعرب الوفد عن دمعه الع`د قرار واحض يف ا5ورة Iسـتثنائية للجمعية العا

ؤابدى وفد الاكمريون دمعه لبيا�ت لك من وفد مرص ووفد بنن والوفود أالخرى من مجموعة الب�ان أالفريقية. وقال  .44
ٕالبرام معاهدة من ٔاجل تيسري نفاذ معايق البرص والعاجزين عن قراءة  2013ٕانه يساند عقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو 

فات اليت ال تزال مطروحة خبصوص مرشوع النص، وافق الوفد عىل عقد املطبوعات ٕاىل املعارف. و�لنظر ٕاىل Iختال
 �حج. مؤمتر دبلومايسدورة خاصة السـتعراض العمل املنجز وٕاعداد نص من ٔاجل 

ن يالعرش و ٕاىل ٔان ا5ول أالعضاء شاركت يف املفاوضات ٔاثناء ا5ورة الرابعة  إالسالمية) –ٕايران (مجهورية وأشار وفد  .45
احتياجات معايق البرص ومصاحل ٔاحصاب احلقوق، مما ساعد عىل فi خيص استنادا ٕاىل تفامه مشرتك ءة مشاركة بناللجنة 

امليض يف ٕاحراز تقدم بشأن موضوع مرشوع النص. وأعرب عن أم� يف ٕاعادة صياغة بعض أالجزاء املهمة من النص مضيفا 
املوضوعية العالقة �لروح نفسها اليت سادت ا5ورة أن يتوقع ٔان تكون ا5ول أالعضاء قادرة عىل معاجلة بعض أالحاكم 

 حذوالوفد  وحذا. املؤمتر ا5بلومايسالسابقة. واسرتسل موحضا ٔانه من شأن التوصل ٕاىل نص أكرث نضجا تيسري العمل ٔاثناء 
القامئ عىل . وأشار كذ× ٕاىل أن مواصo العمل 2013يف يونيو  مؤمتر دبلومايسالوفود أالخرى معر� عن مساندته لعقد 

سلمي بشأن تú بشلك سيساعد الوفود عىل التفاوض  2013النصوص يف ا5ورة اخلاصة للجنة اليت سـتعقد يف فرباير 
 يف املواقف. اختالفاتبشأهنا املسائل اليت ظهرت 
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أنه من شنص  لتوصل ٕاىل مرشوعل العمل  تكثيف بغيةاملبذو� هود اجل عىل  وأالمانة للجنةاوشكر وفد سويرسا رئيس  .46
التغلب عىل  من املمكنوقال ٕانه . املطبوعة واملصنفاتٕاىل املعرفة  نفاذ معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعاتتسهيل 

 فهو يؤيد من مثةو  ،برام معاهدة يف ٔاقرب وقت ممكن�ٕ الزتامه  عنالبرص. وأعلن  معايقمساعدة حتول دون الصعو�ت اليت 
عىل مرشوع النص ال بد من ٕاجرائه العمل ا0ي وٕاذ يدرك الوفد رشوط.  ةدون أي 2013 سـنةعقد مؤمتر دبلومايس يف 

ؤمتر املمتهيد الطريق ٕاىل ل  2013دورة اسـتثنائية يف فرباير اللجنة عقد ٔان ت يؤيدفهو نتيجة �حجة،  ٕاىل حتقيق وسعيا منه
 بلومايس.ا5

�ان أالفريقية وبيان بنن �مس مجموعة الب�ان أالقل منوا. ؤايد وفد ليبيا البيان ا0ي أدىل به وفد مرص �مس مجموعة الب .47
 يف املغرب. املؤمتر ا5بلومايسعقد  ساندو الوفد كذ× البيان ا0ي ٔادىل به وفد املغرب  ؤايد

نظرا ٕاىل التقدم احملرز يف Iج`عات  2013ؤاعرب وفد مجهورية كور� عن دمعه لعقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو  .48
لفائدة معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات. ولكن الوفد ٔاكد عىل  Iسـتثناءات والتقييداتلجنة بشأن أالخرية ل 

رضورة االتفاق عىل النص لتحقيق توازن مناسب بني أحصاب احلقوق واملسـتخدمني. و0×، أعلن الوفد ٔانه سـيواصل 
امه مشرتك ووضع ٕاطار قانوين دويل ملزم وفعال يف املسـتقبل التعاون الوثيق مع ا5ول أالعضاء وأالمانة للتوصل ٕاىل تف

 القريب.

ؤايد وفد توغو ما جاء يف البيا�ت اليت أدىل هبا لك من وفد بنن ووفد مرص ووفد الربازيل خبصوص عقد مؤمتر  .49
جل تذليل لك من أ  2013دون ٔاية رشوط. ورمغ أن هناك بعض املسائل العالقة اليت ميكن تسويهتا يف فرباير دبلومايس 

رشطا لعقد مؤمتر يكتيس  2013، ال يرى الوفد عقد اللجنة 5ورة خاصة يف فرباير املؤمتر ا5بلومايسالعقبات قبل انعقاد 
أمهية �لغة سواء من حيث تعزيز حقوق إالنسان ٔاو تطوير املنظمة. ولهذا السبب، أيد الوفد، مث� يف ذ× مكثل مجيع 

 يف ٔاقرب وقت ممكن. بلومايسمؤمتر دالوفود أالخرى، عقد 

عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد مرص �مس مجموعة الب�ان أالفريقية وبيان وفد بنن �مس  بوركينا فاصووفد  ؤاعرب .50
ٕالبرام صك دويل مينح معايق البرص  2013مجموعة الب�ان أالقل منوا. وساند الوفد ٔايضا عقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة 

 معلية ذات ٔامهية �لغة. املؤمتر ا5بلومايسقراءة املطبوعات فرص نفاذ ٔاكرب ٕاىل املصنفات. وأضاف ٔان والعاجزين عن 

أنه ما من شك يف  ها من خمتلف بيا�ت الوفود وأمههااسـتخالص وقال وفد املكسـيك ٕان هناك بعض العرب اليت ينبغي  .51
الشأن يف ٔاقرب وقت ممكن رمغ ٕاماكنية وجود بعض الصعو�ت  أن مجيع الوفود ملزتمة متاما �لتوصل ٕاىل نص ملزم قانو� هبذا

لتفاوض عليه مبسأ� تقنية وليس �ٕالرادة السـياسـية. وعليه، ٔاكد الوفد التقنية. ويتعلق التحدي املطروح يف النص ا0ي يمت ا
ن عن اسـتعداده والزتامه أنه ال توجد ٔاية مشلكة تقنية بدون حل وأن الوفود قادرة عىل حل أي مشلكة من هذا النوع. وأعل

 .املؤمتر ا5بلومايسملواصo العمل من أجل عقد 

ليشكر وفود لك من الربازيل وٕاكوادور و�راغواي اليت اكنت ٔاول من الفرصة  واغتمن ممثل Iحتاد العاملي للمكفوفني .52
اليت اكنت من الب�ان  نية والاكرييبب�ان ٔامرياك الالتي لمعاهدة ٕاىل جانب وفد املكسـيك و�يق ٔاعضاء مجموعة لتقدم �قرتاح 

Iقرتاح يف الويبو. ؤايد املمثل بيان وفد املغرب ا0ي قال ٕان املفاوضات اجلارية سـتكون حلظة ßرخيية ٕاىل تأييد  السـباقة
للجنة ن Iحتاد مل حيرض ٕاىل اج`ع اومىض موحضا أ �لنسـبة حلقوق العاجزين عن قراءة املطبوعات و�لنسـبة للويبو ٔايضا. 

مليون خشص من املكفوفني  285ميارس ضغوطا لتغيري إالطار العاملي حلق املؤلف، بل حرض من ٔاجل ليصنع التارخي ٔاو 
تتاح يف ٔانساق  اليتالكتب املنشورة عرب العامل نسـبة وضعاف البرص عرب العامل. والهدف هو ٕاهناء "جماعة الكتب"، حيث ٕان 

. وحث Iحتاد الوفود عىل املوافقة عىل العمل ا0ي سـيؤدي �ملائة 7و 1ترتاوح بني   قراءهتارصميكن للمكفوفني وضعاف الب
، مما قد يشلك تطورا �رزا يف اجلهود الرامية ٕاىل مساعدة العاجزين عن قراءة 2013ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف سـنة 

نظامت من قبيل املعهد الوطين املليك املطبوعات عىل النفاذ ٕاىل الكتب وIسـمتتاع �لقراءة. وسـمتكن املعاهدة امل 
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ة مع ا0ين ال ميكهنم احلصول علهيا ) يف اململكة املتحدة من تقامس الكتب النادرة املتوافرة يف ٔانساق ميرس RNIB( للمكفوفني
. ؤابرز �ملائة من معايق البرص يف العامل 90بطريقة ٔاخرى. وتú اخلدمة حيتا9ا أالشخاص يف الب�ان النامية حيث يعيش 

Iحتاد ٔان وضع معاهدة مفيدة يسـتوجب ٔان تُصاغ بطريقة بسـيطة وفعا� ومعلية للكي تؤدي Cمهتا املمتثo يف مساعدة 
مداخo وفد بر�دوس جتسد متاما انشغال Iحتاد عندما قال  قال املمثل ٕان، الصددالعاجزين عن قراءة املطبوعات. ويف هذا 

ٔاو جعل معلها مرهقا من  حممتo عرب تعريض الهيئات املعمتدة ٕاىل مسؤولية دون ٔاثرالنص أالحاكم ال ينبغي ٔان جتعل ٕان 
. وعىل ا5ول أالعضاء ٔان تركز 9ودها عىل ضامن ذ× يف ا5ورات املقبo. واسـتطرد مشريا ٕاىل ٔان Iحتاد الناحية إالدارية

Iحتاد العاملي . ويرى 2013ؤمتر دبلومايس يف سـنة أالورويب ٔاوحض رضورة ٕاحراز مزيد من التقدم يف النص قبل عقد ٔاي م
ٔان مجيع ا5ول أالعضاء يف الويبو 5هيا إالرادة السـياسـية السـتكامل النص وعقد مؤمتر دبلومايس �حج يف للمكفوفني 

يواصل العمل غاية االٓن ؤاعلن ٔانه سـ لنتاجئ ما حتقق من مجيع الوفود عىل Iحتاد العاملي للمكفوفني . وشكر ممثل 2013 سـنة
 ا0ين تسـهتدفهم املعاهدة.عىل املعاهدة وتذكري الوفود �ٔالشخاص 

املفاوضات للتوصل ظهرت ٔاثناء اليت  احلركية) عن قلقه ٕازاء KEI(  املؤسسة ا5ولية ٕاليكولوجيا املعرفةؤاعرب ممثل  .53
Iحتاد العاملي للمكفوفني ووفود الكثري وقال ٕان ما قاô . 2013بشأن لك مسأ� يف موعد أقصاه فرباير اكمل ٕاىل توافق آراء 

من الب�ان خبصوص احلاجة ٕاىل معاهدة تفيد فعال املكفوفني وتكون قابo للتنفيذ يف الب�ان النامية ٔامٌر Cم. ؤاضاف ٔانه 
 ذ×، نص جد معقد مل يُسـتخدم يف ٔاي حا� تقريبا. وعالوة عىل مدعندما اعتُ التفاقية برن  1971ملحق  حا�ينبغي تفادي 

ينبغي اختاذ قرار حول طبيعة الصك. واعترب املمثل ٔانه من اçيب لٔالمل ٔان وفد الوال�ت املتحدة مل يمتكن من ٔان يقول ٕان 
 التفاوض هو معاهدة وليس جمرد صك مهبم.النص موضع 

عىل نصوص كثرية بني ٕاىل ٔان مرشوع املعاهدة ال يزال حيتوي (امجلعية) ) IPA( امجلعية ا5ولية للنارشينوأشار ممثل  .54
اليت مل تعاجل بعُد مثل وقع الصك عىل املصنفات أالدبية االٓتية أقواس مربعة. وهناك ٔايضا عدد من املسائل القانونية والعملية 

من ا5ول أالعضاء غري امللزمة بعُد �ملعاهدة. وعىل نفس املنوال، ينبغي النظر يف مسأ� تكوين الكفاءات. وميض ممثل 
يتسـىن قول ٕانه من املمكن أن يوجد الكثري من املنظامت يف الب�ان أالقل منوا اليت حتتاج ٕاىل التدريب واملعدات يك امجلعية ي
I نشغاالت أالخرى اليت أ;رها لهاIسـتفادة من الصك ومن العرض السخي ا0ي ٔاعلنه املعهد الوطين املليك للمكفوفني. و

ضا امجلعية يه مسائل معلية وتقنية ميكن تسويهتا يف صياغة النص. واسرتسل موحضا ٔان Iحتاد العاملي للمكفوفني ؤاقرهتا أي
. ؤاضاف 2013امجلعية متفائo بأن تú املسائل ميكن معاجلهتا وينبغي معاجلهتا قبل عقد ٔاي مؤمتر دبلومايس حممتل يف يونيو 

ات يف الوقت نفسه واملاكن ذاته وبنفس السعر. أن ٔاعضاء امجلعية ملزتمون ß�ٕحة الكتب للعاجزين عن قراءة املطبوع
ٔان تسـتلهم 9ودها من التقدم ا0ي حيرزه موردو التكنولوجيا، والنارشون، واملؤسسات رk من ا5ول أالعضاء و0×، يُ 

دم مصلحة العاجزين عن قراءة املطبوعات يف حتسني فرص نفاذمه ٕاىل املصنفات. وينبغي، عىل وجه ختاخلريية اليت 
واكن ذ×  الطريقة اليت ّمت هبا الترسيع من وترية التقدم عىل مدى السـنوات الثالث أالخرية. اعتبار ٔان املرجع هوصوص، اخل

التقدم أكرب عندما تعاون مجيع أحصاب املصلحة فi بيهنم وسامه لك واحد مهنم بو9ة نظره وخربته وحسن نيته. واسـتطرد 
ا وتصوراهتا ونيهتا احلسـنة يف ٕاطار العمل عىل التوصل ٕاىل نص يكون ٔاساسا معليا قائال ٕان امجلعية من 9هتا قدمت خربهت

امجلعية عىل ثقة من ٔان مجيع الوفود ميكهنا أن تسامه يف وضع ٕاطار قانوين دويل متوازن أضاف ٔان للمؤمتر ا5بلومايس و 
 ومنصف.

وضع ٕاطار قانوين ) ٔانه من شأن STM( والطب ا½موعة ا5ولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجياؤاعلن ممثل  .55
 يضعفها. ومن شأنه أيضا ٔان يعززبدال من ٔان  معايق البرصز قدرة ٔاحصاب احلقوق عىل خدمة سوق أالشخاص يعز تفاعل 

اكت بني القطاعني العام واخلاص ويدمع أالسواق بدال من جمرد املساعدة عىل تيسري النفاذ ٕاىل املصنفات. االتعاون والرش 
ىض يقول ٕان حتسني فرص النفاذ ٕاىل املصنفات ليس �ٔالساس مسأ� قانونية ولكهنا تتطلب تغيريا ثقافيا لتعّمم مجيع اجلهات وم

وبفضل  ٕاىل املصنفات. وقد ٔاجنز مجيع ٔاحصاب املصلحة معال تقنيا هائال معايق البرصالفاعo يف سلسo املعلومات مسأ� نفاذ 
. واسرتسل ممثل ا½موعة مشـيدا مبا ّمت التحيل به من املطلوب فاذ بدرجة ٔاكرب من املسـتوىالتقدم احملرز تسـىن حتسني الن
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ال سـi يف ا5ورة السابقة للجنة وIج`عات اليت سـبقهتا. وعليه، دعت ا½موعة ٕاىل اسـمترار رادة سـياسـية إ روح بناءة و 
مواصo دمع حقوق املؤلفني و�رشي  ،يف الوقت ذاتهحتياجاهتم، و�و معايق البرصا5ول أالعضاء يف إالقرار مبصاحل 

املصنفات إالبداعية ومصاحلهم يف هذه العملية. واسـتطرد موحضا ٔانه ليك ينجح أي صك تضعه الويبو ينبغي ٔان يركز عىل 
ات. و النرش يف ٔانساق ميرسة واملساعدة عىل تكوين الكفاء وتشجيععطاء أالولوية للمصنفات التجارية إ تشجيع التعاون و 

مبادئ معاهدات ٕاضعاف  للحيلو� دوناليزال هناك الكثري من العمل ا0ي ينبغي القيام به لتحقيق تú أالهداف وذ× 
ح �لنقل العابر للحدود بشلك غري منسق. وعليه، ينبغي للويبو ٔان سامال  وأ حزي السـياسة العامة ق يضي ٔاو ت  امللكية الفكرية

عىل شلك صك ٔاو معاهدة، يعزز إالطار ا5ويل احلايل حلقوق امللكية الفكرية. كون يتنظر يف وضع ٕاطار قانوين فاعل، 
سـتواصل يف لك أالحوال دمع مجيع اجلهود الرامية ٕاىل ٕاىل جانب االٓخرين،  ،lمه موحضا ٔان ا½موعة ا½موعة وواصل ممثل

وضع التفاوض م احلايل إالطاريف  سواءدبية، وضع آليات لتحسني فرص نفاذ العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املصنفات االٔ 
وما انفكت ا½موعة تساند ٕانشاء ٕاطار يدمع نفاذ التطبيق العميل.  يف مرحoؤايضا  سـتقبالم طار قانوين فاعل يوضع يف إ و

وطنية  العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املصنفات وميتثل ٕالطار حقوق امللكية الفكرية، مما سـيؤدي ٕاىل وضع اسـتثناءات
 للحدود. عابرال جيدة التصممي بشأن Iسـتخدام مناسـبة وآليات

ملغرب. واسـتخلص ٔايضا من � 2013يف يونيو  املؤمتر ا5بلومايسوأشار الرئيس ٕاىل وجود الزتام سـيايس جامعي لعقد  .56
 لصياغة القرار.أالخرى  املسائلاملناقشات ٔانه ينبغي ترتيب بعض 

أن البعض من املسائل الثانوية املتعلقة بصياغة قرار امجلعية العامة عوجلت ٔاثناء وذكّر الرئيس ا5ول أالعضاء ب .57
املشاورات غري الرسـمية وشكر مجيع الوفود عىل ما بذلته من 9ود للتوصل ٕاىل توافق آراء ونتيجة جيدة. وهذه النتيجة 

�لغة أالمهية لفائدة معايق و اع`د معاهدة اجليدة سـمتكن من حتقيق هدف من ٔاهداف الويبو لوضع القواعد واملعايري ٔاال وه
نص قرار ا5ورة Iسـتثنائية للجمعية العامة  عىل ،ٔاثناء املشاوراتٕاىل اتفاق، البرص. واسرتسل الرئيس مشريا ٕاىل التوصل 

5عوة ٕاىل ووزع ذ× النص عىل الوفود جبميع اللغات. ويف تلخيص الرئيس ملضمون القرار، قال ٕان النقطة أالوىل تتعلق �
ديسمرب بعد اختتام ا5ورة  18. وتتعلق النقطة الثانية ٕ�نشاء جلنة حتضريية جتمتع يف 2013عقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو 

. وترتبط النقطة الثالثة �لرتحيب، مع Iمتنان، الرتتيبات الالزمة للمؤمتر ا5بلومايسضع و  بغيةIسـتثنائية للجمعية العامة 
 بطلبؤاما النقطة الرابعة فتتعلق  .2013ّدمت به اململكة املغربية السـتضافة املؤمتر ا5بلومايس يف يونيو �لعرض ا0ي تق

بغية إالرساع ٔاكرث يف العمل القامئ عىل نّص Iج`ع يف دورة خاصة تدوم مخسة ٔا�م يف فرباير اللجنة من امجلعية العامة 
البّت يف احلاجة  اللجنة التحضريية تطلب امجلعية العامة ٔايضا منو  .اقلبلوغ مسـتوى اكف من االتف SCCR/25/2 الوثيقة

. وكام هو متفق عليه، فعبارة "مزيد من العمل" تعين العمل إالضايف ا0ي قد حتتاجه ؤمتراملٕاىل مزيد من العمل هبدف عقد 
هناميكهنا ٔان تقرر  هذه أالخريةاللجنة ٔاو اللجنة التحضريية، ٔاي أن  ٕاىل ٕاجراء مزيد حتتاج  ،هامlو اللجنة ٔاو أ  بنفسها، يه أ

. وتوحض الفقرة أالخرية من نص قرار امجلعية العامة قبل املؤمتر ا5بلومايس أو للمؤمتر ا5بلومايس معدلمن العمل ٕالعداد نص 
يف  نتيجة معل ا5ورة اخلاصة للجنة عىل النص الوارد سـيكوناملقرتح أن Iقرتاح أالسايس للمؤمتر ا5بلومايس 

ٔانه كذ× ومن املفهوم  ا0ي يعّد Iقرتاح أالسايس املؤقت لٔالحاكم املوضوعية للمؤمتر ا5بلومايس. SCCR/25/2 الوثيقة
 جيوز ٔالية دو� عضو وللوفد اخلاص لالحتاد أالورويب التقدم �قرتاحات يف املؤمتر ا5بلومايس.

 مبا ييل: وعىل هذا أالساس، اقرتح الرئيس ٔان تقوم امجلعية العامة .58

تقّرر ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس معين �لتقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق   )1(
. ووالية هذا املؤمتر يه التفاوض بشأن معاهدة 2013البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف يونيو 

شخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات بشأن التقييدات وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص/االٔ 
  ).SCCR/25/2واع`دها (وفقا ملرشوع النص الوارد يف الوثيقة 
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بغية وضع الرتتيبات الالزمة للمؤمتر  2012ديسمرب  18وتدعو اللجنَة التحضرييَة ٕاىل Iج`ع يوم   )2(
يل املقّرر عرضه عىل املؤمتر ا5بلومايس. وسوف تنظر اللجنة التحضريية حني ذاك يف مرشوع النظام ا5اخ

ا5بلومايس الع`ده، وقامئة املدعوين ٕاىل املشاركة يف املؤمتر، ونص مرشوعات ا5عوات، فضال عن أية وثيقة 
ٔاخرى ٔاو أية مسأ� تنظميية متعلقة �ملؤمتر ا5بلومايس. وسـتوافق اللجنة التحضريية ٔايضا عىل Iقرتاح أالسايس 

  امية للمعاهدة.لٔالحاكم إالدارية واخلت

وترّحب، مع Iمتنان، �لعرض ا0ي تقّدمت به اململكة املغربية السـتضافة املؤمتر ا5بلومايس يف   )3(
  .2013 يونيو

بغية إالرساع ٔاكرث  2013وتوّجه اللجنَة ا5امئَة ٕاىل Iج`ع يف دورة خاصة تدوم مخسة ٔا�م يف فرباير   )4(
لبلوغ مسـتوى اكف من االتفاق حول النص، وتوّجه اللجنَة  SCCR/25/2يف العمل القامئ عىل نّص الوثيقة 

التحضرييَة ٕاىل Iج`ع يف هناية اج`ع اللجنة ا5امئة يف فرباير بغية البّت، عند Iقتضاء، يف احلاجة ٕاىل مزيد 
سوف تدعو الوفود  . ومن املفهوم ٔان اللجنة التحضريية2013من العمل هبدف عقد مؤمتر يلكّل �لنجاح يف يونيو 

  املراقبة واملراقبني.

"مرشوع نّص صك دويل/معاهدة دولية بشأن التقييدات  SCCR/25/2وتتّفق عىل ٔان الوثيقة   )5(
وIسـتثناءات لفائدة أالشخاص معايق البرص/أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات" سـتكون يه املواد 

ايس. وسـتدرج اللجنة التحضريية يف Iقرتاح أالسايس أية اتفاقات املوضوعية لالقرتاح أالسايس للمؤمتر ا5بلوم
) ٔاعاله، ومن املفهوم ٔانه جيوز ٔالية دو� عضو وللوفد اخلاص 4ٔاخرى تتوّصل ٕالهيا اللجنة ا5امئة وفقا للفقرة (

  لالحتاد أالورويب التقدم �قرتاحات يف املؤمتر ا5بلومايس.

. وقال ٕانه �لنظر ٕاىل ما ٔابدته الوفود من قدر ا½ال ٔامام الوفود ٔالخذ اللكمة فسحو اع`د القرار عن ؤاعلن الرئيس  .59
 كبري من Iلزتام فٕانه واثق من أن دورة اللجنة يف فرباير سـتلكل �لنجاح.

معل دؤوب. وشكر أيضا مجيع  ملا قام به مناخلاص للرئيس  ؤاعرب املدير العام السـيد فرنسس غري عن شكره .60
ٔانه ال يزال هناك بعض  يدرك بطبيعة احلال روح التوفيق. ومىض يقول ٕان امجليعما ٔابدته من البناءة و  كهتامشار الوفود عىل 

الطريق قبل الوصول ٕاىل ٕابرام املعاهدة، ولكن القرار يشلك خطوة Cمة عىل هذا ا5رب وميكّن اللجنة من حتقيق الهدف، 
 طبوعات.أي حتسني وضعية معايق البرص والعاجزين عن قراءة امل 

 وشكر الرئيس املدير العام وأالمانة مث ٔاعلن عن اختتام ا5ورة. .61

 [هناية الوثيقة]


