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ية حب .1 نة ا7امئة ا نعقدت ا نة ا7امئةملا(ق املؤلف واحلقوق ا<اورة ملعللج رشين ) للجشار إلهيا يف ما ييل  ية وا ثا لعدورهتا ا ن ل
يف، من   . 2011ن يويو 24 إىل 15جنيف 

نفات  .2 شأن حامية ا ية الفكرية أو احتاد برن  ية  نظمة العا ثلون عن ا7ول األعضاء يف ا ملصوحرض _ج^ع  ب مل مل للملكمم
ية، ويه ية وا ناألد تني وأسرت: لفب ساجناجلزائر وأنغوال واألر يا وا منا هرسك وبوسواp وبردوس لل نة وا بو ياك وا تو سـ ل  والربازيل لبلج
نا فا ية صكيوبلغارy وبور هورية ا تارياك وكوت ديفوار وا يا والكونغو وكو ييل والصني وكولو ندا و يكو والاكمريون و شـمجل لتم سـ ب شـ ك

ية وإكوادو هورية ا7و ية وا7امنرك وا هورية كورy ا7ميقرا يكوقربص و مجل مينمج يا وغاp ط ندا وفرسا وغابون وأملا سلفادور و نر وا ن نل فل
يا وإيران  ند وإندو نغارy وا يا والكريس الرسويل و يوpن و سـوا ه ه ي يل نغ ل ية-مجهورية (ن يل إوالعراق و )م اإلسال ئيرندا وإرسا ل

pيك ومو يا ومالوي ومالزيy وا توا تان و يا والكويت وقريغزي يان واألردن و يا وا سـوايطا ن ي سـ ي ل ملكل ل بال نك يامنار و يكو واملغرب و نم
ندا ويجريy والرنوجي وعامن نويوز يل تانو ن هورية مو7وفا كسـ هورية كورy و بني وبوندا والربتغال و مج وراغواي وبريو وا مج ل لفل

هوري سويد وسورسا وا سودان وا يا وا با يا وأ نوب أفر يا و نغافورة وسلو يا و نغال ورص مجلو_حتاد الرويس وا يق يج ل ل ن سـ ن سـ ب يسـ ة فل
سورية و�ال يلعرية ا ل ية وأوروغواي وفزنويال ب تحدة األمر تحدة والوالyت ا يداد وتوغو وتونس وتريا واململكة ا يكند وتر ملن مل ك ي
بويفارية - مجهورية( لا بابوي  )ل يا وز موزا  ). 89(مب

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

ية يف _ج^ .4 تا ية ا نظامت احلكو لوشاركت ا ل ية الفكرية : ع بصفة مراقبممل ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي  )ARIPO(قلمل
نظمة العمل ا7وية )ASBU(بواحتاد إذاعات ا7ول العرية  )AU(و_حتاد األفريقي  لو تجارة  )ILO( م نظمة ا نوب و لومركز ا مجل

ية  ). WTO))(5 ملالعا

ناين األداء  .5 ثلني و فنة ا ملم ية محل )CSAI(جل  )ACB(وا<لس األمرييك للمكفوفني  )APP(اية الربامج نسـوالواك¸ الفر
هادئ لإلذاعة  يط ا يا وا لواحتاد آ حمل ناين األداء  )ABU(سـ ية  ية ا ية الو لفوا ملكسـيك ن ئات ) ANDI(طمجلع ية  ية الرباز يوا يل لهمجلع

تلفزيون  بث عرب الراديو وا لا ية  )ABERT(ل تجارية يف أورو )IQSensato(مجعو تلفزة ا ية ا لو ل نظامت  )ACT (مجع ية  مو مجع
بناين األداء األورويني  سة )AEPO-ARTIS(ف  وا<لس الربيطاين  Beneficent Technology, Inc. (Benetech)سومؤ

رشية حلق املؤلف  )BCC(حلق املؤلف  قورابطة أورو الوسطى وا متع ) CEECA(ل ومركز إدارة ) CIS(<ومركز اإلنرتنت وا
ناين األداء  نظرو) CPRA(فحقوق  ية للمكفوفني وحمدودي ا ية للرتية _ج^ نة الو لا ع ن قللج ناعة  )CNPSAA(ط ية  صو مجع

ية وأØزة _تصال  بات اإللكرتو ناحلا بحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف ) CCIA(سـ احتاد ديزي ـ  و)CRIC(لومركز ا
ية  سة احلدود اإللكرتو نمؤ بات )EFF(س ية  سة املعلومات اإللكرتو ت، ومؤ ن  للبث، و_حتاد األورويب )eIFL.net(للمكس

)EBU( شخيص برصي ا سمعي ا سخ ا شرتكة  يات اإلدارة ا ل، و_حتاد األورويب  ل ل ن مل ، والرابطة )EUROCOPYA(للمجلع
بة القانون  لطلاألوروية  نون املرية )ELSA International(ب نانني األورويني  ئ، ورابطة ا للفب تويو ) EVA(لف سة  لومؤ ي جس

ية وحق املؤلف  ،)FGV(فارغاس لربازيل  نا ية ا ية لقانون ا ية األملا عوا لص ن تو_حتاد األمرييك الاليين  ،)GRUR(مللكمجلع
ناين األداء  بريي  لفاإل ية الفكرية)FILAIE(ي ية ماليك حقوق ا سة الكوكب اجلامع، و مللك، ومؤ مجع ية ا7وية )IPO( س ل، وا مجلع
ية الفكرية  ية ا7وي)AIPPI(مللكمحلاية ا ل، وا تدامة  ،)IBA(ة للمحامني مجلع ية ا تجارة وا سـواملركز ا7ويل  من مللل ، )ICTSD(لت
تجارة ا7وية  لوغرفة ا يقى )ICC(ل نارشي املو سـ، و_حتاد ا7ويل  ثلني )ICMP(ل و_حتاد  ،)FIA(للمم، و_حتاد ا7ويل 

يات موزعي األفالم  تجي األفالم )FIAD(مجلعا7ويل  يات  ن، و_حتاد ا7ويل  يات  ،)FIAPF(ممجلع مجلعو_حتاد ا7ويل 
بات ومعاهدها  يني )IFLA(ملكتا ساخ )FIM(سـيق، و_حتاد ا7ويل للمو ية حبقوق _ نظامت ا ن، و_حتاد ا7ويل  ن سـتللم ملع

)IFRRO( ناعة الفونوغرامات يا والطب )IFPI(لص، و_حتاد ا7ويل  نولو نارشين يف جمال العلوم وا ج، وا<موعة ا7وية  لتك لل ل
)STM(،  نارشين ية ا7وية  للوا ل يديو )IPA(مجلع متع اإلنرتنت للف، و_حتاد ا7ويل  بات حلق املؤلف )IVF(جمو ملكت، ورابطة ا
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)LCA( ية ëي ية األفالم ا ئ، و يان )MPA(لسمجع تجارية يف ا ئات _ذاعة ا ية  ية الو ل، وا ل ي ن همجلع ، و_حتاد )NAB-Japan(لط
يجريyالوطين للمكفوفني ية  ن و ئات اإلذاعة )NFB ( للمكفوفنيمجع ية  شام ية أمرياك ا ي، و ل ل ية ، )NABA(لهمجع نظمة الو نوا طمل

ية للمكفوفني رشاكت يف قطاع _تصاالت )ONCB( يلالرباز يات وا ية  نظمة أمرياك الال ل، و للجمع ني هد  ،)TEPAL(تم ملعوا
ية للمؤلفني )RNIB( الوطين املليك للمكفوفني ية الربتغا ل، وا ية للمكفوفني)SPAUTORES(مجلع يا الو نوب أفر ية  ن و طمجع يق ، ج

ية  yضوحتالف أحصاب احلقوق الر)SROC(،  ثالث بكة العامل ا لو سـهتلكني عرب األطليس )TWN(شـ تدى حوار ا مل، و من
)TACD(بث اإلذاعي أل، و_حتاد ا  ،)ULAC(ت، و_حتاد األمرييك الاليين للمكفوفني )UAR-URTNA(للفريقي 

بكة _حتادات  يا، _حتاد العاملي للمكفوفني أرؤية  ،)UNI-MEI( فرع وسائل اإلعالم وعامل الفن وقطاعاته -لا7وية شـو لسرتا
)WBU( )64 .( 

تاح ا7ورة تاح ا7ورةا تاح ا7ورةا تاح ا7ورةا      ففففتتتتا

نة .6 رشين  ية وا ثا تح ا7ورة ا يع الوفود وا للجرحب املدير العام  ن ل ت لعجبم ية حبق املؤلف واحلقوق ا<اورة ف . ملعنا7امئة ا
ناول ا7ورة  سائل ùمةسـتتو بوعات عىل جدول . مأربع  تعلقة بصعوبة قراءة ا يدات ا ناءات وا تعلق ال ند ا ملطوأدرج ا مل ي ت مل لتقب ث سـ ل

تعلقة ألشخاص غري القادرين . 2011ن يويو 17 إىل 15األعامل من  يدات ا ناءات وا ملوشكر املدير العام، خبصوص _ ي لتقت ث سـ
ش بوعات، املقرتحني األربعة  ملعىل قراءة ا توصل إىل ملط ية، هبدف ا هر املا شات اليت أجروها يف األ نا لاريع الصكوك، عىل ا ض ق شمل

ية. ّاتفاق عىل نص موحد بالغ األ مهوأعرب عن أم� يف إحراز تقدم يف هذا ا<ال ا ناءات . ل سأ¸ _ تثوقد تقرر طرح  سـم
سات الرتبوية بات واحملفوظات واملؤ بة  يدات األخرى، ال سـ�  سوا ت سـ للمكي لنتق بلل بوع ا شة خالل األ نا ملق،  سـ ق ناول . للم لتو

ندا  يا و نوب أفر شة مروحة من الو�ئق، مبا فهيا مقرتحات وفود لك من  نا بث، تطرح ل�راسة وا ئات ا كسأ¸ حامية  ق مل ل ي يقم ج ُ ه
ية اليت نظمت يف ية اإل تاجات احللقات ا7را تاجئ وا ناول  يان، فضال عن ورقة األمانة، اليت  ّوا ُ مي سـ ت ن ت قلل ن سـت  هذا الصدد، والورقة ً

يد  ندر غرازيويل"لسـاليت أعدها ا بوع الفائت "لكسـا بث، وتاجئ اج^ع انعقد األ شأن ا ية  شاورية غري الر ية ا سـ، ريس ا ن ل ب مس ت للعمل ئ
سأ¸ سربغ حول هذه ا مليف جوها يه . ن برصي، يراد مهنا تو سمعي ا ناول موضوع األداء ا توفر عدد من الو�ئق اليت  جو ُت ل ل ت ي

شات نا قا ية مل ند، فضال عن ويقة  يك وا ية والربازيل وا تحدة األمر يل وتضمن مقرتحات تقدمت هبا وفود الوالyت ا ث ه سـ مل حتلت ًملك ل يك
توحة شاورات ا يات ريس ا ية وتو ية اإل تاجات احللقات ا7را ملفتاجئ وا ئ ملن ص مي سـ ت قلن سـ بالغ . ل لوأعرب املدير العام عن تقديره ا

نانه  يدس "ئلريسللسـيد امتوا ية حبقوق املؤلف "لجواك  سة داخل األوساط ا7وية ا ناخلارج ا/ي شلك حبد ذاته مؤ ل ملعس ّ . 

يه pيهاب الريس و pيهاب الريس و pيهاب الريس و pتخخخخاب الريس و تا تا تا ببببا ئئئئئئئئ     نننن

بني للريس .7 pنة و ية  تخاب ريس ل�ورة احلا ئتح املدير العام ب املقرتحات ال ئ ئف للج ل  . ن

بل انعقاد .8 متعوا  سقني ا يوية، إىل أن ا تان مس ا<موعة اآل قوأشار وفد  ج ن سـ ملسـ سأ¸ الرئاسة لفرتة ك شة  نا م ا7ورة  ق مل
ية حبقوق املؤلف . 2013ـ2012 نة ا7امئة ا يك لرئاسة دورات ا يح ا شاورات، تر نواقرتح الوفد، عقب هذه ا للج سـ شـ ملعمل ملك

ية حبقوق املؤلف واحلقوق ا<اورة يف  2011واحلقوق ا<اورة يف عام  نة ا7امئة ا يا لرئاسة دورات ا يح زا نوتر للج ب ملعشـ م
 . 2012 امع

شأن pئيب الريس .9 تان عام إذا اكن 7يه أي اقرتاح  ئوسأل املدير العام وفد  ب  . كسـ

يابة الريس .10 هم أن الصني رحشت  تان بأنه  ئوأجاب وفد  نف لسـ  . ُك

يد .11 تخاب ا توافق عىل ا يون، أنه مت ا سقون اإل تلفة اليت عقدها ا ي) لالج^عات ا تج املدير العام،  سـوا ن ل مي ن ) حص لت قلسـ مل  ن
يك ("مانويل غويرا زامارو" سا للعام ) ملكسـا ًر سفري  2011ئي تون مواب"لوا يد 2012للعام  "لينغدار تخب ا سـ، عىل أن  لي ُن
شاو" تيو  يدة "كسـ ساندرا غرازيويل"لسـ من الصني وا بني للريس"ليكأ p ئ من سورسا ئ  . ي
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توأعرب وفد فرسا، مس ا<موعة ء،عن ارياحه لألسامء املقرتحة للرئاسة .12 شاورات . ن ويابة الرئاسةن ملوذكر الوفد بأن ا ّ
ية معممة بل إىل آ توصل يف ا يني الرؤساء ومتىن أن يمت ا شأن إجراءات  لجارية  ل تع  . ملسـتقب

يه يف  .13 توصل إ تان ا/ي يعكس _تفاق ا/ي مت ا يان وفد  ية،  ب�ان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر لوأيد وفد  ل سـ ب كل يق يق ج ّ
سابقة، يات للعام لاملفاوضات ا توافق عىل ا يث مت ا سم  لتل يا، من دون 2012، عىل أن يكون املرحش للعام 2011ح مب مرحش زا

يار pئيب الريس ية ا ئإجناز  ت  .خمعل

يد  .14 تقرير ودعا ا سـواقرتح املدير العام تدوين املداخالت يف ا  .  إىل ترأس _ج^ع"مانويل غويرا"لل

يق ل�ول األ .15 نانه ا لعموعرب الريس عن ا مت ئ يةّ سائل لغة األ شـهتا  نا نة خالل  ثقة لرتأس ا ته ا مهعضاء اليت  مل ق للج ل منح وقال . م
مت) ية وإنه يعي متام الوعي الصعوت ا شاغل ا<موعات اإل حملإنه ممل  مي قلمب وأشار إىل الزتامه الاكمل بضامن رئاسة شفافة وغري . ّ

ندوبني املو ندوب من ا تام ملواقف لك  ملنحازة، واحرتامه ا مل تطلب أقىص . قرينم ية  تاجئ إجيا توصل إىل  ترب كذ6 أن ا يوا ب ن ل ع
يع الوفود بل  تعاون من  مجحدود ا يع الوفود . قل يات ومواقف  هر عىل توفري ا7مع الاكمل لرتمجة  مجودعا الريس األمانة إىل ا متن س لئ

ية شالك  بة ألية  نا نوإجياد احللول ا م سـ نانه الصادق للريس. فمل تام عن ا ئوأعرب يف ا ت يد مخل يدس"لسـ اخلارج، ا ، ملا أداه "لجواك 
نة ا7امئة نذ انعقاد ا7ورة األوىل  للجمن معل   . م

ية  ا7ورة  ا7ورة  ا7ورة  ا7ورة اع^د جدول أعاملاع^د جدول أعاملاع^د جدول أعاملاع^د جدول أعامل ثا ية ا ثا ية ا ثا ية ا ثا نا نل نل نل رشينل رشينوا رشينوا رشينوا         لعلعلعلعوا

ثاقرتح الريس اع^د جدول األعامل الوارد يف الويقة  .16  . SCCR/22/1 Prov.ئ

ند .17 ية، إضافة  ند، مس مجموعة جدول أعامل ا بواقرتح وفد ا من لته نة ا7امئة ل ثال ا للج خاص عىل جدول األعامل لكفا¸ ا مت
بوللقرار ا/ي  ية العامة للو ياختذته ا بو ف� 2010 عام مجلع ئات الو يع  ية داخل  يذ جدول أعامل ا يق  ية ا ي خيص آ ي مج من سـ هل لتن لتنف لت

ية نة . ملعنا ـي أن معل ا بد للجومن ا ياتهتمربطهيل ية وتو ص جبدول أعامل ا ية وبدا من الرضو. لتمن نظر يف  نة ا7امئة أن  كيفري  ت للج
ية ال شأن إىل ا شطهتا وأن ترفع تقريرا هبذا ا ية يف أ مجلعدمج جدول أعامل ا ل ن ًمن بولت ب) للو يعامة ا تعلق بإجُواقرتح ف�. ملق راءات ي 

تفاء  تقارير _ كإعداد ا يث ال يأخذ نقاش هذا املول ئات األخرى،  متدهتا ا حبباع املامرسات اليت ا ي لهت ثري من الوقت، ع لكضوع ا
بارشة يطة و بقى األمور  ية املدرجة عىل جدول األعامل وضامن أن  شات املوضو نا يصه  سن  ما سـ ت ع ق للم ختص بتح سامح . ملسـ بغي ا لو ني

نظر فهيا ية العامة  ند من جدول األعامل، ورفع آراهئا إىل ا شأن هذا ا للللوفود بإبداء الرأي  مجلع ب ند . لب يه، اقرتح الوفد إدراج  بو عل
ند 10جديد حتت الرمق  ند 9لب عىل جدول األعامل، بعد ا ياغة نص ا برصي، عىل أن تكون  سمعي ا تعلق حبامية األداء ا ب ا ص ل ل لمل
تايل نحو ا لعىل ا هام: "ل ية ذات الص)سإ يات جدول أعامل ا يذ تو نة ا7امئة يف  من ا ص لتللج  ". تنف

شأن _قرتاح ا/ي تقدم به وفد .18 يقات  تح الريس ب ا بو لتعل ئ ند إضايف عارش عىل جدول ف تعلق بإدراج  ند وا ب ا مل له
هام: "األعامل يكون نصه اكآليت يذ سإ نة ا7امئة يف  تنف ا يات لاللج ية من صتو يةملعنا  ".لتمنجدول أعامل ا

شلك عام، كام يرد يف الويقة  .19 ثوأشار وفد فرسا، مس ا<موعة ء، إىل أن ا<موعة جاهزة الع^د جدول األعامل  ب ن
SCCR/22/1 Prov. .ند عارش جديد ند إدراج  شاور مع ا<موعة ء حول اقرتاح وفد ا تاج إىل ا بوأوحض الوفد أنه  ه ت لحي . ل

ند  يث يغطي ا بواقرتح وفد فرسا تعديل تريب جدول األعامل  حب لن ند 9ت ناول ا برصي، و سمعي ا ب األداء ا ي ل لل بث، يف 8ت ئات ا ل  هي
ند  ناول ا بحني  لي نا 7ت يدات و_ تثا سـي  . ءاتلتق

تفويض  .20 نة ا7امئة، الزتاما مهنا  ند ورأى أن عىل ا يوية، اقرتاح وفد ا ب�ان اآل تان، مس مجموعة ا بوأيد وفد  للج ه سـ ل ًسـ ل ك ّ
ية يذ جدول أعامل ا شأن ما تؤديه من معل  ية العامة  ية العامة، أن ترفع تقريرا إىل ا منا ب مجلع لتمجلع لتنف تان بأن اقرتاح . ً كسـوأفاد وفد 

يةنوفد فر شة مضن ا<موعة اإل نا تاج إىل  ميسا  ق قلحي  . م
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ند خاص عىل  .21 ية، والقائل بإضافة  ند، مس مجموعة جدول أعامل ا بوأيد وفد الربازيل _قرتاح ا/ي تقدم به وفد ا من لته ل ّ
ية يات جدول أعامل ا يذ تو ناول  منجدول األعامل حول رفع تقرير  ص لتي نف يقا عىل اقرتاح وفد فرسا، لف. تت نو ت وفد الربازيل إىل ًتعل

نود  تصدر هذا املوضوع  بهتا يف أن  برصي عن ر سمعي ا تعلقة ألداء ا شاورات ا هم أن بعض الوفود أعربت خالل ا بأنه  ي غ ل ل مل مل ف
توصل إىل اتفاق حول وضع  ناءاتتجدول األعامل لكن الوفود مل  يدات و_ تثا سـي ندا أخريا عىل جدول األعامللتق  ً ً  . ب

ي .22 ترب وفد سلو نوا تاج إىل املزيد فيع ند  يق، أن اإلضافة اليت اقرتIا وفد ا حتا، مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا ه لبلط ل
تعديل شأن هذا ا توصل إىل توافق  ية، نظرا لعدم ا نقاش بصفة غري ر لمن ا ب ل مس وأعلن الوفد أنه ميكن اع^د جدول األعامل يف . ًل

 . مرح) الحقة

يا، مس  .23 نوب أفر يق وأيد وفد  ج ند، ّ ند جديد عىل جدول األعامل وفقا ملا اقرتحه وفد ا ية، إضافة  ب�ان األفر همجموعة ا ب لل ً يق
شأن _قرتاح ا/ي تقدم به وفد فرسا ية  شاور مضن ا<موعة اإل نيف حني أعرب عن احلاجة إىل مزيد من ا ب مي قلت  . ل

ند رمق  .24 ته العامة وإضافة ا بواقرتح الريس اع^د جدول األعامل  ليغ بص ند10ئ  .له ا/ي تقدم به وفد ا

بويفارية–مجهورية (وأمل وفد فزنويال  .25 ل ا يده لالقرتاح ا/ي تقدم به ) ل ية العامة وأعرب عن تأ يأن يمت احرتام تفويض ا مجلع
ية ند، مس مجموعة جدول أعامل ا منوفد ا لته سأ¸ جدول األعامل. ل شأن  شورة  بو ا شار القانوين للو سدي ا مكام متىن أن  ب مل ي ت  . ملسي

نة جدول األعام .26 بل ا نه اقرتح أن  بو يف هذا الصدد،  شار القانوين للو شارة ا للجوأقر الريس حلاجة إىل ا ي ت تقت لك سئ ملس ل ّ
ند هته العامة وإضافة اقرتاح وفد ا ليغ نود جدول األعامل يف مرح) الحقةبص ية، وحتديد تريب  ب، مس مجموعة جدول أعامل ا تمن  . لت

ند حل هذ .27 نة قدما يف له واقرتح وفد ا بل أن متيض ا يوم،  هر ذ6 ا تعقد بعد  سة العامة اليت  سأ¸ يف ا ًه ا للج ل سـ جلل قمل ظ
ها  . لأعام

يا .28 نوأيد وفد فرسا، مس ا<موعة ء، _قرتاح ا/ي تقدمت به سلو فين ّ . 

نة جدول األعامل .29 متد ا يق، أن  يا، مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا للجواقرتح وفد سلو بلط تعن ل شلك في ب األصيل 
تعديالت يف مرح) الحقة ناقش ا لمؤقت، عىل أن   . ت

ية(ّوأيد وفد إيران  .30 مهورية ـ اإلسال ية) مج يويةلتمنموقف مجموعة جدول أعامل ا ند سـ وا<موعة اآل ترب أن إضافة  ب، إذ أنه ا ع
ية العامة، كام حددته عام  ند إىل تفويض ا مجلعجديد عىل جدول األعامل  تس  . 2010ي

تقدم يف ّوأيد و .31 شأن اع^د جدول األعامل وا شات  نا يق ا بت يف إماكية  شار القانوين  يا اللجوء إىل ا لفد اسرتا ب ق مل تعل ن ت ليل ملس
نود األخرى شة ا بنا لق  . م

شأن .32 شاور يف هذا ا سحا يف ا<ال أمام ا لواقرتح وفد أنغوال أخذ اسرتاحة قصرية  ت لف ً . 

تقدم يف العمل .33 ترب الريس أنه من الرضوري ا لوا شار ئع شلك عام، مث طلب إىل ا ت واقرتح اع^د جدول األعامل  ملسب
 . القانوين أخذ اللكمة

ية عىل جدول األعامل واع^د جدول األعامل يف  .34 نود املوضو شة ا نا نة _تقال  شار القانوين إنه حيق  عوقال ا ب ق مل ن للج لت ملس
 . مرح) الحقة

سائل املو .35 يجريy اقرتاح _تقال إىل ا ملوأيد وفد  ن ن يةّ  . عضو
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شلك مؤقت .36 نة  شأن مواص) أعامل ا سابقني  يك _قرتاحني ا بوأيد وفد ا للج ب ل ملكسـ ّ . 

ند  .37 ية اع^د جدول األعامل حىت ا تحدة األمر ب واقرتح وفد الوالyت ا لمل نود جدول األعامل اكمال إىل 7يك ً وترك اع^د  ب
 . مرح) الحقة

بويفارية - مجهورية( وأشار وفد فزنويال .38 لا بدأ املفاوضات من دون اع^د جدول األعامل، إىل أ) ل نة أن  تنه ال ميكن  للج
ية تحدة األمر يكوأيد اقرتاح الوالyت ا مل ّ . 

نود من  .39 بل ع^د ا يع أن  ية، بأن ا<موعة ال  ب�ان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر بوأفاد وفد  تط لل تقسـ يق يق  6 إىل 1تج
شة نا بارشة  تاحه  نه أبدى ا قفقط،  مب للم نف سائل لك يةمل ا  .  والعودة إىل جدول األعامل يف مرح) الحقةعاملوضو

شأن ا .40 نقاش  تح ا يل اع^د جدول األعامل إىل مرح) الحقة، و بوأكد الريس عىل تأ ب لل ف ج ئ شري إىل الويقة 4د نّ ث، ا/ي  ي
ية جديدةSCCR/22/13 رمق نظامت غري حكو شأن اع^د  م  م  .ب

ية جديدة نظامت غري حكو ية جديدةاع^د  نظامت غري حكو ية جديدةاع^د  نظامت غري حكو ية جديدةاع^د  نظامت غري حكو ماع^د  مم مم مم     م

بث بصفة مراقب وافق .41 ندية  سة ا نة عىل اع^د املؤ للت ا ه س نة ا7امئةمؤقتلللج  .للج 

نة ا7امئة ا رشين  نة ا7امئة ااع^د تقرير ا7ورة احلادية وا رشين  نة ا7امئة ااع^د تقرير ا7ورة احلادية وا رشين  نة ا7امئة ااع^د تقرير ا7ورة احلادية وا رشين  ململململاع^د تقرير ا7ورة احلادية وا للج للجلع للجلع للجلع     ا<اورةا<اورةا<اورةا<اورة    ععععننننية حبق املؤلف واحلقوقية حبق املؤلف واحلقوقية حبق املؤلف واحلقوقية حبق املؤلف واحلقوقلع

رشوعا .42 شأن  يقات جوهرية  مقرتح الريس بأن تقوم األمانة، يف حال عدم وجود  ب تعل رشين  ئ للجنة لعا7ورة احلادية وا
تعديل حىت �رخي SCCR/21/12 Prov. ثا7امئة، الوارد يف الويقة ية واقرتاحات ا يحات ا نظر يف ا ل،  ن تصح لتقل ل

 .2011 نيويو 24

رشين .43 نة تقرير ا7ورة احلادية وا متدت ا لعوا للج  . ع
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ياpت العامة  ياpت العامة ا ياpت العامة ا ياpت العامة ا     للللببببا

يةوعة مجمئسأل الريس  .44 ب�ان األفر يقا تقدمي الويقة  ل تعدادها  ثعن ا ل تضمن اقرتاح SCCR/22/12سـ ب�ان وعة مجمت، اليت  لا
ية بوعاتيقاألفر ناءات اليت تالمئ األشخاص غري القادرين عىل قراءة ا يدات و_ شأن ا ملط  ت ي ثب سـ  . لتق

رشين  .45 رشوع _قرتاح املعروض خالل ا7ورة احلادية وا ثابة مراجعة  يا أن _قرتاح هو  نوب أفر لعوأوحض وفد  مل مب يق ج
توافق علهيا العام املايضّوأك. للجنة ا7امئة سأ¸ مت ا نظر يف أي  لد الوفد أن _قرتاح ال يريم إىل إعادة ا م واكن _قرتاح األصيل . ل

يه تعديالت  يك، مع إضافة بعض ا رشوع املعاهدة ا/ي تقدم به الربازيل وإكوادور وراغواي وأيده ا علتوT من  ل سـ ملكسـ مم ً . 

بوي -  مجهورية( وأبدى وفد فزنويال .46 لا ياpت العامة) فاريةل بدء  بشكواك حول طريقة العمل واقرتح ا لل ً . 

نوأيد وفد فرسا، مس ا<موعة ء، .47 ياpت العامة ّ بدء  باقرتاح ا  . لل

سؤال عىل  .48 لورشح الريس أنه طرح هذا ا يةوعة مجمئ ب�ان األفر يقا سار عن _قرتاح ا/ي تقدمت به  ل سـتفمن ب _
تح فا<موعة مؤخرا، مث  ياpت العامةً  . لب ب ا

تاجئ  .49 توصل إىل  ثري من العمل ومتىن أن  تظرها ا نة  يوية، بأن ا ب�ان اآل تان، مس مجموعة ا نوذكر وفد  ت ي للج سـ ل لكسـ ن ك ّ
ية نا ب�ان ا تقدمة وا ب�ان ا بة  ية  يع ذات األ شأن املوا ية  مإجيا ل ل مل لل سـ مه ض ب سأ¸ . لنب موأشار الوفد إىل أنه أحاط علام، يف   هيئاتً

بث، لويقة  ثا تاجئ حلقات العمل املعقودة عام SCCR/22/9ل تعلقة  بن ا بث2010مل ّورحب الوفد كذ6 . ل حول موضوع ا
شأن موضوع حامية 2011الج^ع غري الرمسي املعقود عام  شاوري ا/ي  هيئاتب  هم أن _ج^ع ا نوها إىل أنه  بث،  تا لل ف ًم

يح يط ùمة تو يون قد أ يه خرباء  ضشارك  ن تقن ية العالقة، املربطة حبامية ف سائل ا ت ا ن باع مهنج قامئ عىل  هيئاتلتقمل بث،  تا ل
بو يف عام  اإلشارات، ية العامة للو يكام أوعزت ا يده. 2007مجلع يد عىل تأ تأ يوية ا يوأعادت ا<موعة اآل ك ل توصل إىل معاهدة اسـ ل ا

بث  ئات ا ئات اإلذاعة و لمحلاية  ي هي ثت. يديلتقل ملعىن الاكبله يوية، ف�حو سمعي  خيص حامية األداسـ ا<موعة اآل لء ا
ها 7راسة املعاهدة املقرتحة نة عىل مواص)  برصي، ا معلا للج نادا إىل الويقة . ل نة ا7امئة، ا تعني عىل ا ثو س للج ًي  SCCR/22/10ت

شاورات غري ال نجز خالل ا ملوالعمل ا سمعي مل شأن حامية األداء ا ية  لر ب برصي، اليت انعقدت يف مس جا نيف ل
ية2011 أبريل 14و 13 يف يات خالل ا7ورة احلا تو نظر يف _قرتاحات اجلديدة وأن تقدم ا ل، أن  ص ل ًوأحاطت ا<موعة علام . ت

هود  ية، فضال عن ا تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا جلالقرتاحات اجلديدة اليت تقدمت هبا وفود لك من الربازيل وا ًيك مل سـ ملكه ل
ند اليت بذلهتا وفود لك من  شرتك خبصوص ا توصل إىل اقرتاح  ية  تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا با م لل مل سـ له يكملك ، معربة عن 12ل

ية يف هذا الصدد تاجئ إجيا توصل إىل  ها يف ا بأ ن ل شطة وضع املعايري اليت . مل ترص أ ية يف ماكن أال  نورأت ا<موعة أنه من األ تقمه
س ية الفكرية  بو عىل حقوق ا حفتضطلع هبا الو منوy أوسع نطاقامللكي يا و ياقا اج^ ًب، بل أن تعكس  ًً ت ع سعي إىل . ُسـ لوأضافت أن ا

تطلب وجود إطار حيفظ اإلطار العام ييق توازن أكرب  شأن . حتق نة ا7امئة  بوأعرب الوفد كذ6 عن تقديره للعمل ا/ي أدته ا للج
توا ية حامسة يف احملافظة عىل ا تىس أ يدات، ا/ي ا ناءات وا ل_ مه ي كت لتقث بارشة العمل . زنسـ تعدادها  ملوأشارت ا<موعة إىل ا سـ

يك، و_قرتاحات األخرى اليت يوراغوابشأن اقرتاح املعاهدة ا/ي تقدمت به وفود لك من الربازيل وإكوادور  ملكسـ وا
سابقة شات عىل أمل أن حترز . لطرحت خالل ا7ورات ا نا ناءة يف ا شاركة  شاركة  تطلع إىل ا معوقالت إهنا  ق مل ب م مل لية وضع ت

تقدم املطلوب يدات، ا ناءات وا ياري اخلاص ال لاإلطار ا ي ت لتقملع ث ناءات . سـ شأن _ تطلع أيضا إىل إمتام املفاوضات  تثويه  ب سـت ً
يدات لألشخاص العاجزين عن و بوعاتقراءةلتقيا . ن وا7عوة إىل مؤمتر دبلومايس الع^د صكوك قانوية يف هذا الصددملط ا

شمل جماالت وأعربت ا<موعة يف الو يدات اليت  ناءات وا سائل _ نة ا7امئة  ناول ا ها يف أن  نه عن أ تقت  ي ت م للج ت لتقي ث ت سـمل ع
ياسات العامة تعلق  سـأخرى  ها يف . لت يا يف أداء  نة هنجا  نهتج ا ياق أن  يوية يف هذا ا معلوأيدت ا<موعة اآل ًت سلً للج سـ سلسـ تل

بل  . ملسـتقا
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تحد� مس مجموعة  .50 ًوأعاد وفد فزنويال،  تعاون يف إطار العمل املزمع م ته ا يد عىل ر تأ ية والاكرييب، ا لب�ان أمرياك الال ب ك ل غي نت
يق . إجنازه تلفة، و سائل  توصل إىل إجامع حول  نة ا7امئة ا يح  حتقوأكد جمددا عىل الزتامه ضامن إحراز تقدم ملحوظ  خمت م ل للج ي ً

يع أحصاب املصاحل سن وتود مجموعة ب�ا. مجتوازن يعود لفائدة عىل  ية والاكرييب إحراز تقدم حنو اع^د معاهدة  ّن أمرياك الال حت ني ت
برص والعاجزين عن  يفي ا نفاذ لفائدة األشخاص  لإماكيات ا ضع ل بوعاتن تقدم امللحوظ ا/ي أحرز يف ملطقراءة ا تربت أن ا ل وا ع

ية لغة تيس أ يدات،  ناءات وا مهجمال _ ي يكت لتقث يح . سـ لومن شأن اع^د املعاهدة أن  نفاذ إىل يت ساكن ا تضعفة من ا لئات ا ل ملسـ لف
بادهئا، مبا أهن. املعارف تحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و ية األمم ا بادئ اتفا موتربط املقرتحات ارباطا ويقا  ملق مب ث ت ًت  تدعو اً

ية سان واحلرyت األسا ساوي حبقوق اإل تام وا تع ا سـإىل تعزيز ا ن ت ل ملمت ية وشددت مجموعة ب�ان أمرياك الال. ل مهية والاكرييب عىل أ ني ت
ب�ان يع ا تصادية يف  ية و_ ية _ج^ يح تقدم ا ية  لحامية حقوق املؤلف واحلقوق ا<اورة بصفهتا أدوات أسا مج ع من ت قسـ وتقدمت . لتت

شكر خاص لوفود الربازيل وإكوادور  توصل إىل توافق بني ا7ويوراغوابا<موعة  هود اليت بذلهتا  يك عىل ا لل وا جلسـ ل ملك
تقدم حنو إبرام معاهدة شأن ا لاألعضاء   . ب

توحة وغري  .51 شاورات  نظمي  هود اليت بذلهتا األمانة  ية، عىل ا ب�ان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر مفوأثىن وفد  جل يق يق مج ت لل
ية  تتر سمعي مس سأ¸ حامية األداء ا لناول  برصي وم بث بني هيئاتلا شاورات عززت أ. 2011 أبريل 15 و13ل ا ملهذه ا مهية ف

ناو¸ سائل ا تا يةوعة مجموتظل . ململ ب�ان األفر يقا برصي  ل سمعي ا شأن األداء ا ليف هذا الصدد، تدمع العمل عىل إجناز املعاهدة  ل ب
شأن حامية  ي) ل�فع قدما ملفاوضات  بوإجياد و بث هيئاتًسـ ناهنا لوفود لك من _حتاد . لا متوأعربت ا<موعة كذ6 عن ا

ية حبقوق املؤلف األورويب والوالyت ا نة ا7امئة ا تحضري 7ورة ا تضافهتا اج^عات ا ية والربازيل ال نتحدة األمر للج ل سـ ملعمل يك
يةوعة مجموشاركت . واحلقوق ا<اورة ب�ان األفر يقا ية مع مقديم _قرتاحات  ل شاورات غري الر ية يف ا ناءة وإجيا مسشاركة  مل ب ب م

ناءات وا تعلقة ال ثالثة األخرى ا لتقا تث مل بوعاتييدات لفائدة األشخاص العاجزين عن سـل تعاون . ملطقراءة ا ناخ ا سود  لوأمل أن  مي
سات  ية ومؤ سات الرتبوية وا ناءات املالمئة للمؤ يدات و_ ناقش ا ب)، حني  ساإلجيايب هذا يف ا7ورات ا مي س ت ي لتعلس ث ت سـملق لتق

بحوث واألشخاص من ذوي اإلعاقات األخرى ب�ان األفروعة مجموقدمت . لا يا ثهذا الغرض الويقة  قيةل نوان SCCR/22/12ل بع 
تعلمي  " سات ا يدات لفائدة األشخاص املعاقني ومؤ ناءات وا شأن _ بو  لرشوع معاهدة الو س ي ت ب تقي لم ث بات ودور وسـ بحث وا تا ملكل

نة ا7امئة" احملفوظات للجنظر فهيا ا رشوع املعاهدة ا/ي تقدمت . لت ثابة مراجعة  ملوتأيت الويقة  مب يةوعة مجمبه ث ب�ان األفر يقا خالل  ل
نة  رشين  للجا7ورة ا سابقة ). SCCR/22/11ثالويقة (لع نة يف دورهتا ا متدته ا رشوع متلصا من العمل ا/ي ا شلك ا لوال  للج عي ً مل

يةوعة مجمبل يوحض موقف  ب�ان األفر يقا يةوعة مجمًوأخريا، أفادت . ل ب�ان األفر يقا ناءة  ل شاركة  تطلع إىل  ببأهنا  م توصل إىلوت  لا
ثالثة املدرجة عىل جدول األعامل ية ا نود املوضو شأن ا لاتفاق  ع ب  .لب

شأن .52 شاورات  ها  بوشكر وفد فرسا، مس ا<موعة ء، األمانة عىل  م برصي و حاميةتنظمين سمعي ا ل األداء ا بثهيئاتل . ل ا
نا ية اليت  شاورات غري الر تواكن العديد من أعضاء ا<موعة قد شاركوا بصورة فعا¸ يف ا مس يدات املالمئة لألشخاص مل لتقيولت ا

بوعاتالعاجزين عن  تلفة ملطقراءة ا تقارب بني _قرتاحات ا يع ا شرتكة و ية  توصل إىل أر يا مهنم   ،) ل شج م ض لل تسع تيس . ً تكو
مترب  ية العامة القادمة يف  ية لغة نظرا النعقاد ا نة ا7امئة أ ية  سبا7ورة احلا مجلع مه للج  عن الزتاùا وأعربت ا<موعة ء. 2011ًل

سني نفاذ األشخاص العاجزين عن  يق  تحا بوعاتبلعم ية مبوجب حق  ملطقراءة ا نفات ا برص إىل ا يفي ا حملموغريمه من  ملص ل ضع
ب�ان األعضاء يف ا<موعة ية يف ا ية والو رشيعات اإل لاملؤلف، كام تعكس ا ن طمي قلل توصل حلل . ت ها إىل ا لوأعربت ا<موعة عن  تطلع

بق يف أكرب فعال ورسيع من أجل رشيع  نوع من ا يع هذا ا يف عرب احلدود، فضال عن تو ساق قاب)  ناقل أ سري  يط  ل سـ ي ن ت لي تل تك ًت لل
ب�ان هود اليت . لعدد ممكن من ا بغي أن تواكب Øوده ا تدى أحصاب املصاحل ا/ي  هم ا/ي يؤديه  جلوشددت عىل ا7ور ا ن يمل من

نة ا7امئة لوضع  ها ا للجبذ تعني عىل ا. املعايريلت توصل إىل للجنة، ف�يو برصي أن تضاعف Øودها  سمعي ا لل خيص حامية األداء ا ل ل
تصادية وتعزيز . اتفاق حول نص معاهدة ية و_ ثقا ية ا برية يف ا سامهة  هم  قومن شأن إبرام معاهدة يف هذا الصدد أن  ف لس من ك لتم ت

ثقايف نوع ا لا نة ا7امئ. لت تقل ا للجوال تزال ا<موعة ء تؤمن برضورة أن  بثهيئاتل^د معاهدة توفر حامية مدروسة ة حنو اعنت  . ل ا
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برصي وشكر أمانة  .53 سمعي ا ية حامية األداء ا يق، بأ يا، مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا ل وأقر وفد سلو ل مه بلط لن في
تحضريي ا/ي أجنزته بو عىل العمل ا لالو نة ا7امئة _تفاق ع. ي ية  هد ا7ورة احلا للجوأمل الوفد أن  ل ىل ا7عوة لعقد مؤمتر تش

توصل إىل اتفاق حول جدول زمين للعمل خبصوص . دبلومايس شاركون إىل رضورة ا نة ا7امئة، أشار ا سابقة  لويف ا7ورة ا مل للج ل
بث هيئاتحامية  هدف. لا بلوغ هذا ا سعي  ية لإليفاء هبذه _لزتامات وا ية جام سؤو نة ا7امئة  تايل عىل عاتق ا لوتقع  ل ل ع ل م للج . ل

هدت سني نفاذ األشخاص العاجزين عن شو شديدا قوy عىل  نة ا7امئة  حت ا7ورات األخرية  ت ًللج بوعاتً للمصنفات  ملطقراءة ا
ية تعلقة حبق يفينوشكر وفد سلو. حملما ناءات ا يدات و_ شأن ا ملا األمانة عىل قامئة _قرتاحات املقارنة اليت قدمهتا  ت ي ثب سـ لتق

بوعات عن املؤلف واملالمئة لألشخاص العاجزين شرتكة اليت تقدم هبا _حتاد األورويب . ملطقراءة ا ية ا تو ملورأت ا<موعة أن ا ص ل
تخطي العوائق عىل حنو رسيع ية  ية و لتوفر احلل األكرث فعا معل هات . ل ية اليت جترهيا ا شات غري الر نا جلهذا وأيدت ا<موعة ا مس ق مل

نجاح تلكل  نت أن  ية و تو لاألربع اليت تقدمت  ت مت ص  . ل

تاجئ جوهرية .54 نة ا7امئة  نوأعرب وفد الصني عن أم� يف أن حتقق هذه ا7ورة  نود . للج يع ا بريا  بوأبدى الوفد اه^ما  جبم لك ً ً
ناءة يع _قرتاحات ا يال  نقاش ومرونة  باملطروحة  مج للل  . ح

ية -مجهورية (إيران أيد وفد و .55 تان، مس ا<م) ماإلسال يانني الfين أدىل هبام وفد  سـا كب ند، ل يوية، ووفد ا هوعة اآل لسـ
ية تاجئ ùمة. لتمنمس مجموعة جدول أعامل ا نة ا7امئة قد معلت يف جو إجيايب وتوصلت إىل  سابقة  نواكنت ا7ورة ا للج وأشار . ل

نة اإلشارات هيئاتالوفد إىل وجود حاجة ملحة محلاية  نع قر بث و صا ياغة معاهدة جديدة محلاية إشارات . مل  هيئاتصوأيد الوفد 
ية العامة عام  بث، كام أوعزت ا مجلعا شاورات غري . 2007ل رشوع املعاهدة ا/ي تقدم به ريس ا ملورحب يف هذا الصدد  ئ مب

شأن حامية  ية  بالر بث هيئاتمس ية العامة يف . لا نارص ùمة ونطاقا وهدفا للمعاهدة، كام أوعزت ا مجلعوحددت الويقة  ع ًث ً
بدء املفاوضا2007 عام يث وفرت أساسا  ل،  ً سائل العالقةح شات أمال يف حل ا نا ملت وا ق ية األخذ . ًمل بغي يف إطار هذه ا لعملو ني

توى الربامج، وال نفاذ إىل املعلومات و مت)  ية، أي _نعاكسات ا نا ب�ان ا رشوعة  بان 7واعي القلق ا حميف ا لل ل لل حملسـ م مل سـ� يف  حل
ن يدات  ناءات و ياملg العام، من خالل تضمني املعاهدة ا ي تت مسـ تق بول حبامية . ةث ته ا لقورصح الوفد عن عدم  بث هيئاتني  عرب لا

نظامت غري  شمل  يع امحلاية  ماإلنرتنت، وأشار إىل رضورة عدم تو ت بكة ا هيئاتلسـ تخدم  بث، اليت  شـا سـ نرتنت مكوفر للخدمة إلتل
بحوث شطهتا اكجلامعات ومراكز ا لمن أجل أ سا. ن هود ا ناءة يف ا شاركة بروح  عوالزتم الوفد  ل ب لية إىل توفري حامية دوية لألداء جلمل

نذ انعقاد املؤمتر ا7بلومايس عام  تطورات املرصودة  بان  برصي، مع األخذ يف ا سمعي ا ما لل سـ ل وأعرب وفد إيران عن . 2000حلل
يص ثال ناءات، ورأى يف  يدات و_ سأ¸ ا يا خاصا  نة ا7امئة خطة معل ملموسة وجدوال ز تحديد ا ختصرسوره  ت ي مب ن للج ثب سـ تق لم ً ً ثة ً

ناءات خطوة ùمة يدات و_ ية لوضع املعايري اخلاصة  ثأyم إضا تف سـي شأن . لتق نة يف املفاوضات  بفقد حان الوقت ألن رشع ا للج ت
يع ا<االت ية مبوجب حق املؤلف يف  ناءات للمواد ا يدات و_ مجا حملم ت ثي سـ برص . لتق يفي ا شأن األشخاص  تحدي  لوحيمت رفع ا ضع ب ل

يع ا7ول ا شالكمجتضافر Øود  هذه ا ملألعضاء إلجياد حل  ية . ل سأ¸  هذه ا ية خمصصة  نة من ثالثة أyم إضا يد ا بغ/ا،  مل لللج ف ستسـتف
نظر يف ا7عوة إىل مؤمتر دبلومايس يف عام  ية العامة  ية إىل ا يه تو للتو مجلع ص ته بأن وحده اإلطار . 2012ج نا عوأعرب الوفد عن  ق

تدام إىل األعامل ا يل بضامن نفاذ  مسـامللزم   . حملمية مبوجب حق املؤلفكف

ناءة  .56 ي)  نة ا7امئة من _تفاق عىل و متكن ا رشون أن  بع وا بومتىن وفد _حتاد األورويب ودوi األعضاء ا سـ للج تسـ لع ل
توازن سائل املدرجة عىل جدول األعامل عىل حنو  يع ا مللميض قدما يف  مل مج ية، . ً شاورات غري الر شاركون، خالل ا مسومتكن ا مل مل

نقل من دراسة _ تعلق  ند ا ية خبصوص ا تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا بقرتاحات اليت تقدمت هبا وفود لك من ا مل ب مل سـ له يكملك ل
نة ا7امئة من ا7عوة إىل مؤمتر دبلومايس جديد . احلقوق متكن ا تلفة وأن  نظر ا تقريب بني وØات ا للجوأمل الوفد بأن يمت ا ) ل تل

س لتوصل إىل حامية دوية لألداء ا ل برصيلل يا، . لمعي وا نوب أفر يان و ندا وإيران وا يقواكنت العروض اليت تقدمت هبا وفود  ج ل ك
ية، قد أكدت عىل رضورة حامية  شاورات غري الر ية، خالل ا نة ا7وية األو ثل ا نظامت دوية  مسفضال عن  مل ب ل للج ملل م م  هيئاتً

نة بث من القر صا شة الويقة اليت أعدها ا .ل نا ثوأبدى الوفد تطلعه  ق مل نلريس واليت يؤمل أن تفيض إىل إماكية إحراز تقدم ملموس ّ ئ
بث هيئاتبشأن حامية  برصية i . لا ناءات املالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقات ا يدات و_ ترب الوفد أن موضوع ا لوا ت ي ثع سـ لتق
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ثري من _ه^م نة ا7امئة أولوه ا شاركني يف ا يع ا ته كذ6 وأن  لكأ للج مل مج ه يعمل مع مؤيدين آخرين يف وأشار الوفد إىل أن. مهي
هد ي) هذا ا تطلع إىل تقدمي  شرتكة وأنه  توصل إىل مواقف  جلهذا ا<ال  حص ي م ية األوروية . لل نة ا7امئة بأن املفو بوأبلغ الوفد ا ض للج

متدت يف  نوان24عا ية الفكرية  بع مايو بالغا خاصا حبقوق ا مللك ً ية الفكرية" :ً يدة حلقوق ا مللكسوق و ية ، يعرض رؤية ا"ح تيجسرتا
 .شام) يف هذا ا<ال

تعلقة حبق املؤلف واملالمئة لألشخاص  .57 ناءات ا يدات و_ شأن ا ملوحتدث وفد الربازيل مس رعاة اقرتاح املعاهدة  ت ي ثب سـ لتق
بوعاتالعاجزين عن  نة ا7امئة عىل برpمج معل ل�وراملطقراءة ا سابقة  للج، وذكر بأن ا7ول األعضاء اتفقت خالل ا7ورة ا ل ت ّ

ثالث الالحقة شأن . لا توصل إىل اتفاق  ها إىل نص حمدد هبدف ا ند يف  نة وفقا لربpمج العمل هذا أن  بغي عىل ا بو ل س للج معلي ت تن ً
يدات املالمئة لألشخاص العاجزين عن  ناءات وا ي_ لتقت ث بوعاتسـ بات  ملطقراءة ا تعلقة  تيف ا7ورة األوىل، وتg ا ملكمل

سات الرتبوية تنيسواحملفوظات واملؤ بحوث واألشخاص من ذوي اإلعاقات األخرى يف ا7ورتني الال سات ا ية ومؤ حق وا ل س  .لتعلمي
يع املدرجة عىل جدول األعامل وفقا  شأن املوا ية العامة  يات إىل ا نة ا7امئة تقدمي تو ًكام طلب برpمج العمل إىل ا ض ب مجلع ص للج

ي. للجدول الزمين اخلاص يه تو نحت ا7ول األعضاء فرصة تو صو ج ية العامة 7عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس الع^د ُم مجلعة إىل ا
برص يدات املالمئة لألشخاص معايق ا ناءات وا شأن _ لمعاهدة  ي ت لتقب ث ناك . سـ يفي 161هو يون خشص من املكفوفني أو  ضع  مل

يع أحناء العامل، و برص يف  مجا يون يعانون من إعاقات برصية غري معاجلة134ل سعون يف . مل  يش  تو املائة من هؤالء األشخاص يع
ية نا ب�ان ا ميف ا ل بة تقل عن . ل ناها، سوى  توفر يف األسواق، وحىت أ سـوعىل الرمغ من ذ6، ال  غ تب 5نت لك يف املائة من ا

برصية تاحة /وي اإلعاقات ا لا تعلمي . مل نفاذ إىل ا برصية من ا تب حيرم ذوي اإلعاقات ا ئة من ا نقص احلاد يف هذه ا لوهذا ا ل ل لكل لف
ث ية والفكرية . فقافة والرتيهلوا ية وا ية قدراهتم اإلبدا برصية الفرصة  نح األشخاص ذوي اإلعاقات ا نومن شأن املعاهدة أن  ع من ل لفمت لت

يق املادة  ساعدة ا7ول األطراف عىل  متع أيضا، فضال عن  سب وإمنا إلثراء ا تخداùا، ال خلدمة مصلحهتم  بوا م حف تطسـ ً ً  من 30<
تحدة ح ية األمم ا ملاتفا يع اخلطوات الالزمة، وفقا للقانون ا7ويل، . ول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةق نة ا7امئة اختاذ  ًوعىل ا مج للج

توجه يا أمام هذا ا لليك تضمن عدم وقوف قوانني حامية احلقوق الفكرية عائقا  ً يني؛ . تعسفً نرصين أسا رشوع املعاهدة  ناول  سـو ع مي ت
ي ب�ان أن تضمن قوا يع ا نهو يطلب إىل  ّف ل تعلمي مج نفاذ إىل ا برص، تعزز ا يفي ا يدات لفائدة األشخاص  ناءات و لهنا ا ل ل ضع ي تقت ث سـ

ساق  نفات عرب احلدود يف أ بادل ا يدات عىل  ناءات وا نص هذه _ ثقافة والرتيه؛ وشدد كذ6 عىل رضورة أن  نوا ملص ت ي ت ت ي لتقل ث سـف
يع ا. ميّرسة متكن  سم أحاكم املعاهدة ملرونة الالزمة  بغي أن  مجو ت لتي ت ها وفقا ألنظمهتا وممارساهتا القانوية، عىل أن ن نب�ان من  ًل تطبيق

ساق  سخ وتوزيع وتوفري األ ية  هات ا بة  يقني القانوين  نسم مبوازاة ذ6 7قة اليت تكفل ا ن ن سـ ل بت ملعت للجن رسةل ّا وتعاونت الفرق . ملي
ناءات لفائ يدات و_ شأن ا ب�ان اليت قدمت اقرتاحات  تثاألربعة من ا ي ب سـل توصل لتق سعي عىل ا برص  يفي ا لدة األشخاص  لل ل ضع

شلك أساسا للمفاوضات ًإىل نص موحد ميكن أن   . ي

شرتكة  .58 همة اليت تعكس املصاحل ا سائل ا ية، تفاؤi بإحراز تقدم يف ا ند، مس مجموعة جدول أعامل ا ملوأبدى وفد ا مل من مله لت ل
ية نا ب�ان ا تقدمة وا ب�ان ا مبني ا ل ل مل سأ. ل تربت ا<موعة  موا شلك أداة ع ية مبا أهنا  سأ¸ لغة األ يدات  ناءات وا ت¸ _ مه م ي لتقت ث سـ

هور توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق ومصاحل ا مجلإلحداث ا ية إىل . ل ندة إىل نص حمدد والرا موأيدت ا<موعة املفاوضات ا ملست
يدات ناءات وا توصل التفاق حول _ يا ت لتقل ث برص سـ سأ¸ وتركز ا. لاملالمئة لألشخاص معايق ا شلك أسايس عىل  ية  م7ورة احلا ب ل

ية مبوجب حق املؤلف توبة ا نفات ا تب وا برص إىل ا يفي ا سري نفاذ  ية  حملماملعاهدة  ملص ل ضع ي ملكبغ لك بت ا<وعة يف هذا . ت ّحور
يك، و_قرتاحات األخرىيوراغواالصدد قرتاح املعاهدة ا/ي تقدمت به وفود الربازيل وإكوادور  موعة ورأت ا<. ملكسـ وا

ية وا<موعة  تحدة األمر تلفة و_حتاد األورويب والوالyت ا تقدم ا/ي أحرزه مقدمو _قرتاحات ا يكيف ا مل ) يةل ، خطوة يقاألفر
سأ¸ ناولت هذه ا ية اليت  شاورات غري الر ية وأعرب عن تقديره  ملإجيا ت مس للم يع . ب مجمفن الرضوري إعداد معاهدة تكفل أن تضمن  ّ

يهنا ب�ان قوا نا نفات ل بادل ا توبة، ونص عىل  نفات ا برص إىل ا يفي ا رس نفاذ األشخاص  يدات  ناءات و ملص ا ت ت ملص ل ضع ي ملكت ّث ي تتق سـ
ساق  يع ا7ول . ميّرسةنعرب احلدود يف أ ية  شلك فرصة �ر نة ا7امئة  ية  ها بأن ا7ورة احلا نا مجلوأعربت ا<موعة عن ا خي ت للج ل عت ق

سامهة ملموس سامهة  بو  ماألعضاء يف الو للم ية ي ية إىل ا يه تو برص حول العامل من خالل تو يفي ا مجلعة لصاحل األشخاص  ص ل جضع
تاجئ . العامة 7عوة إىل مؤمتر دبلومايس يق  نة  ية ا تام للعمل يف روح من ا تعدادمه ا نوأعرب أعضاء ا<موعة عن ا سـ ن ل لتحقسـ حل ل
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ية تطلع إىل إدراج ا. بإجيا بومضت ا<موعة قائ) إهنا  نة ا7امئة د العارش اجلدينلت سمح  للجد يف جدول األعامل ا/ي من شأنه أن  ي
ية العامة، كام أوعزت هذه األخرية  ية، ورفع تقرير إىل ا شأن ا بو  سامههتا يف تعممي جدول أعامل الو ية  شة  مجلعنا من ب ي م لتق يف كم

ية اجلارية د. 2010 عام شات احلا نا نظر إىل ا ية خاصة  تيس هذا اجلانب أ لو ق مل ل مه نةيك يتعلق   ا7امئة، وال سـ� ف�للجاخل ا
ناءات يدات و_ تث سـي ند العارش. لتق تطلع إىل اع^د رسيع جلدول األعامل مع إضافة ا بوخمت الوفد قائال إنه  لي ً . 

ية  .59 نظمي ثالثة أyم معل إضا ها األمانة  بذ هود الصادقة اليت  ية ،عن تقديره  ته الو تحد�  ند،  فوأعرب وفد ا ل للج بصف تم ت ن له ط ً ل
يا إىل ختصص  برص، وال سـ� _قرتاحات األربعة،  يفي ا ناءات لفائدة األشخاص  يدات و_ شة موضوع ا ًنا سع ل ضع ت ي ق ثمل سـ لتق

شأن سوية يف هذا ا توصل  لا ت تعلقة . لل ناءات ا شأن _ بو  ملوأبلغ الوفد أن الربملان األورويب أقر قرارا يدمع اع^د معاهدة الو ت ب ثي سـ ً ّ
برص والعاجزين عن حبقوق املؤلف لفائدة األشخاص يفي ا ل  بوعاتضع ناعة بأن احلاجة . ملطقراءة ا تطرد الوفد قائال إنه عىل  قوا ً سـ

ساق  يع األ ية مبوجب حق املؤلف يف  برصية إىل املواد ا سري نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقات ا نملحة للميض قدما يف  مج حملم ل تي ً
تاحة يد عىل دمعه لالقرتاحات اليت تق. ملا تأ كوأعاد الوفد ا يك والوالyت يوراغوادمت هبا وفود الربازيل وإكوادور ل ملكسـ وا

برص وغريمه من األشخاص العاجزين عن  يفي ا سني نفاذ املكفوفني و ية  تحدة األمر لا ضع تح بمل بوعاتيك ّومثن الوفد . ملطقراءة ا
يف يف أبريل  ية اليت عقدت يف  شاورات غري الر نا مس سأ¸ حامية 2011جمل شأن  م  بث هيئاتب يةو. لا  اليت مسمت يف الورقة غري الر

رشوع معاهدة  نارص  متضمن  ع بث  هيئاتشأن حامية بت نة )SCCR/22/11ثالويقة (لا ية  للج، واليت ُعرضت عىل ا7ورة احلا ل
بكة ا، اسرتجاع ةا7امئ بث بواسطة  شـيع مكوpت ا ل بث بواسطة اإلشارات اليت أ�رت _عرتاضات وجاءت خمالفة إلمج لنرتنت وا

ية العامة يف عام للتفويض  ته ا مجلعا/ي أ مثرة خبصوص ن. 2007عط شات إىل حلول  نا توقع أن تؤدي ا موأضاف الوفد أنه  ق مل قل ي
سمعي  توحة اليت عقدت يف أبريل لاحلقوق وحامية األداء ا شاورات ا يه يف ا نادا إىل ما مت _تفاق  برصي، ا ملفا ملت عل س . 2011ًل

شأنً قائال إنه عىل تواصل مع وف الوفدوخمت يك إلعداد اقرتاح يف هذا ا ية وا تحدة األمر لدي الوالyت ا سـ ملكمل  . يك

تني _قرتاح ا/ي تقدمت به وفود الربازيل  .60 شأن إعداد صك ملزم  يوراغواجنوأيد وفد األر يك  بوإكوادور وا ملكسـ
برص وغريمه من العاجزين عن  يفي ا يدات املالمئة لألشخاص  ناءات وا لناول _ ضع ي ت لتقي ث بوعاتقراءسـت ، والوارد يف ملطة ا

تفادة . SCCR/18/5 ثالويقة ساكن تواجه عوائق مجة يف _ ئة من ا نفاذ إىل املعلومات  سن ا سـومن شأن _قرتاح أن  ل ل لفحي
ية ية وا ثقا نفات ا لعلمالاكم) من ا ل سان، . فملص نومىض الوفد قائال إنه من الرضوري إجياد توازن مالمئ لضامن احرتام حقوق اإل ً

بادئ العامة جلداليت ت ملربط ارباطا ويقا  ث ت ًت بو اخلاص ً يةيول أعامل الو تحدة حول حقوق األشخاص . لتمن ية األمم ا ملونص اتفا قت
تأكد من أن القوانني اليت  يع اخلطوات املالمئة، وفقا للقانون ا7ويل،  تخذ ا7ول األطراف  بغي أن  للذوي اإلعاقة عىل أنه  مج ت ني

ية الف يةمللكحتمي حقوق ا ثقا تفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من املواد ا يزيy حيول دون ا يا أو  شلك عائقا  فكرية ال  لسف سـ مت . تعت
يد اقرتاح وفود الربازيل وإكوادور  تني قررت تأ يوأعلن الوفد أن األر يكيوراغواجن  .ملكسـ وا

برص إىل ّتوصل إىل اتفاق يكفل حتول اقرتاح املعاهدة لفائدلاوأعرب وفد أوروغواي عن دمعه  .61 يفي ا لة األشخاص  ضع
ييل وياكراغوا، . صك دويل ملزم نة ا7امئة، مع وفود الربازيل و رشة  سادسة  نواكن وفد أوروغواي قد رعى يف ا7ورة ا شـ للج عل

ناءات يدات و_ تعلق  تثاقرتاحا  ي سـي لتق تضافت أوروغواي يف مايو . ً  اج^عات ùمة شارك فهيا 2011 ومايو 2009سـوا
ية من أحصاب مندوبون عن م نظامت فردية وجام ث) للمكفوفني و نظامت ا ية وا ية الفكرية يف أمرياك الال عاكتب ا ملم مل مي ن تمللك

نظام ا7ويل . احلقوق ية ا رشو تحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لضامن  ية األمم ا بغي أن تراعي املعاهدة اتفا لو ع مل مي ق ن
ي. حلقوق املؤلف تطرد الوفد قائال إن اتفا قوا ً بو لعام سـ ن قد نصت بدورها عىل إماكية اع^د بعض 1996ية برن ومعاهدات الو

ناءات خبصوص حقوق املؤلف واحلقوق ا<اورة ورأى الوفد أن اإلطار ا7ويل يعاين من أوجه قصور يف جماالت عدة مبا . سـتث_
ياجات األشخاص العاجزين عن  بان ا تأنه ال يأخذ يف ا حسـ بوعاتحل توى ، وأن _ملطقراءة ا متدت عىل ا سـناءات ا ملت عسـ ث

نطاق  . لالقطري واكنت حمدودة ا
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شأن حقوق املؤلف،  .62 نصف  ساعة الرابعة وا ند ا توى  يع ا هر وذكر نعقاد حوار ر سة بعد ا تح الريس  بوا ل ل ع سـ جل ملت ف لظ ّئ ف
بو ينظمه املدير العام للو  . ي

نة ا7امئة بلغت مرح) حامسة وأن احل .63 يجريy إىل أن ا للجوبه وفد  ن سائل املدرجة عىل ّن تلف ا تقدم يف  ملاجة واحضة  خم لل
توصل . جدول األعامل ية  هار املرونة الاك ية عازمة عىل إ ية والوفود الو للوأعرب الوفد عن أم� يف أن تكون ا<موعات اإل ن فمي ظ ط قل

ية تاجئ إجيا بإىل  تان حبامية األد. ن ية املعاهد�ن ا سائل الر ملتعلقورأى الوفد أن من بني ا سـ برصي وحامية ئيمل سمعي ا لاء ا  هيئاتل
بث ية املعقودة عام . لا شاورات اإل يع ا ميوذكر الوفد بأن تقارير  مل نة ا7امئة 2010قلمج شري إىل أن ا توحة  شاورات ا للج وتاجئ ا ت مل ملفن

توصل إىل توافق لسري جتاه ا سأ¸ نقل احلقوق اليت ال. ت سمعي تزال عالقة يف إطار معاهدة حام مومتىن الوفد أن جتد  لية األداء ا
ية ها للحل خالل ا7ورة احلا برصي، طر لا ية ختاذ قرار 7عوة إىل عقد مؤمتر . يقل ية العامة تو صكام أمل بأن ترفع إىل ا مجلع ُ

سأ¸ حامية . دبلومايس يف أرسع وقت ممكن يقا عىل  موشدد الوفد،  شأن  هيئاتًتعل بث، عىل أن اع^د معاهدة يف هذا ا لا ل
نفاذ إىل سـيعود لفا سة وا نا تtر يف هذا القطاع، فضال عن تعزيز ا ساعدة يف زyدة _ ب�ان، ومن شأنه ا يع ا لئدة عىل  ف مل مل ل ًمج س

يةوعة مجموقال الوفد إنه ال يزال يدمع موقف . املعلومات واملعارف ب�ان األفر يقا بع يف . يف هذا الصدد ل يجريy الهنج ا توأيد وفد  ملن ّ
ناءات، وال سـ� موقف مسأ¸ املعاهدة اخلاص يدات و_ تثة  سـي يةوعة مجملتق ب�ان األفر يقا ا7اعي إىل هنج شامل، كام ورد يف  ل

ية . SCCR/22/12 ثالويقة ثقا تصادية وا ية و_ سائل _ج^ يح معاجلة ا هم اع^د تدابري  فورأى الوفد كذ6 أنه من ا ق ت لمل ع مل ت
ية نا ب�ان ا ية اليت تؤثر عىل ا نولو موا ج لتك ل وأوحض الوفد أن عدد املكفوفني واألشخاص املصابني بأشاكل أخرى من اإلعاقة . ل

يجريy يصل إىل ما يقارب  برصية يف  نا يون خشص5.5ل  . مل 

ية الوفود  .64 يده موقف أ بدy تأ ية،  يع الو�ئق إىل اللغة الرو بوشكر وفد _حتاد الرويس األمانة عىل توفريها ترمجة  ي سـ غلمج ً م
تاجئ ملموسة عىل حنو رسيعحتقالقائل برضورة  نعكس يف الو�ئق . نيق  تحضريي ا/ي  يكام أشاد وفد _حتاد الرويس لعمل ا ل

ناءات يدات و_ برصي وا سمعي ا بث واألداء ا ناول ا ثاليت  تت ي ل ل ل سـت يع ا7ول األعضاء قد أدركت رضورة . لتق مجورأى الوفد أن 
رشيعات ال سمح، من خالل ا يدة  ية دوية  لتإجياد آ ت ل هور وأحصاب جل ياق ا7ويل، ختاذ قرارات ختدم مصاحل ا ية وا مجلو سـ لن ط

ًاحلقوق يف آن معا سحا يف . ٍ شاريع املعاهدات،  رشوع لعمل عىل الو�ئق املوجودة، مبا فهيا  ًوأيد وفد _حتاد الرويس فكرة ا ف م ل
ية العامة ل�عوة إىل مؤمتر د ية  يات هنا يه تو تو نة  للجمعا<ال أمام ا ئ ص ب  كذ6 إىل احلاجة إلحراز تقدم وأشار الوفد. بلومايسجللج

برصيف� سمعي ا سأ¸ األداء ا ل خيص  ل  . م

برصي، مداخالت وفد  .65 سمعي ا سأ¸ املعاهدة اخلاصة ألداء ا يقا عىل  ية،  تحدة األمر لوأيد وفد الوالyت ا ل م تعل ًمل يك
yتوصل إىل اتفاق، ال سـ� ف�وأشار الوفد إىل الزتا. نيجري ند لمه ا تعلق  ب  ً ا/ي ال يزال عالقا، وأنه بدأ العمل مع وفدي 12لي

ب) توصل إىل توافق يف األyم ا يك  ند وا ملقا لل سـ ملكه تقدم . ل شلك أساسا  رشة  سع  تقاده بأن املواد ا للو�بع الوفد معر عن ا ت ت ًع ع ل ً
ساؤالت اليت أ�رها شاغل وا توعن تطلعه إىل العمل مع وفد الربازيل حول ا شاركة يف و. لمل ملأعرب الوفد عن سعادته 

تعلقة حبامية  رشوع املعاهدة ا شأن  ية اليت نظمهتا األمانة  شاورات غري الر ملا ب مس بث، كام مثن _قرتاحات اجلديدة اليت  هيئاتممل ّا ل
يا نوب أفر يقتقدم هبا وفد  نه شارك الوفود . ج نة اإلشارات،  لكورأى الوفد أنه من الرضوري معاجلة موضوع قر األخرى ص

ها حول رضورة أن تكون حامية  بث مدروسة بدقة وأال تعود لرضر عىل املg العام هيئاتجسهوا ّوركز الوفد عىل أنه . لا
تعلقة حبقوق املؤلف ناءات ا سأ¸ _ ملترب  ت م ثيع بوعاتسـ يدات ملط لألشخاص العاجزين عن قراءة ا لتقي أولوية يف جمال ا

ناءات يةموعة ًومىض قائال إن ا<. سـتثو_ يك وإكوادور وراغواي يقاألفر ملكسـ و_حتاد األورويب ووفود لك من الربازيل وا
توافق حول مضمون معايري قانوية توصل  يا إىل ا ية  ية تعقد اج^عات غري ر تحدة األمر نوالوالyت ا ل ل سع مس ًمل شأن ل دويةيك ب جديدة 

بوعاتحق املؤلف لفائدة األشخاص العاجزين عن  يق هذه املعايري، واملطقراءة ا ها  با تحقإلجراءات الواجب ا لع وُعقدت أربع . ت
يك ية و_حتاد األورويب وا تحدة األمر تضافهتا الربازيل والوالyت ا سـاج^عات كربى ا مل ملكسـ ولفت الوفد إىل أن _ج^عات . يك

ية وبذلت ب هود اكنت صادقة و ه) لكن ا يقمل تكن  جل يةصدقحقس تربت أن عددا وأشار الوفد إىل ما ذكرت. ن  ًه الوفود األخرى إذ ا ع
تحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ية األمم ا ها، قد صدق عىل اتفا ملبريا من ا7ول األعضاء، ورمبا  قك ّمعظم ّوذكر الوفد بأن . ً
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ية تصديق عىل هذه _تفا ية يه يف طور ا تحدة األمر قالوالyت ا ليك ية عىل أن30تونص املادة . مل ه عىل ا7ول ق من هذه _تفا
يزيy   أناألعضاء يا أو  شلك عائقا  ية الفكرية ال  تأكد من أن القوانني اليت حتمي حقوق ا يع اخلطوات املالمئة،  ًتخذ  مت ت لل مج ًت سفً تعمللك

ية ثقا تفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من املواد ا فحيول دون ا ل ية، أشار الوفد إىل. سـ هذه _تفا يعة امللزمة  قوعىل الرمغ من ا ل  أن لطب
هذا الواجب امللزم ثل بعد  نة ا7امئة مل  ية ويف ا رشات من ا7ول األعضاء يف _تفا لا تق متللج تحدة . لع ملومتىن وفد الوالyت ا

ساق  سخ من األ ناءات حق املؤلف وبادل  شأن ا نة ا7امئة يف وضع معايري قانوية دوية جديدة  نجح ا ية أن  ناألمر ن ت ت ب ل ن للج ثت سـيك
يار دويل جديد ال يكفي حبد ذاته وأشار إىل احلاجة لوضع برpمج ول. اخلاصة عرب احلدود معفت الوفد يف األخري إىل أن وضع 

يهنا مع هذه املعايري ها عىل مطابقة قوا يان ا7ول حوافز  يلك  نو حتمل يعط  . ه

متع،  .66 رشوعة األخرى ألفراد ا بغي إجياد توازن بني حق املؤلف واحلقوق ا <وقال وفد راغواي إنه  مل نفاذ، ين لوال سـ� حق ا
ثقافة، بل كذ6 إل�حة اإلبداع يف جمايل الفن واملعارف نفاذ إىل ا تعلمي وا يل ا ليس فقط  ل ل لتسه ية ا7ول مل . ل لبوأعلن الوفد أن غا

توصل  يدات لفائدة املكفوفني وغريمه من ذوي اإلعاقات، وأن هذه ا7ورة يه فرصة  ناءات وا نظمي _ للتعمل بعد عىل  ي ت لتقت ث سـ
نفات عرب احلدود يف إ ياجات األشخاص ذوي اإلعاقات، مبا فهيا نقل ا ملصىل توافق للميض قدما حنو اع^د معاهدة حتمي ا حت ً

ساق  ساق . ميّرسةنأ بادل أ يد ا/ي يضمن متكني ا7ول من  ياري الو يل ا نورأى الوفد أن اع^د معاهدة دوية هو ا ت ملع س حل ب ل
نتلفة وتوزيع املعلومات ورشها سأ¸ احلامسة دون وأ. خم ملكد الوفد عىل احلاجة إىل حتديد �رخي لعقد مؤمتر دبلومايس ملعاجلة هذه ا ّ

 . تأخري

يان ا/ي أدلت به  .67 ية، ا ته الو يا،  نوب أفر بوبىن وفد  لن ط بصف يق ج يةوعة مجمت ب�ان األفر يقا شأن . ل ها  يد عىل مو تأ بوأعاد ا ك قفل
توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق و ية إحداث ا لأ هورمه يدات . مجلمصاحل ا شأن ا تقدم احملرز  تايل عن رسوره إزاء ا يوعرب  ب ل لتقل ّ

تعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق ا<اورة ناءات ا ملو_ ثت متدته ا7ورة احلادية . سـ يذ معايري برpمج العمل ا/ي ا عوأكد الوفد الزتامه  تنف ّ
نة ا7 رشون  للجوا يا، ف�. امئةلع نوب أفر يقوأمل وفد  تعلقة  خيص حج برصي، أن يمت إجناز املادة العالقة ا سمعي ا ملامية األداء ا ل ل

ية العامة ل�عوة إىل مؤمتر دبلومايس الع^د املعاهدة ية إىل ا يه تو سـىن تو يث  مجلعنقل احلقوق  ص ت حب جب يا . ي نوب أفر يقوقدم وفد  ج
شأن حامية  باقرتاحا  ية يف مهنج حمايد إزاء هيئاتً سمت معامله الر بث، ا سـا ت نصة ئيل نه عدم ربط امحلاية بأي  يا، يراد  نولو م ا م ج لتك

ية العامة لعام . حمددة يدي2007مجلعو/6 اقرتح الوفد مراجعة قرار ا ناه ا بث يف  ناول موضوع ا تقل ا/ي  مع ل  . لت

ية و .68 تصادية و_ج^ متع _ ية ا ية الفكرية كأداة  يق معايري ا ته يف  عوأعرب وفد إكوادور عن ر من ب قب <مللك لت تط ية، مع غ ثقا فا ل
سان تام ملعايري حقوق اإل ن_حرتام ا ية إىل احلصول عىل . ل بادرات الرا نة ا7امئة ا ناقش ا هم أن  موأضاف أنه اكن من ا ململ للج ت

ناءات يدات و_ سأ¸ ا ناقش  هم كذ6 أن  نه من ا نانني، و ثرشوط أفضل  مل لك تللف ي م سـت شة تعزيز حقوق . لتق نا قوأراد الوفد  م
تعلمي وعد يا للغايةلأخرى اك ناءات اكن إجيا يدات و_ يزي ورأى أن العمل عىل موضوع ا ًم ا ب ت ي ثمت سـ لتق بغي برأي الوفد أن . ل ينو

تاكم) متكون املعايري ا7وية شام) و رشوع معاهدة يريم إىل ا7فاع . ل يك  موشكر الوفد تقدمي وفود الربازيل وراغواي وا ملكسـ
بوعاتعن األشخاص العاجزين عن  نكام لفت الوفد إىل أن إكوادور نظمت يف يويو . ملطقراءة ا تعاون مع احتاد أمرياك 2011ّ ل 

شأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القراءة ميي األول يف األنديز  يوم اإل ية للمكفوفني ا بالال ل قلي ن وقد أفىض هذا _ج^ع إىل . ت
سأ¸ ية حلل هذه ا بادرات الو شأن ا ملتقدمي اقرتاح  ن مل  . طب

نظميوأثىن و .69 ية والاكرييب، عىل  تحد� مس مجموعة ب�ان أمرياك الال تفد غوات�ال،  ني تم ية، ً شاورات غري الر مس األمانة  للم
يع ا7ول األعضاء شاغل  يد يف معاجلة  هذا املهنج غري الرمسي ا مجوأعرب عن دمعه  م ملف شة . ل نا تاحه عىل  قوأعلن الوفد عن ا م نف

ساعدة  بادرات اليت من شأهنا ا ملا توفري حامية دوية لألداء مل ليف إجياد حل  سمعي ل سأليت لا شأن  برصي، وإجياد توازن  ما ب ل
نة ا7امئة إجراءات فورية، وشدد الوفد، ف�. ترصحي واملاكفأةلا تخذ ا ناءات، عىل احلاجة إىل أن  يدات و_ تعلق  للج  ت ت ي ثي سـ لتق

ساق العاديةوال سـ� من خالل اع^د حل شامل لفائدة األشخاص العاجزين عن وخمت الوفد إلشارة إىل رضورة . ن قراءة األ
برصية لية تطلعات األشخاص من ذوي اإلعاقات ا  .تلب
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يان  .70 يا، مس البوأيد وفد مالوي ا نوب أفر يق/ي أدىل به وفد  يةوعة مجمج ب�ان األفر يقا تطلع إىل ل ت، وأشار إىل أن بالده 
همة، أي ا سائل ا شأن ا شات  نا لتقجناح ا مل مل ب ق ناءات، وحامية مل تثيدات و_ سمعي  هيئاتسـي بث وحامية األداء ا لا برصيل . لا

يد من هذه  ية لغة وأن مالوي  تيس أ شأن حامية األشخاص ذوي اإلعاقة،  تفوأشار الوفد إىل أن املعاهدة املقرتحة  ستسـتك مه ب
ية اخلاضعة للمراجعة يف الوقت احلايل رشيعاهتا الو طناملعاهدة إلدراج أحاكùا يف  توبىن وفد مالوي _قرتاح ا/ي تقدم به وفد . ت

ناءات يدات و_ يا خبصوص اع^د هنج شامل  ثنوب أفر يق تج سـي ناول املعاهدتني األخريني . للتق شات اليت  نا ية ا تتونوه الوفد بأ ق مل مه ّ
شأن حامية  تني  باملقرت توصل إلجنازها ع هيئاتح هادفة إىل ا برصي، وا سمعي ا بث وحامية األداء ا لا ل ل رسعةلل  . لىل حنو ا

شت يف عام  .71 p نغال بأن ا7ول األعضاء قوذكر وفد ا لسـ سأ¸ حامية 1996ّ ته،  شارفة املؤمتر ا7بلومايس عىل هنا م، مع  ي م
سمعي األداء  برصيلا نذ عام . لا تقدم قد أحرز  ثري من ا موأضاف أن ا نة تقف من جديد عىل قاب قوسني 1996للك للج، وأن ا

يده . اهدة معأو أدىن من _تفاق عىل رسعةإيوأعرب الوفد عن تأ ية  بجناز هذه ا يا مبوضوع حامية . لعمل ًوأبدى اه^ما  فعلً
ناءات وأن نظام حق املؤلف . اإلشارات ووضع إطار سلمي محلايهتا يدات و_ يع _ه^م مبوضوع ا تثورأى الوفد أن عىل ا ي سـمجل لتق

هور وم عىلًاكن دامئا يقوم يان . صاحل أحصاب احلقوقمجل توازن عادل بني مصاحل ا يده  نغال تأ بوأعلن وفد ا ي لسـ ب�ان وعة مجمل لا
ية  .يقاألفر

نذ أكرث من عقد عىل دراسة وبادل اآلراء حول .72 نة ا7امئة تعكف  بال إىل أن ا توبه وفد  للج ن من بث  هيئاتمسأليت  حامية ي لا
برصي سمعي ا لواألداء ا نة ا7امئة عرض اقرتاحات واقرتاحات مضا. ل هدت ا للجو ندة ورش أوراق ودراسات وعقد العديد من ش

ي� هم املوضوع يف أدق تفا ية  صاحللقات ا7را ية خالل هذه ا7ورة. لفسـ نة خطوات إجيا بوأعرب الوفد عن أم� يف أن ختطو ا . للج
يات أحدثت ضغوطا هائ) عىل  نولو َورأى أن ثورة منو ا ج سأ¸  هيئاتلتك بث وإشاراهتا، وأنه من الرضوري معاجلة  ما تفيش ل

نة اإلشارات ية روما لعام . صقر تضمن اتفا قوال  رسيعة يف جمال 1961ت ية ا نولو تطورات ا نامجة عن ا شالك ا يع ا ل حلوال  جل تك ل ل مل مجل ً
بث رشوع دويل. لا ناوها يف إطار  ية، وحتمت  يل معاجلهتا داخل احلدود ا7ا بث واإلشارات جتعل من ا ميعة ا ل ت خل تح ل سـب ومن . ملفط

سـهتgّالرضوري أال ترض امل نفاذ إىل املعلومات ومصلحة ا ملعاهدة ملصلحة العامة وا يده حامية األداء . ل بال عن تأ يوأعرب وفد  ين
نص  يق ا سـىن  يث  ثل يف نقل احلقوق بلغة واحضة،  ياغة املوضوع الرييس ا بغي  ترب أنه  برصي وا سمعي ا لا ب ت حب مت ص ي ع ل تطل ي مل ئ ن

تجي ا برصي  سمعي ا ناين األداء ا نالهنايئ عىل  ل مل ناءات اخلاصة . ألفالمف يدات و_ ترب الوفد إلشارة إىل موضوع ا تثوا ي سـع لتق
برص وغريمه من األشخاص العاجزين عن  يفي ا سأ¸ األشخاص  لحبقوق املؤلف، أن  ضع بوعاتم  .جاهزة لإلجناز ملطقراءة ا

ية والاكرييب، و .73 يان مس مجموعة ب�ان أمرياك الال يده  يا عن تأ ينوأعرب وفد كولو ب ي تب ل شأن م ية اع^د معاهدة  بعن إميانه بأ مه
برص يفي ا ناءات لفائدة األشخاص  يدات و_ لا ضع ت ثي سـ برص 1 134 085وأشار الوفد إىل أن أكرث من . لتق يفي ا ل خشصا من  ضع ً

ية األمم يا مع اتفا تعلمي واملعلومات متا ثقافة وا نفاذ إىل ا بغي ضامن حق هؤالء يف ا يا، وأنه  قشون يف كولو ًن شـ ل ل ل ي ب مي تحدة حول يع مل ا
يك ا7اعي إىل إضافة لن الوفد، ف�وأع. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يده اقرتاح وفد ا برصي، تأ سمعي ا سـ خيص األداء ا ي ل ملكل

ية 12بند جديد حتت رمق  رشيعات الو نص مع ا ن نظرا ل^يش ا طل تل يةً شاركون إىل حل يف . ملعنا توصل ا يا أن  ملومتىن وفد كولو ي مب
نقاش حول موضوع . هبدف إجناز املعاهدةالعاجل القريب  تابعة ا تعداده  نا ا لوخمت الوفد  مل سـ بث هيئاتًمعل  .  لا

ية  ية وغري احلكو نظامت احلكو ية ياpت ا ية وغري احلكو نظامت احلكو ية ياpت ا ية وغري احلكو نظامت احلكو ية ياpت ا ية وغري احلكو نظامت احلكو مياpت ا مم مم مم م مل ملب ملب ملب     ب

ية الفكرية  .74 ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا للملك أعلن  يق مي مل شمل حق املؤلف ) ARIPO(قلمم نظمة قد وسعت  تأن والية ا لمل
يذ هذواحلقوق ا<اورة وأنه مت  تخصص يف حق املؤلف  نفيني موظف  لتم نظمةاتع شق من والية ا مل ا نظمة . ل تايل  سـىن  للمو ل سـيت

شاركة عىل حنو فع ّا نة ا7امئةمل ناءات . للجال يف أعامل ا يدات و_ شأن ا شات  نا تاجئ ا بريا  نظمة اه^ما  ثكام تويل ا تن ي ب ق مل ب ك سـمل لتق ً ً
بث واألداء  هيئاتوحامية  سمعي لا برصيلا ها يف مايو و. لا بو  نظمة عن شكره اخلاص للو ثل ا لتنظميأعرب  ي مل ً اج^عا 2011مم

تعلقة بوالية حق املؤلف واحلقوق ا<اورة  سائل ا نظر يف ا نظمة، اكن فرصة  ية ل�ول األعضاء يف ا مللرؤساء املاكتب املؤ مل لل مل سسـ
نظمة يذ ه. ملداخل ا شأن  ية واحضة  ياغة اسرتا تنفوساعد _ج^ع يف  ب يج همةتص ية . ملذه الوالية ا تقصا نظمة دراسة ا ئوأجرت ا سـ مل
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يات  ياغة اسرتا يجشأن وضع حامية حق املؤلف واحلقوق ا<اورة يف ا7ول األعضاء، ويه عازمة عىل لعب دور مفصيل يف  ص تب
يا،  .جديدة يف هذا ا<ال نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  يده ا يقوأعرب عن تأ ج ب ب�ان األوعة مجممس لي يةلا ، وال سـ� اع^د يقفر

ناءاتهنج  يدات و_ يال ا ثشامل  تح سـي  .   لتق

نون املرية  .75 نانني األورويني  ثل رابطة ا ئوأعرب  ب للفمم يل نفاذ األشخاص من ذوي ) EVA(لف شاطرته هدف  هعن  تسم
شلك رسيع ية الفكرية،  باإلعاقات إىل ا ناىف مع. مللك يذ ذ6 مبا ال  يع  تورأى أنه من مصلحة ا ينف .  مصلحة أحصاب احلقوقتمجل

ناءات وا تأين يف وضع إطار لال تطلب ذ6 ا لتو تث ل تعلقة حلقوق قييداتسـي ثاريةمل ا ية، وتسـتئ_ رشيعات الو طن يف ا ضافر تل
يوية و هود وإجياد حلول  حا يااجل نولو رسيع يف جمال ا تقدم ا جتاكرية تعكس ا لتك ل ل ثاال عديدة عن أفضل . ب رش أ تضمن قطاع ا ًو م لن ي

تة. املامرسات ية ا رش نة يف احللول ا تدامة تفوق تg الاك يص مرونة وا تت حلول الرت بحوأ يع لسـ تل مث خ بوها . ب لوأعربت الرابطة عن  ق
ناء بوعاتقراءةات لفائدة األشخاص العاجزين عن سـتث هدف ملط ا يق ا يح  يق، مما  شلك مالمئ ود ل، رشيطة حتديد إطارها  حتق ت يق ب

شود مهنا بغي إلضافة. ملناحملدد ا ناءات حبلول ينو تمكل _ تث إىل ذ6 أن  سـسـ يص، وال سـ� ف�ت نقل امللفات عرب ختر تعلق  ب  ي
متىش. احلدود تايل إدراج أي إطار قانوين داخل اإلطار القامئ أو املعاهدات القانوية، وأن  يومن الرضوري  ن بادئ  ل ممع 

نصوص علهيا يف الفقرة  ثالث ا ملاخلطوات ا ية 9 من املادة 2ل  . برنق من اتفا

ناين األداء  .76 بريي  ثل _حتاد األمرييك الاليين اإل لفوذكر  يت مم ّ)FILAIE ( حلاجة امللحة إىل اع^د معاهدةنة ا7امئة  للجا
شأن املادة  توصل إىل توافق  نة ومتىن أن يمت ا يع أنواع القر شلك مالمئ من  ناين األداء  بدوية حتمي  ل ص مج ب  . 12فل

ثل _حتاد العاملي للم .77 ية جتمع اقرتاحات وفود الربازيل ) WBU(كفوفني مموشكر  ها إىل ويقة توا تو نة ا7امئة  فقا ثصل ل للج
تني و يك واألر نوإكوادور وراغواي وا جسـ يةوعة مجمملك ب�ان األفر يقا ية و_حتاد األورويب، وأعرب  ل تحدة األمر يكوالوالyت ا مل

ي ية إىل ا نة ا7امئة يف تقدمي تو مجلععن أم� أن تفلح ا ص نظورللج بل ا بو ل�عوة ملؤمتر دبلومايس يف ا ملة العامة للو ويعين أي . ملسـتقي
ثقافة وإماكيات  نفاذ إىل املعلومات وا بعدين عن ا بقون  نتأخري يف اع^د صك ملزم قانوp أن املاليني من األشخاص  ل ل س تس مي ً

متع شاركة يف ا <ا7راسة والعمل وا  . مل

توصل إىل اتّوأي .78 ثل احتاد ديزي ا لد  يةمم ياجات األشخاص العاجزين عن لتلبفاق  بوعاتقراءةحت ا  من خالل صك ملط ا
تدامة ومعقو¸ . ملزم ية مبوجب حق املؤلف عرب احلدود بطريقة  نفات ا نفاذ إىل ا سـومن شأن هذا الصك أن يضمن ا حملم ملص مل

يه األشخاص العاجزون عن . اللكفة تع  فويرمس الصك عاملا  يمت بوعات ً ساواملطقراءة ا نفاذ إىل املعلومات واملعارف من مل لة يف ا
ية، مبا يف ذ6 يف حاالت الكوارث يف إضا فدون تأخري أو تاك ترب أن . ل ثل احتاد ديزي رؤية بعض ا7ول األعضاء اليت  تقد  تعوا مم ن

ياجات األشخاص العاجزين عن  ية ا شارية من شأهنا  يص أو األطر _ تالرت ب حت تلس بوعات خ ًرصحا بأن بشلك مالمئ، مملطقراءة ا
ية يف إضا سلمي وجر تاك بول يف ا يوية وقد تؤدي إىل تأخري غري  بوعات ا ثري من ا يص ال تغطي ا فتدابري الرت مق لك لخ ت حل وحث . لملط

تحدة  ية األمم ا ها اتفا شأن إطار ملزم قانوp أحضى رضورy للوفاء اللزتامات اليت تفر توصل إىل اتفاق رسيع  ملالوفود عىل ا ب قل ض ً ً
 . ألشخاص ذوي اإلعاقةحول حقوق ا

يا املعرفة  .79 سة ا7وية إليكولو ثل املؤ جوأيد  ل س مم ّ)KEI ( ¸سأ نة  شة ا ملنا للج ق تعلقة حبق م ناءات ا يدات و_ ملا ت ثي سـ لتق
شلك خاص إىل اقرتاح . ً إىل أهنا تكفل نفاذا أوسع إىل املعرفةً نظرااملؤلف يةوعة مجمبولفت  ب�ان األفر يقا يدات  ل يشأن ا لتقب

نا ية عوضا عن معاهدة جوهرية سـتثو_ بة أم� من اقرتاح اع^د قانون مرن أو تو تعلقة حبق املؤلف وأعرب عن  ًءات ا ص ي خمل
بوعاتلألشخاص العاجزين عن  سري حنو معاهدة لفائدة األشخاص . ملطقراءة ا يمي وجوب ا شة و نا لوقد يؤدي ذ6 إىل تأخري  تقق م

بوعات العاجزين عن  نوات أو أكرثأو عدمه، لفرتة ملطقراءة ا  . سـثالث 

ثل _حتاد الوطين للمكفوفني  .80 نظر يف اح^ل اع^د معاهدة لفائدة املاليني من ) NFB(ممودعا  نة ا7امئة إىل ا لا للج
برصضعيفي  يةلا سان األسا تعلق حبقوق اإل سأ¸  سـ واملكفوفني يف العامل  ن ت نفاذ إىل . مك ثل _حتاد إىل أن احلق يف ا لوأشار  مم
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يا إىل مواطن من املعلومات ه تحول  تصاد العاملي وا شاركة يف _ تاجه املكفوف للخروج من الفقر املدقع وا ًو أمه حق  فعل ل مل قحي
ئة األوىل يدات . لفا شأن ا يار دويل ملزم  ناين األداء، فاع^د  بث و ئات ا يوإذا اكن اع^د معاهدة هو أقل ما ميكن فع�  ب مع ل لتقي فل ه

ترص مضمونه ناءات ال  يقو_ برصسـتث يفي ا نح  ل عىل  ضع نفات م ناقل ا سب، بل كذ6 حرية  نفات  نفاذ إىل ا ملص إماكية ا ت حف ملص ل ن
 . عرب احلدود، هو كذ6 أقل ما ميكن فع�

ثل _حتاد األورويب للمكفوفني  .81 شأن نفاذ األشخاص ) EBU(مموأيد  ية إىل اع^د معاهدة  سابقة ا7ا ياpت ا با ع ل لب
بوعات العاجزين عن  نفاتإىلملطقراءة ا سأ¸ نفاذ . ملص ا باع هنج قانون مرن ملعاجلة  مورفض _حتاد اقرتاح _حتاد األورويب  ت

بوعاتاألشخاص العاجزين عن  يه الربملان األورويب ا7اعي إىل العمل  ملطقراءة ا بع تو نفات ومتىن عىل ا<موعة ء أن  جإىل ا تت ملص
نة ا7امئة من أجل و ية يف إطار ا للجشاط وإجيا ب يار دويل ملزم يقوم عىل اقرتاح املعاهدة ا/ي أعده _حتاد العاملي بن معضع 

 ). WBU(للمكفوفني 

تجي األفالم  .82 يات  ثل _حتاد ا7ويل  نوأعاد  مجلع سأ¸ ) FIAPF(ممم هات حلل  تعدد ا يد عىل دمع _حتاد إلجراء  تأ ما ك جلل م
يفي  برصضعنفاذ املكفوفني و تبلا بغي معاجلهتا ورأى أن يف ذ6 مصلح. لك إىل ا يع ب�ان العامل و شرتكة بني  ينة عامة واحضة و مج م

نات ملموسة يف نفاذ األشخاص العاجزين عن لأفضل حنو مبا يكفل عىل  ييق  بوعات حتستحق ثقافةملطقراءة ا ترب . لإىل املعرفة وا عوا
شات  نا بغي أن تركز ا بع،  قثل _حتاد أنه أy اكن الهنج ا7ويل القانوين ا مل ي ت نمم مل توازن بني حقوق املؤلف ً ية عىل ا لا ملسـتقبل

ثاريةواحلقوق  برصية من Øة أخرىسـتئ_ ناول إدراج أية . ل من Øة ونفاذ األشخاص من ذوي اإلعاقات ا تومن احلري 
ية يف إطار  ناءات يف القوانني الو نا طت يهثسـ نصوص  ثالث ا بار اخلطوات ا علا مل ل ية برنخت  . ق يف اتفا

ثل _حتاد ا7و .83 هد  ممو يديو تع ساق ا(صصة لألشخاص دمع حل معيل ب )IVF(للفيل  تب ذات األ نلزyدة توفر ا لك
بوعات العاجزين عن  يةملطقراءة ا نا ب�ان ا ميف ا ل شرتك لصك دويل . ل سعي لالتفاق عىل نص  نة ا7امئة يف ا تفاين ا مورحب  ل للج ب

سني نفاذ األشخاص العاجزين عن  بوعات حتهيدف إىل   . لقراءةإىل مواد املطقراءة ا

يا الوطين للمكفوفني  .84 نوب أفر ثل جملس  يقوأيد  ج مم ّ)SANCB ( ية األخرى نظامت غري احلكو ياpت اليت أدلت هبا ا ما مل لب
نة ا7امئة إىل اتفاق عىل صك . وأعضاء _حتاد ا7ويل للمكفوفني خالل ا7ورة توصل ا للجورأى ا<لس أنه حان الوقت ليك  ت

ثل ا<لس، مس . دويل شأن مموحث  ية، ا7ول األعضاء عىل إهناء املفاوضات  نا ب�ان ا يا وغريها من ا برص يف أفر بيفي ا ل ل ل مضع يق
نفات من دون تأخري يا أو جزيا إىل ا ية توفري نفاذ املكفوفني  ملصالصك ا7ويل،  ئ لك ًبغ وأشار إىل أن لك يوم تأخري يف اختاذ . ً

ي با عىل  شأن، يؤثر  نة ا7امئة لقرار هبذا ا حا ً سل ل برصللج يفي ا لاة املكفوفني و  .  ضع

متع  .85 ثل مركز اإلنرتنت وا <وأعرب  يدات ) CIS(مم سأ¸ ا هود اليت بذلهتا إلجياد حل  نانه ل�ول األعضاء عىل ا يعن ا مل تقت لم جل
برص يفي ا ناءات لفائدة  لو_ ضع ثت تحدة حول. سـ ية األمم ا نة ا7امئة بأن عدد املوقعني عىل اتفا ثل املركز ا ملوذكر  للج قمم  حقوق ّ

تارخي  ئات املؤيدة إىل 147لاألشخاص ذوي اإلعاقة فاق حىت هذا ا يë وصل عدد ا لهي موقعا  ب ئة100ً  . هي 

نارشين  .86 ية ا7وية  ثل ا للوعرب  ل مجلع مم ّ)IPA (برصية يده الع^د صك قانوين لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات ا لعن تأ بىن،ي  ي 
بارشة يف وأشار إىل أن الص.  ا7ويل القامئاإلطارعىل  نفات  نارشين حق توفري ا نح ا متد هبذه الطريقة  مك القانوين ا/ي  ملص ل مي يع

توى الوطين أو ا7ويل نفاذ إلهيا، إن اكن ألغراض جتارية أو غري جتارية، وعىل ا ساق ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقات ا سـأ ل  .ملن
ها عرب احلدود أو تدابري نا ساق يف شلك ملفات ميكن  قلوقد تكون هذه األ ت ها األولوية ن بغي  يص، و نح تر ن مخ ناءات عىلي سـتث _

تعلقة حبق املؤلف ية ا ملالو  . طن

سة  .87 ثل ومؤ سوأبدى  ً، دعام قوy 7عوة _حتاد ا7ويل للمكفوفني Beneficent Technology, Inc. (Benetech)مم ً
)WBU (برصية ساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات ا ية  لإىل اع^د معاهدة عا مل ثل. مل رشوع مموذكر  سة  م املؤ  Bookshare "س
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Library Project) تب بادل ا بة  لكرشوع  ت مكت رشوع  )م ثال، وأشار إىل أن هذا ا بري يف القراءة  ملا(صص للمصابني بعجز  مك ك
شمل  نة األخرية  يتوسع يف ا لسـ نفاته من 100 000ً خشص بدال من 140 000ل  إىل 70 000مص خشص، وارتفعت مجموعة 

تاب يف الو110 000 تحدةك  تب، مبا أن . ملالyت ا نقص يف ا توى العاملي ملواØة ا رشوع عىل ا يق هذا ا تايل  لكوميكن  ل سـ ب ملل ملتط
مية ية قانوية  ند إىل أر رشوع  سلا ن ض تس ي بري املوعزت . مل نفات إىل ا7مع الطوعي ا رسيعة يف مجموعة ا سة هذه الزyدة ا لكؤ ملص لس

تح نارش يف الوالyت ا ملا/ي تقدم به رشاكء ا ندل ندا و_حتاد األورويب وا هدة و تب يف أحناء . لك توزيع ا نارشون  لكومسح هؤالء ا ب ل
برصية. العامل لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات يع األشخاص املعرتف بإعاقهتم ا يد  لو مج يا وا7امنيسـتف  وقطر كرل يف لك من أسرتا

توي كذ6  تب، اليت  بادل ا بة ا7وية  حتمن نفاذ جماين إىل ا ت ل لكت ل يةملك با ية واإل تا ندية وا تب يف اللغات ا ئات ا نعىل  سـ يل ل مه ل لك . م
توفري خدمات للغة العرية بودخلت احلكومة القطرية كذ6 يف رشاكة   . ل

بات حلق املؤلف  .88 ث) رابطة ا توأعربت  يدات ) LCA(ملكمم سأ¸ ا متر عىل  شديدها ا نة ا7امئة  يعن تقديرها  م ت تقللج لل ملسـ
ناءات لفائدة األشخاص بوعات العاجزين عن سـتثو_ ب)ملطقراءة ا توافق يف ا7ورات ا ناء ا تواصل  نت أن  ملق و ل ب ي وإلشارة . مت

سات مإىل  تعلميسؤ ث) لا بات واحملفوظات، أعادت  مم وا يا الوالyت الملكت ها للعمل ا/ي تضطلع به حا يد عىل د تأ ًرابطة ا ل ك معل
يك وإكوادور ية و_حتاد األورويب وا تحدة األمر سـا ملكمل يةوعة مجم وراغواي والربازيل ويك ب�ان األفر يقا وا7ول األعضاء األخرى  ل

برصية ناءات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات ا تضمن ا شرتكة  ية  ياغة تو شاورات  س) من ا لاليت عقدت  ت ت م ص لص مل ثسل بغي . سـ ينو
تقدم اإلجيايب إىل ا7عوة ملؤمتر دبلومايس الع^د معاهدة دوية يف األ لأن يؤدي ا  .  جل القريبل

ثل  .89 بات ومعاهدها مم ورأى  يات ا ت_حتاد ا7ويل  شأن ) IFLA(ملكمجلع مت)  يد ا7ول األعضاء ملعاهدة  توى تأ بأن  ي حمسـ م
برص  يفي ا تعلقة ألشخاص  ناءات ا يدات و_ لا ضع مل ت ثي سـ بات واحملفوظات لتق تعلميملكتوا شجعلوألغراض ا ترب أن . م، ألمر  عوا

يةإقرار العديد من ا7ول ا شلك إشارة إجيا ناءات  ية _ بألعضاء بأ ي ت ثمه ثل . سـ توقفان  حتاد_مموأشار  تاكر  بحث و_ يإىل أن ا ب ل
يهتا  نفاذ إىل مجموعات ومواد تفوق يف أ مهعىل ا بات واحملفوظات قادرة عىل توفري ما ل يا، ورأى أن وحدها ا بائعون حا تيعرضه ا ل ملكل ً

تايل إىل  تاج  لذ6، و يدات و_حت سـا تقدمي هذه اخلدماتلتقي لناءات   . ثت

ثل  .90 سة مموأعاد  يفي )INCP( اجلامع الكوكبسمؤ ناءات لألشخاص  يده اع^د معاهدة تضمن ا يد عىل تأ تأ ضع ا ت ي ك ثل سـ
برص واألشخاص العاجزين عن  بوعاتلا ية ملطقراءة ا يدا يف  نارشون مل يكن  يص ا/ي أدخ� ا تا إىل أن نظام الرت ب، ال تلل ً مف خ ًف

ياجات األش بوعاتخاص العاجزين عن حتا يص وقال إن احلل .ملطقراءة ا ثل من صعوت يف احلصول عىل الرتا تىك ا خ وا ملم شـ
ناءات مبوجب معاهدة تدمع األشخاص ذوي اإلعاقات يد هو اع^د ا ثالعميل الو ترب أن نظام الوسطاء املوثوق.سـتح  أو أي ،نيع وا

ت بقة  نارش ا لنظام آخر يفرض احلصول عىل موافقة ا سـ يلملل سق خاص، هو نظام  نف محمي إىل  ثقحويل  ن  .  للغايةمص

ثل ا<لس الربيطاين حلق املؤلف  .91 تحدة لعام )BCC(مموأشار  ، ا/ي تضمن، إلضافة إىل 2002مل إىل قانون اململكة ا
برص، وقال إن القوانني واملعاهدات القامئة ال تؤد الغاية يفي ا ناءات أخرى، حكام خاصا ألشخاص  ِا ل ضع ًت ً ث شودة مهنا نظرا سـ ً ا ملن

رسعة يفإىل يريات لغة ا هد  ية  بة احلا ل أن ا تغت شل يات حلق نولو جا بادئ . لتك تاح مبوجب ا توفر العديد من امللفات اليت  ملو ت ي
يص نارشين وغريها من مناذج الرت ية اخلاصة حتادات ا تو خا ل جهي ثل ا<وأ. ل ية  لسممثىن  تعلق ملوارد العا بو ا رشوع الو ملعىل  مل ي م

بكة من هؤالء الوسطاء ند إىل  تاحة للوسطاء املوثوق هبم ا/ي  شـا س تمل تو. ي نة ا7امئة قربا إىل نص صتوأعرب عن أم� أن  ًل ا ي للج
برص يفي ا ناءات خاصة ألشخاص  بق ا تفادة من جتربة ا7ول األعضاء اليت  لتوافقي وحث الوفود عىل _ ضع ت تط ثسـ وقال إن . سـ

تغرية  أن الهنج الطوعييعتربلس ا< ياجات ا ثة و_ يا احلد نولو بة ا يل مبوا ية  يص مرنة ومؤا تضمن ترا مل ا/ي  ت ي ك ت حي جل تك كف خ
برص يفي ا للألشخاص   .  ضع

يا والطب  .92 نولو نارشين يف جمال العلوم وا ثل ا<موعة ا7وية  يا  جو تك لح لل ل سائل ) STM(مم تلف ا يدها الواسع  تأ ملالوفود  ) ي ل
نة ا7 يع . امئةللجاملطروحة عىل جدول أعامل ا شلكة تو يح حل  ئة  نة ا7امئة هو خلق  تحدي الرييس ا/ي تواØه ا سـوا م ت ب للج تل ي ئ

شلك معيل برص  يفي ا بنفاذ املكفوفني و ل توازن بضع ية مبوجب حق م، من دون إحلاق رضر غري  نفات ا حملمأحصاب حقوق ا ملص
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يص لعائق. املؤلف خويف حني وصف الرت يانُ هو شلك يف الوح يف أغلب األ  ،ّ يف نفاذ إىل سـاقع الو يع ا تو ية  ل) األكرث فعا سـ ل ل
ثل . ملصنفاتا توصل إىل حل، إن اكن قامئا عىل اتفاق غري ملزم أو عىل ا<مموحث  نة ا7امئة عىل مواص) العمل حىت ا ًموعة ا ل للج

نارص األربعة املذكورة أعاله يل ا يل  لعصك دويل مالمئ  بتفع توافق . كف بغي أن يقوم أي إطار يمت ا لو بين عىلني تيه عىل رشوط   عل
نقل ا7ويل  ية فعا¸ ورسيعة وموثوقة  تعلقة حبق املؤلف وآ ية ا نصفا بني القوانني الو  pتدامة حتدث تواز للحلول  ل مل ن طسـ ًم م ً ُ

شارك فهيا كذ6 صاحب احلق ويدمعه  . يللملفات، 

نطي  .93 سـهتلكني عرب األ سـهتلكني وحوار ا ثل _حتاد ا7ويل  طلوأعرب  مل للم نة ) TACD(مم بة أم� ملا تواØه ا للجعن  خي
شأا7ا برص، واصفا ذ6 نبمئة من صعوت يف إحراز تقدم  يفي ا ً املعاهدة اخلاصة ألشخاص  ل وقال إن ". للجوء للمامط)"ضع

شرتك تغرب موقف بعض الوفود من ا<موعة ء اليت حتول دون إحراز أي تقدم يف _تفاق عىل نص  م_حتاد  وخيالف . يسـ
ية أعموقف برصفائدةًائه اع^د معاهدة ملزمة قانوp لضغلب هذه الوفود قرار الربملان األورويب ا/ي تؤيد أ يفي ا ل األشخاص  . ضع

ية نا ب�ان ا ية لألشخاص يف ا ثا ئة ا توية من ا ية و_حتاد األورويب معام)  تحدة األمر موسأل ملاذا اقرتحت الوالyت ا لف ليك ل ن ل مل  ،مل
يةيف حني أن القوانني  ثريطنالو تضمن أحاكما أكرث مرونة ورسا  بك للك مهنا  ً ُ ي ً يفي . ت ية لألشخاص  تدابري الطو بت أن ا ضعلقد  ع ل ث

يد ا/ي جيعل  بب الو بل، وا نجح يف ا سابق ولن  نجح يف ا برص مل  حا س لتق ملسـ ت ل ت جتاه هذا احلل هو  تدفع ا7ول األعضاء تgل
ثل . كسب الوقت نة ا_حتاد مموأمل  سأ¸ املعاهدةا7امئة نفس للجأن تعري ا ية  ملأل  اليت تولهيا ا7ول األعضاء للمعاهدتني ،مه

برصيا سمعي ا بث واألداء ا لتني  ل ل  .ملتعلق

ثل  .94 نظامت أخرى ) ULAC(ت_حتاد األمرييك الاليين للمكفوفني مموأبلغ  نة ا7امئة بأن احتاده رشع يف نقاشات مع  ما للج
نطق ملية ملكفوفني ومع حكومات ا سمعن رسةمة حول  ساق  ّأ¸ توفر مواد القراءة يف أ مي برصفائدة ا لن يفي ا لألشخاص  د ّوأي. ضع

ناءات_حتاد اع^د صك ملزم يضمن أ ية حدا أدىن من _ رشيعاهتا الو تثن يفرض عىل ا7ول تضمني  سـن ًط ت ثل _حتاد. ُ  مموحث 
نح لك أشاكل املرونة من توافق عىل معاهدة  نة ا7امئة عىل ا متا ل نظامت اخلاصة أو احلصول للج يد ا7ول بأي نوع من ا مل دون  تقي

نظامت  بق من أي نوع اكن، مبا أن معظم ا7ول ال توجد فهيا  يص  معىل تر ، أو ني منوذج الوسطاء املوثوقتعمل مبوجبمسـخ
 . تدخل يف إطار املعايري املطروحة

ية  ثا ية اع^د جدول أعامل ا7ورة ا ثا ية اع^د جدول أعامل ا7ورة ا ثا ية اع^د جدول أعامل ا7ورة ا ثا ناع^د جدول أعامل ا7ورة ا نل نل نل رشينل رشينوا رشينوا رشينوا     ) ) ) ) �بع�بع�بع�بع ( ( ( (لعلعلعلعوا

نظر يف ئلريس أفاد ا .95 نة ا7امئة  ستبأن ا ند للج تعلق ع^د  من جد3لبا رشةملول األعامل ا ية  ثا عجدول أعامل ا7ورة ا ن  ل
نة ئوأشار الريس. للجنة ا7امئة سامهة ا سأ¸  شأن إدراج  ند  شمل _قرتاحات اليت تقدمت هبا ا نقاشات  للج إىل أن ا م م ب ه ت لل س

ند عارش ية  يذ جدول أعامل ا با7امئة يف  كمن لت يري جدول . تنف ناول كذ6 طلب وفد فرسا  نقاشات  تغوأضاف الريس أن ا ن ت تل سـئ
ند األ شأن ا بعامل  ناءات7لب يدات و_ تعلق  تث ا ي سـمل  . لتق

بدوقال  .96 للوفد فرسا، مس ا<موعة ء، إن ا<موعة ء ترغب يف تعديل تريب جدول األعامل  ند تن  خبصوص 9لبء 
سمعي  يه الاألداء ا برصي،  با يل ند 8ند لل بث، و_نهتاء  ئات ا شأن حامية  ب  ل ي لب تعلق 7ه ناءاتمل ا تثيدات و_ سـي وأشار . لتق

ثابة حل توافقي مبوفد فرسا إىل أن اقرتاح ا<موعة ء هو  ية ،ن يذ آ ية  توصل إىل اتفاق عام حول  ل مذكرا بأنه مل يمت ا نفل تيف ك ً
ية سامهة يف جدول أعامل ا يق  منا للم لتسـ بو. لتن ند عارش جديدقويف حال  ند إضافة  بول قرتاح وفد ا بل هذا _قرتاح، ميكن ا له . لق

شلك دامئ عىل جدول األعامل ند العارش  يخ ا بار هذه اإلضافة سابقة لرت بولفت الوفد إىل رضورة عدم ا ب سـ لت  .  ع

نة أشارت إىل قرار ا .97 يق، بأن ا يا، مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا للجوأفاد وفد سلو بلط لن مجلعية العامة في
ية يف معل WIPO/GA/39/7ثمن الويقة  2 الوارد يف املرفق 2010 للعام يات جدول أعامل ا يمي مدى دمج تو من،  لتص لتق

ية بو ا نئات الو ي ملعي رشوحات، ه ثري من الوقت يف املزيد من ا لمن دون احلاجة إىل اسـهتالك ا نة مدعوة فقط إىل الوفاء . لك للجوا
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ها اللزتام ا/ي يرتتب عل نة  نة  معلهيا مبوجب هذه الويقة، من دون أن حيول ذ6 بأي شلك من األشاكل دون أداء أي  ي جل معث
ند  عىلبوناء. املوضوعي يا عىل إضافة ا ب ذ6، وافق وفد سلو لن  . 10في

هرهتاوشكر  .98 ية عىل املرونة اليت أ يع ا<موعات اإل ية،  ند، مس مجموعة جدول أعامل ا ظوفد ا مي مج من قله لت ار الوفد إىل وأش. ل
ية ملكفة رفع تقرير إىل  نه أشار إىل أن اللجان ا سأ¸  نص عىل جدول أعامل حمدد يف هذه ا ية العامة مل  نأن قرار ا مل ي ملعمجلع لك

ية يف جماالت معل لك مهنا ها جلدول أعامل ا ية د ناول  ية العامة  منا ي لتمجلع جم يف واعرتض الوفد عىل اقرتاح دمج جدول أعامل . كت
ية يف بل لتمنا ية ال  يع أخرى، وقال إن مجموعة جدول أعامل ا ناول موا نود  تق  منت ض ت ية بلتب لتمنذ6 ألنه قد يو� بأن جدول أعامل ا

شأن، وحتديدا ا. حيتل ماكنة �نوية لوأخريا قال الوفد إن أعضاء جلان أخرى قد توصلوا إىل اتفاق يف هذا ا ًل ية ً ننة ا7امئة ا ملعلج
تجارية  ية لرباءات، ومؤخرا الفريق العامل لبقانون العالمات ا نة ا7امئة ا ية وا ياpت اجلغرا ية وا نا ًوالرسوم والëذج ا ن للج ب ع ملعلص فل

شأن الرباءات تعاون  نظام معاهدة ا نات  باملعين  ل ل يس نوان ا/ي . لتح نفصال حيمل نفس ا ندا  ئات  يع هذه ا لعوأدرجت  ب ي ًمج م ً له
ته  ية عىل دحاقرت نة ا7امئةلتمنمجموعة جدول أعامل ا  . للجورة ا

هرافين سلوينوفد فرسا، مس ا<موعة ء، وفدوشكر  .99 ند عىل املرونة اليت أ ظيا وا يا، . هاله فينوبعد سامع وØة نظر سلو
ند  ية بإضافة ا ند مس مجموعة جدول أعامل ا ية اليت تقدمت هبا ا تو بأقر وفد فرسا بأن ا من ه ص ل لن لت ل نة 10ّ للج عىل جدول أعامل ا

شة األمور اجلوهريةا7امئة نا نع هذه األخرية من  ق لن  ناءة، أشار جمددا إىل أن اقرتاح . ممت نارص ا يات  تو ًوف� وصف الوفد ا ب لع ص لل
بقة ا<م شاورات  بين عىل  سـوعة ء  مم يني آخرينأم سقني إ ميجرهتا ا<موعة مع  قلن نود . م لبوالفكرة إذن يه تعديل تريب ا  8 و7ت

بد9و ند لل  سمعي  خبصو9لبء  ند لص األداء ا يه ا برصي،  با يل ند 8لل بث، و_نهتاء  ئات ا شأن حامية  ب  ل ي لب تعلق 7ه مل ا
ناءات تثيدات و_ سـي ند  الوفد إىل أنه أعرب عن مرونة ميكام لفت. لتق يال ا هرها ا<موعة ء  لبكن أن  ح  اخلاص جبدول 10تظ

ية  . لتمنأعامل ا

يا، مس مجموعة ب�ان  .100 نة ا7امئة فينوأوحض وفد سلو يق معل ا ند اجلديد لن  يق، أن إضافة ا للجأورو الوسطى وا يع ب لبلط ل
ته عىل جدول األعامل املقرتحاجلوهري، فق معر عن موا ً . 

ند وشكر  .101 نوان ا هراها، مذكرا بأن  يا عىل املرونة اليت أ ند وفدي فرسا وسلو بوفد ا ع ن ن له ًي ظ ف يكون 10ل هام"سـ  نة سإ للج ا
يذ  ية منصياتتولاتنفا7امئة يف  يةملعن ا  ."لتمن جدول أعامل ا

نة ا7امئة جدول أعامل  .102 متدت ا للجوا  . SCCR/22/1ث كام جاء يف الويقة ا7ورةع

ناءات يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا بوعات وغريها من أنواع القراءة: : : : للللتقتقتقتقيييي بوعات وغريها من أنواع القراءةز يف قراءة ا بوعات وغريها من أنواع القراءةز يف قراءة ا بوعات وغريها من أنواع القراءةز يف قراءة ا     ملطملطملطملطاألشاألشاألشاألشخخخخاص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من جعجعجعجعز يف قراءة ا

ند   .103 شة ا نا بدعا الريس األمانة إىل  لق م ناءات لفائدة  من جدول األعام6ئ يدات و_ تعلق  تثل ا ي سـمل العاجزين األشخاص لتق
بوعات قراءةعن   . وغريها من أنواع القراءةملط ا

هات املؤيدة الع^د صك قانوين لفائدة  .104 تلف ا ية اليت أجراها  شاورات غري الر يك تقريرا حول ا جلوقدم وفد ا خم مس مل ًسـ ملك
برص يفي ا لاألشخاص  نقاط الصغرية وطلب أخذ اسرتاحة قصرية وأشار الوفد إىل بقاء ب. ضع لعض أوجه اخلالف حول بعض ا

سـىن إحراز تقدم  تقدمي ويقة حني  ية فرصة  شاورات غري الر شاركة يف هذه ا تإلعطاء الوفود ا ث ل مس مل  يقوم عىل أساس ملموسيمل
 . متني

يا .105 يمت إذا اكن كينوسأل وفد  تع  سة العامة،س جلليق ا ب�ان األفروعة مجم وقال إن ل سة يقيةلا بغي مواص) ا تقد أنه  جلل  ي نتع
نة ا7امئة ية عىل هامش دورة ا شة الورقة غري الر نا يث ال تمت  للجالعامة  مس ق  . محب
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يك، إذ ّوأي .106 ية آراء وفد ا تحدة األمر سـد وفد الوالyت ا ملكمل تربيك يد مواص) عا ملف أنه مت إجناز ما يكفي من العمل وأنه من ا
توى غري الرمسي نقاش عىل ا سـا  . ملل

سعي إىل احلصول عىل اسرتاحة قد ال تزيد عن ساعة من الوقت هبدف  .107 نطقي ا ترب وفد _حتاد األورويب أنه من ا لوا مل ع
توصل نقاشلا يد  لل إىل أساس   . مف

يا اقرتاح وفد  .108 يكفينوأيد وفد سلو  . ملكسـا

ناسب .109 يك  ترب وفد راغواي أن طلب وفد ا موا سـ  . ملكع

لبويفارية ا-مجهورية ( واقرتح وفد فزنويال  .110 يع ذاإ سؤال الوفود) ل يك حىت ال  يهنا من يعارض اقرتاح ا تض اكن من  ملكسـ ب
ساعة املطلوبة يف جدل غري جمد ٍا  . ل

هر فرباير  .111 نذ  متع  ب�ان  شوقال وفد الربازيل إن مجموعة من ا م جت ندة 2011ل شات  نا ية هبدف إجراء  ت بصفة غري ر سم ق ممس
ناءات وا سأ¸ _ لتقإىل نص حمدد حول  تث برصسـم يفي ا ليدات لفائدة األشخاص  ضع نقاشات يف جو إجيايب للغاية . ي لوتطورت ا

نة ا7امئة ية  ية خالل ا7ورة احلا تاجئ إجيا توصل إىل  للجوعزم قوي عىل ا ل ب ن  . ل

يك وإكوادور وراغواي  .112 تني والربازيل وا ية عن رسوره بعم� مع وفود األر تحدة األمر سـوأعرب وفد الوالyت ا ن ملكمل ج يك
يةوعة مجمحتاد األورويب وو_ ب�ان األفر يقا ية ل س) من _ج^عات غري الر مسيف  ية عىل . سل مسوتعرض هذه الوفود بصفة غري ر

س) طوي) وشاقة من _ج^عات ية متخضت عن  نة ا7امئة ورقة غري ر شاركني يف ا سليع ا مس للج مل يوم هو . مج لوقال الوفد إن ا
ب) من ا7ورةسـلوفود اإن ، و2011ن يويو 17يوم امجلعة  نص خالل األyم ا تعراض ا ملقتاج إىل وقت ال ل سـ  . تح

ية مبوجب حق املؤلف لألشخاص  .113 نفات ا سأ¸ إ�حة ا حملموأفاد وفد _حتاد األورويب بأنه قطع الزتاما بإجياد حل  ملص مل ً
برص واألشخاص العاجزين عن ضعي بوعاتقراءةلفي ا ية اليت. ملط ا باجة مسوقال إن الورقة غري الر تضمن د ي قدùا مع وفود أخرى  ت

يةًاوعدد سخ ألفوحتدد املادة . ع من املواد املوضو ية، اك ن املفاهمي الر لسـ رسةئي ّا ئات و ملي متدةلهيا ئة . ملعا بغي أن حتظى ا يو لهي ن
متدة  برصية وأحصاب احلقوق يف آن معاملعا ًثقة األشخاص ذوي اإلعاقات ا ٍ ل ية وجود حلول يف . ب سوق توفر مهوأقر الوفد بأ لا
ساقا ًأ رسةن  ّ هوم . مي سعر املعقولمفوقد يكون  ية عىل حد سواءلا نا تقدمة وا7ول ا ياق ل�ول ا يدا يف هذا ا م  لمف مل لسـ ناول املادة . ً تتو

يدين، أي املكفوفني ء نص وحتدد ا شلك أسايس نطاق ا ملسـتف  ل برصيةب  يف جعز واألشخاص ا/ين يعانون من لوذوي اإلعاقات ا
هجو والقراءة،اإلدراك أو  رس ا ل  يدين . القراءةكع هوم ا شمل  تفكام ميكن أن  ملسـمف بب األشخاص العاجزينالوارد يف الصك، ي بس، 

سدية، ترصف به أو أوئك العاجزين عن مسك عن جإعاقة  تاب أو ا ل  ل تحديق هبامك نني أو ا لحتريك ا بوال  لعي ًإىل حد يكون  مق
 . بوجه عام للقراءة

تحدة .114 ية املادة جمي بأهنا مادة توملووصف وفد الوالyت ا يق فق ايك األمر تلف قد  اليت وضعت أمام _قرتاحاتخمبني 
نة ا7امئة ها من ) 1(فالفقرة . للجا توحاة يف  معظممن املادة جمي  نص عىل _قرتاحمسـ ت ا/ي تقدم به _حتاد األورويب ويه 

بغي تعاقد /لك دو¸ عضو عىل يتعني/يناإلعالن العام بأنه  يد يف القانون الوطينإد، مطرف  ناء أو  يراج ا تقت ث حق بشأن  سـ
بوعاتقراءة األشخاص العاجزين عن املؤلف لفائدة نص. ملط ا يلك الفقرة يو تني حمددتني ميكن عىل من املادة جمي ) 2(ه  ليآ

رشيع الوطين هم يف ا با لتا ع توحا�ن من معاهدة _حتاد ا7ويل للمكفوفني وتقران يف. ت تان  سـوها�ن اآل مي ية دور  ال نه بأ مهلوقت  عي
متدة  ئات ا ملعا ساق لهي بوعاتراءة فائدة األشخاص العاجزين عن ق لميرسةنيف توفري أ تضمن الفقرة . ملطا من املادة جمي ) 2(تكام 

ساق  سخ يف أ تحداث  ية وا ساعدة ذا برص اع^د هنج  يف ا شخص  سمح  نحكام  ن سـ ت م ل ضع ل ي من املادة ) 3(توتضمن الفقرة . ميّرسةً
يارا ًجمي  تني الواردتني يف الفقرة خ رشع الوطين اللجوء إىل ا لصيغ آخر يف حال مل يرغب ا ًمن املادة جمي، ونص حتديدا عىل ) 2(مل ت

ناء لفائدة األشخاص العاجزين عن  بوعاتسـتثإدراج ا باريكون يف أي شلك آخر رشيطة أن ي^ىش مع  ،ملطقراءة ا  ختا
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ثال يهلاخلطوات ا نصوص  علث ا ية برنمل تعاقد أو عضو ألي دو¸من املادة جمي ) 4( الفقرة جتزيو. ق يف اتفا يار مطرف   قرصخت ا
ناء  ييث ال سـتث_ شورة اليت ال ميكن حب نفات ا نشمل سوى ا ُوال يقصد يف . احلصول علهيا يف وقت ولكفة معقولنيمن دونه ململص

شلك فرضا بل ًأي حال من األحوال من هذه املادة أن  ُيرتك  ه أنمن املادة جمي عىل) 5(نص الفقرة ت ًوأخريا،. ن إماكية جمردت
ية ل بت ف� إذا اكنطنلقوانني الو يد يقرتن مباكفأة أم اللا ناء أو ا ي _ لتقت ث ية شاركت . سـ تأ ياغة  يجة  نوجاءت الفقرة األخرية  ص من ت

شاور مع  ب�ان املؤيدة  تفهيا ا يةوعة مجملل ب�ان األفر يقا بارشة وغري ضارةهبدف إجياد لغة تعرب عن الفكرة ب ل يطة و مطريقة   . بسـ

يك عن املادة دال وبادل  .115 توحتدث وفد ا سخملكسـ ساق لنا نوتضمن هذه املادة إماكية تصدير أو . ميّرسة عرب احلدودن يف أ ت
ئة  يدات يف ب� حمدد، برعاية  ناءات أو  سخة صدرت عىل أساس ا ترياد  يا ي ت ن هسـ تقسـ ئات معمتدة،ث  معمتدةهي عىل أن تضمن 

ية للامدة املذكورةوجود أخرى  ية ويعاجل هذا احلمك أوجه القلق . حقيقحاجة  ّاليت عرب عهنا وفدا _حتاد األورويب والوالyت ئيسـالر
ية تحدة األمر يكا ئة . مل سامح  ية وتعلق  ية برزت خالل املفاوضات غري الر سأ¸ لغة األ ناول املادة هاء  يو ل ت مس مه م لهت  أن معمتدةت

يد  مسـتفترصف مس خشص  تاج ت نيل إ يد أن يقوم بذ6ميّرسةلتسه تعذر عىل ا يت  تف،  ملسـح  .  ي

يا إىل إجناز صك دويل .116 مثرة  ًوأوحض وفد الربازيل أن أحصاب _قرتاح يواصلون احملاد�ت ا سع وقال وفد الربازيل إنه . مل
 . يؤيد اع^د معاهدة

بع وا .117 لعوشدد وفد _حتاد األورويب عىل أن _حتاد ودوi األعضاء ا تاجئ يف العامل لسـ يق  نرشين يعريون _ه^م  لتحق
ية ورسيعة شرتكة من شأهنا أن جتلب حلوال  ية  يقي، وأن تو فعلا م ًص مثرة . حلق تطلع إىل مواص) احملاد�ت ا ملوأشار الوفد إىل أنه  ي

 . مع الوفود يف هذا الصدد

ثل .118 يه  توصل إ تني إىل أن _تفاق األسايس ا/ي مت ا ّوأشار وفد األر مي ل ل يل نفاذ جن تسه خطوة هامة إىل األمام حنو 
نفات برص إىل ا يفي ا ملصاألشخاص  ل ية. ضع بريا من األ تني تويل قدرا  مهولفت إىل أن األر ك ًن ً شأن  ج بياغة صك دويل ملزم  لص

برص  يفي ا ناءات لفائدة األشخاص  يدات و_ لا ضع ت ثي سـ بوعاتقراءةوغريمه من األشخاص العاجزين عن لتق وقرر الوفد . ملط ا
يةر تحدة األمر يك و_حتاد األورويب والوالyت ا يكعاية _قرتاح ا/ي تقدم به الربازيل وإكوادور وراغواي وا مل  . ملكسـ

تاز وبادل اآلراء .119 يع املؤيدين عىل احلوار ا ية  تحدة األمر توشكر وفد الوالyت ا ملم مج بو أن . يكمل با يف الو يما حيدث غا ًل
ب� بري عن ملا يد ا تعان تعرب و لتع يةقفواّ توا ملا ًواقعا  املفاوضات أحضتو. حقيقها من دون مفاوضات  ب�ان وأ ثلو ا متع  نصحني ا ل مم ج

سوية وتقارب توصل إىل  نا  رشاكء اآلخرون  تتربه ا لل ًيع ممك ية هو .  ومن مث إىل توافق،ل تحدة األمر نظر الوالyت ا هدف  يكوا ملل ب
سمرب  نه يف د نت  هدف ا/ي أ ينفس ا ع عل ياغة مع2009ل ناءات حق املؤص، أي  تثايري قانوية دوية ال ل لف لفائدة األشخاص سـن

بوعاتقراءةالعاجزين عن  ية عىل األرض لفائدة هؤالء األشخاص، كام قال وفد _حتاد األورويبملط ا تاجئ  فعل إلحداث  لويس . ن
ية دعت إىل تحدة األمر يكرسا أن الوالyت ا مل نايئ اخلطوات، تأيت اخلطوةن إماكيةً باع هنج  ث ا ية ت يه عىل شلك تو ص األوىل  ف

ية  هد الطريق إىل خطوة � نشرتكة  لشمل معايري دوية ملزمةحممت) متم  . ت

ياغة صك دويل .120 يع مؤيدي _قرتاح  توافق  يت  ية  لصوشدد وفد راغواي عىل أن الورقة غري الر مج ب حظ   الوفدّدوأي. مس
تني والربازيل لصاحل اع يانني الfين أدىل هبام وفدا األر نا جب  . ل^د معاهدة دويةل

ية الفكرية .121 نظام احلايل  تقدم حنو معاهدة تعاجل ثغرة يف ا تازا  ية أساسا  ترب وفد إكوادور الورقة غري الر للملكوا ل لل مم مس ًع تعلق ،ً ت 
ناءات يدات و_ تث سـي  . لتق

توح ا/ي أجراه مؤيدو _قرتاح إلعداد الورقة غري ال .122 يك حلوار الصادق وا ملفوأشاد وفد ا يةملكسـ وعىل الرمغ من . مسر
يقني وهنج معيل نة ا7امئة امليض قدما  يح  نظر يف حلول  تعدا  بقى  هو  بأن الوفد يؤيد حل املعاهدة،  للج ت لل سـ ًي ت ًف  . م
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بويفارية-مجهورية (وأعرب وفد فزنويال  .123 ل ا تلف الوفود اليت معلت عىل الورقة ) ل يه  خمعن رسوره لالتفاق ا/ي توصلت إ ل
ية نة ا7امئّوذكر . مسغري الر يفي وندر خالل ةللجالوفد ا ها املغين  ت 7عوة اليت أ نعقدة عامسطلق بو ا مليات الو ي  إلجناز 2010 مجع

برص يفي ا ناءات لفائدة األشخاص  لاتفاق حول _ ضع ثت  . سـ

توفرة يف لغات أخرى، ودعا الوفود إىل طرح أي  .124 ية  موأفاد الريس بأن الورقة غري الر ئ)مسئ يقة ث أو شكوك حول الوسـأ
يع للجميث يكون مضموهنا واحضا   . ًحب

تلفة  .125 هود الصادقة اليت بذلهتا الوفود ا ند عن تقديره  (وعرب وفد ا للجه شاركةل يملا شأن ص يف  ية  باغة الورقة غري الر مس
برص يفي ا ناءات لفائدة األشخاص  ل_ ضع ثت شأن تعريف . سـ بوطرح الوفد سؤ_  ًرسا عام إذا اكن رشط " معمتدةهيئة "ً مسـتف

ية" همة الر ئيسـا ب" مل يس 7هيا  تعلمي اليت  نظامت األخرى اكجلامعات أو معاهد ا تبعد بعض ا ل مل مكس ل ت تخصصًاي  يف حتويل ًام 
نفات ميكن لألشخاص العاجزين عن  نفات إىل  مصا بوعاتملص نفاذ إلهيا ملطقراءة ا  . لا

ية أن تعريف  .126 تحدة األمر يكورشح وفد الوالyت ا ئة من الرضوري يعد قد تغري ومل" معمتدةهيئة "مل متدةللهي أن يكون   ملعا
نية قانوية ئة. خشص ية أن يكون حرصy إىل حد وجوب إدراجه يف نظام ا همة الر هوم ا يوال يقصد  هسـ لي ًئ مل مبف تاحه ّوعرب. ُ نف الوفد عن ا

سأ¸ يح ختطي هذه ا يغة ميكن أن  ملإلجياد  ت  . تص

بدال  .127 ند ا ستواقرتح وفد ا ية "عبارةله همة الر ئيسـا شطة"لكمة ب" مل  ". نأ

شة  .128 نا ية عقد اج^ع غري رمسي  تحدة األمر قواقرتح وفد الوالyت ا مل تعديالتيكمل تلفةلا  . ( اليت طرحهتا الوفود ا

بل _تقال إىل أي أمر  .129 هم الويقة  بداية اكنت هتدف إىل  ها يف ا ئ) اليت عر تح ب األ نوقال الريس إن فكرة  ث ل قسـ ف ض ف ئ
 . آخر

ي .130 نوب أفر يقوأوحض وفد  شاركةج تلفة من ا توyت  هدت  ية  شاورات غري الر ملا أن ا خم سـ مس ممل يةجموعة مف. ش ب�ان األفر يقا  ل
ية ساهامت يف الورقة غري الر تايل تقدمي  يان بصفة مراقب وال ميكهنا  مسشاركت يف معظم األ م ل وسألت ا<موعة عن وضع هذه . ح

نة ا7امئة أن تفعل هبا نوي ا ية وما  للجالورقة غري الر ت يةوعة مجم وأشارت .مس ب�ان األفر يقا تطلع إىل اع^د صك يكون  ل تإىل أهنا 
يدات لفائدة األشخاص  ناءات وا يملزما خبصوص _ لتقت ث سـ بوعاتقراءةالعاجزين عن ً برصملط ا يفي ا ل و  . ضع

يط لويقة وعدم _تقال إىل أي ج .131 يح أي شكوك  تو ناسب  نة ا7امئة بأن الوقت  نوذكر الريس ا ث حت ض ل مللج ئ انب آخر ّ
نة من اإلحاطة مبضمون الويقة متكن ا ثبل أن  للج ت ثوسأل إن اكن من بني رعاة الويقة من هو قادر عىل اإلجابة عىل سؤال وفد . ق

ها يعة الويقة وو يا حول  ضعنوب أفر يق ثج  . طب

بق حول ا .132 بوا يف اختاذ قرار  تلفة ومه مل ير يك أن ملؤيدي الويقة وØات نظر  ملوأوحض وفد ا سـ غ خم ث مسـ سار الواجب ملك
ترب أنه من الرضوري معرفة رأي ا7ول األعضاء يف الويقة أوال باعه، وا ًا ث ع  . ت

ية مث إجياد  .133 شة مضمون الورقة غري الر نا يك حني دعا إىل  ية رأي وفد ا تحدة األمر مسووافق وفد الوالyت ا ق سـ ممل ملكيك
تقدم  ي)  للو يه منسـ جتو  .  ئ الريسب

نة ا7امئةوشكر وفد الصني مقديم الورقة غري ا .134 برية إىل األمام يف نقاش ا ية اليت رأى فهيا خطوة  للجلر ك وأعرب عن . مس
شاركة  ته يف ا ته ور تاح وفد الصني ومرو ملا ب غن يدات لفائدة األشخاص  فعالعىل حنونف ناءات وا شات حول _ نا ي يف ا ت ق لتقمل ث سـ

بوعات قراءة العاجزين عن   . وغريها من أنواع القراءةملطا
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ييل .135 ترب وفد  شـوا شأهنا شام) وأن تمت ع شات  نا بغي أن تكون ا ية إىل األمام، وقال إنه  ية خطوة إجيا ب الورقة غري الر ق مل ي ب نمس
شاريك ياق  تيف  ثل. سـ بب تضمن بعض األحاكم نصني بديلني  موسأل عن  األطراف /ا7ول األعضاء يتعني عىل/ينبغي: س

تعاقدة  . ملا

ية بأن وجو .136 تحدة األمر يكوأجاب وفد الوالyت ا شرتكة، أي نوع مل ية  بري عن الفرق بني تو مد نص بديل هيدف إىل ا ص لتع
يك والربازيل وإكوادور وراغواي  ته وفود ا ملكسـالصك ا/ي اقرتحه _حتاد األورويب، ومعاهدة، أي نوع الصك ا/ي اقرت ح

تني نص وأقر بوج .جنواألر سقا يف اكمل ا متدة  يار اللغة ا ّوشدد عىل رضورة أن يكون  ل ًت م ملع ود بعض األخطاء أو األخطاء خ
ية با عا سطر الرابع من الفقرة . لط بارة من ) 1(لولفت إىل أنه يرد يف ا بوعاتقراءةخشص عاجز عن "عاملادة دال  يف حني " ملط ا

بارة  عتخدم يف يق املادة  يد"تسـ شخص ا ملسـتفا  ". ل

يا إن  .137 نوب أفر يقوقال وفد  يةوعة مجمج ب�ان األفر يقا متكن غري مر�حة للعمل يف ل ياق ورقة غري حمددة الوضع ولن  ت  سـ
شات نا برية يف ا سامهة  سامهة  تايل من ا ق مل ك م مل بل مقديم الورقة بأن . ل ته يف احلصول عىل ضامpت من  قوأعرب الوفد عن ر غب

بار شاغل ا<موعة بعني _ تتؤخذ  بوع. عم بارش األ يوم هو يوم امجلعة وأهنا  نة ا7امئة بأن ا سـوذكر الوفد ا س ل تللج  الالحق بربpمج ّ
 . معل آخر

ية  .138 ثا ثالث من الفقرة ا سطر ا ية، إىل أنه يرد يف ا تحدة األمر نولفت وفد الربازيل، عىل غرار ما أدىل به وفد الوالyت ا ل ل ل يكمل
تعاقدة/ا7ول األعضاءعىل نبغي ي: "من املادة واو تايلجيبيف حني " ملاألطراف ا نص اك ل أن يرد ا  7ولعىل ايتعني /ينبغي: "ل

تعاقدة/األعضاء  ". ملاألطراف ا

بويفارية-مجهورية (وقال وفد فزنويال  .139 ل ا هم ملاذا سألت ) ل يةوعة مجميفإنه ال  ب�ان األفر يقا يعة الصك طاملا أن أحدا  ل ًعن  طب
يأيت عىل شلك معاهدة أو أي شلك آخر بب أن متيض قدما يف . سـال يعرف بعد إن اكن  نة /6 ا ًورأى أن عىل ا لس للج

نا قا رشوع مقرتح أسايسمل ترب الويقة  مشات وأن  ث  . ُتع

بت  .140 يةوعة مجملوطا ب�ان األفر يقا شات ل نا شلك فعال يف ا شاركة  قبويقة معل  مل ب للم شاورات غري فهـي. ّث تفت خالل ا مل ا ك
بب عدم وجود خرباء شاركة  متكن من ا سابقة السـ^ع ومل  ية ا بسالر مل ل يق املفاوضات وشددت عىل. تمس  تعوقالت إهنا ال 

يار املعاهدة خساندهتا   . م

بغي حتويل الورقة إىل ويقة معل .141 يا قائال إنه  نوب أفر يجريy موقف وفد  ثودمع وفد  ي نن يق  . ًج

يا مس  .142 نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  يا ا يقوأيد وفد زا ج ب لب م يةوعة مجمّ ب�ان األفر يقا ية . ل لعملوشدد الوفد عىل الزتامه 
ية العمل لو يح  ثوطلب تو  .  يقةكيفض

يا .143 نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  نغال ا يقوأيد وفد ا ج ب لسـ ل س. ّ ية  يومبا أن الورقة غري الر تعذر إدراج تلمس ية،  ي ويقة ر مس ث
يةوعة مجممجيع مالحظات  ب�ان األفر يقا يةوعة مجمّوعرب الوفد عن الزتام . فهيا ل ب�ان األفر يقا توصل  ل ية وا سامهة يف ا تام  لا لعمل مل ل

تاجئ  يةنإىل   . ضمر

بحث عن  .144 ية ا يني ومقديم _قرتاحات األربعة  سقني اإل ية عقد اج^ع مع ا تحدة األمر لواقرتح وفد الوالyت ا بغ مي ن قلمل مل يك
ية إىل األمام  . لعملطريقة أو أسلوب ل�فع 

يده اع^د معاهدة ملزمة قانو .145 يد عىل تأ تأ بعة وأعاد ا ية ا شأن ا يحات  ند تو يوطلب وفد ا ك ل ت لعمل ب ض مله  . pًل
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يةوعة مجمّواقرتح وفد بردوس، عىل ضوء الرؤى اليت عربت عهنا  .146 ب�ان األفر يقا يع يف ل ً امليض قدما، أن مجلومصلحة ا
نة ا7امئة ترغب ئيفصل الريس ف� يةأم ال للج إذا اكنت ا ية ويقة معل ر مسيف اع^د الورقة غري الر ث نده. مس  الوفد اعوقد يؤيد 

تح يةملموقف وفد الوالyت ا  . يكدة األمر

ية .147 شأن الورقة غري الر ئ)  مسوأعرب وفد _حتاد األورويب عن حرصه عىل سامع املالحظات واأل ب وحاول لك من . سـ
باب عىل اجلوهر يد اآلن _ نا ومن ا ناقش  نارص جوهرية ملا  نكمقديم _قرتاح تقدمي  ملف ه ي تعداده توفري . ع سـوأعرب الوفد عن ا

شاورات أخرىاملزيد من األجوبة إن اكن يف ية أو أية  شاورات غري ر م هذه القاعة أو يف  مس  . م

ية اليت أريد مهنا أن  .148 توا ية الويقة ا تحدة األمر تني والربازيل والوالyت ا يك، مس وفود األر ُوعرض وفد ا فق ليك ث مل ن جسـ ملك
نة ا7امئة حول  شات داخل ا نا للجشلك أساسا  ق للم هًت ناءات اليت  يدات و_ سا تث تتق سـي برص ل نفاذ ل يفي ا لاألشخاص  ذوي وضع

ية حبق املؤلف نفات ا حملماإلعاقات األخرى يف القراءة إىل ا تأن واحرتام برpمج العمل. ملص ٍودعا الوفد الوفود إىل دراسة الويقة  ب . ث
نا تقدمة وا ب�ان ا برية من األشخاص ذوي اإلعاقات يف ا هدف العام هو توفري صك لفائدة مجموعة  لوقال الوفد إن ا مل ل ك يح ،ميةل يت 

ثقافة  نفاذ إىل املعلومات وا تعلقة حلق يف ا سان، أي تg ا شلك �م بعدد من حقوق اإل تع  لهلم ا ل مل ن ب تعلميلمت  .لوا

ته بدمع ويقة العملوقال وفد إكوادور إ .149 ثنه تلقى تعل�ت من عا  . مص

يكون من رعاة ويقة العمل .150 يا أنه  ثوبدوره أعلن وفد أسرتا سـ  . ل

يكون من رعاة ويقة العمل وقال وفد راغواي  .151 ثإنه   . سـ

تعدا لرعايهتا .152 يعلن يف وقت الحق إذا اكن  تأن وأنه  يا إىل أنه يدرس الويقة  ًوأشار وفد كولو سـ سـ ب ث مب ٍ  . م

شاركة يف أي نقاش إضايف يقوم  .153 تعداده  ية، عن ا ته طرفا يف احملاد�ت الر للموأعرب وفد _حتاد األورويب،  سـ ع ً بصف
ته للويقة أو عدùاوقال إنه . ثعىل الويقة ثيعلن يف وقت الحق عن رعا ي  . سـ

ية للويقة .154 ب�ان الرا ته إىل الحئة ا ييل إضا ثوطلب وفد  ع ل  . فشـ

نة ا7امئة .155 ية  توزع كويقة ر يوية، إذا اكنت الويقة  ب�ان اآل تان، مس مجموعة ا للجوسأل وفد  مس ث سـ ث سـ ل  . كسـ

يكون  .156 سـوأوحض الريس أن رمز الويقة  ث  . SCCR/22/15ئ

يةّوعرب .157 ياغة الورقة غري الر ية  ي) املا هر ا نانه ملا أداه مقدمو الويقة من معل شاق يف األ ندا عن ا مس وفد  لص ض لقل ث ت شك . م
ية العامة ية إىل ا تقدمي تو نا  شلك أساسا  ترب الوفد أن الورقة  مجلعوا ص ل ي ت ًع  . متً

ئ) حول مضمون الويقة .158 تان بعض األ ثوطرح وفد  سـ شري تعري. كسـ ùام "إىل " معمتدةهيئة "ف يففي املادة ألف 
ية بري . ث، وهذا برأي الوفد حيد من نطاق الويقة"سـأسا بدل  تعواقرتح أن  تس ُ ية "ي شطة"بلكمة " سـùام أسا ولفت الوفد إىل ". نأ

هم معىن لكمة  تعريف وساءل إذا3لفقرة  ا يفالواردة" ثقة"فعدم تأكده من  ت من نفس ا باع بعض اإلجراءات ل ت اكن من الرضوري ا
ثقةنلقانوية ا لسب هذه ا هجو و" خيص الفقرة ء من املادة ء عدم الرتكزي عىل واقرتح الوفد ف�. لك لرس ا وحده بل " القراءةع

يدين بذكر أشاكل أخرى من اإلعاقة نطاق ا ملسـتفترك جمال أوسع   . ل

ثواقرتح الريس دراسة الويقة مادة مادة إلحراز تقدم رسيع .159  . ئ
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ية ل�فع قدما بعمل وأعرب وفد _حتاد الرو .160 بول الويقة خطوة لغة األ ترب أن  ته يف دمع الويقة، وا ًيس عن ر مه ث ع ث قب غ
نة ا7امئة يقات وفد . للجا بان  ية العامة، مع األخذ يف ا ية إىل ا تو ية  يغهتا احلا تعلورأى الوفد أنه ميكن رفع الويقة  سـ مجلع ص ك ل بص لث حل

تان والوفود األخرى  . كسـ

تحول الويقة إىل معاهدة ملزمةوأعرب وفد أوروغواي ع .161 تقاده برضورة أن  ثن ا ت  . ع

يوز .162 يلوشكر وفد  سؤال ا/ي طرحه وفد ن توازن، وطرح نفس ا يق و توصل إىل حل د هم عىل ا لندا مقديم الويقة  ل مث ق لعمل
بري  شأن  تان  تع ب ثا. الوارد يف املادة ألف" معمتدةهيئة "كسـ ثقة الوارد يف الفقرة ا هوم ا لووافق عىل أن  ل تأويل مف متل ا لثة  حيل

يار حمدد بدقة ية أو  ياري، إال إذا اقرتن بآ با مكطلب  نا شخيص وقد ال يكون  معا ل مع سـ ًل ية قد تؤدي إىل شك غري . م يغة احلا لوا لص
يد . رضوري ندا خلطاب ا/ي ألقاه املدير العام ا يوز هد وفد  سـوا يل لن سس غري، يفتشس يهنفرا  ف أوائل هذا العام وا/ي حتدث 

شمو لعن ا تعاون املؤسيس ل ثقايف وا يري ا ية وا ية ا بة جتمع بني القانون وا ناسب من خالل تر تجانس إلجياد حل  لية وا ل تغ ت ب ي لل تح ل لك ن م
نة تجارية ا سـوالëذج ا ية معل . حملل هر أ ترب الوفد أن ذ6  مهوا  . ن مبوازاة إعداد معايري قانوية جديدةاحل أحصاب املصمنتدىيظع

نة ا7امئة علام وطرح وفد _حتاد األورويب س .163 يط ا ها واقرتح أن  با ًؤ_ حول اإلجراءات اليت يعزتم الريس ا للج حت عت ئ ً
سة ا يهنم والرجوع إىل ا شـهتا ف�  نا نص  يح حملرري ا نقاط وأن  جللتلف ا ق ل ت ل بمبخ م ربعاء ألي يوم األعامة بعد ثالثة أyم، ت

 . 2011 ونيوي 22 يف

ن .164 متر عىل حنو  شات  نا موقال الريس إن ا ستسـئ ق ث� الويقة، وأن العديد من الوفود ال تزال ترغب إلدالء مل هم ما  ثظم  مت لف
 . بتعليقاهتا

نغال من أن .165 لسـوحذر وفد ا شة الويقة املقرتحة ّ نا يوم باكم� يف  نة ا7امئة ا ثمتيض ا ق ل وإذا مت _تفاق عىل دراسة . مللج
يح حول تعريف لكمة  تو ضالويقة مادة مادة، فإن الوفد يرغب  ب  . يف املادة ألف" مصنف"ث

تني والربازيل وإكوادور و_حتاد األورويب ودوi األعضاء  .166 هود اليت بذلهتا األر يان عن تقديره  نوعرب وفد ا جل للج ّ
ية إلعداد _قرتاح امللموس تحدة األمر يك وراغواي والوالyت ا يكوا مل سني نفاذ األشخاص العاجزين. ملكسـ تيس  حتو  عن يك

بوعات قراءة  ناءات يف هذا إىل اململطا يدات و_ تعلق  شة احلمك ا نا نة ا7امئة، 7ى  تعني عىل ا برية و ية  ثعارف أ تم ي مل ق للج ي ك سـمه لتق
بقي يف ذههنا ثالث نقاط، يه ُالصدد، أن  متدًأوال: ت يح أي صك  ُيع، رضورة أن  توى يت يذ عىل ا سطا من املرونة يف ا سـ  ملق لتنف ً

تخطى أي صك . الوطين يا، رضورة أال  ُيع� ي ثالثًن بار اخلطوات ا لمتد نطاق ا متد . خت ثا، رضورة أن يكفل أي صك  ُيعو� ً ل
هدف من  بار للقمي ولطابع حق املؤلف، ألن ا نف مع إيالء _ تخدام ا لإحداث توازن بني حامية حق املؤلف والرتوجي ال ت ملص عسـ

ثقافة  . لحامية حق املؤلف هو تطوير ا

سودان إلشارة إىل املادة ألف  .167 تعريف لوقال وفد ا تعلقة  با ساق "مل رسةناأل ّا يع أشاكل "ملي شمل  بغي أن  مج، إنه  ت ني
ساق، مبا فهيا  باعةلخط الربايناأل  . لط أو أي نوع آخر من ا

متعوا بعد ذ6  .168 ئ) واملالحظات وأن  يع األ سن أن حيصل رعاة الويقة عىل  جيوقال وفد الربازيل إنه من ا سـ مج ث ملسـتح
شـهتا قنا  . مل

نغال إىل .169 بري لسـولفت وفد ا ية من املادة ألف تذكر ما يوازي  سخة الفر تع أن ا سـ نن تفق علهيا"ل مئة  هيئة "بدل من " هي
بري ". معمتدة تعوعرب الوفد عن قلقه من  تعري" جراءاتإسـياسات و"ّ بري لالوارد يف ذ6 ا  iبدا تعف، وأنه يفضل ا بس قواعد "ت

ن". إجراءاتو بكة من ا شري إىل  تعريف  ملوأضاف يف األخري أن ا شـ ي هوùا واحضا ل بدو  يد الوطين، ال  رشة عىل ا ًظامت  مف ي لصع منت
يه الكفاية يقا عىل تعريف . فمبا  ًو تقدمةلسعر معقول ألجل ا"تعل سح ا<ال "ملب�ان ا نة ا7امئة عىل عدم  نغال ا ف، حث وفد ا للج لسـ
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ساب أحصا سب األموال عىل  ناس  يح  ي)  ناءات إىل و يدات و_ حأمام حتول ا ك لل ت سـ ت تي ث سـ ورأى الوفد أن تعريف . حلقوقب التق
يةجل اسعر معقول أل" نا مب�ان ا ل تقر إىل"ل ساق، وال سـ� ف�يف  تجانس و_ ت ا يق بني اجلانب غري الرحبي وجانب ل تو ف خيص ا ل

سويق شمل . لتا يوأخريا أشار الوفد إىل أن الفقرة األخرية تذكر أن حق املؤلف  تتصل بذ6 وجماورة حق املؤلف وأية حقوق "ً
يهنام"ق املؤلفحل بغي عدم اخللط  تلفني وأنه  بريين  ب، وبه إىل أن هذين ا ين خم تع لن ّ . 

بدال لكمة  .170 يقات عىل الويقة، واقرتح ا يا بعض ا نوب أفر توقدم وفد  يق سج ث باجة 2الواردة يف الفقرة " العوائق"لتعل ي من ا7
بارة ". ةمرض"، وحذف مك) "تحدyتلا"بلكمة  بدال  عواقرتح ا يفاألشخاص امل"تس برصوضعكفوفون أو  األشخاص "بعبارة " ل ا

برص أو األشخاص العاجزين عن  ليفي ا بوعاتقراءةضع ب7ويف الفقرة . 5يف الفقرة " ملط ا يا، ا نوب أفر ت، اقرتح وفد  يق دال سج
بةال"لكمة  ها اكآليت، وإ"اجةاحل"بلكمة " غر سة القوانني : "نصضافة فقرة جديدة يكون  بة يف جما نانطالقا من الر غ ية وتعزيزها ً طنالو

ية برن ناءات، وذ6 من خالل إطار دويل ي^ىش مع اتفا يدات و_ قشأن هذه ا تث ي سـب يل نفاذ األشخاص من ذوي ،لتق ية  ه  تسبغ
ية مبوجب حق املؤلف نفات  نة يف  محماإلعاقات إىل املعارف ا مص ي. "ملضم يا، خبصوص املادة ألف و نوب أفر تعلواقرتح وفد  يق ًا قج

ي تايللعىل ما أشار إ تعريف ا نغال، ا له وفد ا ل نف أديب أو فين محمي مبوجب حق املؤلف، مبا يف : "لسـ نف أي  مصتعين لكمة  مص
نف أديب أو فين مل  تهتنتهمصذ6 أي  يق "معمتدةهيئة "ص تعريف وف� خي". بعد  ي فرتة حام يا عىل ا نوب أفر لتعل، وافق وفد  يق ج

ب�ان تان مس مجموعة ا لا/ي أدىل به وفد  بارة كسـ بدال  يوية مقرتحا ا ع اآل س تسـ ية"ً شطة"بعبارة " سـùام أسا لتجنب احلد " نأ
ية نظامت أو الواكالت ا نمن نطاق ا بدال لكامت واقرتح أن يمت يف . ملعمل ية ا ثا ستالفقرة ا ن ياسات أو قواعد"ل بلكميت " سـإجراءات و

نظامت لن يكون 7هيا لرض" إجراءاتقواعد و" تقد أن بعض ا ملمبا أنه  ياساتيع ته رأي مجموعة . سـورة  فقوأعرب الوفد عن موا
يوية ف� خيص املادة ء واقرت ب�ان اآل سـا عرس "انه ميكن حذف     وأضاف. ي إعاقة حمددةأح اللجوء إىل لغة عامة وعدم ذكر ل

هجو و بارة " القراءةلا ها  بدا بعوا لس ًمال ملادة جديدة يكون ًواقرتح الوفد نصا اك". إعاقة أو أي نوع آخر من العجز يف القراءة"ت
تايل  :لاك

 " قها طبيعة _لزتامات ونطا"

تعاقدة تدابري مالمئة  .1 لتمتد األطراف ا مل  . املعاهدةهذه  أحاكم طبيقتع
ية  .2 شفا تعاقدة املعاهدة  فبق األطراف ا ب مل يةتط ياجات اخلاصة ولوyت األ عمرا لو_ ية حت نا مب�ان ا ل ية سـتوyت ملول لتمنا

تلفة 7ى تعاقدة األطراف(ا  . مل ا
باع  .3 يت لألشطة املغطاة، مبا يف ذ6 ا تو يذ هذه املعاهدة ممارسة فعا¸ ومالمئة ا يح  تعاقدة أن  تتكفل األطراف ا ن ل ي قمل نف تت

نصفة  .]   مإجراءات رسيعة، تكون عاد¸ و

نواp جديدا هو  ًواقرتح الوفد ف� خيص املادة واو،  ً ية "ع نولو تدابري ا تحايل عىل ا جا لتك ل  :  أن يكون نص املادة اكآليت، عىل"ل

تعاقدة أن /عىل ا7ول األعضاءيتعني /ينبغي" ناء الملاألطراف ا يدين من _ ثتكفل  سـتتف ي) 4وارد يف املادة للمسـ  للمتتع سـو
ناء حني  ية، تطبق عىلسـتثال نولو نف تدابري حامية  ج ا تك هميوشمل ملص ند ،منحذ6  تحايل عىل الرضورةع  ل احلق يف ا

ية تدابري امحل نولو جاية ا نفجلعللتك تاحاملص ا  ً  . م

iتعام ية بطريقة توفر ضامpت حتول دون سوء ا نولو تحايل عىل تدابري امحلاية ا بق حق ا سـو ل جيط  . "لتك

بارة  .171 بول "عولفت وفد إكوادور إىل أن  يةألجلمقسعر  نا ب�ان ا م ا ل ية" ل با نترد مرتني يف ترمجة املادة ألف إىل _  .سـ

لوأيد وفد املغرب ا .172 تان، وأشار إىل بيانني الfين أدىل هبام وفدا اّ سـنغال و كسـ بارة أل يف املادة " معمتدةهيئة "عن ترمجة 
شري إىل  ئة إذ  ية ترمجة خا تألف إىل الفر ط تفق علهيا"نسـ مئة  نظامت اليت ال ". هي ئات أو ا ملواقرتح وفد املغرب كذ6 ذكر ا لهي
ت ية  يهنا الواكالت احلكو تتغي الرحب اليت  تع لت م ية أمور حمددةب سؤو لوىل  بارة . م ية الفقرة تعريفا  ست  لعو ًي بق ًبل وصفا " معمتدة هيئة "ل
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ئة  تعني عىل ا يملا  ثابة فقرة ء مكرر.  فع�عمتدةملالهي تكون  ثالث بعد املادة ء،  مبواقرتح الوفد إدراج هذه الفقرات ا وسأل . فل
ية يه افرتاض بأن اصدقالوفد إذا اكنت اإلشارة إىل  تهلن ا سن  بت  يه أن  ية وأن  سوء  ترصف  ييد  ث نتف ح عل ن ب يي  . ملسـ

بغي عىل ا7ول األعضاء فع� .173 سريا مفصال للامدة دال ألهنا ال توحض ما  يان  ينوطلب وفد ا تف ًل ً . 

تعدد األطراف .174 ياق صك  نظمي العقود يف  يذ  هدف من املادة زاي  نغال إذا اكن ا موسأل وفد ا نف سـل ت تسـ وأشار الوفد إىل . ل
هر مأن ا ترب هذا العقد طالت ارباط خشص يف عقد ختالف أحاكمهنية القانوية تقيض بأنه يف حالل ً القانون،   . يع

شأن املادتني هاء وواو .175 يحات  يان تو بوطلب وفد ا ض  . ل

نة ا7امئة .176 يد لعمل ا ترب وفد سورسا أن الويقة أساس  للجوا ث جع ية " مصنف"وقال إن ترمجة تعريف لكمة . ي نسـإىل الفر
سخة اإلنلكزييةليست مط بح ملاك عاما. للنابقة  نف أ نقض، ال يعين ذ6 أن ا ًفإذا اكنت حامية حق املؤلف مل  ً ص ملص وأضاف . ِت

نص إىل  شري ا ية برن، وأن  نف إىل اتفا شري تعريف ا بغي أن  لوفد سورسا أنه  ي ملص ي قي ن . "مصنف"ًبدال من " مصنف محمي"ي
شأن يحات  بوطلب الوفد أخريا تو ض  .  املادة واوً

بويفارية-مجهورية (ّ وأيد وفد فزنويال  .177 ل ا ئ) ) ل يقات واأل سـالهنج ا/ي اقرتحه _حتاد األورويب والقائل جبمع لك ا لتعل
يني  سقني اإل سح ا<ال ملقديم الويقة وا ميو ن ث قلف شالك وØا لوجهعقدمل ً اج^ع غري رمسي حلل ا يق تقدم . مل ترب الوفد أن  حتقوا ع

يكون سة العامة  سـخالل ا ً أمرا معقداجلل ً . 

تعريف  .178 تعلقة  تلفة من املادة ألف ا يغة  بواقرتح وفد _حتاد الرويس  مل خم نف"ص نف : "، ويه"ملصا نف أي  مصيعين ا ملص
هور  تاحا بأي شلك آخر  شورا أو  ية برن، إن اكن  يقي ملعىن املضمن يف اتفا للجمأديب أو مو م ًق ً ن ي) اكنت،أبمسـ ً ايمحم وسـية و

 ". مبوجب حق املؤلف

بداية احلمك، عىل و .179 هدف من املادة زاي واقرتح نصا آخر  هم ا نغال، مل  ثل وفد ا ث�  لأشار وفد املغرب إىل أنه،  ًسـ ل يف م لم
تايل شلك ا لا نص مامن دون اإلخالل بأحاكم هذا الصك، : "ل ليس يف هذا ا نع ا7ول األطرافل تعاقدة من /مي  ملاألطراف ا

]...[ ." 

سطر ا .180 بارة لرابع من املادة دال لواقرتح وفد اجلزائر تعديل ا بدال  عوا بوعاتقراءة عن عاجزخشص "تس بعبارة " ملط ا
يد"  . ، وأشار إىل رضورة حذف املادة زاي"مسـتفخشص 

يده اقرتاح وفد فزنويال  .181 بويفارية-مجهورية (يوأعرب وفد الربازيل عن تأ ل ا ية ) ل ب�ان ا ئ) و_ج^ع مع ا نجبمع األ ل ملعسـ
 . لإلجابة علهيا

ئ)واقرتح  .182 ية، عىل ضوء األ تحدة األمر سـوفد الوالyت ا يقات و_قرتاحات الوجهية اليت طرحهتا ا7ول  يكمل لتعلوا
بعض الوقت متعوا  ية أن  توا يح ملقديم الويقة ا ية  لاألعضاء، وضع آ ل ث ت جيل فق  .  ت

تغرق _ج^ع .183 يسـوسأل الريس مك من الوقت ميكن أن   .ئ

ية  .184 تحدة األمر يكوأجاب وفد الوالyت ا تغرق عدة ساعات عىل األقلمل  . سيسـأن _ج^ع 

بويفارية-مجهورية ( وطلب وفد فزنويال  .185 ل ا نظر يف إماكية ) ل نمن الريس ا ل ب�ان وعة مجمث الويقة وو مقدمأن يعقدئ لا
ية يجة إىل ا يقاألفر يا عىل أن يعودوا  جللاج^عا  ن تفعل ل ً تعقد يف ً  . ون يوي22سـسة العامة اليت 



SCCR/22/18 
28  

 

ترب وفد الرب .186 هم _سـ^ع إىل عوا تازيل أنه من ا ية ف�مل نظامت غري احلكو ميقات ا مل  . ث خيص الويقةعل

يا عىل _قرتاح ا/ي تقدم به وفد الربازيل، وأوحض .187 نوب أفر يقووافق وفد  يقا عىل اقرتاح وفد فزنويال، أن ،ج  ً وعة مجمتعل
ية ب�ان األفر يقا متعل بار آراءها مل ثت يف الواقع مبقديم الويقة لكنج ا تعداد ا<موعة إىل روأع. عتتؤخذ بعني _ سـب الوفد عن ا

بل يوم األربعاء إلجناز ويقة العمل شاور  ناء يف ا شلك  شاركة  ثا ت ب ب قمل ل ّ . 

شارك فهي .188 يك فكرة إجراء احلوار داخل مجموعة أصغر جحام  يوأيد وفد ا ًسـ ملك متة، مع األخذ يف اّ مله مقدمو الويقة والوفود ا ث
نظ بان لرؤى ا ملا يةحلسـ  . مامت غري احلكو

ية  .189 نظامت غري احلكو ترب أن _سـ^ع آلراء ا يك والربازيل من اقرتاحات، وا تان ما تقدم به وفدا ا م وأيد وفد  مل ع سـ ملكسـ ك ّ
ية ية. مهأمر لغ األ يحات و�نهيا مقرتحات  ناك نوعان من املداخالت، أوها طلب تو نصوقال الوفد إن  ض ترب الوفد أنه من . له عوا

بارشة بعد طرIاغري اجل ية  ئ) ا يق عىل هذه األ مائز أن يطلب إىل مقديم الويقة ا نص سـ تعل لث ل ُ . 

بني املوجودين يف القاعة .190 ية واملرا نظامت غري احلكو هم _سـ^ع إىل وØات نظر ا ترب وفد سورسا أنه من ا قوا م ململ ومىض . يع
يرتتب عىل مقديم الويقة من معل لإلجابة عىل هم ما  ثقائال إنه  سـ يتف بغي يف الوقت ً نه رأى أنه  ئ) بأرسع وقت ممكن  ن األ يلك سـ

توحة وشفافة إىل أبعد حد ممكن بادل اآلراء  ية  مفنه أن تكون  ت معل  . عي

سة  .191 ية، وأن أي موضوع يطرح يف ا ية احلكو ند إىل أي أساس خارج عن ا ية ال  يجريy بأن ا جللوذكر وفد  لعمل س لعمل ُن م ت ت ّ
توح  . مفالعامة هو جزء من حوار 

ئ) املطروحةوأ .192 سـوحض الريس أن اخلطوة األوىل يه أن يعكف مقدمو الويقة عىل دراسة األ ث يارين . ئ خوميكن اقرتاح 
ها عىل  ئ) املطروحة لعر سة العامة بعد إجياد األجوبة عىل األ ية، األول هو عودة مقديم الويقة إىل ا ثا ضللخطوة ا سـ جلل ث ن ل

هو عرض األجوبة. احلارضين ثاين  يار ا فأما ا ل  .  داخل مجموعة صغريةخل

ثاين للخطوات الالحقة .193 يار ا ية عىل ا تحدة األمر لووافق وفد الوالyت ا خل ته، كام وفد الربازيل، . يكمل غبوهو أعرب عن ر
سـىن ملقديم ال سة العامة، ليك  ها يف ا شا ئلهتا و ية وأ نظامت غري احلكو يقات ا تسامع  جلل م سـ مل تعل يب غل شـهتا ورمبا م نا قويقة _ج^ع  مل ث

يةجموعة  _ج^ع مبوشعر الوفد بوجوب. ابة علهياإلجا ب�ان األفر يقا شاركهتا يف حداعىل  ل ها نظرا  شا تعراض  مل ال م ًسـ غل
باط املايض نذ  ية  شاورات غري الر شـا مس نني يف ُواقرتح أن يعقد _ج^ع. ممل هر _ ث بعد  لسة جل والعودة إىل ا2011، ون يوي20ظ

نون يوي22 األربعاء  يومالعامة سأ¸مل  شة ا ملا  . ق

يا إن  .194 نوب أفر يقوقال وفد  يةوعة مجمج ب�ان األفر يقا يًياتنسـيق اتعقد اج^ع ل هر _ًاقلمي إ ، لكن 2011 ون يوي20ثنني ظ بعد 
ساء سادسة  نظر يف إماكية عقد _ج^ع بعد ا ًميكن ملقديم الويقة ا م ل ن ل  . ث

يح جم .195 نة ا7امئة بأن برpمج العمل  يتوذكر وفد فرسا ا للج ن بعض املرونةّ لاال  سأ¸ . ً شة  نا موأشار إىل أنه يف حال متت  ق م
برصي يف وقت الحق يوم سمعي لاألداء ا شة معمقة ون يوي20نني ث_لا نا يهنا العودة إىل  سن  ق،  متح ح باحيُسـ  األربعاء  يومصيف 

 .ونيوي 22

ية إعطاء بعض األجوبة األوية ع .196 تحدة األمر لواقرتح وفد الوالyت ا ئ)يكمل هر _سـىل األ ، ون يوي20ثنني ظ املطروحة بعد 
متع مقدمو الويقة مب ثعىل أن  يةجموعة جي ب�ان األفر يقا تاجئ امل ل لنيق املزيد من ا  . ون يوي22األربعاء يوم لموسة، لتحق

بويفارية-مجهورية (وأشار وفد فزنويال  .197 ل ا يةوعة مجمإىل أن خرباء ) ل ب�ان األفر يقا ديم موجودون وميكهنم _ج^ع مبق ل
يعي شلك  ها  تابع الوفود يف غضون ذ6   ëي توصل إىل اتفاق،  بالويقة  ب ت لل طث معل  . ب
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شات  .198 نا تعني عىل مقديم الويقة مواص) ا سة العامة،  با إلضاعة الوقت خالل ا قوقال وفد _حتاد األورويب إنه  مل ث ي جلل ًن جت
يةوعة مجممع  ب�ان األفر يقا توى غري رمسي، ل سمسـعىل   . ونيوي 22 العامة يوم األربعاء يف ةجلل والعودة إىل ا

تعداده لالج^ع مبقديم الويقة والعودة إ .199 يا عن ا نوب أفر ثوعرب وفد  سـ يق ج سة العامة ّ هرا يومجللىل ا ثة  ثا ساعة ا ظبعد ا ل ل  ل
نظامت. ونيوي 20ثنني _ به _سـ^ع إىل رؤى ا ية شفافة، كام طلب وفد سورسا، وكرر  باع  ملودعا الوفد إىل ا طل معل  غري يت

بل اسرتاحة الغداء ية  قاحلكو  . م

سة .200 جللواقرتح الريس أن يعود مقدمو الويقة إىل ا ث يع القضاy اليت ون يوي22 العامة يوم األربعاء يف ئ مجل وحبوزهتم إيضاحات 
 . طرحت

سايئ مع  .201 ية أنه من املالمئ عقد اج^ع  تحدة األمر مورأى وفد الوالyت ا يةوعة مجميكمل ب�ان األفر يقا ًيدا _قرتاح ا/ي ، مؤل
 . نتقدم به وفدا _حتاد األورويب وفرسا، مس ا<موعة ء

ية .202 نظامت غري احلكو متع املدين وأوىص السـ^ع  موأشار وفد إكوادور إىل رضورة _سـ^ع  للم  .  للمج

ية  نظامت غري احلكو ية ياpت ا نظامت غري احلكو ية ياpت ا نظامت غري احلكو ية ياpت ا نظامت غري احلكو ممممياpت ا مل ملب ملب ملب     ب

ثل _حتاد ا7ويل للمكفوفني  .203 تاز ا/ي أجنزوه مجلع ل األربعة األوية مقديم _قرتاحات)WBU(ممشكر  ملم عىل العمل ا
نصوص يف نص واحد نذ . لا رشوع األويل  يد ما طرح يف ا نص اجلديد  شلك عام لكون ا موأفاد أن _حتاد مر�ح  مل ُ تع ل يسـب

بة_ًومىض قائال إن . عامني سه يف ترصف رعاة الويقة ا/ين تربطه هبم عالقة دامئة و يحتاد يضع  ث ًر أخريا أن موقف ّوذك. طنف
ي حتاد_ تاحة لألشخاص  تب ا سأ¸ نقص ا شامل  ها احلل ا تفاوض عىل ويقة معاهدة، بو ضعهو موقف دامع  مل مل ل ث لكلل برص صف لفي ا

بوعاتقراءةواألشخاص العاجزين عن   . ملط ا

نارشين  .204 ية ا7وية  ثل ا نأ  للو ل مجلع مم شاق ا/ي)IPA(ه هود اليت بذلهتا والعمل ا ل، الوفود عىل ا  اضطلعت به إلجناز جل
ية ثري من . مسالورقة غري الر هد ا هوة يف ا<االت اليت  بري عىل ردم ا لكوقال إنه من الواحض أن الوفود ركزت بقدر  ش تل ك ّ

تالفات ية والوضوح. خ_ سم الويقة  نارشين هو أن  لعملواألمه يف رأي ا ث ت نفاذ . تل ية يف هناية املطاف ترغب يف أن يكون ا لفا مجلع
يعملإىل ا تاحا  للجمنفات  ًص ثالث كأولوية واحضة . م بار اخلطوات ا تجىل ا لو ل ت  خيص نسـبة ألحصاب احلقوق، وال سـ� ف�خي

تجارية سوق ا توفرة يف ا نفات ا لا ل مل يات ا7وية . ملص ية واآل ناءات الو ثل _ ثاين يف املرونة عىل األرض،  ثل اجلانب ا لو ل ن ت ل طمت ثسـ م ي
يد شلك  جاليت تعمل  شأهناومن الرضور. ب بس ممكن  شلك واحض ورفع أي  ها  ثا، حتديد األمور اليت جيري  بي � ب لل تنظمي بق . ً ينطو

تصدير ناء ا ية وا ناءات الو يزي بني _ شلك خاص عىل ا لهذا  ت ن ت مت ثب سـث ط سـ سأ¸ خاصة . ل بادل ا7ويل  ياق ا موبرزت يف  ت لسـ
بق علهيا يف حال حتولت الويق نفات اليت  نطاق الويقة وا ثتعلق  تط ملص ث ب نفات ملحق ملعاهدة قامئة، وال سـ� ف�ة إىل ّت ملص خيص ا

ية نارشين. حمللغري ا بوال من ا ناء  تعديالت عىل نص تg األحاكم جعل _ لويكفل إدخال بعض ا ت ًل مق ث  . سـ

يا املعرفة  .205 سة ا7وية إليكولو ثل املؤ جوأيد  ل س مم ّ)KEI (تان يقات اليت أدىل وفد  سـا كتعل يل ب�ان اآل سـ مس مجموعة ا وية ل
بارة ف� يس من ". معمتدةهيئة "ع خيص تعريف  لوسأل بداية ما هو املغزى من احلديث عن ثقة أحصاب احلقوق، طاملا أنه 

بقة باء. ملسـالرضوري طلب موافقهتم ا بري أ يفرض هذا ا ًو ع تع نفات، وال سـ� لسـ ية عىل اكهل موزعي ا ملص إدارية غري  نطقم
يني األساتذة والعاملني يف جمال الصحة واأل بني يف حاالت الطوارئ وغريمه ممن قد يكونوا  نهل وأحصاب العمل وأول ا معي ملسـتج
نفاذ إلهيا نفات اليت ميكن ا لتوزيع ا ملص سة . ب ثل مؤ ساءل  سكام  مم تعل3عن مضمون الفقرة ) KEI(ت رشط مل من املادة دال ا بقة 

ثالث، وأ نقاط ا بار ا لا ل ناءاخت تضمن عدة ا ية برن  ثشار إىل أن اتفا تق بارسـت هذا _ ختت ال ختضع  وأضاف أن اتفاق جوانب . ل
تجارة  تص)  ية الفكرية ا لحقوق ا مل بة ) ياتفاق تربس(مللك يل مرا بار، من  هذا _ ناءات ال ختضع  قتضمن بدوره عدة ا ل بث ت ت قي خ سـ

سة الواردة يف املادة  نا ية  نا فاملامرسات ا للم يدات عىل اجلزاءات الواردة يف املادة 40فمل تايل عىل .44لتقي وا نص ا ل واقرتح إضافة ا ل
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ثارية للمؤلفني اليت جتزيها بأية طريقة :" من املادة دال 3الفقرة  تعلقة حلقوق _ ناءات األخرى ا ئمن دون اإلخالل ال تث مل سـت سـ
ية برن أو اتفاق تربس يأخرى اتفا ثل ...". ق ية املمموأشار  تضمن إشارة إىل أ باجة  سة أخريا إىل أن ا7 مهؤ ت ي بًس نقاط ختا لار ا

ته ف� ثالث ومرو نا تعرف ل ية برن وغريها من الصكوك ا7وية، لكهنا ال  نص علهيا اتفا ناءات اليت  يدات و_ ت خيص ا ل ت ت قي ث سـ لتق
يهتا ها كذ6 أ مهبأشاكل أخرى من املرونة   . ل

يا والطب  .206 نولو نارشين يف جمال العلوم وا ثل ا<موعة ا7وية  جوأشار  لتك لل ل ة إجازة حلول متلهيا إىل أن أولوي) STM(مم
س سوق  يحركة ا يه الكفاية يف الويقةتلل ث واحضة مبا  نص . ف بغي ا يد،  نفاذ إىل ملف و تخدم األخري ا لففي حال اكن جيوز  ي ل نسـ ح للم

ية ال تؤثر يف هذا احلل تو صبوضوح عىل أن ا نقل ا7ويل للملفات، الهنج ّموعة تفضل، ف�ا<ًومىض قائال إن . ل سأ¸ ا ل خيص  م
تدر يهلا هل احلصول  يص حني  ناء بل ألحرى الرت يص أو _ يار بني الرت علجيي ا/ي ال حيمت _ ت ست خ ث يخ وأفاد أنه يدعو إىل . سـخ

ية  تو بادئ ا تجانس ا/ي وفرته ا جهياع^د احلل ا ل مل بو ملنتدىمل ثقة أو. ألحصاب املصاحلي الو بل احلصول عىل ا لضاف أن إحدى  سـ
توى ا7ويلأو احملافظة علهيا تمكن يف _ل ية اليت تصدر من حني آلخر عىل ا تو بادئ ا سـزتام  جهي ل  .  ململ

ثري بعض القلق خبصوص العالقة بني قانون  .207 ناعة يف _حتاد الرويس إىل أن املادة زاي  تجارة وا ث) غرفة ا تت  تو لص ل مم لف
تويني الوطين وا7ويل تعاقد وا سـا تعني عىل الوف. ملل بقي أحاكويو ُد يف هذا الصدد أن  نا حارضة يف أذهاهنات ية  فييم اتفا توساءلت . ق

تصاد كلك وأنواع احلوافز اليت تقدم للقطاع اخلاص  بة لال تكوين الرثوات  تعلق  يات  قكذ6 عام تضمه الويقة من أخال سـق ب ت لنث
نقاش ثال للقواعد ا7وية موضع ا ل7فعه إىل _ ل  . مت

يقى  .208 نارشي املو ث) _حتاد ا7ويل  سـورأت  ل توافق مع املعايري ا7وية أن) ICMP(مم سأ¸ ا ناول الويقة  بغي أن  له  ل م ث ت تي ن
شلك أكرث وضوحا ًالقامئة  بار اخلطوات 3مفضمون الفقرة . ب تام مع ا توافق ا يدات األخرى وا تعلقة  ت من املادة جمي ا ل ل ي خمل لتق

تقر إىل الوضوح ثالث،  يفا يق _4وجتزي الفقرة . ل ت من املادة جمي ل�ول األعضاء  سـب توفر تط نفات اليت  تناءات حىت عىل ا ملص ث
سعر ومدة معقولني ي) أخرى  ساق خاصة بو بيف أ سـ توفري ن يل توفري حوافز تكفل ا هدف من صك من هذا ا ل، حني يكون ا لقب ل

رسةنالفعيل لألساق  ّا نص الفقرة . ملي بغي أن  تو ء  من املادة دال عىل رضورة أن حترص ا7ول األعضا4 من املادة جمي والفقرة 4ني
ي) أخرى بوقت  بق بو سق اخلاص ا شورة اليت ال ميكن احلصول علهيا يف ا نفات ا يدات يف ا ناءات وا سـ_ ملط ن ن ملص ي لت مل لتق ث سـ

بول سقا مع املادة واو. مقمعقول وسعر  نص بذ6  ًويكون ا ت ث) _حتاد قائ) إن املادة جمي ركزت بصواب عىل . مل ّوأردفت  مم
ئا شاط ا ية  يعة غري الر يا ن حب هب للط متدةت ل ية أجازت املعا برص، لكن احلا يفي ا شـ لفائدة األشخاص  ل رشااكت مع ضع لتعاون وا ل

تغي الرحب،منظامت أخري نظامت اليت  تب مبا فهيا ا رشااكت مبا أنه من الرضوري تفادي منو . مل هدف من هذه ا لوساءلت عن ا ل ت
يدات ناءات وا ساب _ يمناذج جتارية عىل  ت لتقح ث ث) _حتاد . سـ نارشين ممووافقت  ية ا7وية  ثل ا ها  للالرؤى اليت عر ل مجلع مم ض

يص دور ألحصاب احلقوق و_عرتاف به تت يف األخري إىل عدم وضوح مغزى اإلشارة . ختصخبصوص املادة دال واحلاجة إىل  لفو
تعاريف ية روما و ليف ا يل الصويتقإىل اتفا شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب  . لتي

ثل مركز اإلنرتنت و .209 مموأيد  متع ّ نف ونطاق ) CIS(<ا شكوك حول تعريف ا ملصبقوة هنج املعاهدة، وأ�ر بعض ا ل
ثقة يدين ونظام ا لا ئات ،ملسـتف متدةلهي كام يرد يف تعريف ا ية. ملعا نا ب�ان ا تعريف لن يكون فاعال يف ا موهذا ا ل ل ومن الرضوري . ًل
ية بغي ض_نطالق من فر ية قامئ ال أن  سن ا ين أن  ن بادل كام أ�ر. ثباتهإلح تعلقة  تفاعل بني املادة دال ا شكوك حول ا ت بعض ا مل ل لل

ترياد شري إىل _ تضمن أحاكما  سـعرب احلدود واملادة هاء، نظرا إىل أن املادة دال  ت ًت بغي عد. ً ـى قائال إنه  نوأ يهن  وصف دور مً
ئات  متدةلهيا بارات جمردةملعا  . بع 

بات حلق املؤلف  .210 ثل رابطة ا توأعرب  يح عن تقد) LCA(ملكمم ية  تقدم اإلجيايب ا/ي مت إحرازه يف إعداد تو تتيره  ص لل
ية مبوجب حق املؤلف نفاذ إىل املواد ا ساواة يف ا تع  حململألشخاص ذوي اإلعاقات يف القراءة ا ل مل بات، بصفهتا . لمت للمكتوميكن 

ئات  تغي الرحب وتعمل  ينظامت ال  كهت ب بقراءةر لزئهنا العاجزين عن أن توف، معمتدةم ساق مالمئة، كجزء من وعاتملط ا سخ يف أ ن  ن
يةùمهتا  ئات . ئيسـالر رشوط تعريف ا ثال  ياسات وإجراءات تكفل _ بات  باع ا يويف حال ا ت سـ ت هت لل ل م متدةملك ، ميكن _عرتاف ملعا
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ئات  سخ معمتدةكهيهبا  تاج إىل احلصول عىل إذن من أحصاب احلقوق إلعداد  ن من دون أن  تاحة ميّرسةحت نفات ا مل من ا ملص
بات . للزئن اآلخرين يل ا رشط إىل  يفاء ذ6 ا ياسات واإلجراءات الالزمة ال يذ ا تومن الرضوري أال يؤدي  حتم س ملكسـ ل تت لنف

ها باء ال مربر  لاحملدودة املوارد أ  .   ع

ث)  .211 مموعربت  سخ ّ ية حبقوق ا نظامت ا ن_حتاد ا7ويل  ن لللم تغراهب)IFRRO(ملع تيان عىل ذكر العمل إل لعدم ااسـ عن ا
تخدمونملا ية. ملسـشرتك ا/ي أجنزه أحصاب احلقوق وا تا تعديالت ا نص، ا رشوع ا لواقرتحت إلشارة إىل  ل ل ل جيب حرص :" م

ثلومه  نارشون أو املؤلفون أو  ها ا نفات اليت مل  يه يف القانون الوطين  نصوص  ناء  نفات مبوجب ا ممتوفري ا ل ملص عل ت تحملص م يث سـ
ساق  يون يف أ رش نا ع يا. ميّرسةل بغي � ًو ن بادل امللفات عرب احلدود حلصول عىل إذن رصحي أو ترني نارش ت ربط إجياز  ليص من ا خ

يني رش ثلهيام ا عأو املؤلف أو  ية برن، وال سـ� ملادة  .لمم نص بوضوح تفا ثا ربط ا قومن الرضوري � ل بار اخلطوات ) 2(9ًل ختوا
ناء يف يه كأساس عام الع^د أي ا تعني احلفاظ  ثالث، ا/ي  تثا عل ي رشيع الوطينسـل ًوأشارت أخريا إىل أنه إلضافة إىل . لت ا

بغي كذ6 حرصها  يني،  رش ثلهيم ا بل أحصاب احلقوق أو  نة من املوافقة من  ية  بادل امللفات عرب احلدود إىل آ نإخضاع  يق ع مم ي ل لت مع
ها نه مقرا  نقل  ية  ئة ا تخذ ا ب� ا/ي  شورة مبوجب القانون يف ا نفات ا ل ًم ل ن ي ت ل ن ملعملص له ؛ وال ميكن إجياز إعادة تصدير امللفات مل

رشوعة ألحصاب احلقوق نفات وتلحق رضرا غري معقول ملصلحة ا تغالل العادي  تعارض مع _ ملألهنا قد  ً للمص سـ  . ت

نظمة مكفويف الربازيل  .212 ثل  ترب  موا مم ثقافة، )ONCB(ع نفاذ إىل ا بذل محلاية احلق األسايس يف ا نة  هود ا ل، أن لك ا ل ُت ملمك جل
تحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا/ي ت ية األمم ا ثل اتفا ملكف� صكوك دوية أخرى  قل يا أن . م يقوقال إن عىل وفود أفر

ية مبا فهيا تg الواقعة يف القارة  نا ب�ان ا ب�ان، وخاصة يف ا يع ا ية املكفوفني يف  برية يف  سامهة  هم  مهم أن _قرتاح  س لتف ل ل مج من ك تم سي
ية  . يقاألفر

ثل _ .213 بات ومعاهدها ممولفت  يات ا تحتاد ا7ويل  ية )IFLA(ملكمجلع سة املعلومات اإللكرتو تحد� كذ6 مس مؤ ن،  س ً م
ئات )eIFL.net(للمكتبات  تعريف الوارد يف املادة ألف  ي، إىل أن ا متدةللهل باتملعا ناسب يف الواقع مع معل ا ت  ملكي بار . ت عتو

توزيع املوا ية  ية ا هات الر بات ا با ن سـ ملعت ئي جل بوعات قراءة د ا(صصة لألشخاص العاجزين عن ملك ثل ملطا ية، أيد  نا ب�ان ا مميف ا ل ّل م
بارة  تربت أن  ع_حتاد _قرتاحات اليت تقدمت هبا عدة دول أعضاء واليت ا شطة"ع بارة " نأ ية"عأفضل من  هام الر ئيسـا ، يف "مل

ئات 1الفقرة  متدةلهي من تعريف ا ثل _حتاد قائال إن. ملعا تطرد  ًوا مم ئات 3 الفقرة سـ متدةلهي من تعريف ا نفه الغموض مبا أن ملعا يكت 
ئات الوارد يف الفقرة  ئات موثوق هبا1لهيتعريف ا  ألهنا تفرتض رشط 3من الفقرة " مسـبق"واقرتح حذف لكمة . لهي يفرتض أن ا

بارشة بأي معل بل ا يص  تصديق عىل الرت ملاحلصول عىل نوع من املوافقة أو ا قل هدف م. خ  من املادة جمي 5ن الفقرة لوسأل عن ا
نفذة مبوجب هذا . وأثر احلمك الوارد فهيا شطة ا بدأ إجياز دفع ماكفآت مقابل األ يث ا ثل _حتاد إىل أنه يعارض من  ملوأشار  ن مل حمم

 . احلمك

يديو  .214 ثل _حتاد ا7ويل  للفوشدد  ت) IVF(مم ية ضامن توافق الصك مع اإلطار القانوين ا7ويل القامئ، وا ععىل أ رب أن مه
ته  ية ا/ي اقرت نولو تحايل عىل تدابري امحلاية ا ححق ا ج لتك يةوعة مجمل ب�ان األفر يقا رشط ل  . لال يليب هذا ا

ية  .215 سة احلدود اإللكرتو ث) مؤ نوانضمت  س يقات اليت أدىل هبا لك من ) EFF(مم يا لتعلإىل ا سة ا7وية إليكولو جاملؤ ل س
متع ) KEI(املعرفة  بات ومعاهدها و) CIS(<ومركز اإلنرتنت وا يات ا ت_حتاد ا7ويل  خبصوص تعريف ) IFLA(ملكمجلع

ئات " متدةلهيا بارة . "ملعا بدال  سة اقرتاح بعض ا7ول األعضاء ا ث) املؤ عوأيدت  س س تمم ية"ّ هام الر ئيسـا شطة"بعبارة " مل ، "ناأل
يق  ناولت  يقات اليت  بإلضافة إىل ا ت تطتعل بارل ثالث واملختا من أشاكل املرونة اليت توفرها القوانني روحة الاكم) ل اخلطوات ا

ية واقرتحت . لا7وية القامئة نولو تدابري امحلاية ا تعلقة  شأن املادة واو ا يحات  سة احلصول عىل تو ث) املؤ بت  جو لتك ب مل ب ض س مم طل
ناءات  ية و_ نولو تعلقة محلاية ا ية اليت تدل عىل أثر القوانني ا تجارب الو بار  ثاألخذ ال ج تتك مل ن لل سـت ط توى لع متدة عىل ا ملسـا ملع

برص يفي ا لالوطين لفائدة األشخاص   . ضع



SCCR/22/18 
32  

 

ثل ا<لس األمرييك للمكفوفني  .216 نفاذ ) ACB(مموأمل  هل ا ية  سح ا<ال أمام حتريك  نة ا7امئة نصا  نجز ا لأن  معل يف للج تست ً
يع األشخاص املكفوفني  نفات  مجلإىل ا برص أو العاجزين عن ملص يفي ا لأو  بقراءةضع برصية اوعات أو ذوملط ا  خرىأللي اإلعاقات ا

 . حول العامل

برصي سمعي ا برصيحامية األداء ا سمعي ا برصيحامية األداء ا سمعي ا برصيحامية األداء ا سمعي ا لحامية األداء ا لل لل لل     ل

ند  .217 تعلقة  شات ا نا تح الريس ا با مل ق مل لت ئ برصي7ف سمعي ا شأن حامية األداء ا ل من جدول األعامل  ل  .ب

شاورات ا .218 يجريy عن ا ملوحتدث وفد  مل سمعي ن شأن حامية األداء ا لتوحة  ب يف يويم ف برصي اليت ُعقدت يف  نا  14 و13جل
يجري2011yأبريل  تاديë أpيدو من  يد أو ها ا ن وترأ س يسـ ناطق . لس ية اليت ُعقدت يف  ندوات اإل تاجئ ا موُعرضت ملخصات  مي ل قلن ل

ية خالل عام  يا، وأمرياك الال هادئ، وأفر يط ا يا وا نآ يق يل حمل ُكام قدمت عروض عن املقرتحات اجلديدة اليت أبدهتا وفود . 2010تسـ
ند يحاتلهلك من الربازيل وا ية، وقدمت ردود وتو نظامت غري احلكو ثلو ا ية و تحدة األمر يك والوالyت ا ض وا مل مم مل ُسـ م يك واكنت . ملك

شاورات عىل العمل معا من أجل وضع  ناء هذه ا ية قد اتفقت أ تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا ًوفود ا مل ث مل سـ يكه ملك شرتك اقرتاحل م 
نظ12خبصوص املادة  نقل احلقوق، يك  تعلقة  ت ا ب نة ا7امئة يف دورهتا مل يه ا للجر  رشينف ية وا ثا لعا ن ورحب العديد من الوفود هبذا . ل

سار . الهنج توصل إىل  متة  بار وللعمل مع الوفود ا يقات اليت أبديت ال تعداده ألخذ ا مكام أعرب وفد الربازيل عن ا لل ت تعل ملهسـ ع ل
رسعة إلي. مشرتك ية امليض قدما عىل وجه ا شاركون عىل أ لوشدد ا ً مه شأن األداء صال املفاوضات إىل غايهتا وإمل ببرام معاهدة 

سمعي  برصيلا سعى ا7ورة . لا يل ذ6 بأن  توأوصوا يف  رشين بس ية وا ثا لعا ن متكني ل تالفات القامئة  لنة إىل ردم هوة _ خ للج
نعقدة يف عام  ية العامة ا ملا شأن يف أرسع و2011مجلع شأن عقد مؤمتر دبلومايس هبذا ا ل من اختاذ قرار   .قت ممكنب

شاورات حول املادة .219 يك عقدت  ند وا ية وا تحدة األمر نة بأن وفود الوالyت ا يك ا موأبلغ وفد ا سـ ه مل للج ملكسـ لملك  12 يك
ندة بشأن نقل احلقوق وأحرزت تقدم بريا يف هذا الصدد،  ستا  مك ً يه ً يجريy وأحدث ما توصلت إ تقرير ا/ي قدمه وفد  لإىل ا ن ل

نة من اتفاقات  .للجا

لوأكد وفد ا .220 ياغة إطار ّ يك يف طرح و ند وا ية وا تحدة األمر تقدم ا/ي أحرزته وفود الوالyت ا صند ا سـ ه مل ل ملكه ل يك
 .12 للامدة

ية إحراز تقدم حامس يف و .221 شدد عىل أ مهوحتدث وفد فرسا مس ا<موعة ء،  ف سمعي ن برصيلضع معاهدة محلاية األداء ا . لا
توفري حامية ثة متاما  بوقال إن ا<موعة ء  بش سمعي  دومت ناين األداء ا لية فعا¸  يون يف لفل برصي، عىل غرار ما حيظى به املو سـيقا ل

يل الصويت شأن األداء وا بو  سجإطار معاهدة الو ب نقاش حول املواد . لتي تح ا بغي إعادة  تقد أنه ال  لوقال إن ا<موعة ء  ي فتع ن
رشةلـا عسع  ناءت نه وفود أخرى عديدة أ تفق علهيا، وهو ما أعربت  ث ا ع شاورات اليت ُعقدت يف أبريل مل ها 2011مل ا بدية  تطلع،  ًم

نظر يف وضع  شأن املادة اقرتاحلإىل ا شرتك  ب  سة .  فقط12م ته يف إحراز تقدم رز يف هذه ا جللكام أعرب الوفد عن أمل مجمو ع
سم شأن حامية األداء ا ية بإعادة عقد مؤمتر دبلومايس  تو نظر يف ا لمن أجل ا ب ص ل برصيعي ل  .لا

تحد� مس وأعرب وفد .222 يا،   ً م يةوعة مجمكين ب�ان األفر يقا شاورات غري ل شأن حامية م، عن شكره لألمانة عىل عقد  ية  بر مس
سمعي  برصيلاألداء ا سائل العالقة خبصوص . لا سامهة بآراهئا يف ا شاورات أ�حت فرصة ل�ول األعضاء  ملوقال إن هذه ا للم مل

سمعي مرشوع امل شأن حامية األداء ا لعاهدة  برصب يةوعة مجموأضاف أن . يلا ب�ان األفر يقا برية للمعاهدة، مؤكدا  ل ية  ًتويل أ ك مه
سأ¸ ته من  مموقف مجمو رشةع سع  نقاش يف املواد ا تح ا ع إعادة  تلـ ل يةوعة مجموقال إن . ف ب�ان األفر يقا ية ّتفضل تركزي ا7ورة  ل ثا نا ل

رشين نقل احلقوقلعوا تص)  سأ¸ العالقة ا نة ا7امئة عىل ا ب  مل مل نة .للج با نظم واملامرسات القانوية ا هم _عرتاف  ي وقال إن من ا ت ن ملل ُ مل
يك عىل Øودها . بني ا7ول األعضاء ند وا ية وا تحدة األمر شكر وفود الوالyت ا سـوذكر أن ا<موعة  ه مل ملكت ل توصل ا7ؤوبةيك لل 

شأن املادة  شأ12بإىل توافق آراء  تطلع إىل عقد مؤمتر دبلومايس هبذا ا ل، وأهنا   .نت
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برصي من أجل حتديث  .223 سمعي وا توصل إىل صك دويل يف جمال األداء ا سأ¸ األمه يه ا تني إن ا لوقال وفد األر ل ل مل جن
ناين األداء نانني و تاحة  فامحلاية ا للف يع أحناء . مل ية راخسة معرتف هبا يف  تني يه  ناين األداء يف األر نانني و ية ا مجوقال إن  مجع ن جمجع ف لف

ية ويف ب�  .ان أخرىتينأمرياك الال

شأن املادة  .224 ية  تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا بوأشاد وفد _حتاد األورويب لعروض اليت قدمهتا وفود ا مل سـ يكه ملك ل
شة  نا يدة جدا مؤكدا تطلعه إىل  تربها  نقل احلقوق، وا تعلقة  قا ع ب ممل ًمف شرتك_قرتاحً تقاده بأن . مل ا عوأعرب _حتاد األورويب عن ا

سمعي لوفري حامية دويةت تأخرا جدال لألداء ا بار طرIا  سأ¸ ميكن ا برصي يه  ًا ً م ت م وقال إن _حتاد األورويب ملزتم لعمل . عل
ية العامة يف  توصل إىل توافق آراء ميكن ا سق  مجلعشلك  لل ت ّب شأن عقد مؤمتر دبلومايس يف أرسع وقت 2011م ب من اختاذ قرار 

 .ممكن

يان  .225 ثالثة االقرتاحاتلورحب وفد ا ية ل ا توحة غري الر شاورات ا نة، وأعرب عن تقديره  مسليت قدمت إىل ا للم ملفللج ُ
تسع لـوأشار إىل رضورة احلفاظ عىل _تفاق املؤقت ا/ي حتقق يف املؤمتر ا7بلومايس حول املواد ا. اليت ُعقدت يف أبريل

شأنعرشة نظر يف وضع جدول زمين هبذا ا ل، معر عن أم� يف ا ل ً. 

 داعي وقال إنه ال. الرويس عن دمعه الرأي القائل برضورة اع^د املعاهدة يف أرسع وقت ممكناد _حتوفد وأعرب  .226
رشة سع  نظر يف املواد ا عإلعادة ا تلـ سائل العالقة . مت _تفاق علهياسـبق و اليت ل سوية ا نة أن تعمل عىل  ملوأضاف إن عىل ا ت للج

 .ًمن أجل امليض قدما حنو عقد مؤمتر دبلومايس

سمعي د الربازيل أن ب�ه مل يطالب بإبرام موذكر وف .227 شأن حامية األداء ا لعاهدة  نه ùمت بإحراز تقدم يف ب برصي، و لكا ل
بة مهنا بوضع هذه املعاهدة، بإبداء ما يلزم من مرونة . املفاوضات يع ا7ول األعضاء، وال سـ� املطا هم أن تلزتم  ِلوقال إن ا مج مل

تالفات يف القوانني الو تعد إلبداء تg املرونة. طنيةخملراعاة _ تغريات اليت أدخلت . مسـوأضاف أن وفده  ترب أن ا ُوقال إنه  ل يع
رشوع نص املعاهدة ا/ي مضت عىل وضعه  ية 10معىل  نولو تطورات ا يريات رضورية يف ضوء ا نوات، يه  ج  لتك ل تغ سـ

يل الصويت، والطريقة ا شأن األداء وا بو  يذ معاهدة الو رسيعة، وجتربة  سجا ب لتي تنف ية الفكرية بعد ل بو مع ا مللكليت تعاطت هبا الو ي
ية يريات ميكن أن حتول دون والدة املعاهدة اجلديدة . لتمناع^د جدول أعامل ا نع بأن هذه ا تغوأضاف أن وفده  لت يةمق  وعدم ل

يد العاملي الالزم تأ يحصوها عىل ا ل  .ل

يده املعاهدة .228 سمعييوأعرب وفد بردوس عن تأ شأن حامية األداء ا ل  شأن  ب توصل إىل اتفاق  برصي، وعن تطلعه إىل ا با ل ل
شأهنا12املادة   .ب من هذه املعاهدة إل�حة عقد مؤمتر دبلومايس 

سأ¸ اليت مل حتل يف املؤمتر ا7بلومايس ا/ي ُعقد عام  .229 نة أن تركز عىل ا يا إن عىل ا ّوقال وفد كولو ُ مل للج وقال إنه . 2000مب
يك_قرتاحقد يدمع  يةملكسـ املقدم من ا تحدة األمر ند والوالyت ا ية اليت أعدها وفدا ا توا تظر الويقة ا نه  يك و فق ن مللك ه ل ث  .لي

تاحة  .230 تعزيز امحلاية القانوية ا يا  يع األعامل اليت أجنزت تو نغال عن دمعه  ملوأعرب وفد ا ن ل مج ًسـ خ ُ ناين األداء يف  للفناننيل فو
سمعي  تظارهالالقطاع ا برصي، ويه حامية طال ا نا ناك 1996بل املؤمتر ا7بلومايس ا/ي ُعقد يف عام قوأضاف أنه . ل ه، اكنت 

يع ا<االت ناين األداء يف  نانني و سني الوضع القانوين  بة عامة يف  مجر حت فغ نذ ذ6 احلني، وقد أعرب 15بيد أن . للف م عاما مضت 
يح توفري حام ته يف احلصول عىل أجوبة  متع ا7ويل مرارا عن ر تتا غب ً ناين ا< بة  نا لفية  سمعي سـم برصيلألداء ا ّوأكد الوفد أن مثة . لا

رشةًاتفاقا حول  عسع  ها، وأن ت بغي إعادة  تح مادة ال  فن نة أن تركي ّعىل ا سأ¸ نقل احلقوقهاز Øودللج  .م عىل 

مترار دمعه إبرام معا .231 يا عن ا سـوأعرب وفد أسرتا سمعي ل ناين األداء ا لهدة محلاية  برصيف بغي إجناز هذا العمل . لا ينوقال إنه 
تح أي من املواد اد لـون  رشةف عسع  رشوع املعاهدة دون .  اليت مت _تفاق علهيات تحرك حنو إهناء  نة أن  موأضاف أن عىل ا ت للج

نقل احلقوق تعلقة  سأ¸ ا سوية ا سـىن  سائل األخرى، حاملا  تح أي من ا بإعادة  مل مل ت ت تمل ناء . ف تقدم اإلجيايب احملرز أ ثورحب الوفد  ل
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شاورات اليت أجريت يف نظر يف أي ملا يك والوالyت اقرتاحل أبريل، وأعرب عن تطلعه إىل ا ند وا سـ إضايف تقدمه وفود ا ملكه ل
ية تحدة األمر يكا  .مل

ية احلفاظ عىل املواد  .232 يقات الوفود اليت أقرت بأ ية عن تقديره  تحدة األمر مهوأعرب وفد الوالyت ا تعل ّمل رشةيك سع  عا  كام تلـ
يجة مالمئة  توصل إىل  ية ا نتيه وأ ل ها12بشأن املادة مه نقل احلقوق أو تر تعلقة  سـيخ ا ب يك . مل ند وا سـوذكر الوفد أن وفود ا ملكه ل

شأن املادة  يه  تفق  توصل إىل نص  ية تعمل حبرص  تحدة األمر بوالوالyت ا عل لل ممل  .12يك

يدهيأبدى وفد سورسا و .233 سمعي  ويتأ تلضع معاهدة محلاية األداء ا ناين األداء، وأعرب عن أم�  برصي و لا وصل إىل اتفاق فل
نة ناء هذه ا7ورة  نقل احلقوق أ تصل  ند ا للجحول ا ث ب مل تح املواد . لب رشةفكام أكد رضورة عدم إعادة  سع  عا  .تلـ

يده ملوقف  .234 يجريy عن تأ يوأعرب وفد  يةوعة مجمن ب�ان األفر يقا ند  ل شرتك لوفود ا هد ا تاجئ ا هوعن تطلعه لرؤية  مل لن جل
تحدة األمر يك والوالyت ا يكوا مل نة من تقدمي . يةملكسـ ناء ا7ورة إىل اتفاق ميكن ا توصل أ للجكام أعرب الوفد عن أم� يف ا ث ّل

رسعة ية العامة للميض حنو عقد مؤمتر دبلومايس عىل وجه ا ية إىل ا لتو مجلع  .ص

يده إبرام م .235 ناين األداء، وأعرب عن تأ رشيعا حيمي  يوذكر وفد الصني أن 7ى ب�ه لفعل  ف ً شأن حامية األت داء بعاهدة 
سمعي  برصيلا سامهة يف ت. لا ته يف ا ملكام أعرب عن ر سمعي غب ناين األداء ا لعزيز حامية  ناء ف توصل أ برصي، وعن أم� يف ا ثا ل ل

شأن تاجئ ملموسة هبذا ا لا7ورة إىل   .ن

ية–مجهورية (وأعرب وفد إيران  .236 ية عىل ) م اإلسال تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يكعن شكره لوفود ا مل سـ ملكه  اIااقرتل
شأن هذه املادة12حول املادة  ناء ا7ورة إىل اتفاق  توصل أ رشوع املعاهدة، وعن أم� يف ا ب من  ث ل ياغة . م نظر يف ا لصواقرتح ا ل
ية للامدة  تا لا ثارية : " 12ل ترب أن احلقوق _ يت مسعي برصي،  ته عىل إدراج أدائه يف  نان األداء موا ئمىت أعطى  ب فق تف يع سـث ت

نصوص علهيا يف املو سمعي  من املعاهدة ق11 إىل 6اد من ملا نف ا تج ا لد نقلت إىل  ملص من تج ُ نان األداء وا تفق  برصي، ما مل  نا ي ملل ف
بات أخرى مماث)  ". تيعىل خالف ذ6 بواسطة عقود مربمة وماكفأة عاد¸ وأي تر

ية عىل Øودها، ودعا الوفود ا .237 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا لوشكر الريس وفود ا مل سـ يكه ملكئ شاورات ل مثالثة إىل عقد 
تجني ناين األداء وا نظامت  شات مع  نا ية تلهيا  نغري ر ق ملمس ف م  .م

ية قد صاغت  .238 تحدة األمر ند والوالyت ا يك وا يك إىل أن وفود ا يكوأشار وفد ا مل ه سـ لسـ ملك  وتعزتم 12 للامدة ًاقرتاحاملك
شاور مع عدد من _قرتاحعرض هذا  يëيئ وا تاج ا ثيل قطاع اإل ت عىل  ن لمم ية بقطاع األفالمسل نظامت ا نا وأعرب الوفد عن . ملعمل

ندوبون هبذه اخلطوة  .ملأم� بأن يرحب ا

ية نظامت غري احلكو يةياpت ا نظامت غري احلكو يةياpت ا نظامت غري احلكو يةياpت ا نظامت غري احلكو ممممياpت ا مل ملب ملب ملب     ب

ثلني  .239 ثل _حتاد ا7ويل  للممأشار  سمعي أنإىل  )FIA(مم ناين األداء ا ل  برصي ف توى ا7ويل يفتقرون لا ملسـإىل امحلاية عىل ا
نانني كأحصاب حقوق عىل أمكل وجهوقال إن . ً عاما15منذ أكرث من  وأضاف أنه ملزتم . لفاألوان قد حان لالعرتاف هبؤالء ا

يري يف املواد  نعا بعدم جدوى أي  يخ احلقوق، وال يزال  تعلقة برت نود ا<دية ا نظر يف ا تغ ت سـ مل ب ًل مق رشةل سع  عا  اليت متت املوافقة تلـ
تام املؤمتر ا7بلومايس لعام تا يف  خعلهيا مؤ يدها لإلرساع يف .2000 ًق يع الوفود اليت أعربت عن تأ ثل عن شكره  ي وأعرب ا مجل ملم

نة عىل إحراز تقدم ملموس يف هذا الصدد للجإهناء املفاوضات عىل اه^ùا والزتاùا، وجشع ا تعاون الاكمل . ّ تعداده  للكام أبدى ا سـ
ية وتقدمي أقىص قدر  تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يكمع وفود ا مل سـ ملكه تاج نص جدير ل ساعدهتا عىل إ نممكن من اخلربة  مل

اله^م. 
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ناين األداء .240 ثلني و نة ا ثل  فوشكر  ملم جل ها اجلاد ) CSAI( مم ية عىل  تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا معلوفود ا يك مل سـ ملكه ل
توصل إىل حل  يا  للللغاية  نذ عام توافقيًسع سأ¸ العالقة  م  ناخ إجيايب جدا وأ. 2000للم ًوقال إن ا ًن العمل مييض قدما بوترية مل

ية  .ضمر

يني  .241 ثل _حتاد ا7ويل للمو سـيقوأشار  نظامهتم يف أكرث من  )FIM(مم يني و يني ا ثل املو مإىل أن احتاده  نيق ملهمي . ً ب�ا70سـ
ناين األداء يف عام  يل الصويت قد حدثت حقوق  شأن األداء وا بو  فوقال إن معاهدة الو ّ سج ب تطورات 1996لتي تواكب ا ل،  ل

ية اجلديدةلتكا سمعي بي. جنولو ناين األداء ا لد أن حامية  تأخريف هدت بعض ا برصي  لا تمدت . شل ُوقد ا رشةع عسع   مادة يف ت
يوم حول هذه املواد2000 عام نة ا ناك توافق آراء واسع يف ا ل، و للج يدا للميض قدما عىل . ه شلك ذ6 أساسا  ًوميكن أن  ًً ج ي

نصفة  رسعة يف اع^د معاهدة عاد¸ و موجه ا ناين األداءل نانني و يع ا فيب ملطالب  لف مج يح  ساحنةفرصةالوأضاف أن . تسـتج لتصح 
شاسعةالفجوة  سمعي  يف نوع امحلاية اليتلا نانو األداء ا ل حيظى هبا  ناين ف يع  سمعي، عىل حنو يكفل  نانو األداء ا برصي و فا مجلف ل ل

بة ويضمن عدم نقل أي حقوق دون اختاذ تدا نا سـاألداء احلصول عىل حامية  همم نانني عن نقل حقو تعويض ا نصفة  قبري  لف . لم
تيض SCCR/22/2ثومىض يقول إن الويقة  ية مفاده أن نقل احلقوق ال  ية إدراج افرتاض يف القوانني الو رشو سمل  يق  ن ع طت مب ّ

بة نا نان األداء مباكفأة  سـتعويض  م بول. ف هذ. مقوهو أمر غري  توصل إىل حل معقول  تقاده بأن من املمكن ا لوأعرب عن ا ل ه ع
سأ¸ لغة الرضورة ست  ـي  نقل احلقوق،  شلكة عن طريق حذف أي إشارة  ما ي ف ل لمل تحدث الوفود بأنه . ه فبقى يف ترصهمملوأبلغ ا  ي

يقاته يحات املفص) حول  تو بوا يف املزيد من ا تعللو ر ض ل  .غ

يديو .242 ثل _حتاد ا7ويل  للفوأعرب  ثل _حتاد ا7و )IVF( مم يان ا/ي أدىل به  يده ا ممعن تأ ب ثلني، وأشار إىل أنه لي للمميل 
تجي األفالم يات األخرى  تلف عام قد تديل به ا نال  مجلع  .ملخي

بحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف  .243 ثل مركز ا لوقال  شأن حق املؤلف  )CRIC(مم بو  بإنه يف أعقاب اع^د معاهدة الو ي
ن يل الصويت، أجريت  شأن األداء وا بو  مومعاهدة الو سج ب شأن حامية لتي شات  با سمعي ق توصل إىل اتفاق لاألداء ا برصي، ومت ا لا ل

رشةحول  عسع  توصل إىل اتفاق حول املادة . 2000 مادة يف املؤمتر ا7بلومايس ا/ي ُعقد عام ت ً قربا 12لوأعرب عن أم� يف ا ي
شأن. ًجدا بغي وضع جدول زمين ملموس لعقد مؤمتر دبلومايس هبذا ا لوقال إنه   .ني

ناين األداء ألا - ت الاليينثل _حتاد األمرييكممقال و .244 لفبريي  تحد� كذ6 مس)FILAIE(ي  ،ً يقي م ناين األداء املو سـ  ف
سمعي  ية، إن املواد لوا برصي يف أمرياك الال ينا رشة تل سع  عا شأهناتل تح من جديد مبا أن توافقا لآلراء قد حتقق  ببغي أال  ًي تف غري . ُن

ياغة املادة يتبقى العمل عىلأنه  شأن نقل احل12ص  يك والوالyت . قوقب  ند وا هم جدا أن تواصل وفود ا سـوأضاف أن من ا ملكه ل ً مل
توصل إىل ت ياغة هذه املادة  ية العمل عىل  تحدة األمر للا ص سمعي يكمل ناين األداء ا لعويض واحض  برصيلف  .لا

ناين األداء األورويني  .245 نظامت  ية  ثل  بنأ  مجع مم فه م ّ)AEPO-ARTIS (ت اyيك والوال ند وا ملوفود ا سـ ملكه ية ل يكتحدة األمر
تجني نانني وا تعاقدية بني ا تص) لعالقات ا ية ا سا سائل الفائقة ا ناولت ا ناليت  ل مل سـ حل مل ملت تخدام . لف تغرابه من ا سـوأعرب عن ا سـ

ب�ان ية العظمى من ا بع أي تعويض أو ماكفأة يف الغا يخ احلقوق، مبا أن نقل احلقوق ال  ثل نقل أو تر لمصطلحات  ب ت لسـ تسـ /ا . يم
ناين األداءفاملؤكد يغة جديدة خبصوص نقل احلقوق . ف أن نقل احلقوق ال يرخس حقوق  شاركة يف وضع  رس  صوقال إنه  مل ّ سي

تجني ناين األداء وا تعاقدية بني  نوالعالقات ا ملل تعني عىل املعاهدة اجلديدة مواØهتا هو . ف تحدyت اليت  يوأضاف أن أحد ا حتديد ل
ناين األداءماكفأة  .لف 

ئات  ئات حامية  ئات حامية  ئات حامية  بثههههييييحامية  بثا بثا بثا     للللا

ند  .246 تعلقة  شات ا نا تح الريس ا با مل ق مل لت ئ بث8ف ئات ا شأن حامية  ل من جدول األعامل  ي  .هب
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بث، اليت أجريت يف أبريل ي وفد سورسا ّذكرو .247 ئات ا شأن  ية  لشاورات غري الر ي ب مس شاركة عدد من اخلرباء 2011همل مب 
يني ية ا. لفنا سائل ا ناول ا (وقال إن ذ6 _ج^ع اكن هيدف إىل  ن مل هوم لفت بث  ئات ا تاحة  تحديث امحلاية ا تعلقة  ملفتلفة ا ل ي مل ب لهمل

باع الهنج القامئ عىل اإلشارات يدي،  تا ية . لتقل سائل ا تلفني ودول أعضاء قد عرضت ا نوأشار الوفد إىل أن فريقي خرباء  مل لفخم
ها رشوع املعاهدة ونطا هدف حتديد أهداف  بث، واكن ا ئات ا تحديث حامية  تعلقة  قا مل ل ي ب كام قدمت وفود .  وموضوع امحلايةهمل

شاورات ناء ا يان مقرتحات جديدة أ ندا وا يا و ملنوب أفر ث ل ك يق ية اليت حرضت . ج نظامت غري احلكو موطرحت ا7ول األعضاء وا مل
شاور غري الرمسي ساؤالت أ�رهتا تg املقرتحات اجلديدةلتاج^ع ا هران مدى . ت  يظوقال الوفد إن العروض وبادل اآلراء  ت

متر يف لا تغري ا يا وا نولو ته ا تطور ا/ي  ية، ومدى ا نوات املا بث خالل ا ملسـتغريات اليت طرأت عىل قطاع ا ل بلغ ل ض سـ جل لتك ل
تخداùا يب ا سـأسا نصات ومل يعد يف صاحل . ل يع ا بادل اإلشارات يصب يف مصلحة  تت أن  يا أ نولو ملوأكد الوفد أن ا مج ت ب ج ثتك ل

ساتل والاك يدية وحدها، اك نصات ا لا تقل بث األريضبلمل ية، أوعز للوفد بإعداد . لل وا شاورة غري الر ناء ا مسومىض يقول إنه أ مل ث
ية، يه الويقة ثورقة غري ر نادا إىل العروض اليت قدمت وبادل اآلراء ا/ي جرى، ويعزتم الوفد عرض  SCCR/22/11مس ت، ا ُس ً ت

نة ا7امئة ية  ناء ا7ورة احلا للجهذه الورقة أ ل تضمن. ث توأضاف أن الويقة  بان 7ى ث تعني أخذها يف ا نارص اليت  سـ عددا من ا ي حللع ً
رشوع املعاهدة مياغة   .ص

شاركني أدركوا أن الويقة  .248 يك إن ا ثوقال وفد ا مل ّ اليت أعدت عام SCCR/15/2ملكسـ ية، إذ مل 2006ُ معل مل تكن ويقة  ث
ندما بذلت Øود إلضافة  يدا  يدا، بل ازدادت  ها  ُيكن  ع ً تعقً مف نة ا7امئة ويقة . ا جديدة علهياقرتاحاتنسق ثواقرتح الوفد عىل ا للج

تخدام ه) _ سـيطة و سسـ ية، مضمون الويقة . ب باره، 7ى إعداد الورقة غري الر ثوقال إنه أخذ يف ا مس  SCCR/15/2عت
ية العامة ية، والوالية اليت حددهتا ا شاورات غري الر يون ا/ين شاركوا يف ا مجلعواملالحظات اليت أبداها اخلرباء ا مس مل بو لفن ي للو

بث ونطاق هذه املعاهدة وموضوع امحلاية، حمافظا يف  ئات ا تعلقة  ًشأن أهداف املعاهدة ا ل ي مل نههبب نظور حمايد من عيالوقت  م عىل 
ية نولو جالوØة ا يةSCCR/22/11ثوقال إن الويقة . لتك شاورات غري الر ناء ا شت أ ية اليت نو نارص الر شمل ا مس  مل ث ق سـ لع غري . ئيت

بث أن الوفد الحظ أن ا ئات ا شأن  مية  ته ا سا ندا، رمغ  نارص عن املقرتحات اليت قدùا وفد  تضمن  للويقة مل  ي ب مه م ك ع ت هث لق
ندا إ�حة املزيد من املعلومات يف هذا ا<ال إلدماØا يف الويقة اجلديدة. وحاميهتا ثوطلب إىل وفد   .ك

هو .249 بث احلر عرب اإلشارات ا ندا أنه، ف� خيص إعادة إرسال ا لوأوحض وفد  ل تعلقة ك نارص إعادة اإلرسال ا ية، فإن أمه  ملا ع ئ
ية  سلكهبذا اجلانب تعرف أيضا مس اإلشارات الال ً ساتل لاكغري ا<فرةُ سأ¸ . لبل وبرامج إعادة اإلرسال  ملوأضاف أن هذه ا

ته يف يويه 2007 ا/ي قدمه الوفد يف عام _قرتاحاكنت مضن  شار يل  ناول  ن، وا/ي  ك م تفص شأن2003لت .  احلق يف ماكفأةب 
ية، من خالل نظام ماكفأة، فإن ذ6  هوا بث غري ا<فر عرب اإلشارات ا سمح بإعادة إرسال ا بث  شئ ب� ما نظاما  ئندما  ل ي لل ن لفع ي

توى يع أحصاب ا بق عىل  ند إىل رشوط  حملبغي أن  مج نط س تي تي يد برpمج إعادة اإلرسال بث اإلشارة . ن رشوط أن ال  يعوأمه هذه ا ل
نه اإلشارةإىل ب� آخ ب� ا/ي صدرت  مر، مبا يف ذ6 ا بث عىل امحلاية . ل توى املرسل يف ا يع ا بغي أن حيصل أحصاب  لو حمل مج ني

توى لكه. يف معظم احلاالت تقدمي ماكفأة مقابل بث ا رشوطة  نازل عن هذا احلق جزيا  ثاري والقدرة عىل ا حملهو حق ا ب ئ ت مت ً ل ئسـ . ف
ت ند ا نازل عن ا ندا ا تارت  ملوقد ا ب ت لك ل يات إعادة اإلرسال داخل ب� خ تعلق  نص ا رشوع ا بعملعلق حلق يف إعادة اإلرسال يف  مل ل م

ها نفسئة إعادة اإلرسال  رشوع املعاهدة ا<مع ويف ورقة الريس اقرتاحوالحظ الوفد أن . هي يار رمسي يف  نازل مل يدرج  ئ ا م كخ ُت ل
ية نص ا. مسغري الر ملوذكر الوفد بأنه اكن قد طلب إدراجه يف ا ل سائل ّ شأن أي  مبل ا<مع للمعاهدة أو يف أي تقرير  ب  يف عالقةق
به ذاك يف مقرتحه لعام . هذا الصدد طلكام ذكر الوفد بأنه أكد  ناءات2007ّ يدات و_ تعلق  تث ا ي سـمل نص . لتق تعلق  _قرتاحيو ملا

سمو17ملادة  ناءات ا يدات و_ سامح ألطراف املعاهدة حلفاظ عىل ا مل عىل ا ت ي ثل سـ يح هبا حتديدا يف إطار اتفاق تربسلتق ً .
بار اخلطوات  تويف ا يكون علهيا أن  يهنا، و نص علهيا قوا ناءات اليت  تخدام _ ب�ان  ُسمح  بارة أخرى،  تو سـ سـ ت ت سـ لل ي خبع تس نسـ ث

ثالث توى. لا بث ويس عىل ا بق عىل ا تخدامات األخرى، فإن ذ6  بة لال حملأما  ل نط سـ لسـ ي ّوأقر الوفد، خبصوص مدة . لن
بثامحل ئات ا بة ملدة حامية  ب�ان  ناك أوجه تفاوت واسعة بني ا لاية، أنه قد تكون  ي سـ ل هه يق قاعدة األمد . لن بتطبوأوىص 

ية برن بقة يف اتفا مس قاعدة املقارنة بني األمدين، عىل غرار تg ا pيا شار إلهيا أ قاألقرص، اليت  ملطح ُ تقد بأن . ًي يعوقال إنه ال 
يح أمد حامي ب� ا/ي  يتا يح أمدا أقرصل بغي أن يطالب بإ�حة ذ6 األمد الطويل لإلشارات الصادرة من ب�  يا  ًة طويل  ت ن يب ي ُس ً . ن
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توى محمي مبوجب حق املؤلف يعاد إرساi عرب تg اإلشارة بغي أال يؤثر عىل مدة حامية أي  ُعىل أن ذ6  حم سق هذا . ني يتو
هوم مع   .2007ن ا/ي قدمه الوفد يف يويه _قرتاحملفا

شاورات  .250 نظمي ا شكر األمانة عىل  ملوحتدث وفد فرسا، مس ا<موعة ء،  ت ف يةن تطلع .  يف أبريل املايضمسغري الر يوقال إنه 
تقد أن العديد من األفاكر  ية، و شات احلا نا شاورات يف ا تاجئ تg ا يعإىل _سرتشاد  ل ق مل مل همةنب ث املطروحة يف تg الويقة ملا

نة ا7 ناوها ا للجتحق أن  ت لسـ ت نة ا7امئة أن متىض . امئة بصورة أمعقت ها بأن عىل ا نا للجوأضاف الوفد أن ا<موعة ء تؤكد ا عت ق
بث، وأًرسيعا حنو و ئات ا لضع معاهدة محلاية  تعداد هي يع ا7ول األعضاء من أجل للبقاءسـهنا عىل ا مج عىل الزتاùا لعمل مع 

بات القامئ يل ا يع من تذ توصل إىل حل ميكن ا لعقا ل مجل يد ا7ويلّل بث عىل ا ئات ا لصعة، عىل حنو يكفل حامية مالمئة  ل  .لهي

ثوقدم وفد سورسا حملة عامة عن الويقة  .251 نة . SCCR/22/11ي نارص  يوأوحض أن اجلزء الرييس مهنا يريم إىل حتديد  معع ئ
شالك يدي تواجه  هوم ا ئات  نة، ألن هذه ا يع أنواع القر بث من  ئات ا متعلق حبامية  تقل ي ص مج ل ي لت ه ملفه نةل وهيدف . ص مع القر

تخدام غري  بة وفعا¸ من _ نا ئات عىل حامية قانوية  بث إىل ضامن حصول هذه ا ئات ا شأن حامية  سـرشوع املعاهدة  سـ ن ي ل ي مب ه له م
بهثا نصات . تاملرخص لإلشارات اليت  بث حمصورا يف ا شاط ا يث مل يعد  نولو�،  سم لرتابط ا ملويف هذا العرص ا ل ن ًت ح لتك مل

بغ يدية،  ينا بادئلتقل رشوع املعاهدة إىل عدد من ا ند  ملي أن  مس ت بادل . ي تعني اع^د هنج قامئ عىل اإلشارة وا توأضاف الوفد أنه  لي
بث عربها نصات اليت جيري ا يع ا بث عىل  ئات ا نولو� لضامن حامية مالمئة  لا مل مج ل لهي شأ اإلشارة . لتك نصة  يزي بني  نكام ميكن ا ممت م ل

تعامل اإلشارة من نصة ا سـمن Øة و بث .  Øة أخرىم ئات ا شأن حامية  رشوع املعاهدة اجلديد  هم أن يرى  لومن ا ي هب م ُ كصك مل
ية روماتمكييل سه. ق التفا بث  نفومىض الوفد يقول إن الغرض من امحلاية، وفقا للهنج القامئ عىل اإلشارة، هو حامية ا ل وقد . ً

ية اليت  تعاريف الر ية قامئة من ا تعرضت ورقة الريس غري الر سـا ل مس ئيسـ ميكن إدراØا يف املعاهدة دون أن خيل ذ6 بإدراج ئ
تعاريف هام. تعاريف أخرى يف مرح) الحقة هذه ا ناك بديالن  لو ية،أن تكون املعاهدة : له نولو جحمايدة متاما من الوØة ا لتك  أو أن ً

ية نولو تطورات ا بار ا يدية ميكن أن يأخذ يف _ جمتد هنجا أكرث  لتك ل ت عتقل ً نت الويقة. تع ثوقد  ئات تضم لهي املذكورة أيضا تعريفا  ً ً
بث سأ¸ . لا هوم اإلشارة، فضال عن تعاريف أخرى ميكن إدراØا،  تطلب الهنج القامئ عىل اإلشارة تضمني املعاهدة تعريفا  مكو ًي ملف ً

تعريف اإلشارة بارشة  نولو� اليت تربط  بوسائل اإلرسال أو _تصال ا مت رشوع املعاهدة حتد. لتك نطاق  بة  مأما  ل ًيدا، لنسـ
بث عىل امحلاية مبوجب حق املؤلف أو احلقوق ا<اورة ئات ا لفاملفرتض أن حتصل  ها . هي بق امحلاية اليت  بغي أن  يحو تن نط يي ت

نارص املرية والصوية للربامج عىل حد سواء ترشوع املعاهدة عىل ا ئ لع تخدام . م ترصحي  سأ¸ ا بغي أن تغطي هذه احلقوق  سـو ل م ني
ي نا  بث ر يموضوع ا ه لتقل نرص ً ناءات وضامpت املصلحة العامة، وهو  عدات و_ ثت شاوراتùمسـ ناء ا يه أ مل سلط الضوء  ث عل وال . ُ

بث،  سابق  يات اإلرسال ا بث و ئات ا بل  رشوع املعاهدة إال إرسال الربامج من  نوحة مبوجب  للشمل نطاق امحلاية ا ل معل ل ي ملم هي ق م
يات إرسال أخ نقول  بعملويس العمل عىل موضوع محمي آخر  م نطاق العامل بغي أال يكون موضوع . لرى أو أي مادة تقع مضن ا ينو

رشوع املعاهدة تو� أحاكم  يات إعادة اإلرسال، كام  مامحلاية جمرد  ت يات اإلرسال املزتامن وغري . معل نظر إىل  بغي ا معلكام  ل ني
ها نفس امحل يات بث و ها  بث بو ئات ا بل  باكت احلاسوب من  تغري للربامج عرب  نحا صف مق معل ل ي شـ رشوع همل نص علهيا  ماية اليت  ي

نارص، . املعاهدة ترصحي بعدد من ا ثاري يف ا رشوع املعاهدة، حلق _ بث، مبوجب أحاكم  ئات ا تع  بغي أن  لعو ل ت ل ي مت ئي سـن مه ت
شاؤو يث  نفاذ إلهيا من  هور بطريقة متكن أفراده من ا ي) اكنت، مبا يف ذ6 إ�حهتا  هور بأي و ها إىل ا يكإيصال برا ل حسـ للجم مجل ن ّجم

شاؤون بث . يووق^  تخدام إرسال سابق  تجارية، فضال عن ا نفعة ا بغي كذ6 إدراج العرض العام للربامج ذات ا للو سـ ل مل ًي ن
بث ئات ا لخمصص  تجفري . لهي نظر يف حامية ا ناءات، فضال عن ا يدات و_ يح ا ناك أيضا حاجة إىل زyدة تو لو ل ت ي ض ًه ث سـ لتق ً

 . امحلايةوحقوق إدارة املعلومات واحلد األدىن ملدة

يا، .252 نوب أفر يقوحتدث وفد  يةوعة مجم مس ج ب�ان األفر يقا تعلقة ، فقال إل شأن نطاق املعاهدة ا ملنه ال اعرتاض وال توافق  ب
ها بث وهد ئات ا فحبامية  ل شري عىل ما. هي شوء توافق حول نطاق املعاهدة  توقال إن املالحظات اليت أبديت  نبدو إىل  ي

تعداد ا7 ها، وا ها وهد سـوموضو ف تطور إىل حدوث . ول األعضاء إىل _خنراط يف مفاوضات حول نص املعاهدةع لوشري هذا ا ي
نذ عام  برية يف هذا الصدد  منق)  ية 2007ك سات اإلعال بادرات، وال سـ� ا ها مع هذه ا سن تعا يد ألمانة  م، وهو  جللمل مل حل يشـ
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ية ودراسات األثر _ج^عي _ ندوات اإل ميالعديدة اليت عقدهتا وا نة يف دورات سابقةقلل للجتصادي اليت عرضهتا عىل ا ومىض . ق
بث بني ا7ول  نة إشارات ا سائل املعقدة املربطة بقر هام أفضل  بادرات قد أوجدت دون شك  لالوفد يقول إن هذه ا ص ت للم ًمل ف

تعامل  .األعضاء يا صكوك قانوية مالمئة  توفر حا ياة ال  بحت أسلوب  نة اإلشارات أ للوأضاف أن قر ن ل ت ص ًص ّوأكد أن . معهح
تعلقة لوصول إىل  بادئ العامة ا ناءات لضامن _لزتام لقمي وا يدات و_ سم ملرونة ف� خيص ا بغي أن  ملاملعاهدة  مل ت ي ت ثي سـن تق لت

توى ها واسعا مبا يكفي يك . حملاملعلومات وا سقة يكون نطا بات بث  يا وشمل  نولو بغي أن تكون املعاهدة حمايدة  قكام  ج تك نن تطل ت مي م ً
سة املعاهدات القامئة يف هذا ا<الي نا ها  فسـىن  مت رشوع املعاهدة الرضوريلويس من . ل نصوص علهيا يف  م أن تكون احلقوق ا مل

نحو  ية أو عرب احلدودية، عىل ا سائل عرب الو تصدى  بغي أن  بث، ولكن  ئات ا تg اليت حتظى هبا  ية  لجديدة أو إضا ن للم ت ي ل ي طل نه ف
تخدام غري ّوأكد .  الوفداقرتاحالوارد يف  بث ف� خيص _ ئات ا هدف األول للمعاهدة اجلديدة هو إ�حة إطار �بت  سـأن ا ل لهي ل

بثالقانوين أو غري املرخص إلشارات تحديد . ل ا ية  بث، وهو تعريف فائق األ ئة ا هوم  لو/6 اقرتح الوفد وضع تعريف  مه ل هي ملف
هات املؤه) للحصول عىل هذه امحلاية بو، أي أن وأضاف أن نطاق املع. جلا ية العامة للو بغي أن خيضع ملا أوعزت به ا ياهدة  مجلع ني

بث عىل حنو يكفل أن ال تفرط املعاهدة حلق يف  تخدام غري القانوين إلشارات ا بث من _ ئات ا بغي أن حتمي  ّاملعاهدة  ل سـ ل ي هي ن
ندرج يف اإلطار العام، بأي شلك من األ توى ا/ي  تخدام ا نع ا بري أو  يحرية ا حمل سـ مت شاكل، ويكفل _لزتام بقواعد املصلحة لتع

بث. العامة هو ا لأما موضوع امحلاية  يا. ف نولو تعريف حمايدا  هم أن يكون ا ًومن ا ج تك ًمل ية الزمة . ل فواقرتح الوفد عدة تعاريف إضا
ية واإلشارة بث و_تصاالت اإللكرتو نتعريف ا ل ثال . ك تعلق إلنفاذ و_ يات  تكام اقرتح تضمني املعاهدة آ ت هات مل بل ا جلمن  ق

نازعات سوية ا يات  بث، وكذا آ نظمة  ملا ت ل لل نظمي . لمل هو خيضع  بل لك يشء، /ا  بث هو خلدمة الصاحل العام أوال و توقال إن ا للل ف ق ً
يا املعلومات و_تصاالت نولو بري جدا مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات  جشلك  تك ً ً ك سأ¸ املصلحة العامة . ب سوية  موال ميكن  ت

يةعن طريق امل رشيعات الو ياسات وا ندرج أساسا يف نطاق ا نعاهدة وحدها، وإمنا يه  سـ طت ل تل نة اإلشارة . ً صوأوحض الوفد أن قر
توى القطاع سـهتg و توى ا تويني، هام  سـحتدث عىل  مل سـ مسـ م يدات . م ساق احلد األدىن من ا يوأشار إىل رضورة ا لتقت

ناءات مع أحاكم املادة  ية روما، ف� خي15سـتثو_ سأ¸ املصلحة العامةق من اتفا هرت ا7راسات األوية أن املعاهدة . مص  لوقد أ ظ
ها أن ختدم املصلحة العامة ية، إذا أريد  نا ب�ان ا ب�ان األقل منوا وا شاركة ا نفاذ إىل املعلومات وتعزز  رس ا لبغي أن  م لن ل ل م ل ًي . تي

ب�ان توى يف هذه ا نفس ا تاحة  ست  يدية  بث ا لنصات ا سـ ب ي تقل ل ملمف مل نا. ل يحول دون سـتثوا نصات من املعاهدة  سـء بعض ا مل
تكرة يب  ية بواسطة أسا متعات الر بث  بإ�حة خدمات ا ل مل يف يا ùم لضامن حتيل املعاهدة بطابع . للمج نولو ً/ا فإن الهنج احملايد  ج تك

رشايف مشويل ساق، . ستا تقر إىل _ ية روما  بث يف اتفا تعريف، إىل أن تعريف ا توأشار الوفد، ف� خيص ا ل يفل تعني /6 وضع ق يو
يوم املرتابطة ئة ا سق مع  نولو�  لتعريف  ب يت ها _حتاد ا7ويل لالتصاالت، ألن من . يتك تعاريف اليت  نظر يف ا بغي ا يحكام  تن ل ل يي

ئة حق املؤلف نة املربط  سقة ومالمئة لعمل ا تعاريف  بيالرضوري أن تكون ا ت للج ت بل نة . م ندوة قر تعلق  تقرير ا صوقال الوفد إن ا ب مل ل
سربغ، والوارد يف الويقة إشار يا يف جوها نوب أفر تضافهتا حكومة  بث، اليت ا ثات ا ن سـ يقل يات SCCR/22/14ج ص، تضمن تو

شأن حامية رشوع املعاهدة  رسيع العمل عىل  بتريم إىل  م بث ت لئات ا يح الوالية اليت . هي ية األوىل عىل رضورة  تو تنقوركزت ا ص ل
ية العامة يف عام  يةللج لعمل ا2007مجلعحددهتا ا نولو تطورات ا بان أحدث ا يث تؤخذ يف ا بث،  جنة ا7امئة يف جمال ا لتك ل سـ حب . حلل

ية العامة القادمة عقد  بغي أن يقرتح عىل ا ها احملددة،  ها وأهدا شأن نطاق املعاهدة وموضو ناشئ يف اآلراء  توافق ا مجلعونظرا  ي ب ل ُلل ن ف ع ً
تني  تا تني ا يمؤمتر دبلومايس الع^د املعاهدة يف فرتة ا لل هذه اقرتاح، عىل أن يكون 2013 أو 2012لسـن يا أساسا  نوب أفر ل  يق ًج

سائل . املعاهدة شة ا نا نة  تضمن دورات مكرسة تعقدها ا نة ا7امئة، وضع خطة معل  رسيع معل ا ملواقرتح الوفد،  ق مل للج ت للج لت
ياغة  يده الاكمل ل.  أسايس، لزتامن مع عقد املؤمتر ا7بلومايساقرتاحصو نظمي يوأعرب الوفد عن تأ ية إىل  تلمقرتحات ا7ا ع

ية إىل األمام رشوع املعاهدة 7فع هذه ا لعملنارص   .مع

بث .253 ئات ا سن يف امحلاية ا7وية  لوأبدى وفد _حتاد األورويب تطلعه لرؤية  ي ل شة الورقة غري . لهحت نا تطلع  قوقال إنه  مل ي
ية شاورة غري الر ية اليت قدùا ريس ا مسالر مل تعداده . ئمس للكام أعرب عن ا شة هبدف اع^د جدول زمين لربpمج العمل سـ قنا م

نة ا7امئة يف نومفرب  سابقة  يه ا7ورة ا بل، كام خلصت إ للجا ل ل  .2010ملق



SCCR/22/18 
39  

 

ية اليت ُعقدت  .254 ندوات اإل تاجات ا يجة وا شأن  ند ويجريy عىل تقاريرها  يك وا ميوشكر وفد الصني وفود ا ل ت ن ب ن ه قلسـ ن سـت لملك
بث، كام ش2010عام  ئات ا ل خبصوص حامية  رشوع املعاهدةهي ساهامهتا يف  يان  ندا وا يا و نوب أفر مكر وفود  مل ل ك يق وقال إنه . ج

رشوع املعاهدة  متكن من اع^د  شة املوضوع، وأعرب عن أسفه لعدم ا نا يدة إلحراز تقدم يف  مترب الو�ئق اليت قدمت  ل ق ميع مف ُ
يد موقفه يف هذا الصدد يه إعادة تأ تعني  كبكرا، إذ  عل ي نقاش حول موضوع املعاهدة ونطاق وقال إنه يؤيد إ. م لجراء املزيد من ا

ها، وكذ نة اإلشارة6 عامحلاية وموضو تصادية لقر تصدي لالنعاكسات _ صحول احلاجة إىل ا  .قل

يا، وهو  .255 نولو ند إىل هنج حمايد  بغي أن  هدف املطروح القائل إن أي معاهدة  يده  ندا عن تأ يوز ًوأعرب وفد  ج تك ت ن سلل ي ي يل تن
ي متدته  نهوم ا ع ندما حدثت قانوهنا محلاية حق املؤلف يف عام مف ندا لاكمل  ّوز ع بث، . 2008يل ئات ا شأن  بة للمعاهدة  لو ي ب هسـ لن

نولو� ياد ا هوم ا شاف  نة عىل مواص) ا تكجشع الوفد ا لمف حل تك تعزيز . سـللج ية  ية الفكرية أداة أسا لوقال إن حقوق ا سـ مللك
متع تاكر واإلبداع يف ا _> ياسات . ب نع لسـغري أن ا تاكر و يح، فإن قوانني حق املؤلف ميكن أن تعرقل _ شلك  متإذا مل توضع  ب حص ب

تابعة اإلبداع شطة  تاج قدر من أ توى وإ نفاذ إىل ا سة وحتول دون ا نا ما ن ن حمل ل ف يح . مل بغي أن  ت/ا فإن أي إطار حلقوق املؤلف  ين ي
ية  تاكر، عىل أن يعرتف يف اآلن ذاته بأ يحوافز حمددة لإلبداع و_ مه هم، فضال عن تب تابعة ما أبدعه من  بدعني  ًسري نفاذ ا قبل مل مل

تاكر ا/ي  ية عىل حنو يهنض ال ثقا نفاذ إىل املعرفة وتعزيز األهداف ا يع ا بسري اخلدمات الالزمة يف جمال حق املؤلف  ل ل شج في لت ت
شود بني هذه األهداف توازن ا يق ا ب�ان  نتاجه ا ل ل ملحت توازن بني ب�. تحقل تفاوت هذا ا لوقد  ية للك ي سب الظروف ا حملل وآخر  ح

تخلفة عىل . ب� تحدة إىل أن قوانني حق املؤلف  سور هارغريفز يف اململكة ا رشه الربو تقل ا/ي  تقرير ا مفقد خلص ا مل ي سـ فل ن مل
ب�ان عىل األرحج بق عىل العديد من ا تاكر، وأن تg احلا¸  يع _ تصادية الالزمة  ليد إجياد احلوافز _ نط ب شج تصع لت تطرد سـوا. ق

ية الفكرية عىل أساس األد¸  تيض وضع معايري حق املؤلف وغريها من معايري ا مللكالوفد يقول إن إجياد احلوافز الالزمة  يق
تصادية تغري كذ6 مبرور . ق_ تفاوت بني ب� وآخر وميكن أن  ثل  توى امحلاية األ تصادية أن  يالت _ تح هرت ا يوقد أ ي سـ ل مل ق مظ

ب�ان من تقال ا لالوقت مع ا تصادية إىل مرح) أخرىن ية ا ق مرح)  ياسات القامئ . تمن نع ا ية إدماج  سـوسلط الوفد الضوء عىل أ ص لمه
يد احمليل أو ا7ويل نظر . لصععىل األد¸ يف وضع أي معايري جديدة، سواء عىل ا ندما  نة ا7امئة،  بغي  توأشار الوفد إىل أنه  ع للج ني

نع يف نطاق املعايري اجلديدة حلقوق املؤلف ونطاق  بدأ  ثل  بادئ  ها  سرتشد يف  ناءات اجلديدة، أن  يدات و_ صا مب ت ت مي م معل ث سـ لتق
ساق  شموية و_ يا وا نولو ية، اكع^د هنج حمايد  نه أ بادئ اليت ال تقل  ياسات القامئ عىل األد¸ وغريه من ا تا ل ل مه ع مل ًسـ ج تك ل

ساطة  .لبوا

شطة يف ا .256 ته ا شار ية إىل  تحدة األمر نوأشار وفد الوالyت ا ك م لمل تعلقة يك تحديث األحاكم ا نة  ململداوالت اجلارية يف ا ل للج
ية روما لعام  بث مبوجب اتفا ق نة1961ل بث من القر ص، وال سـ� يف جمال حامية إشارات ا  .ل

سأ¸ الفائقة  .257 شأن هذه ا يع الوفود اليت قدمت مقرتحات  يا و نوب أفر نغال عن شكره لوفد  ملوأعرب وفد ا ب مجل يقسـ ج ل
ية تودع محمي من األعامل، وشدد عىل أن . مهاأل تفعة اليت 7هيا  هات ا بث يه من أكرب ا ئات ا سمل به معوما أن  سـمن ا ن ل ي ممل مل جله ً

بث ومبصاحل أحصاب . ف� خيص حق املؤلف واحلقوق ا<اورة ئات ا شاط  شلكة ترض  يد  تأ نة اإلشارة يه  لوقال إن قر ي ن م ك ل هص ب
ي) . احلقوق بث و سـفا نفاذ إىل املعلومùمةل لل جدا  تاج إشاراهتا دون أن حتصل عىل عائد لقاء . اتً ثري إل بث ا ئات ا مثر  نو ل لكي ه تست

تtراهتا بث مبوجب رخصة . سا ئات اليت  هم ضامن حصول ا نوع وعايل اجلودة، فإن من ا توى  توإذا أريد احلصول عىل  يمل ت لهحم م
يع أشاكل امحلاية القانوية الالزمة ملواص) بهثا نقانوية عىل  مج بح العديد من هذه وأضاف الوف. ن يا قد تطورت وأ نولو صد أن ا ج لتك

ئات  بث عن طريق الهيا رشوعإلتاليت  تحق من تعويض  تtراهتا واحلصول عىل ما  تأمني ا منرتنت حباجة إىل امحلاية  سـ تل  .س

بريا وأجنزت دورا هاما يف  .258 ية حققت تقدما  ندوات اإل تقاده بأن ا7راسات وا يان عن ا ًوأعرب وفد ا ًً ً ك مي ل ع هم قلل فتعزيز 
بث ئات ا ياجات  لا ي هت ند إىل الويقة . ح بغي أن  نة  شات يف ا نا ثوقال إن ا س ي للج ق تمل تعزيز جدواهاSCCR/15/2تن  .ل 

بث قد أكدت مرارا .259 ئات ا شأن  توصل إىل معاهدة  ية ا يجريy عىل أن أ ُوشدد وفد  ل ي ب ل مه شلك عامد . هن بث  يوقال إن ا ل
ية ثقا فاملعلومات واملعرفة ورش املعلومات ا ل يةن نا ب�ان ا بة  م  ل لل بث . لنسـ تtرات يف جمال ا نة اإلشارة يرض ال لوأضاف أن قر سص
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ًوشلك هتديدا لألمن القويم يف معظم احلاالت ية . ي بو خطوات عديدة إلجراء دراسات ونظمي ندوات إ ميوقد اختذت الو ت قلي
ية تعاون مع احلكومات الو ن ندوات إىل . طل تاجئ هذه ا7راسات وا لوأشارت  ية إبرام ن مهوجود توافق يف األفاكر واتفاق عىل أ

ُ قد طرح، وأشاد مبا بذل من Øد وطاقة يف وضع هذه _قرتاحاتوقال الوفد إن العديد من . معاهدة يف هذا الصدد ُ
يا يف هذا الصدد_قرتاحات نوب أفر يان و ندا وا يق، وأعرب عن شكره لوفود  ج ل ندوة اإل. ك تاجئ ا قوأضاف أن  ل لية ن لب�ان لمي

ية والورقة ندا يقاألفر تني من  تني املقد ية يف أبريل، إلضافة إىل الور شاورات غري الر ية اليت أعدت بعد انهتاء ا ك غري الر مس مل ممس ق ُ
بث ئات ا شأن حامية  شات واع^د املعاهدة  نا ها أساسا قوy إلجراء املزيد من ا يان، شلك  لوا ي ب ق مل ت هل ً ً  .مجيع

ية– مجهورية(أعرب وفد إيران  .260 تقاده بأن الويقة ) م اإلسال ثعن ا يدا للميض SCCR/22/11ع شلك أساسا  ً ميكن أن  ج ً ت
بث، إلضافة إىل  ئات ا شأن  لقدما حنو إبرام معاهدة  ي هب يان_قرتاحات ً ندا وا يا و نوب أفر ثالثة املقدمة من وفود  لا ك يقل . ج
بو يف عام  ية العامة للو يوقال إن الوالية اليت حددهتا ا بعت 2007مجلع ها قد أ ها احملدد وموضو شأن أهداف امحلاية ونطا شـ  ُب ع ق

بو ية للو شاورية اإلعال ية و_ج^عات ا ندوات اإل يدراسة ونقاشا يف ا ت مي مل ل قل ورأى الوفد أن تg الوالية تغطي حتديث امحلاية . ً
بث ئات ا تاحة  لا ي باهب. لهمل ية ومربراهتا وأ ها ا سـوذكر كذ6 أن موضوع امحلاية وأ نطق ملس ية روما س تg الواردة يف اتفا شاهبة  قا  ل م

ية العامة. 1961لعام  يح الوالية اليت حددهتا ا تفاء احلاجة  يل املعاهدة وا مجلعوشدد عىل عدم تأ نقن سأ¸. لتج تفعني موقال إن  ملن ا
بث عرب ا ئات ا لمن  ناوها عىل حدة يف مرح) الحقةإلهي لنرتنت ميكن   .ت

ند إىل أن  .261 بث  وضاقرتاحلهوأشار وفد ا ئات ا شأن حامية  ية  لع اتفا ي هب نذ أكرث من مطروحق نقاش  م   أعوام وأن 10لل
هد منوا مطردا نة اإلشارة  ًظاهرة قر ً تش ند إىل الهنج القامئ عىل اإلشارة، . ص بث  ئات ا ستواقرتح الوفد وضع معاهدة محلاية  ل تي ه

يدي هوم ا لتقل بو عام . ملف ية العامة للو يومىض يقول إنه كام أوعزت ا يام بدور تعاوين ون2007مجلع ند تعرض ا ّ، فإن ا ب لقه اء ومرن ل
نة اإلشارة تواء منو ظاهرة قر صبلوغ هدف ا تجاوز الهنج القامئ عىل . حل بغي أن  يحه هذا الهنج  ييد أن نطاق امحلاية ا/ي  ي ي نب ت

سواتل تعلقة  ية بروسل ا بع منوذج اتفا لاإلشارة  مل ك قي ت نارص اليت تطرIا الورق. ل ية، لعوأضاف أن ا ، SCCR/22/11مسة غري الر
بيك  بث ا تعلقة  ثرية للجدل ا سائل ا يع ا ست جديدة ولكهنا تضم  بث،  ئات ا رشوع معاهدة حامية  شـشأن  ل مل مل مل مج ي ل ي لب له م

ية العامة يف عام  ندرج مضن الوالية اليت حددهتا ا مجلعو_فرتايض اليت ال  يده ما قاi وفد إيران . 2007ت يوأعرب الوفد عن تأ
ية–رية مجهو( ية العامة يف عام ) م اإلسال تفاء احلاجة إىل إعادة طرح ما قررته ا مجلععن ا شة . 2007ن نا قكام شدد عىل رضورة  م

يع األعضاء يقات من  سائل وإبداء ا يع ا يضاح  ية مادة مادة من أجل إ�حة الفرصة ال مجالورقة غري الر تعل مل مج س لمس  .تً

يا  .262 رش إشارات حلحاجة ألن تؤخذ يف ابوجود كينوذكر وفد  نصات جديدة  يح  ثة اليت  يات احلد نولو يع ا نبان  لل م ت ج تتك ي مج سـ
بث شاغل وقال إن. لا يفا أن ملا بث مهنا،  ئات ا نة اإلشارة واحلاجة إىل حامية  سأ¸ قر ية يف هذا الصدد يه  ً الر مض ل ي ص م هسـ ئي

ث) العديدة اليت ذكرت ُذ6 ت واحضا من األ م يا . ً نوب أفر يقوأشار إىل أن حكومة  شاورy مدته يومان ج تضافت اج^عا  ًا ت ًسـ
ميي ا/ي عقدته  تابعة _ج^ع اإل يل  سائل عىل  شة ا قلنا م سب مل ق يةوعة مجممل ب�ان األفر يقا يجريy ل ّوقد أكد املوقف املوحد . نيف 

ها، واليت تصدي  تعني ا ية اليت  سائل الر نة ا7امئة، عىل ا لا/ي أفرزه اج^ع أبوجا وُعرض عىل ا ل ي سـ مل ناول أساسا نطاق ئيللج  ً تت
ها ساهامت العديدة اليت قدمهتا ا7ول األعضاء . عامحلاية وموضو سابقة وا نة ا7امئة يف ا7ورات ا يا بعمل ا ملوأشاد وفد  ل للج ني ك

بث ئات ا هوم امحلاية ا7وية  شرتك  هم  لتوصل إىل  ي ل م لهلل ملف ية ا. ف مجلعكام أكد أن هذه امحلاية، وفقا للوالية اليت حددهتا ا ً نة ّ للجلعامة 
يغهتا املعد¸  رشوع املعاهدة  سق مع  يدية عىل حنو  بث ا ئات ا ناول  بغي أن  بصا7امئة،  ت تقل ل ي ت مي ي ل ه ت ياقرتاحن نوب أفر يق  . ج

ها،  هدف احملدد للمعاهدة ونطا تعلقة  سائل اجلوهرية ا ناول ا نة ا7امئة Øدها اآلن عىل  هم هو أن تركز ا قوأضاف أن ا ل ململ مل ت للج
ياًآخذة يف  نولو متدة هنجا حمايدا  مترار و تغرية  يات ا نولو بار ا _ً جً تك ج ًتك ً معع سـ مل ية . لت سات غري الر تمت الوفد شاكرا ريس ا مسوا جلل ئ خ

ساهامهتا ندا عىل  يان و يا وا نوب أفر شات، وشاكرا وفود  نا يدا  يح أساسا  ية اليت  معىل عرض الورقة غري الر ك ل ق للم ت يقمس ج ج ًت ً. 

ية من ب�ه، وأشار وفد الاكمريون إ .263 نا ناطق ا تخدم عىل نطاق واسع، حىت يف ا بث الراديوية  يات ا ئىل أن  ل مل سـ ل تمعل
هور سه للخطر عىل . مجلإليصال املعلومات إىل ا بث  ئات ا شلكة خطرية جدا ميكن أن تعرض وجود  نة اإلشارة  نفغري أن قر ل ي م هص ّ ً
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نغال ويجري. املدى الطويل ياين وفدي ا يده  نوأعرب الوفد عن تأ سـ ب يده لي يy، معر عن تأ يا ا7اعي إىل اع^د القرتاحً نوب أفر يق  ج
بث ئات ا شأن حامية  لمعاهدة  ي نفاذ . هب سلمي بني حامية اإلشارة من Øة وا توازن ا يق ا يح  ية  شاء آ لوأضاف الوفد أن إ ل ل ت ل حتقن ت

يدإىل املعلومات اليت ختدم املصلحة العامة من Øة أخرى تأ ي حيظى   .ل

بادئ العامة والعريضة الواردة يف املعاهدة املقرتحة، اقرتاح إىل أن وأشار وفد مالوي .264 نظر إىل ا يا  نوب أفر مل وفد  ي يق ج
نولو� والهنج القامئ عىل اإلشارة ياد ا تضمن هنج ا لتكو حل ية العامة عام ،ي ناءات 2007مجلع كام أوعزت ا _ iناو تث، فضال عن  سـت ً

سأ¸ هتم املصلحة العامة يدات، ويه  موا نة . لتقي بث وماكحفة قر ئات ا تا محلاية  يح إطارا � ص/ا فإن املعاهدة املقرتحة  ل ي ب هت ًسـ ً ت
 .اإلشارة عرب احلدود

نظامت غري ية ا7وية وا نظامت احلكو نظامت غريياpت ا ية ا7وية وا نظامت احلكو نظامت غريياpت ا ية ا7وية وا نظامت احلكو نظامت غريياpت ا ية ا7وية وا نظامت احلكو ملياpت ا ل مل ملب ل مل ملب ل مل ملب ل مل ية    ممممب يةاحلكو يةاحلكو يةاحلكو     مممماحلكو

ية .265 سة احلدود اإللكرتو ث) مؤ نأشارت  س ية فكرية  (EFF)مم تحداث حقوق  تيض ا ملكإىل أن حامية اإلشارات ال  نح مف. سـتق
بث  لئات ا بث هي نب مع تعزيز لاكبللاإلذاعي وا با إىل  بهثا،  ية فكرية مبعزل عن حقوق املؤلف يف الربامج اليت  ج حقوق  ت ًملك جن

ثريان  ية مبوجب القانون،  نولو ييذ تدابري امحلاية ا ج تك لنف نطاق العام وقد مشاغلت ندرج يف ا ية اليت  نفاذ إىل األعامل ا تعلق  ل  ت ن ل لفت
يةيضفيان املز سج) احملمو¸ واألفالم الو� يد عىل أنظمة حقوق املؤلف ملؤلفي املواد ا ئقيد من ا ملتعق يؤثر . ل سـومضت تؤكد أن ذ6 

ها القانون ا7ويل حلق املؤلف يالت يف املزنل  نع  سـهتلكني عىل  بيحعىل قدرة ا سج ص يمل ئات . ت نح  هيكام أن  بث م بث اإلذاعي وا لا ل
ثارية لرت لاكبل خحقوقا ا سـتئ بكة ايً بث عرب  شـص إعادة إرسال ا هذه إلل سمح  تاكر إذ  سة و_ نا يرض أيضا  لنرتنت  ي ب ف مل سسـ ً

بث  ساء¸ جديدة عىل وسطاء إعادة ا تفرض خماطر  بل اإلرسال و يطرة عىل أنواع األØزة اليت ميكن أن  ئات  لا م سـ سـ تسـتقي لل ه
بكة  ساعي األخرية ال. اإلنرتنتشـعرب  تحدثة عن تقديرها  للموأعربت ا شلكة، مبا يف ذ6 ا7راسة مل يح طابع ا تو مليت بذلت  ض ل ُ

نارص املعاهدة،  ياكرد، والورقة اليت قدùا وفد سورسا عن  سور  عاألخرية اليت أجراها الربو ب يي  اجلديد املقدم من و_قرتاحف
يا يقنوب أفر يط الضوء عىل احلاجة إىل أ. ج سـهتا ترى أن لك ما تفع� تg ا7راسات هو  سليد أن مؤ س شأن الهنج تب بفاكر أوحض 

شأن األعامل اليت جيري بهثا تداخ)  شئ حقوقا  ند إىل اإلشارة فعال دون أن  با/ي  ن مس ًت ي ً تحدثة تقول إنه يف حني . ي ملومضت ا
بارة الواردة يف الفقرة  سـهتا  لعترحب مؤ يات اإلرسال 13س شمل فقط  بغي أن  ية، ومفادها أن امحلاية  معل من الورقة غري الر ت ي نمس

سق لو بارة ال  نطاق العام، فإهنا تالحظ أن تg ا ندرج يف ا ية مبوجب قانون حق املؤلف أو األعامل اليت  تيس األعامل ا لع ل ت تحملم
ثه توى ا/ي جيري  شرتط حامية ا ية واليت  نارص األخرى الواردة يف الورقة غري الر بمع ا حمل ت مس ثال، 10فالفقرة . لع يل ا مل عىل  بس

تيض الفقرة تنص عىل توفري امحلاية مب ية 11تقوجب حق املؤلف واحلقوق ا<اورة، ف�  نارص  بث  ئات اليت  مسع حامية دامئة  ع تي لله
ها عىل حامية حق املؤلف فعال ًوبرصية لربامج حصل أحصاب حقو سائل . ق ناول هذه ا تطردت تقول إن مثة منوذجا أفضل  ملوا ت لسـ ً

مت يق نطاقا ا/ي ا عهو الهنج القامئ عىل اإلشارة األ ً سواتلض تعلقة  سل ا ية برو لدته اتفا مل ك يدها اع^د هنج قامئ . ق يوأعربت عن تأ
ياسات ووضع املعايري نع ا سـعىل األد¸ يف  توحة اليت وØهتا . لص بو 20ملفوأشارت إىل الرسا¸ ا بيك إىل الو بث ا ئة  ي  شـ لل لي ه

ها أكرث من 2004 عام توحة اليت و Ø، وإىل الرسا¸ ا تج للمواد ا1500ملف مل  بو من تلف أحناء العامل إىل الو يسج) احملمو¸ من  خم
ها إزاء اع^د معاهدة قامئة عىل احلقوق2007 عام هات عن  قلق، تعرب فهيام هذه ا  .جل

ثل مركز ا .266 متع إلمموأعرب  تقاده ) CIS(<نرتنت وا ية، معر عن ا سة احلدود اإللكرتو ث) مؤ يده مالحظات  ععن تأ ن س مم ًي
بث مبوجب املعاهدات ا7وية القامئة، مبا فهيا املادة مبأن امحلاية اليت ميكن  ئات ا لها  ل لهي ية تربس، تكفي لصون 14نح ي من اتفا ق
ئات تقد أن ذ6 ال يعين عدم . لهيمصاحل هذه ا يدا، فإن مركزه  يا أمرا  نولو يعوأضاف أنه لنئ اكن اع^د هنج حمايد  ً مفً ج تك

يات نولو تلف ا تالفات بني  ج_عرتاف ال تك لخ ية و. خم يف رأسام يدية من تاك بث ا ئات ا  iبذ لمىض يقول إن ما  ل تقل ل ي لت ه
ئات هذه ا سعي إىل توفري حامية قامئة عىل اإلشارة  بب الرييس  تtرات هو ا يوا لهلل ل ئ س وقال إن أي احنراف عن الهنج القامئ عىل . لس

بت اع^د هذا الهنج حتديدا ية العامة اليت  تيض موافقة ا ًاإلشارة  طل مجلع تقإضا. يق نح حقوق عىل يعفة إىل ذ6، فإن املركز  مد أن 
بيك وإ بث ا شـا هوم الفقرة إلعادة اإلرسال عرب الل شلك هتديدا  ملفنرتنت  ً بو، اليت تدعو للحفاظ 16ي ية للو ي من جدول أعامل ا لتمن
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نطاق العام شأن احلرص عىل. لعىل ا ند وياpهتام القوية  يا وا نوب أفر بوقال إن املركز يؤيد وفدي  ب له يق نظر ج ل املصاحل العامة 7ى ا
بث. يف هذه املعاهدة يات ا نة من  بعاد أنواع  شديده عىل ا ندا  لكام يؤيد وفد  معل ي س ت معك ت  .ل

ثل احتاد إذاعات ا7ول العرية  .267 بوأعرب  ته يف _نهتاء رسيعا من املفاوضات حول الصك اجلديد اليت ) ASBU(مم ًعن ر غب
نوات10دامت أكرث من  ية وقال إن _حتاد . سـ  نولو تصادية وا تطورات _ ية روما يف ضوء ا جتطلع إىل حتديث اتفا تك ق لق ل ي

سمعي و_ج^ هدها القطاع ا لية اليت  نرصمشع ته خالل العقد ا برصي بر ملا بث، إن _حتاد يذكر . مل ئة ا هوم  بة  ّوقال  ل ي هسـ ملفن ل
ثقافة والرتيه، مؤك بث العامة يف توفري املعلومات وا ئة ا ية دور  فبأ ل ل ي ًدا أن إبرام معاهدة يف هذا ا<ال من شأنه أن يضع حدا همه ً

ئات تخدام يرض بدور تg ا رشوع أو غري املرخص لإلشارات، وهو ا تخدام غري ا يلال سـ لهسـ  .مل

ثل  .268 ئات امموقال  ية  ية الو يا ن همجلع يان إللط تجارية يف ا لذاعة ا يني، يف أعقاب الزلزال ا/ي ) NAB-JAPAN(ل يا نإن ا ل
يان  تلقي املعلومات . نرتنتإ عن العامل اخلار� دون هاتف أو ًمؤخرا، ظلوا معزولنيلرضب ا يدة 7هيم  ي) الو لواكنت الو حسـ

هريئ يار ا تعادة ا سـىن ا تلفزيوين بعد أن  بث ا ية، مث ا هر لكيه املذyع ا/ي يعمل بواسطة بطارية  تك سـ ت ل ل وأضاف أن تg . لئ
بث هو أمه أداة اتصال تت أن ا لالفرتة أ ناس، الثب ياة ا ل للحصول عىل املعلومات الالزمة  ومن Øة . سـ� يف أوقات الكوارث حل

ئات  بح هيدد فهيا وجود  نة قد تفامق يوما بعد يوم خالل العقد املايض حىت بلغ مرح) أ به القر يأخرى، فإن الرضر ا/ي  ص ص هس بت
متع يوي يف ا بث اليت تضطلع بدور  <ا ح هدف الواحض هو م. ل لوأكد أن ا بثّ هو إشارة ا نة، أما موضوع امحلاية  لاكحفة القر . فص

تحدث امليض حنو عقد مؤمتر دبلومايس يف أرسع وقت ممكن  .ملوطلب ا

ثل  .269 بحث واإلعالم يف جمال حق املؤلف مموأشار  يس عىل ) CRIC(لمركز ا بث  ناس حتصل عن طريق ا لإىل أن ا ل ل
سب، وإمنا أيضا عىل العديد م ية  ًمعلومات فائقة األ حف ناس وثقافهتم. فن برامج الرتيهمه ياة ا ية ال غىن عهنا  بث  بح ا لفقد أ حل معل ل . ص

بث تخدام غري املرخص إلشارات ا بث، ال سـ� عن طريق _ ئات ا بث أرضارا فادحة  نة ا لوقد أحلقت قر سـ ل ي ل هبص وأضاف . ً
نذ أكرث من  بعت نقاشا  سأ¸ أ تحدث أن هذه ا ما ً شـ مل برية ع.  عاما12مل ية عىل مدى كوقد طرأت تغريات  عىل الظروف _ج^

توى توزيع ا تعددة  نصات جديدة  هرت  حملتg الفرتة و ل م م لوقال إن هدف وضع معاهدة دوية يف هذا ا<ال هو إرساء احلد . ظ
سوية يف املؤمتر  وعىل هذا األساس، ميكن ل�ول األعضاء. لاألدىن ويس احلد األقىص لرضورة توصل إىل  سعى  تأن  لل ت

هذه املعاهدةبا7بلومايس  ية  لشأن األحاكم ا  .لفعل

بث  .270 ثل _حتاد األورويب  للوقال  تطرق إال  )EBU(مم يدا وال  ية اليت قدùا الريس شلك مدخال  تإن الورقة غري الر ت ًمس ج ًئ
بغ. للحد األدىن فقط بث احلقوق الرضورية، و ئات ا نح  هدف هو  نوأضاف أن ا م يل ل تخدام هي شمل هذه احلقوق ا سـي أن  ت

مترار هذه املامرسةنرتنت، إلا بث ا ئات ا ئة من  سـوإال فلن تدمع أي  ل ي هي ية ال . ه تشمل حامية مسوأردف يقول إن الورقة غري الر
بيك، وإ بث ا شـئات ا ل لي ية روما أيضاه نت أحاكم اتفا بعت هنجا جديدا إذ  ًهنا ا قً تضم يا يعد اقرتاحوأضاف أن . ًت نوب أفر  ّ يق ج

نارص خطوة جديدة حامسة جتاه اع^د هذا الهنج ناء ا نه  رشوع املعاهدة ا/ي ميكن _نطالق  ـي تغطي جوهر  لع اجلديد،  ب لف م مه
بلوغ نص معاهدة اكمل املعامل يا . لاألخرى الالزمة  نوب أفر تحدث عن شعوره بأن اخلطوات اليت اختذها وفد  يقوأعرب ا ج مل

هد الطريق  يان  متواجلدول الزمين ا/ي اقرتحه وفدا _حتاد األورويب وا يةامأمل  .لعمل إجناز هذه ا

بات  .271 ية  سة املعلومات اإللكرتو ث) مؤ توأعربت  ن س بات ومعاهدها )eIFL.net(للمكمم يات ا ت، مس _حتاد ا7ويل  ملكمجلع
)IFLA( بب بث عىل حنو اكف وأن ما من  نة إشارات ا ناول قر تقادها بأن القوانني واملعاهدات القامئة  س، عن ا ٍت ل ص ت ع

تحداث صك دويل يف هذ ها . ا ا<السـال توصل إىل اتفاق حول أهداف امحلاية ونطا قوأضافت أهنا مل تر أي تغري يف آفاق ا ل
نظومة حق  ناءات اليت شلك جزءا هاما يف  يدات و_ سأ¸ ا ناولت  بق أن  نة  ها، كام أن ا ماحملدد وموضو ث ًع ً ت ت ي م ت سـ سـللج لتق

 .املؤلف
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ثل  .272 ية مموأعرب  يا املعر سة ا7وية لإليكولو فاملؤ ج ل بو عىل وضع معاهدة جديدة محلاية ) KEI(س ته لعمل الو يعن معار ض
ـي حتظى دوما تقربا حبامية حق املؤلف بث  باكت ا ية توزع عرب  بث، قائال إنه ما دامت األعامل اإلبدا ًئات ا يً ف ل شـ ع ل هي ُ ً ندما . ه عو

ية فكرية بث حق  ئة ا نح  نطاق العام، فإن من اخلطأ  ندرج مضن ا بث عىل مواد  ملكنطوي ا لم ي ل ت ل .  <رد بهثا املعلوماتهي
ها بواسطة  تصدي  نة ال ميكن ا شلكة يف جمال القر توا أن مثة  بث مل  ئات ا تطرد يقول إن مؤيدي وضع معاهدة  لوا لب ص م ث ل ي يسـ له

تعلقة حبق املؤلف أو رسقة اخلدمة تفعني . ملالقوانني القامئة ا تجاوز ا بث  يع نطاق معاهدة ا شاغل األكرب هو تو نوأضاف أن ا ت ل سـ ملل ل
ية روما لعام ت بث لاك1961قفا ثل ا شمل خدمات  ل  مت تخدمون رسوما لقاءها، بل ف ساتل واإلذاعة اليت يدفع ا ًبل وا سـ ملل

يح مدة تصل إىل .نرتنتإلزها إىل اخلدمات املقدمة عرب اتوتجاو سـتت وأضاف قائال إن املعاهدة  ثارية 50ً نة من احلقوق _ تئ  سـسـ
بث ئة ا ها  بد ليف املواد اليت مل  ي هت بث. وال متg حق املؤلفع ئات ا نارصي وضع معاهدة  ل وقال إن من بني  لهي ند إىل حقوق م تست 

ية الفكرية،  نوات تلفزة مدفوعة مللكا ته يف  توى محمي حبق املؤلف ووز ية الضخمة اليت مجعت  رشاكت اإلعال قعدد من ا عم حم ل
بث عرب الاك ُاألجر  ساتل أو اإلذاعةت نت Øدا للحد من بعض SCCR/22/11ثوأضاف أن الويقة . لبل أو ا  ً  مشاغلتضم

سائل  سلط الضوء الاكيف عىل  متقدي هذه املعاهدة، ولكهنا مل  ت يع املعاهدة . ùمةمن ية فقد اقرتحت أيضا تو سـأما الورقة غري الر ًمس
بث املزتامن وغري ا لشمل ا بث عرب الت ئات ا لتغري لربامج  ي يق هذا. نرتنتإلهمل منوذج عىل اتطبوقال إن  رتنت أمر خاطئ وغري نإلل ا

بل _تصاف املالمئة للحامية من  تخدم و يح فهيا قوانني حق املؤلف ورسقة اخلدمة توازp بني حقوق ا نصة  نمربر ألي  سـ سـ ملت ً ت م
تخدام غري املرخص  .سـأشاكل _

ث)  .273 ئات اإلذاعة مموقالت  ية  شام يية أمرياك ا ل ل يدااقرتاحإن ) NABA(لهمجع ثاال  يا يعد  نوب أفر  ً مفً م يق ن جدا عىل إماكية ج ً
يا يطة  بارات واحضة و يا  نولو توصل إىل معاهدة شام) وعرصية وحمايدة  ًا بً ج ستك سـ بع نل بو عىل . ب تحدثة عن شكرها للو يوأعربت ا مل

شاور غري الرمسي يف أبريل ا/ي أدى إىل إصدار الويقة  ثعقد اج^ع ا ّت ية من الريسSCCR/22/11ل ها ورقة غري ر ئ بو . مسصف
ية  ن هذه الورقةومضت تقول إ نولو ئة ا بث يف ا ئات ا ياجات  يدة جدا ملعاهدة تليب ا ية ختط خريطة  جغري الر تك ي لمف بح ل ي ت لمس ه ً

تا� ية  ية روما غري اك تاحة مبوجب اتفا بح امحلاية ا ية اليت أدت إىل أن  باحلا مل تص فل ق يا . ّ نوب أفر يدها مقو¸ وفد  يقوأعربت عن تأ ج ي
نيص هو أفضل و تفاوض ا سـبأن هنج ا ل نةل شـهتا يف ا نا سأ¸ اليت طال أمد  للجي) إلحراز تقدم يف هذه ا ق تحدثة أن . ممل ملوأكدت ا

بو عام  ية العامة للو ته الواردة يف الوالية اليت حددهتا ا يهوم الهنج القامئ عىل اإلشارة،  مجلع بصيغ بريا، غري أنه 2007مف ً، أ�ر جدال  كً
هوم هذا ا هم واحض  ملفال يوجد  ل ي. ف سري الوارد يف الويقة يوأعربت عن تأ ثدها ا هوم SCCR/22/11لتف تربت أن هذا ا ملف اليت ا ع

ثارية نح حقوق ا تواه ويس توجهيا حيول دون  بث و ئيفرق بني إشارة ا م تل حم سـل وخلصت إىل أن امحلاية القامئة عىل احلقوق يه . ً
بو ته معاهدات الو ناحج ا/ي ا منوذج ا يا بع تل  .ل

ثل  .274 ياتمموقال  شاورات املعقودة يف  )FIAD( موزعي األفالم مجلع_حتاد ا7ويل  ناء ا ملإن املعلومات اليت قدمت أ ث ُ
سامههتا يف قطاعات أخرى أيضا، اكلرyضة بث و ئات ا ية  سامهة املا ية ا تت أ ًأبريل أ م ل ي ل مل لهمه هم . ثب ميثلوقال إن املوزعني ا/ين 

بث من أجل صون دورها _ ئات ا ية توفري امحلاية  لاحتاده يرون أ ي اجة محلاية الربامج واألعامل اليت ولفت إىل احل. قتصاديلهمه
هور بث  ئات ا للجمبهثا  لت تق) عن حقوق املوزعني. هي  .مسـويه حامية 

بث  .275 ئات ا ث) _حتاد األفريقي  لوأعربت  ي ساهامهتا ) AUB(لهمم يا عىل  نوب أفر يان و ندا وا معن شكرها لوفود  ل يقك ج
شات نا مية اليت أثرت ا قا مل ية حول هذا املوضوعوقالت إن. لق ساهامت ساعدت يف امليض قدما حنو خالصة هنا ئ هذه ا وأكدت . ًمل

ية معوما، يه حباجة إىل امحلاية ألهنا  نا ب�ان ا شلك جزءا من _حتاد األفريقي، وا ية، وال سـ� تg اليت  ب�ان األفر ًأن ا م ليق ل ت ل
ها تحدyت اليت توا تصدي  Øثريا ما تعجز عن ا لل ل تربت ر. ًك بث خطراعوا ًنة ا ل ئات  مق نغال ا/ي حتدث عن  يوأشادت بوفد ا هسـ ل

شلك خاص ية  بث األفر با شلكة . يقل سوية ا نت  تحدثة إىل امليض رسيعا حنو عقد مؤمتر دبلومايس بعد أن  ملكام دعت ا ت تسمل ً
يقه يف املؤمتر ها، وهو ما ميكن  بغي إدخا يطة اليت  تعديالت ا بق سوى بعض ا ية ومل  حتقا ل ن ت ييق سـ ل ي  . ا7بلومايسلبحلق
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ثل  .276 تجارة ا7وية مموذكر  لغرفة ا نذ عام و_قرتاحاتًأن عددا من الو�ئق  )ICC(ل رشوع املعاهدة قدم  م لوضع  ُ ، 1997م
ندا يا و نوب أفر كتg املقدمة من  يقك ية اليت نظمت يف وأشار إىل وجود عدد . ج ُمن ا7راسات اليت أجريت واحللقات ا7را سـ

يا وا نوب أفر ثل  يقب�ان  ج بوم ية اليت عقدهتا الو شاورات غري الر ييك، فضال عن ا مس مل ًسـ باب . ملك ومربرات سـولفت إىل وجود أ
بث ئات ا نة  لعديدة تدعو إىل توفري حامية حمدثة و ي هسـ تمت مؤكدا رضورة إبرام معاهدة يف هذا الصدد. لحم ًوا  .خ

ث)  .277 هادئ لإلذاعة مموقالت  يط ا يا وا لاحتاد آ حمل م عاما مضت 14إن ) ABU(سـ ية األوىل ً بو ندوهتا العا ملنذ أن عقدت الو ي
يال بث يف ما نشأن ا ل ندوة عقد . ب نة ا7امئة و21لوقد أعقب تg ا سات 23للج دورة من دورات ا يا و يا إ جل اج^عا إعال ًمي قلً م

شأن هذا املوضوع تلفة حول العامل  ناطق  بو يف  شة نظمهتا الو بنا خم ي مق رباء الفرصة ليك وأ�حت تg _ج^عات للحكومات واخل. م
نة اإلشارة تعلقة بقر تفامقة ا ية وا شالك ا بث يف ظل ا ئات ا تعزيز حامية  ياجات امللحة  شلك أفضل _ صهموا  مل مل شـ مل ل ي ل ت تفب مله ح . يف

نقاش يف مؤمتر دبلومايس توصل إىل توافق آراء حول نص يطرح  ها لعدم ا تحدثة عن أ للوأعربت ا ل ُمل وقالت إنه يف حني . سف
يل الصويت لعام ّحدثت معاهدة ا شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  سجلو ب ي ب تني 1996لتي تني  تفع حقوق  Øمن

ثالث  تفع ا ثل ا بث اليت  ئات ا يالت الصوية، فإن  تجي ا ناين األداء و ية روما، ويه حقوق املؤلفني وحقوق  لتفا ن مت ل ي ت سج ملن ه لت م ف ق
ية حىت اآل ية روما مل حتصل عىل حامية اك فتفا ناطق . نق نة لإلشارة وقعت يف  ئات مرارا حاالت قر موقد عرضت هذه ا ص ًي له

بث اليت بذلت  ئات ا هد   pية يف هذا ا<ال ميكن اآلخرين من _تفاع جما لتلفة حول العامل، فعدم توفري حامية اك ي ن هخم جب ًف ّ
ية خضمة يف إشاراهتا تtرات  تقنا تحدثة أن احتادها يؤيد املوقف ال. س قائل إن املعاهدة اجلديدة لن ترض بأي شلك من ملوأضافت ا

نع اإلرسال أو إعادة اإلرسال عرب  نولو�، وأهنا لن  تاكر ا نطاق العام أو تعرقل _ توى ا سـهتلكني أو  متاألشاكل ا ب ل حم لتكمل
تعلق بغي مضن أحاكùا املقرتحة ا سائل كام  ناول هذه ا ية، ألن املعاهدة  باكت املزنية أو ا ملا ي مل ت شخص ل نشـ ت ل يدات ل لتقية 

ناءات  . سـتثو_

ثل  .278 ثالث مموأعرب  لبكة العامل ا ياين )TWN(شـ يده  بعن تأ ية وي يا املعر سة ا7وية لإليكولو ثيل املؤ ف  ج ل س سة احلدود مم سمؤ
ية بثناإللكرتو ئات ا تفاء احلاجة إىل وضع معاهدة  شأن ا ل  ي ن تحدث ا7ول األعضاء _لزتام لوالية اليت حددهتا . لهب ملوpشد ا

ته مل تر حىت اآلن أي . 2007عية العامة عام مجلا ند إىل األد¸، يف حني أن  بغي أن  شطة لوضع املعايري  بكوقال إن أي أ ت شـن س ي تن
بت احلاجة إىل معاهدة جديدة يف هذا ا<ال يات الواردة يف جدول لفتو. تثأد¸ ملموسة  تو باه احلضور إىل ا تحدث ا ص ا ل ن تمل

نص بوضوح  ية اليت  تأعامل ا ب�ان فضال عن لتمن ية بني ا توyت ا شطة وضع املعايري مبراعاة تفاوت  ًعىل رضورة الزتام أ ل من سـ لتن م
بو يات وضع املعايري يف الو نطاق العام يف إطار  يمراعاة ا معل تفريط . ل شلك متادy يف ا تحدث أن اع^د أي هنج آخر  لوأضاف ا ي ًمل

نطاق العام بغي أ. لمبعلومات ا سانينوقال إن وضع املعايري  بان إطار حقوق اإل نن يأخذ يف ا  . حلسـ

يحا من وفد إيران .279 يا تو نوب أفر متس وفد  ًوا ض يق ج ية–مجهورية ( ل يده ) م اإلسال يانه، ومن ذ6 تأ كحول بعض ما ورد يف  ب
ية العامة عام  يح الوالية اليت حددهتا ا مجلعأن ال حاجة   .2007لتنق

ية–مجهورية (أوحض وفد إيران و .280 ية أن الهنج ا) م اإلسال نحو الوارد يف الوالية اليت حددهتا ا مجلعلقامئ عىل اإلشارة، عىل ا ل
بث اجلديدة2007 العامة عام نصات ا بث يف إطار  ئات ا تضارب مع حامية  ل، ال  ل ي مي تخدام . ه يحه هو أن ا تعني تو سـوما  ض ي
يدية"مصطلح  تخداما غري سلمي" لتقلا بدو ا بث  ئات ا ًلوصف  سـ ي ل يدية"مفصطلحا . هي يديةغري"و" لتقلا بقان " لتقل ا ينط¦هام 

ـي من نوع واحد فقط بث  ئات ا ها، أما  نصات  هعىل ا فس ل ي همل يدية عن تg غري . نف بث ا ئات ا يزي  تقلوأكد الوفد أنه ال ميكن  ل ي لمت ه
يدية بث . لتقلا ئات ا بث و ئات ا تفريق بني  لغري أنه ميكن ا ي ل ي هل بيك لاكبله بث ا ئات ا شـو ل لي ليت ًوأضاف أنه وفقا للوالية ا. ه

ية العامة عام نة ا7امئ2007 مجلعحددهتا ا ئت ا للج، ما  نذ أكرث من عقد من الزمفت بث عرب مة تعمل  ئات ا لن عىل حامية  هي
نصات اجلديدة ال غري بث. ملا ئة ا بقان عىل  ية العامة،  تفعة محلاية ونطاق امحلاية، كام أوعز به قرار ا هة ا لفا ي نط مجلع هن ي مل وأشار . جل

ية الوفد كذ6 إىل أ ناه يف جماالت _تصاالت الال باين  يث  تلفة،  سه حيمل عدة معان  هوم اإلشارة  سلكن  ت ح معمف ي خم نف
هاتف يات وا لواإللكرتو ية روما، وموضوع امحلاية يف . ن ثلام ورد يف اتفا بث،  ية الفكرية هو ا قوقال إن معىن اإلشارة يف إطار ا م لمللك
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بث أيضا ية روما هو ا لاتفا بث اليت ت. ق ئة ا لو نصات جديدة إلهثا يف الوقت ذاته عرب ارسل بهي ها ال منرتنت أو عرب  نفسجتعل من 
بيك شـئة بث   .هي

يدية  .281 نصات ا تالفات بني ا يده الرأي ا/ي يمن عن خربة لوفد إيران القائل بوجود ا ند عن تأ تقلوأعرب وفد ا مل ي له خ ل
شة الوالية ال نا تفاء احلاجة إىل إعادة  نصات اجلديدة، مؤكدا ا قوا ن ممل ية العامة يف عام ً ها2007مجلعيت حددهتا ا وأوحض أن . تنقيح أو 

يدية، كام  نصات ا يدي، وأن املقصود  هومه ا نة ا7امئة يه العمل وفقا للهنج القامئ عىل اإلشارة  تقلالوالية املولكة إىل ا مل تقل لللج ل مبف ً
بث لاك ئات ا يادي و بث _ ئات ا لأوحض وفد إيران، هو  ي ت ل هي ع بثه لبل ويس ا بثل بث ل عرب _نرتنت أو ا بيك أو ا ل ا لشـ

بثإلالزتامين عرب ا بث اإللكرتوين أو أي شلك آخر من أشاكل ا لنرتنت أو ا  . ل

سمعي  سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا برصي للللحامية األداء ا برصي ا برصي ا برصي ا     ))))�بع�بع�بع�بع((((للللا

شأن حامية األداو .282 ية  شاورات غري الر ند أنه، وكام تقرر يف ا بأعلن وفد ا مس مل سمعي له برصي اليت انعقدت يف لء ا أبريل لا
ياغة املادة ،2011 شات حول  نا ية عدة  تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا ص أجرت وفود ا ق مل سـ مه يك ملك نقل احلقوق12ل تعلقة  ب ا . مل

ناين األداء تجني وفرادى  نظامت ا شارت الوفود كذ6  فوا نم ملت ئوقد توصلت الوفود إىل توافق رفع إىل الريس واألمانة. س ُ . 

ية .283 تحدة األمر يكوأبلغ وفد الوالyت ا ثري مل ية أمضت ا تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا نة ا7امئة أن وفود ا لك ا يك مل سـ ه ملكللج ل
شأن الفقرة  نة  يارات ا تلف ا ناقش  بمن الوقت  خل خم نظامت 1ملمكت ناين األداء وا ية  تأ شارة  ثالثة، بعد ا مل، وتوصلت الوفود ا ن ت لفل م س

تايل تجي األفالم، إىل _قرتاح ا ثل  لاليت  ن نان جيوز لألطرا" :ممت ها الوطين عىل أنه حني يوافق  رش نص يف  تعاقدة أن  فف ا يع ت ت مل
يت مسعي األداء  يت أدائه مضن  بعىل  ثب تث نصوص علهيا يف ،برصيت ثارية ا ترصحي _ ية أو حق ممارسة حقوق ا مل تعود  ت ئل سـملك

تج ا11 إىل 7املواد من  ث من املعاهدة إىل  لتن برصي، إال إذا م سمعي ا ليت ا ل نان األبرأب سمعي دافم  يت األداء ا تج  لء و ث بن ت م
نص خالف ذ6 برصي عقدا  يا بدال اإلشارة إىل املواد". ًل  بإشارة إىل املواد 11 إىل 6  منستوأشار الوفد إىل أنه مت ا

تطرد الوفد قائال إن اإلشار. 11 إىل 7 من ًوا ست مالمئة مبا 6ة إىل املادة سـ نان 6ن املادة ألي  نوح  يت ا ناول حق ا لف  ب ملمت ث لتت
يت أدائهاأل نان األداء عىل  تفي حني يوافق  بداء وأن هذا احلق  ف ثن شاور . تي ثالثة  توقررت الوفود ا ثلني مع لل ملمنظامت ا م

سن اإلشارة إىل املواد تجني أنه من ا تحوا سـن  .  من املعاهدة11 إىل 7  منململ

يك إن الفقرة ا .284 ية من املادة ملكسـوقال وفد ا نثا ية وضع إجراءات 12ل رشيعات الو ثرية لاله^م، ألنه ميكن وفقا  طن  تلل ً م
سب األصول ثل خمول  يا أو بواسطة  نانو األداء موافقهتم  نح مبوجهبا  ية  حر مم خط مي ًمس متل عىل ضامنة . ف ثة  ثا تشـوأضاف أن الفقرة ا ل ل

ناين األداء سأ¸ نقل احلقوق _. فتصب يف صاحل  نان األداء أو مومبعزل عن  رشوحة يف الفقرة األوىل، ميكن  لفثارية، ا ملئ سـت
ية أو مبوجب أي اتفاق فردي أو  تخدام أدائه، سواء مبوجب القوانني الو نصفة عن ا تلقى ريعا أو ماكفأة  نان معوما أن  نا سـ طي م ًلف ً

تحىل ملرونة يك . جامعي أو غري ذ6 ثالثة قررت أن  توأشار الوفد إىل أن الوفود ا ت توصل إىل اتفاق حول حامية يل نة ا لسـىن  للج
سمعي فناين برصيل األداء ا  . لا

ية .285 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا بالغ لوفود ا نانه ا يكوأعرب وفد _حتاد الرويس عن ا مل سـ ه ل ملكت ل نص . م لوقال إن ا
ثل  يهًاقرتاحامياملعروض  ته  نص ومصاد ياغة ا يده  يدا، وأعرب عن تأ عل  ل ص قي ياغة أن حتوز رضا وأضاف أن من شأ. ج لصن هذه ا

سواء ناين األداء عىل ا تجني واملؤلفني و لاحملامني وا فن  .مل

تحد� مس  .286 يا،  نوب أفر ًوأعرب وفد  م يق يةوعة مجمج ب�ان األفر يقا تحدة ل يك والوالyت ا ند وا مل، عن شكره لوفود ا سـ ملكه ل
ياغهتا هذا  ية عىل  صاألمر تقدم آر. _قرتاحيك ته  سـوأشار إىل أن مجمو شأن ع متع_قرتاح باءها   .جتبعد أن 
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ية يف هذا الصددقرتاحالورحب وفد غوات�ال  .287 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يك شاكرا وفود ا مل سـ ملكه ل نص . ً لوقال إن ا
شـىت ا7ول األعضاءيؤمن يد القانوية  تقا شود إل�حة املرونة و_لزتام  توازن ا نة ا ل  ن ل ل ن ل يدة . ملللج إىل األمام جوأضاف أنه خطوة 

ن تقدم بصورة  ّمن أجل ا ب شأنةاءل  .ل حنو إبرام معاهدة هبذا ا

ية .288 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يا لعمل اجلاد واملرونة اليت أبدهتا وفود ا يكورحب وفد أسرتا مل سـ ه ملكل وقال إن . ل
ناين األداء_قرتاحصياغة  توازن حقوق  شلك  ف تعكس  م يكون بوسع لك ب� أ. ب ته أو قواعده اخلاصسـوأضاف أنه  شئ آ ين  لن  ةي

ياغة . لتحقيق _لزتام املقرتح يده  صوأعرب الوفد عن تأ يه_قرتاح ي توافق  علا  .مل

ية عىل  .289 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يكوأعرب وفد بردوس عن شكره لوفود ا مل سـ ملكه يده  _قرتاحل شرتك وعن تأ يا مل
 ._قرتاحهذا 

ند .290 ية عىل لهوشكر وفد الربازيل وفود ا تحدة األمر يك والوالyت ا يك وا مل شأن املادة اقرتاIامملكسـ تضمن ثالث 12ب  ي ا/ي 
تلفة يحات حول املادة . خمبدائل  ية 4ضوطلب تو تعلقة ملعام) الو ن ا  . األسايس للمعاهدةلالقرتاحطمل

ناول موضوع املادة  .291 بريا يف  نة قطعت شوطا  يجريy أن ا توالحظ وفد  ك للج ًن شأن نقل12ً تقد أن .  احلقوقب  يعوقال إنه 
نص املقرتح ياغة ا يد  لبوسعه تأ ص  .ي

نغال مؤلفي  .292 يةاحلكام شكر أحصاب املص_قرتاح لسـوشكر وفد ا يني ا/ي سامهوا يف ا لعمل ا يعد _قرتاح وقال إن . ملعن
شات نا ناء ا شواغل اليت أثريت أ يع ا قنصا هاما للغاية يعكس  مل ث ل مج ً توازن الال. ً تجني ومصاحل لوأضاف أنه حقق ا ملنزم بني مصاحل ا

نانني  .لفا

ية نظامت غري احلكو يةياpت ا نظامت غري احلكو يةياpت ا نظامت غري احلكو يةياpت ا نظامت غري احلكو ممممياpت ا مل ملب ملب ملب     ب

ثل  .293 ناين األداء األورويني ممأعرب  نظامت  بية  فمجع يك والوالyت )AEPO-ARTIS(م ند وا سـ عن شكره لوفود ا ملكه ل
ها ا ته عىل ما أجنزته هذه الوفود من معل، وال سـ� إرشا ية مس أعضاء  تحدة األمر لا ك ييك يني يف احلفنانني وأحصاب املصمجعمل ملعن ا

شأن الصك ا7ويل تفاوض  با ياغة . ل تقد أن  صوقال إنه  نانني _قرتاحيع لفبو¸ وختدم مصلحة ا  .مق

ثل  .294 ثلني مموقال  ثلني  )FIA(للمم_حتاد ا7ويل  ساواة بني ا سم ا ته ريس  تحدث  يا  ثل حمرتف من أسرتا ملمإنه  مل ق ي ل ئمم بصف
ناين األداء  يع  فومس  ثلمج نضوين حتت راية _حتاد ا7ويل  للمما سمعي . نيمل برصي قد حرم من حقوق لومىض يقول إن األداء ا ُا ل
ية الفكرية يف عام  مثر. 1961مللكا يد و نع �رخي  نة اآلن  تاحة أمام ا موالفرصة  ج لصم ته وفود _قرتاح وأضاف أن . للج غا/ي صا

ية حيظى تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يكا مل سـ ملكه بوقةل يجة غري  شلك  تجني احلارضين يف القاعة، وأنه  يع ا سـ بدمع  ن ي ن ممج . تمل
سائل اليت ظلت عالقة يف أعقاب املؤمتر ا7بلومايس لعام  توصل إىل اتفاق حول ا نة عىل ا تحدث ا ملوحث ا ل للج ، وعىل 2000مل

سمعي ا نانو األداء ا  i تعرض يزي ا/ي  لانهتاز هذه الفرصة الفريدة لوضع حد  ي فمت يد، وللميض قدما حنو عقد لل نذ أمد  ًبرصي  بع مل
شأن ية اليت . لمؤمتر دبلومايس هبذا ا تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يق شكره لوفود ا تحدث عن  يكوأعرب ا مل سـ ه مع ملكمل ل

سوية توصل إىل هذه ا تساعدت عىل ا  .لل

ثل .295 ناين األداء  مموطلب  ية  ية ا ية الو لفا ملكسـيك ن نا)ANDI(طمجلع يع ا لف، مس  يني ا/ين ننيمج ثيل األداء ا ملكسـيك و مم
يد ا7ويل يف هذا اجلانب سد الفراغ عىل ا نة قصارى Øدها  بذل ا لصعهم، أن  ل للج ت وقال إن من الرضوري أن يعمل . ميثل

ساب حامية  ته عىل  تأمني حام يفا أنه إذا سعى قطاع  توصل ألرشد حل ممكن،  سـىن ا نانون معا يك  تجون وا حا ي ل مض ل ت ًن يً لف مل
شل جمددااآلخرين ية برمهتا  ً فإن ا تف تفاويض لضامن . سـلعمل بة واإلبداع ا نة ما يكفي من املو تطرد يقول إن يف هذه ا لوا ه للج سـ
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pتوصل إىل احلل األكرث حمكة وتواز ًا ها للميض قدما حنو عقد مؤمتر . ل يع الوفود عىل بذل أفضل ما يف و تحدث  ًوحث ا سع مج مل
شأن املعاهدة  .بدبلومايس 

ثل _ .296 ناين األداء مموأعرب  بريي  لفحتاد األمرييك الاليين اإل يك والوالyت ) FILAIE(يت ند وا سـعن شكره لوفود ا ملكه ل
ية عىل  تحدة األمر يكا ناين . اقرتاIامل يع  تعلقة حبق  ثة ا ثا ية امليض قدما، وعن رسوره برؤية الفقرة ا تقاده بأ فوأعرب عن ا مج مل ل ل مه ًع

 .األداء يف احلصول عىل ماكفأة

تجي األفالم مموأعرب  .297 يات  نثل _حتاد ا7ويل  ث� لرعاة  )FIAPF(ممجلع شرتك _قرتاح ميعن شكر _حتاد ا/ي  ملا
سوية هر روح ا لتا/ي  نذ _قرتاح وقال إن . ُيظ يه  تطلع إ ناين األداء  ثل  نظامت اليت  توازن ا/ي اكنت ا ميعكس لفعل ا لف ت مت مل ل

شود للهوأضاف أن. سـنوات يد ا تو ن يعكس ا ط تلفة القامئة يف شـىت 12حقوق، وأن املادة ملل يد القانوية ا تقا ( املقرتحة حترتم ا ن ل ل
ب�ان تمت يقول إن . لا يح _قرتاح خوا نة عىل امليض قدما و ساعد ا يدة  سوية  تشلك  تج للج ت ت نصفة حلًي سأ¸ العدل يف املاكفأة ا مل  م

تحقون من حقوق ناين األداء ما  يسـوتكفل   .لف

ثل مركز ا .298 رس  مموا متع إلسـتف شاغلعام إذا اكنت  (CIS)<نرتنت وا  SCCR/22/3ث اليت أ�رها وفد الربازيل يف الويقة ملا
تجابة الالزمة يه سـقد القت _ توافق  نص ا علوأدرجت يف ا مل ل ُ. 

ية عىل متكهنا من اخلروج بوي .299 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يني وفود ا ثل _حتاد ا7ويل للمو ثوشكر  مل سـ ه يكمم ملكيق ل قة سـ
يقي يف العامل ناين األداء املو يع  توى تعكس أهداف  يعة ا سـر مج فسـ شريت يف هذا ا<ال وأهنا . ملف ته قد ا توأشار إىل أن  سنظم م

 ._قرتاحتؤيد 

ثة للامدة  .300 ثا شار إلهيا يف الفقرة ا نصفة ا لوساءل وفد إكوادور ما إذا اكنت املاكفأة ا ل مل مل نان األداء من 12ت بغي أن تدفع  لف  ُن ي
تفعقبل  تج أو ا نا ملن  .مل

يديو  .301 ثل _حتاد ا7ويل  للفوأعرب  ها ا7ؤوب) IVF(مم تحدة عىل  يك والوالyت ا ند وا معلعن شكره لوفود ا مل سـ ملكه . ل
ت تجني يؤيدون توفري حامية عىل ا سـوقال إن _حتاد وغريه من مجموعات ا ملن سمعي مل ناين األداء ا لوى ا7ويل  برصي، وأن لف لا

بغي  سأ¸ اليت  ينا ب�ان قطاعات األفالم 7هيامل ية والطريقة اليت تدير هبا ا يات الو لها يه حامية اآل ن طل تحدث عن . حل ملوأعرب ا
ية نظم الو يق إجناز من شأنه أن يوفر امحلاية  تقاده أن _تفاق اقرتب جدا من  نا لل طع حتق ً . 

سمعي  سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا برصي للللحامية األداء ا برصي ا برصي ا برصي ا     ))))�بع�بع�بع�بع((((للللا

بدوأعرب وفد املغرب عن شكره للوفود اليت ص .302 تحدثني كام  بول معظم ا سوية ا/ي حاز عىل  ياغت نص ا مل قت وأشار . ل
بارة  نايف ذ6"عإىل أن إدراج  ناك عقد  يرشيطة أال يكون  ها يف " ه شري إىل . _قرتاحلال لزوم  ية  ثا توقال إن الفقرة ا ن " طرف"ل

ية . ًوهو ما ميكن أن يعين طرفا يف الصك أو يف العقد ثا بارة ا نكام ذكر أن ا ل يةلع تا نص عىل أن تكون املوافقة  ببغي أن  ك ت  .ني

يدها  .303 ية الوفود أبدت تأ يوأشار الريس إىل أن غا لب يك والوالyت لالقرتاحئ ند وا ته وفود ا شرتك ا/ي قد سـ ا ه ملكمل ل م
يات تحدة، يف حني أبدت ثالثة ب�ان بعض الرتدد أو قدمت تو صا نة أن تق. مل للجوسأل الريس الوفود ما إذا اكن بإماكن ا دم ئ

ية العامة لعقد مؤمتر دبلومايس  ية إىل ا مجلعتو سمعي ص ناين األداء ا لشأن حامية  برصيفب  .لا

ية إىل ا .304 تحدة األمر يكوأشار وفد الوالyت ا ثل مركز امل ممسأ¸ اليت أ�رها  متعإلمل توافقي ا/ي _قرتاحإن  وقال. <نرتنت وا ل ا
ته وفود تحدة مل  مقد يك والوالyت ا ند وا يا مل سـ ملكه شاغلتطرق إىل بعض ل  واملقرتحات اليت أ�رها وفد الربازيل يف اج^ع ملا
نة شة . للجسابق  نا متع بوفود الربازيل  يك، أن  ند وا ية وفدي ا ية يود، رمبا  تحدة األمر قوقال إن وفد الوالyت ا مل سـ ه مبع جيمل ملك ل يك
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سائل  شاغل ملبعض ا سابقةملوا  عىل سؤال  قد يكون يف وضع أفضل لإلجابةوفدوأضاف أن ال. لاليت أثريت يف _ج^عات ا
سائل شات حول هذه ا نا ملالريس بعد إجراء املزيد من ا ق مل  .ئ

ية يدفعه إلبداء بعض املالحظات .305 تحدة األمر يان الوالyت ا يكوقال وفد الربازيل إن  مل  12ومىض يقول إن نص املادة . ب
شاغليتناول  نقاط املا تعلقة هبذه املادة، أما ا ل احملددة ا ياق هذه املفاوضاتمل شـهتا يف  نا تعني  سـألخرى  ق مت نة . ف للجوأضاف أن ا

ن ّبغي أن تعقد حوارا  ب ًي شاورات اليت أجريت يف أبريلًاء ن ية اليت أ�رها الوفد خالل ا نقاط األسا ملحول بعض ا سـ  .ل

شاور مع  .306 ته إىل ا يد حا يا تأ نوب أفر توأعاد وفد  لك ج يق يةوعة مجمج ب�ان األفر يقا بح يف ل يصبل أن  يح i اإلجابة عىل ق يت وضع 
 .ئسؤال الريس

تحدة  .307 يك والوالyت ا ند وا ملوشكر وفد _حتاد األورويب وفود ا سـ ملكه ية ل نواقرتاIاعىل Øودها يكاألمر ّ ا وقال . اء جدالب
سأ¸ إعادة عقد مؤمتر دبلومايس  سأ¸ وحول  شاور حول تg ا يه حباجة  مإن _حتاد األورويب وا7ول األعضاء  مل للت شأنف  .لهبذا ا

ناءة  .308 تحدة والربازيل قد يكون خطوة  يك والوالyت ا ند وا يك إىل أن عقد اج^ع بني وفود ا بوأشار وفد ا مل سـ ه ملكسـ لملك
شكوك يع ا بديد  لجدا  مج لت ً . 

ناءات يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا     للللتقتقتقتقيييي

ند  .309 شأن ا نقاش  بتح الريس ا ب لل ئ ناءات، وذكر 9ف يدات و_ تعلق  ّ من جدول األعامل ا تث ي سـمل توصل إىل لتق للحلاجة 
نود األخرى عىل جدول األعامل، . اتفاق حول جدول األعامل تقدم يف معاجلة ا باح  سة ا يص  بوقال الريس إنه ميكن  لل لص جل لختص ئ

ندان  لبوحتديدا ا ية 10 و9ً شاورات غري الر مس، عىل أن جترى ا  .بشلك جانيبمل

نة بأن مجموعةاّوأيد وفد  .310 للجيك اقرتاحات الريس وأبلغ ا ئسـ شأن ملك يان  ية ترغب يف اإلدالء  ب جدول أعامل ا ب بمن لت
 .10 املادة

ند وأشار وفد الربازيل، ف� .311 ية 10لب خيص ا ثل مجموعة جدول أعامل ا من إىل أن  غري موجود يف الوقت احلايل، وأعلن عن لتمم
يان يف وقت الحقغبر يد عىل إماكية اإلدالء  تأ بته ا ن ك  .لل

يا إىل أن ا .312 نوب أفر لولفت وفد  يق ية  ال10بند ج  . وحدهالتمن خيص مجموعة جدول أعامل ا

يك وراغواي  .313 يا والربازيل وكو وا نة ترعاه وفود لك من أسرتا سـورحب وفد الربازيل بوجود نص عىل طاو¸ ا ل ملكللج
ية وحيظى بدمع _حتاد األورويب تحدة األمر يكوالوالyت ا برشوع املعاهدة  تطرحوقال إن الربازيل قررت أن . مل يدات م لتقيشأن ا

نني بوعات انطالقا من افرتاضني ا ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ثو_ ملط ًت ث لاألول هو أن معاهدة دوية من هذا . سـ
ثل أداة  بغي أن  يل  مفا متن ي بوعاتيدة لألشخاص العاجزين عن قراءةلقب بب يعكس _قرتاح ،ملط ا س وهذا ا نص ا/ي أعده لل لا

نذ أكرث من . ويل للمكفوفنيداية _حتاد ا7ب نفذ  نظام ا7ويل حلق املؤلف نظام pجض  ثاين هو أن ا موا ّ يُ ل ً عاما، وأنه أحضى 120ل
يقة وفعا¸ من دون إحلاق الرضر حبقوق املؤلف يدات د ناءات و ياغة ا ّمن املمكن  ق يث ت تقص بادئ . سـ ثل هذان _فرتاضان ا ملو مي

سرتشد هبا الربازيل ية اليت  تو تا جهي نص إىل معاهدة أو عدمه يف وقت الحقوأش. ل سأ¸ حتول ا لار إىل أنه من املمكن معاجلة  . م
سأ¸ توافق حول  مفقد بدأ ا سمعي ل يهنا ا7عوة إىل عقد مؤمتر ل حامية األداء ا توافق، ميكن  برصي يكرب، ويف حال ساد هذا ا حا ل ل

نة ا7امئة . دبلومايس الع^د معاهدة توصل إىلللجوإذا أفلحت ا نصوص ليف ا يدات ل توافق حول ا ناءات وا تعلقة ال يا ت لتقمل ث سـ
بوعاتقراءةشخاص العاجزين عن األلفائدة   .  ا7عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس الع^د معاهدة يف هذا الصدد، ميكن كذ6ملط ا
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ية،  .314 ب�ان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر يقوأوحض وفد  يق ناءات لج سأ¸ _ ناقش  تثأن ا<موعة  م يدات لفائدة سـت لتقيوا
يفي ا بوعاتقراءةلبرص واألشخاص العاجزين عن ضعاألشخاص  رشوع ملط ا بغي ا توصل إىل صك، ورأى أنه  ل هبدف ا ين ل

ية سـملفاوضات بعد تقدمي ا<موعة للويقة األسا  . ث

ناءات عىل وفد الرنوجيأثىنو .315 يدات و_ تعلقة بصك دويل حول ا ية ا توا ث تقدمي الويقة ا تفق ي مل ل سـث  لفائدة األشخاص لتق
بوعاتالعاجزين عن  بة الرنوجي يف _نضامم إىل مجموعة ا7ول SCCR/22/15ث، يف الويقة رمق ملطقراءة ا غ، وأعرب عن ر

ية للويقة ثاألعضاء الرا ناءات . ع يدات و_ سأ¸ ا يق ومركز عىل  شاركة يف معل د ثورصح الوفد بأن الرنوجي ملزتمة  تق ي م سـمل لتق ّ
بوعات لعاجزين عن لفائدة األشخاص ا شلك خطوة ùمة إىل األمام حنو إجياد حل ملطقراءة ا ترب أن الويقة  لو ت ث تعلقة مسأ¸ لتع ملا

برص إىل يفي ا لنفاذ األشخاص  ضع نفاتب  .ملص ا

ند ئوأوحض الريس  .316 ناءات 9لبأن ا يدات وا تثشري إىل  ي سـي بق عىل اتق تلف عن تg اليت  نط  شخاص ذوي اإلعاقات ألتخت
 . يف القراءة

متع إلمتامو .317 ية  توا ية للويقة ا يع ا7ول األعضاء الرا ية أن  تحدة األمر سـتجرشح وفد الوالyت ا فق ليك ث ع مج ياغة أفاكرها للرد مل ص 
يقات  يةوعة مجماليت أدلت هبا  و_قرتاحات الوجهيةلتعلعىل ا ب�ان األفر يقا متعوا لعدة . ل ية قد ا توا جواكن مقدمو الويقة ا فق ل ث

ية يةوعة مجم، مع مسساعات، بصفة غري ر ب�ان األفر يقا ياهتا ل ها وتو شا يقاهتا واقرتاحاهتا و صوأصغوا  م غلتعل ولفت الوفد إىل أن . ل
يق  يةيلتنسـا توا ب�ان ترعى الويقة ا ثري من ا تا طويال نظرا إىل أن ا فقتطلب و لك لق ث ل ً ً ً . 

تحد� مس ورأى  .318 يا،  نوب أفر ًوفد  م يق يةوعة مجمج ب�ان األفر يقا ناءال يدات سـتث، أن _ ية واحدةلتقيت وا قضشلك  وقال . ت
ند  ناءات لفائدة 6لبإن ا يدات و_ سأ¸ ا شة  نا ية للعكوف عىل  يص أyم إضا ث املدرج عىل جدول األعامل يربره  م تف ي م ق سـختص لتق

برص يفي ا لاألشخاص  ند . ضع ترب الوفد أن ا بوا سأ¸ 9لع تضمن كذ6  م  برصي يفي ا لاألشخاص  وأعرب عن قلقه من طريقة . ضع
يمت ال يقات  ب�ان أي  بول بأن تقرر مجموعة من ا شريا إىل أنه ال ميكن ا ية،  تحدة األمر سعمل اليت اقرتIا وفد الوالyت ا لق تعليك ل م ًمل

نظر فهيا شار القانوين يف هذا الصدد. لا شارة ا تواقرتح ا ست سأ¸ لغة . ملس بين الويقة  سأ¸  يا أن  نوب أفر ترب وفد  موا ث م تع يق ج
ية؛ وإذا اكن نةمهاأل يع األعضاء ويس مجموعة من الرعاة ن الرضوري أنمفثتأخذ بويقة ما، سـ للجت ا يد  تأ ل حتظى هذه الويقة  مج ي ب ث

 . حفسب

ند  .319 هم أن ا لبوأشار وفد الربازيل إىل أنه  ناءات لف9ف يدات و_ تث يركز عىل ا سـي لتق برصّ يفي ا لائدة األشخاص  ن إوقال . ضع
تاح مرة أخرى لالسـ^ع إىل امل يقات ستالفرصة  نصوص املقرتحةعىللتعلزيد من ا يةوعة مجمأدرجت  فقد. ل ا ب�ان األفر يقا ًثال  ل م

سابقة نقحة من الويقة ا لسخة  ث ناءات لفائدة . من يدات و_ ناقش ا نة ا7امئة  ية  همه الوفد هو أن ا7ورة احلا ثوما  ت تف ي س للج سـل لتق
يë سرتكز ا7ورات الالحقة عىل ا برص،  يفي ا تاألشخاص  ل ملكضع ّ يه ويعكس برpمج العمل ا/. احملفوظاتدور بات وب علي اتفق 

سابق توجهليف _ج^ع ا  . ل هذا ا

يدات،  .320 ناءات وا نقاش عىل _ يقات اليت أدلت هبا الوفود األخرى، تركزي ا يك، عىل ضوء ا يواقرتح وفد ا ت ل تعل لتقسـ ث سـ ل ملك
نود العالقة ية إج. للبوعىل رضورة إجياد حل  نظمهكام شدد الوفد عىل أ ية  شاورات غري ر للراء  مس يقات اليت أدلت هبا م لتعلر يف ا

ب�ان وعة مجم يةلا  . يقاألفر

يقات اليت أدىل هبا وفد الربازيل خبصوص  .321 ية ا تحدة األمر تعلوأيد وفد الوالyت ا لمل يك ند ما ورد يف ّ وأضاف أن رعاة . 9لبا
توا فقالويقة ا ل ية ودأب لإلجابة عىل ابصدقية يواصلون العمل ث ت  يةعليقات الوجهية اليت تقدمت هبا لن ب�ان األفر يقمجموعة ا  . ل
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ناءات .322 يدات و_ تعلقان  نفصلني  ندين  تضمن  ثوعلق الريس قائال إن جدول األعامل  م تئ ي ي ب سـي لتق ً ندين . ّ بوشري أحد ا لي
ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن  يدات و_ تثشلك حمدد إىل ا ي سـب بوعاتلتق يë ملطقراءة ا يدات ليتناوب،  ثاين ا ند ا ي ا ل لتقب ل

ناءات  . سـتثو_

شة موضوع األشخاص   .323 نا ية  تخصص حرصا خالل ا7ورة احلا ية  هم أن ثالثة أyم إضا قولفت وفد الربازيل إىل أنه  مل ل ًسـ ف ف
تخدام جدول األعامل  ثالث ا يمت بعد هذه األyم ا برص، وأنه  سـيفي ا ل ل تج الوفد أن ا. لعاديةا ل�ورات ا7امئسضع بوا لت  9ند نسـ

برص، وهو ما انعكس يف  يفي ا يدات لفائدة األشخاص  ناءات وا لبقى يركز عىل _ ضع ي ت لتقي ث سـ نة ا7امئةنتاجئّ سابقة  للج ا7ورة ا . ل
ند  شمل ا بنه من املمكن أن  لي ناءات أخرى9لك يدات وا ناول  ث كذ6 نقاشا  تت ي سـي تق نقح . ً تفادة من _قرتاح ا نة _ ملوميكن  سـ للج

ية مجما/ي تقدمت به  ب�ان األفر يقوعة ا يداتل ناءات وا يشأن _ ت لتقب ث  . سـ

تان، مس  .324 ب�ان مجموعة كسـوقال وفد  نة ا7امئة، يطابق ما لا رشين  تاجئ ا7ورة احلادية وا همه من  يوية، إن ما  للجاآل ن لعسـ ف
ناءات لفائدة يدات و_ بحث يف ا ية  يص ثالثة أyم إضا ية  نا ثهمه وفد الربازيل،  ف ح تف ي لل ختص سـل  األشخاص العاجزين عن قراءة لتق

بوعات  ند وغريها من أنواع القراءةملطا ناءات عىل جدول األعامل 9لب، وإدراج ا يدات و_ تعلق  تث ا ي سـمل للجنة ا ا7امئ 7وراتلتق
تج.  العاديةا7امئة ناءات ال يسـتنوا يدات و_ تعلق  تاد املدرج عىل جدول األعامل وا ند ا تث الوفد أن ا ي مل ملع سـب ّزال يركز عىل لتقل

ناء يدات و_ تثا سـي بوعاتقراءةات لفائدة األشخاص العاجزين عن لتق ويف حال رغب أي من . وغريها من أنواع القراءة ملط ا
ناءات، فال مانع يف ذ6 يدات و_ تثالوفود يف ذكر أشاكل أخرى من ا سـي يقات رعاة . لتق تظر  تعلولفت إىل أن الوفد ال يزال  ني

يق تعلالويقة عىل ا سة العامةلث  . جللات اليت أدلت هبا ا7ول األعضاء يف ا

يح أن عدد من ا7ول األعضاء أدىل مبجوعة من   .325 تان، أنه  يق وفد  تحدة، ردا عىل  حصوأكد وفد الوالyت ا سـ تعل كمل ً ّ
يقات عىل الو ية، قائال إن إعدادلتعلا توا ًيقة ا فق ل بة وطوي) ردود شث ية  صعام)   . معل

ي .326 نوب أفر يقوبه وفد  ج ّ ية،ان ب�ان األفر يق، مس مجموعة ا يكون من الصعب إحراز تقدم  ل ترب أنه  تان ا سـإىل أن وفد  ع كسـ
يقات شة ا نا نة فرصة  نح ا تعلإن مل  ق مل للج لتم بو، اكن. ُ ية للو شة الويقة اكم) ألهنا ويقة معل ر نا يوأفاد الوفد بأنه يريد  مس ث ث ق بغيم  ين ال 

شريا إ ب�ان،  ًحرصها بعدد من ا م شار القانوين يف هذا الصددىل إماكل شارة ا تية ا ت سن يا عىل وفد . ملس نوب أفر يقورد وفد  ج
ية ال ميكهنا أن حتل حمل اإلجراءات ية وغري الر نا شاورات ا شريا إىل أن ا ية  تحدة األمر مسالوالyت ا ئ ث مل م لمل ً ية، وأنه من يك مس الر

تدرك الوفد قائال إنه ال . الرضوري توª الوضوح يف اإلجراءات ًوا نص يف إطار غري رمسيسـ    . لميكن إجناز ا

ية بوجود بعض ّوأقر وفد  .327 تحدة األمر يكالوالyت ا بسمل شة الويقة يف . للا نا رشوع  يا طلب ا نوب أفر ثوقال إن وفد  ق مب ل يق ج
نقاش قد بدأ شريا إىل أن هذا ا لإطار رمسي،  تأن. ًم متعت  نة ا ٍفا ب ب�ان  وعةمجمملشاغل ا7ول األعضاء، مبا يف ذ6 ب�ان  سـللج لا

ية ية، . يقاألفر شات الر نا ية تلت انطالق ا ية موضو شات غري ر نا نة أجرت  سه بأن ا يا أقر  نوب أفر مسووفد  ق مل ع مس ق للج منف يق بج ّ
نة ية لعمل ا للجوهو ما يعكس املامرسة ا ية إىل أن رعاة الويقة . لطبيع تحدة األمر ثوأشار وفد الوالyت ا سيمتكنون من عرض يكمل

تضمن ثالويقة اليت يقات، بعدت  يوملتعلاألجوبة عىل ا هر ذ6 ا ل  هدف الرييس من وضع . ظ ئورأى الوفد، كام وفد الربازيل، أن ا ل
سأ¸ العجز عن جدول األعامل احلايل اك ية  يص ثالثة أyم إضا ملن  فتخص بوعات ل ناول ملطقراءة ا يص وقت اكف  توضامن  لختص ٍ

يدات ا ناءات وا يموضوع _ لتقت ث يألسـ تيس أ مهخرى اليت  بة تك ب�ان <موعة لنسـة  يةلا  . يقاألفر

يا من جديد، مس .328 نوب أفر يقولفت وفد  يةوعة  مجمج ب�ان األفر يقا نة ل شـهتا ا نا توىل  تقد أن الويقة ال  للج، إىل أنه  ق ت ث ميع
شة. ا7امئة نا نظر الوفد عن  تلف  بل رعاة الويقة،  شـهتا جمددا من  نا يقات مث  قتقدمي الويقة وتلقي ا ب خي ث ق تعل مث ق م ًف سة ل جلل الويقة يف ا ث
شًومىض الوفد قائال. العامة سؤال  ب إنه طرح ا ية،ئن اإلجراءات عىل الريسأل تحدة األمر يك ال عىل وفد الوالyت ا بونظر . مل

يقات اليت أدلت هبا  ية لتعلالوفد، إن ا ب�ان األفر يقمجموعة ا يقاتل يع ا ناقش بعد ذ6  تعلنعكس يف الويقة و مج س ث لس ت هدف . ت لوا
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يةإذن من ا ته الهنا نص يف  يس إجناز ا ية  ئشاورات غري الر يغ ل مس صمل تطر. ل يس موقف دسـوا ل قائال إن هذا  ب�ان ً لمجموعة ا
ية  نة ا7امئة كذ6 ،وحدهايقاألفر  . للجبل موقف أعضاء ا

بابوي إىل أنه .329 سب علمه، ،موأشار وفد ز سحب  شأن  نة أوال أربعة اقرتاحات  مُعرض عىل ا ب  عن أ¸ األشخاص العاجزينًللج
بوعات ية متخضت عهنا ويقة يرعاهملطقراءة ا شاورات غري ر ث، مث عقدت  مس ية، من .  بعض الوفودام توا هر أن الويقة ا فقو ليظ ث

بعة، جاءت  ملتيث اإلجراءات ا نةح شاركة فهيضكحا يع ا سن  مل مل  للجم َت شاركة . اي ية مواكنت  ب�ان األفر يقمجموعة ا شاورات ل مليف ا
ب ية اليت أجريت  قغري الر تواضعة جدا نظرا إىل نقص املوارد واخلرباءمس شاركة  نة ا7امئة،  ًل انعقاد دورة ا ً م م وقد أدلت . للج

ئا مما أدلت به  نص ال إىل تعدي�، لكن  هادفة إىل إثراء ا يقات ا بعض ا ًا<موعة  ي شل ل تعل يةوعة مجملب ب�ان األفر يقا ثمل يرد يف الويقة  ل
SCCR/22/15 .شة هذه ا نا لواقرتح الوفد  ق سة العامةم جلليقات يف ا  . تعل

ساعد .330 موذكر  نة ّ بو بأن ا للج املدير العام للو نود جدول األعاملي تازة  شات  نا سة أyم  بأجرت خالل  مم ق لمخ ية بروح ،م تح ل  م
تقدم تعاون وا ية من ا لعا ل نة مواص) تقدùا. ل سـىن  سوية  للجومتىن الوصول إىل  ت ته، لكن . ليت بع أ يوال شك يف أن لإلجراء ا مهت مل

ية قد و. ًيجة، جيدي نفعانتده اإلجراء ا/ي يؤدي إىل وح تحدة أنه مت يف املايض اللجوء إىل إجراءات ر مسأوحض وفد الوالyت ا مل
ية ية وأبدت . مسوغري ر ب�ان األفر يقمجموعة ا هال تان املالحظة  نفسووفد  ية وغري . كسـ مسولطاملا سامه املزج بني اإلجراءات الر

ية بإحراز تقدم خب سائل املطروحةمسالر ساعد املدير العام إىل أن مقديم _قرتاح عرضوا ويقة. ملصوص ا ثوأشار  رحت ُ، طم
يقات ئ) و تعلشأهنا أ سـ سعى سـأل ا7ول األعضاء أجوبة عىل تg انتظرتضري يف أن وال  .ب يقات، كام ال ضري يف أن  يئ) وا لتعل

شة تg ا نا قمقدمو الويقة إىل  يألمث يقات ف�  بئ) وا تعل سة العامةلسـ بل اإلجابة يف ا جللهنم  ية املوضوع . ق سا سـواقرتح، نظرا  حل ً
نقاش نح مقديم الويقة بعض الوقت  يق _ج^ع و للوصعوته،  ث تعل يه يف ا7ورة . مب علودعا كذ6 إىل _لزتام مبا مت _تفاق 

ند  نة، مذكرا بأن ا رشين  باحلادية وا لللج ً يدات9لع ناءات وا تعلق ال ي  ت لتقي ث  . سـ

بة اليت قدمهتا األمانةوأع .331 ية عن تقديره لالقرتاحات الصا تحدة األمر ئرب وفد الوالyت ا أشار إىل أن مثة اج^عات  كام. يكمل
ناءات واملأخرى مقررة ملعاجلة  يدات و_ تعلق  تثسائل أخرى  ي ت سـم سمعي لتق تعلقة ألداء ا لعاهدة ا برصيمل  . لا

ية واألمانةواقرتح وفد الربازيل امجلع بني فكريت الوال .332 تحدة األمر يكyت ا يان . مل لبوقد يكون من الصائب، كام ذكر يف ا ُ
ية توا شأن الويقة ا فقالعام، _سـ^ع إىل املزيد من املالحظات و_قرتاحات  ل ث سح ا<ال أمام . ب ب�ان فوميكن كذ6  لمجموعة ا

ية   . لعرض وØة نظرهايقاألفر

ند وفد الربازيل .333 لهوأيد وفد ا ّ، yألي إضاعة للوقتً تفاد . 

ناءات األخرى وما إذا اكنت  .334 يدات و_ شة موضوع ا نا نة ترغب يف  ثوسأل الريس ما إذا اكنت ا م تئ ي ق سـللج مجموعة لتق
ية  ب�ان األفر يقا يقات أخرى عىل الويقة وسأل. ترغب يف عرض اقرتاIال ث أخريا إذا اكن أي من الوفود يرغب بإبداء أي  تعل ً

ية توا فقا  . ل

ن .335 جورد وفد  ياّ يةيقوب أفر ب�ان األفر يق مس مجموعة ا ئ) املطروحة،ابجي إلل وأشار الوفد إىل أنه يرغب . سـ عىل لك األ
تعلقة  سأ¸ اإلعاقات ا مترارية  نح األولوية و_ مليف  مل سـ يدات األخرىم ناءات وا يلقراءة، من دون إهامل _ لتقت ث كام رصح بأنه . سـ

ب�ان األفيود عرض اقرتاح  يةلمجموعة ا  . يقر

يا، مس  .336 ية، كينوعرض وفد  ب�ان األفر يقمجموعة ا رشوع معاهدة حول SCCR/22/12ثالويقة رمق ل ثل  م، اليت  ّ مت
يدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات، و ناءات وا ي_ لتقت ث بحث سـ تعلمي وا سات ا لمؤ ل بات وس وأشار . احملفوظاتدور ملكتوا

تلفة اليت اك سائل ا (الوفد إىل أنه يعي ا نطقة، وال سـ� ف�ن من الرضوري معاجلهتا يف مل نفاذ إىل خيصملمعظم ب�ان ا تعلمي ل ا ل ا
ية. ومواد القراءة ب�ان يف الواقعغلبوأ ها عىل األرحج إىل قانون ل ا ند  يدات حمدودة جدا  ناءات و بق سوى ا معظم ال  ت سث ي ت يتط ًسـ تق
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تحدة حلق املؤلف لعام  ثالثاألبعاد هذه  بني_قرتاحوجيمع . 1912ملاململكة ا تعلق ث من الويقة3ويرد يف الصفحة . ةل ا مل اجلزء ا
تعريفات ناول عددل سق ًايت ا/ي  شائكة، اك يع ا ن من املوا ل رسلض ّا ياpت واإلعاقة واحلقوق دور  وملي لباحملفوظات وقاعدة ا

بات ثارية وا ت_ ملكت ئ ية. سـ يل اتفا يا مع صكوك دوية من  تعريفات متا يغت ا قوقد  ب ل شـ ل قص شأن حق املؤلف برن وً بو  بمعاهدة الو  ي
ية روما و يل الصويتقواتفا شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب شرية إىل . ي واتفاق تربسلتي يدين  سأ¸ ا ناول الويقة  مو م ث تفت ملسـت

هات ثالثجلا بحث، املعاقني أي األشخاص ل ا تعلمي وا سات ا لومؤ ل بات وس ّونظم املادة . احملفوظاتدور ملكت، وا  نطاق 4ت
يا مع املعاهدات ا7وية األخرىلزتامات_ ل متا يدات عىل اثويقة، ف�توتضمن ال. ًشـ ناءات وا تعلق ال ي  ت لتقي ث ثارية، سـ سـتئحلقوق _

تخدام  ناءات اخلاصة املربطة ال ناءات عامة وعددا من _ سـا ت ت ثت سـث شخيصًسـ بل األشخاص لا العاجزين عن قراءة ق من 
بوعات ياpتتطبيق املعاهدة عىل  إىل 7توشري املادة . ملطا من احلاجة إىل ضامن نفاذ األطراف الفقرية إىل ًانطالقا ، يةحب الرلكا

يار حتديد معىن  نفات، ونظم  معا ت نفات بصورة معقو¸ّملص ناول موضوع املاكفأة يف إطار . ملصتوفر ا لتورأى الوفد أن ال رضورة 
ن يدات،  ناءات وا لك_ يث لتقت بعض فهيا إىل  حاول يف هذا اإلطار /هسـ سعى ا لات حتديد بعض الظروف اليت ميكن أن  ي

نفات هذه ا تجاري  تغالل ا تفادة من األحاكم لال ملص_ ل سـ بات و. اخلاصةلسـ تعلقة  سائل ا نص عددا من ا ناول ا ت و مل مل ل ملكي ً دور ت
نفات وتوفريهااحملفوظات، وال سـ� ف� ّوشلك تقلص احلدود. ملص خيص رشاء ا تفاؤه،ي ية،اخ أو حىت ا سأ¸ لغة األ مه  . م

بات و بة  تخدام عرب احلدود، وال سـ�  سأ¸ _ سب  تو سـ سـ م للمكت ية مزتايدة، خاصة دور لنتك سخ ف�مهاحملفوظات أ تعلق  ن  لي
ية تخدام . مقالر سائل _ سـويغطي _قرتاح كذ6  شخيص م تعلقة لا سائل ا ملوا بات وبصونمل بل ا ملكت املواد، ال سـ� من  دور ق
تعلق . ظاتاحملفو تضمن _قرتاح أحاكما  تو بحثًي تعلمي وا سات ا لمبؤ ل بق عىل ا<االت س شرتكة اليت  نط، فضال عن األحاكم ا تمل ً

ثالثة ن. لا تحايل عىل تدابري امحلاية ا سأ¸ ا تعلق  لتكوتلحظ الويقة كذ6 حكام  ل مب ي ناءات لوًث يق الفعيل لال يح ا ية، مبا  ثو ت تج ب سـي لتط
يدات يف ا<ال الر تعارض . مقيلتقيوا ية لعقود  هات ا ناوها الويقة، ضامن عدم إبرام ا سائل العامة األخرى اليت  تومن بني ا ن ث ت ملعمل جل ل ت

يا . مع أحاكم الصك تا إىلكينوخمت وفد  ًال تضمن حكام جيزي ف نفات وتصديرها،  ترياد ا ً أن الويقة، وإلشارة إىل موضوع ا ت ملص سـ ث
نفات اخلاصة عرب احلدود تخدام هذه ا ملصا  . سـ

نقحةوطر .337 نظر يف هذه الويقة ا بع  ساؤالت حول اإلجراء ا/ي  ية  تحدة األمر ملح وفد الوالyت ا ث لل ي ت تمل ومبا أن بعض . سـيك
سابقة من املعاهت قد طرحتا7ول األعضاء اكن سخة ا ئ) حول ا ل عددا من األ ن لسـ ب�ان مجموعة دة اليت اقرتحهتا ً ية، فقد لا يقاألفر

تفضل يد أن  ييكون من ا ئ) فهياواملف يقات واأل يطلعوا عىل األماكن اليت مت إدراج ا سـ القرتاب  تعل نة من . لل متكن ا للجوأمل أن  ت
تابعةإجراء  ئ) واألجوبة  ملجو¸ من األ ثالثة األخرىهذا الصك املقرتح، كام اكن احلال للك واحد من الصكوك سـ .  املقرتحةل ا

ًوأشار الوفد إىل أنه يود أن يصار أوال يُ تعديالتض إىل تو  . لح ماكن إدخال ا

يةوعة مجموشكر وفد الربازيل  .338 ب�ان األفر يقا تا إىل أن نقاط عدة من الويقة  ل نقحة من اقرتاIا، ال سخة ا ها ا ثعىل عر مل ًن ف لض
شة جمدية . قد تغريت نا بات إلجراء  شدد خالل هذه ا7ورة عىل موضوع ا نة ا7امئة  ترب الوفد أن ا قوا ت ت للج مع ملك توصل إىل س لوا

سأ¸نت شاتًومىض الوفد قائال إنه. مليجة خبصوص هذه ا نا رشوع  ق من الرضوري ا مل يةإ و،ل  . مسن يف اج^عات غري ر

ند عن  .339 ب�ان مجموعة ثتقديره للويقة اليت تقدمت هبا لهوأعرب وفد ا يةلا  من 22 إىل 19  منولفت إىل أن املواد. يقاألفر
نا  ية  ثاين من اتفا ياجلزء ا فيل يع املعاهدات ا7وية، وساءل عن 1969عام دات، للقانون املعاهق تحفظات عىل  شري إىل ا ت،  ل مج ل ت

ثبب عدم تضمن ويقة  يةوعة مجمس ب�ان األفر يقا تحفظات ل لهذه ا  . ل

ية احلص .340 تحدة األمر يكوطلب وفد الوالyت ا شأن اإلجراء ا/مل يحات  بول عىل تو ته يف إجراء سـُي يض غببع، معر عن ر ً ت
شة  قنا سابقة يف الويقةحول ماكن إدم تعديالت ا يقات وا ثراج ا ل ل  . لتعل

يا، مس  .341 نوب أفر يقوعرب وفد  ج ية ّ ب�ان األفر يقمجموعة ا نظر يف إماكية عقد ل ن، عن تقديره القرتاح وفد الربازيل ا ل
بات و يدات لفائدة ا ناءات وا تعلق ال شأن الصك ا نة  رسيع معل ا ية  ية  تشاورات غري ر ي ت مل ب للج بغ مس ملكم تق لت ث . احملفوظات دورسـ
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ئ) اليت طرحت يف ا7ورة  يع األ تعادة  نت من ا ند، إن ا<موعة  ية وا تحدة األمر سـوقال ردا عىل وفدي الوالyت ا مج سـ ه متكمل ليك ً
سابقة رشوع املعاهدة املقرتح . لا ئ) اليت طرحتمولفت إىل أن  يقات واأل بان بعض ا ُيأخذ يف ا سـ تعل لسـ  . حل

يا، مس  .342 ينوناول وفد  ية لمجموعة اكت يةيقب�ان األفر تحدة األمر ئ) اليت طرIا وفد الوالyت ا يكاأل مل ُفقد طرح عىل . سـ
يةوعة مجم ب�ان األفر يقا ية برن أو  ل باع نص اتفا بب عدم ا قسؤال حول  شأن حق املؤلفتس بو  بمعاهدة الو وأشار الوفد إىل أن . ي

يه  نصوص  علاحلل املقرتح  تعولفت الوفد، ف�. يف معاهدات أخرىم يدات، وإلشارة 5لق ملادة ي  ناءات وا تعلقة ال ي ا ت لتقمل ث سـ
ئات نيإىل الوسطاء املوثوق متدةلهي أو ا هوم الوسطاء املوثوق5إىل أن املادة ، ملعا تطرق إىل  مف مل  هذا، نيت هوم معقد  ناول  ك ألن  ّمف ت

ثري من املعاهدات أو األفراد أو ا<موعات اليت . أمر صعب للغاية ناك ا لكيس  تحديد األشخاص العاملني لفائدة هفل لناول  تت
برص يفي ا لاألشخاص  هوم من دون إدراج أي بعد معيل5وحاولت ا<موعة يف األساس تعديل املادة . ضع ُ لإلحاطة  . ملف

يدات إلماكية إصدار  تطرد الوفد قائال إن وجود  نوا ي تقسـ بحث ً تعلمي وا سات ا لمؤ ل يازهتا قانوية، من س نفات  نسخ من  مص حن ُ ل
تجارية أم ال سوق ا توقف عىل توفر العمل يف ا لدون احلصول عىل موافقة أحصاب احلقوق،  ل تعلقة و. ي سائل ا ترب الوفد أن ا ملا مل ع

بحث مب تعلمي وا سات ا لؤ ل تسائل تربط ملصلحة العامةس بات و. م يق احملفوظات، دور ملكتوف� خيص ا بحث ا7 قأدرج موضوع ا ل ُ
سخ جم تقدمي  نفات سابقة  ُعن  ن ل نفات املقدمة جماpمص ناول ا نفص)  ية مهنا، يف مادة  ًا ملص ت تن ئ) . م سـوقال الوفد إن بعض األ

ية13ُطرحت يف إطار املادة  نولو تحايل عىل تدابري امحلاية ا سامح  بل ا شلك قانوين  نف  ج حول رشط احلصول عىل ا تك لق ل ل ب . ملص
سؤال يف املادة وي شلك 18لرد اجلواب عىل هذا ا ناول  ب اليت  نفس تقرتنا<االت اليت أسايس تت نفات يف ا<ال الرمقي  ب فهيا ا ملص

يدات ناءات وا ي_ لتقت ث ية18 وتعاجل املادة .سـ نولو تحايل عىل تدابري امحلاية ا سأ¸ ا ج  لتك ل يح هلم م يدين وسائل  ت، مبا يكفل  تتف للمسـ
ب ناءات حني  تفادة من _ تط_ ت ثسـ يةسـ نف تدابري حامية  نق عىل ا تضاء،، مبا يف تقملص ند _ قذ6  تحايل عىل تدابري ع ل حق ا

نف نفاذ إىل ا ية  ملصامحلاية ا لل ياق ص. لتقن سائل يف  يع ا نظر يف  بغي ا سـو مل مج ل يدات من ب كني ناءات وا ناول _ ي  ت لتقي ث سـت
ناىف معدا مع أحاكم املعاهد19وهتدف املادة . عالقهتا بعقود أخرى ياغة عقود  بعض إىل  ً إىل تفادي أن يلجأ ا تت ص الوفد شار وأ. ةل

سىل أن _حتاد األورويبإ ئ)، مهنا ا ل طرح بعض األ تايلؤالسـ يا من املرونة هل أحاكم : ل ا نارص د نص عىل  ناملعاهدة اليت  ع ت
ية؟  يص إلزا ناءات أو ترا تعلقة حبق املؤلف، يه ا رشيع الوطين ا بغي إدراØا يف نظم ا ماليت  خ ث تن مل سـي تل يا أن ا<موعة ُ كينوأبرز وفد 

تعاقدة أراد ها األطراف ا يا  يدات د ناءات و ملت وضع ا تق ن ي بلت تقث ناءات سـ شأن _ نة  ثيث ال تكون قد ختطت احلدود ا تملمك ب سـحب
يدات ها الوطين، ردت ا<موعة بأن . لتقيوا رش نارص املرونة تg يف  تعاقدة  ية إدراج األطراف ا يعوردا عىل سؤال حول إلزا تم ع مل ً

نارص املرونة بار  عا ها أدىن هو ا/ي حيمت ارعيمك تg عت ليق ا7ول األطراف  بة إىل العالقة . تطب لنسـوتعكف ا<موعة، 
ناءات  يارية بني _ تث_ سـت بارخ يار أدىن ختوا باره  ية برن، عىل حتديد ما ميكن ا يه يف اتفا نصوص  ثالث ا مكع اخلطوات ا ت عل مل عل ق

تعاقدة، ف�.مقبول بات ونطامل وعىل األطراف ا يعة الوا ج خيص  ية وقانوية مالمئةطب نها، أن توافق عىل اختاذ تدابري  معل وقد تربز . ق
يد عىل أن ال يشء يف . احلاجة كذ6 إىل اختاذ إجراءات إدارية تأ نص ا يد ا نظر إىل العالقة ملعاهدات األخرى،  كو ل ل يع ل

ية برن و ها معاهدات أخرى اكتفا نصل من _لزتامات اليت تفر قاملعاهدة جيزي ا ض يل الصويتمعاهدة لت شأن األداء وا بو  سجالو ب  لتي
شأن حق املؤلفو بو  بمعاهدة الو نص 4ًورصح الوفد أخريا أن املادة . ي ئات نعىل إماكية ت  نفات ألغراض جتارية إىل  يتأجري ا هملص

ثالثة  رشوط ا يفاء أي من ا لتغي الرحب، يف حال ا س لت ت  . الواردة يف املادةب

س .343 ية معاجلة  موشدد وفد إكوادور عىل أ برصمه يفي ا لأ¸ األشخاص  بات و. ضع يدات اخلاصة  ناءات وا تفاال ي ملكت لتق ث دور سـ
ئاحملفوظات، وفقا ملا جاء يف خطة العمل اليت أقرها ريس  ثري من _ه^م يفً ناقش  نة،  بكا ست وأعرب الوفد .  ا7ورة الالحقةللج

ية حول اقرتاح ملعن أم� أن يمت إحراز تقدم يف ا ب�ان ة مجموعمسشاورات غري الر توصل إىل توافقلا ية هبدف ا لاألفر  . يق

ية  من وفد _حتاد الرويس وطلب .344 ب�ان األفر يقمجموعة ا تعلقة ل ياق الويقة ا يف ترى هذا _قرتاح يف  ملأن توحض  ث سـ ك
شات عقدا جديدا نا تغرق ا ألشخاص ذوي اإلعاقات، إذا أن اخلطر هو أن ً ً ق مل يح. تسـ ترب الوفد أنه من الرضوري تو ضوا  ع

برص يفي ا تعلقة ألشخاص  لالعالقة بني _قرتاح األفريقي و_قرتاحات ا ضع  . مل
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يا، مس  .345 نوب أفر يقوقال وفد  يةج ب�ان األفر يقمجموعة ا تعلق ألشخاص ل سار ا تلفان وأن ا ساران  ناك  مل، إن  مل خم م ه
بوعاتالعاجزين عن  رسعة أكربملطقراءة ا ية  اقرتاح  بنيتقارب وأشار الوفد إىل أنه يرى نقاط. ب قد تقدم  ب�ان األفر يقمجموعة ا ل

ية توا تلف رعاة الويقة ا فقو_قرتاح ا/ي تقدم به  ل ث ية مع ويقة . خم توا تقي الويقة ا ثو ل ث يةوعة مجمفقتل ب�ان األفر يقا  .يف نقاط عدة ل
ترص ا<االت اليت تطلب فهيا  يةوعة مجمتقو ب�ان األفر يقا ية ف� ل ية، عىل ث خيص الويقة فإيضاحات إضا توا فقا ئة مسأليت ل متدةلهيا  ملعا

يا عىل أن اقرتاحه . املاكفأةو نوب أفر يقوشدد وفد  ية مع رعاهتاج توا شة الويقة ا نا ية  تخدم كويقة مر فقا ل ث ق مل جع ث  . ُسـ

نة، ورأى أن .346 سائل املطروحة عىل ا ية ا للجوشدد وفد أوروغواي عىل أ مل ملشلكة األشخاص ّ من امللح إجياد حل همه
برص ليفي ا بات و. ضع تعلقة  يدات ا ناءات وا تولال مل ي ملكت لتق ث يهتا كذ6، وقد وافقت دور سـ مهاحملفوظات واألغراض األخرى أ

شـهتا يف ا7ورات الالحقة نا نة عىل  قا بات . مللج شأن ا نقاش  شأن مواص) ا توأيد وفد أوروغواي ما قاi وفد الربازيل  ب ل ملكب ّ
تعلمي يد عىل رضور،لوا تأ ك بني ا7ورات، مع ا يةل برصية يف ا7ورة احلا لة الرتكزي عىل األشخاص ذوي اإلعاقات ا  . ل

سودان  .347 ية لوشكر وفد ا ب�ان األفر يقمجموعة ا شريا إل ًإلعدادها الويقة،  م يداتث ناءات وا يع _ ناول  يىل أهنا ال  ت مج لتقت ث . سـت
يدات  ناءات وا يع _ نة معاجلة  يف ميكن  سودان هو  سؤال برأي وفد ا يوا ت مج للج ك ل لتقل ث ياجات األشخاص سـ تجابة ال تلال حسـ

 . عاقاتلعاجزين وذوي اإلا

يا، مس  .348 نوب أفر يقوطلب وفد  يةج ب�ان األفر يقمجموعة ا يقات اليت ّ، إىل األمانة إعداد نص مركب ل يع ا تعلتضمن  مج لي
نقاش يل ا ية  ية،  توا شأن الويقة ا لأبدهتا ا7ول األعضاء  ه بغ ل ث تسب  .فق

تحدة األمر .349 ملوأقر وفد الوالyت ا بات وّ للمكتية 7ور الرييس  ئ بات وف. يف نظام املعارفاحملفوظات دور يك دور ملكتا
نفات اليتيف تقدم املعارف عرب تُسهم احملفوظات  نفاذ إىل ا يهنا ا ملصتأ ل يةم ثقايف وذاكرهتا امجلا نف معارف األوطان وإرا ا ع  ل . تكت

يا كذ6 يف تلعبو ً دورا ر ئيسـ تصاد املعارف يف القرن احلادً تاكر و_خرتاعقا تعلمي و_ بحث وا رشين من خالل دمع ا بي وا ل ل . لع
نفات واملعلومات  تلف مجموعات ا متع، إىل  تضعفة من ا هور، مبا يف ذ6 امجلاعات الفقرية واألفراد ا هلت نفاذ ا ملصويه  خم <سـ مل مجل س

تلف أحناء العامل، . واخلدمات تعلقة حبق املؤلف، يف  ية ا خموأقرت القوانني الو مل بات وط7ور اخلاص ا/ي تضطن دور ملكتلع به ا
تعملاحملفوظات  تاكر وا يع _خرتاع و_ ث) يف  نظم ا يق أهداف ا ّيف  ل ب شج مت تل مل ُ شام) اليت . حتق لوأشار الوفد إىل أن ا7راسة ا

يث كروز،  سور  كينأجراها الربو هرت أن قوانني ف نة، أ ظمس ا ية، ً ب�ا مشلهتم ا7ر149  بنيً ب�ا من128للج تقصا ئاسة _ سـ
ناء تثنص عىل ا ها حتديدلفائدعىل األقل  واحد سـت بات، جيزي  لة ا نةملكت ية مبوجب حق املؤلف يف ظروف  نفات  سخ  ّيا  محم مص معن ً .

بحث يف القطاع اخلاص،  يدات ا ناءات وا لوتدمع هذه _ ي لتقت ث نفاذ إلهيا،ا7راساتصون وسـ بدال املواد وا ل، وا  مبا يف ذ6 تس
يةتوفري الو�ئ تحدة األمر بات يف الوالyت ا نفات بني ا يكق وإعارة ا مل ت بات الوارد يف . ملكملص ناء األويل  توجيزي _ للمكت ث سـ

نفات من أجل للمكتبات  من قانون حق املؤلف 108 املادة ملصسخ ا تخدمنيصوهنان ثني وا با ها لفائدة ا بدا سـ أو ا ل ملس ح ل تض.ت ن مي و
يدات أخر ناءات و يقانون حق املؤلف ا تقت ث يل سـ بات، من  بى تدمع خدمات ا قت نصفل  األمرييكفهومملاملك ملالتفاع ا ّوإذ نوه . ن

ياغة _ ية برضورة  تحدة األمر صوفد الوالyت ا ياجات لك ب� عىل حديكمل يدات عىل حنو يليب ا تناءات وا ي حت لتق ث ّ، فقد أقر ةسـ
بادئ العامة اليت ميكن ل�ول األعضاء _تفاق عل بادئ . هياملبوجود بعض األهداف وا تعلق  يان ا مبوأبدى الوفد اه^مه  مل لب

بات و يدات يف جمال حق املؤلف لفائدة ا ناءات وا ت_ ي ملكت لتق ث سة ه تاحملفوظات ا/ي أعددور سـ ية سمؤ ناملعلومات اإللكرتو
سات مجلعياتللمكتبات و_حتاد ا7ويل  بات حلق املؤلف، وا/ي وزع س ومؤ بات ورابطة ا ّا ُ ت ملكت رشة يف ا7وملك نة  ثا عرة ا م ل

نظر إلقرار . للجنة نة يف ا تفق علهيا ا7ول األعضاء، قد ترغب ا بادئ اليت اكن من املمكن أن  لولعودة إىل األهداف وا للج ت مل
ية _ بات ومهبأ يدات لفائدة ا تناءات وا ي ملكت لتق ث وميكهنا كذ6 اإلقرار بأن . احملفوظات، وحتث ا7ول األعضاء عىل اع^دهادور سـ

بات و_ يح  بغي أن  ي) بأن، ال بل  يدات  تناءات وا ت ي ي للمكت تتق ن كف لث ثل دور سـ  بصونملمتاحملفوظات تأدية دور اخلدمة العامة ا
نفات بات و. ملصا يدات  ناءات وا يح _ تويف هذا الصدد، ميكن أن  ي ت للمكت لتق ث شورة وغري دور سـت نفات ا سخ ا ناحملفوظات  ملص ملن

شورة هبدف  نة وحاميهتا يفصوهناملنا بات و. معيّ ظروف  يدات كذ6  ناءات وا يح هذه _ تورمبا  ي ت للمكت لتق ث احملفوظات دور سـت
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ساق  توى من أ تضمن نقل ا تلف أو الفقدان، واليت قد  ساق معرضة خلطر ا ناحملافظة عىل مواد موجودة يف وسائط وأ حمل ت ل ن
ساق أخرى ية إىل أ با تخزين ا نا ل ل ناءات أن ترمس اإلطار ا/أومن ش. ل بات وسـتثن _ يح  تي  للمكي سخ دور ت ناحملفوظات توفري 

يطة بات و بارشة أو من خالل  تخدمني، بطريقة  ثني وغريمه من ا با سـمن بعض املواد  ت سـ مكلل م نص قوانني ح. ملح ق املؤلف توقد 
بات و ية ا سؤو تعلق  يدات  تكذ6 عىل  ل مب ت ملكي تقدودور تق ية، أو  سن  ترصفون  يعاحملفوظات والعاملني فهيا، ا/ين  ن حب ن، أو ي

باب  هم معقو¸سـيكون 7هيم أ ًتقدون أهنم ترصفوا وفقا لقانون حق املؤلفجتعل  ساء¸ يف إطار . يع بغي وضع ضامpت تكفل ا ملو ني
تطلع إىل . هذه األحاكم يوخمت الوفد قائال إنه  بات وً نوحة  ناءات ا تدراسة معمقة 7ور _ ملم للمكت ث يق دور سـ حتقاحملفوظات يف 

 . فأهداف نظام حق املؤل

يا، مس  .350 نوب أفر يقوأشار وفد  يةج ب�ان األفر يقمجموعة ا يقات وا أي، إىل أنه مل حيصل عىل ل سـئ) اليت طرحهتا أللتعلقامئة 
 . الوفود

ية إ .351 تحدة األمر يكوقال وفد الوالyت ا يقات وأمل نة قامئة  تعلن 7ى ا ندوبنيلللج يع ا ملهنا وزعت عىل  تg مج توبة  ب قامئة  مك
يقات يقاتأو. لتعلا تضمن ا توب ا/ي  تأين احملرض ا ثري من ا تعلضاف الوفد أنه درس  ي لل ملك  . بك

يا، مس  .352 نوب أفر يقوذكر وفد  ج يةّ ب�ان األفر يقمجموعة ا ية كويقة أ، بل ثن ا<موعة اكنت قد عرضت تقدمي الورقة غري الر مس
ية توا شود من هذه الويقة ا هدف العام ا فقمعل، وساءل عن ا لل ث ن توصل إىل صك لفائدة األشخاص فإن اكن ا. ملت لهدف العام هو ا ل

شة  نا بغي إخضاع الويقة  برص،  قيفي ا للم ث ي ل بل نضع نهيا من  مجوضامن  ق  . يع ا7ول األعضاءتب

ية اليت  .353 توا شأن الويقة ا يقات املقدمة  ية، توزيع حمرض ا شفا يا  يوية، تو تان، مس ا<موعة اآل فقوطلب وفد  ف لخ ث ب تعل لل سـ لسـ ًك
ها رعاهتا ع يع ا7ول األعضاءضعر  . مجىل 

ئ) اليت طرحهتا ا7ول األعضاء خالل  .354 نادا إىل املالحظات واأل ية قاموا، ا توا سـورصح وفد الربازيل بأن رعاة الويقة ا س ل ًث ت فق
سة العامة  نني يف جللا نصون يوي20ثاملعقودة يوم _ تعديالت عىل ا ل، بإجراء بعض ا سخة . ل لنوطلب الوفد إىل األمانة توزيع ا

 . ديدة من _قرتاحاجل

ية للويقة .355 ته _نضامم إىل ا7ول األعضاء الرا ثوأعلن وفد الرنوجي عن ر ع  . غب

يةوقال وفد _حتاد األورويب إنه يؤ .356 توا ته للويقة ا فقكد عىل رعا ل ث سلام بأهنا جزء من رزمة اكم)، ي ً، عىل أن يكون  م
شأهنا توافق  نة ا بتوجب عىل ا ل للج هم من. ي ثاين ا ملواجلزء ا ثل يف ل يغة صك، عىل أن تؤدي يمت الرزمة  توصل إىل اتفاق يف  صا ل

ية توا بادئ الواردة يف الويقة ا يذ فعيل ومعيل يقوم عىل أساس ا ية إىل  فقا لنف ث مل حتاد األورويب ودوi ّوذكر الوفد بأن _. تلعمل
تاجئ رسيعة وفعا¸ عىل األ توصل إىل  ي)  شرتكة كو ية  ّاألعضاء قد دعوا إىل تو ن لل سـ م بعد . رضص ًهنجا من يستلكن _حتاد ال 

نظر يف ا7عوة إىل  بل ا شرتكة  ية  تو ية  تاجئ ا تعراض ا ثل اخلطوة األوىل يف ا سأ¸، عىل أن  لخطوتني ملعاجلة هذه ا م ص ل لفعل ن سـ مت قمل ل ت
ية مت)نمؤمتر دبلومايس، كخطوة �  . حم 

بويفارية-مجهورية (وسأل وفد فزنويال  .357 ل ا ية إ) ل نظامت غري احلكو ما تحدث من جديدمل  . لذا اكنت تود ا

ية أن _حتاد الرويس  .358 تحدة األمر يكوأوحض وفد الوالyت ا ية، مل توا ته يف _نضامم إىل رعاة الويقة ا فقأعرب أيضا عن ر ل ث غب ً
شات ا نا تابعة ا قشريا إىل رعاة الويقة يودون  مل ث مم نني يف ً  . ون يوي20ثليت بدأت يوم _

يجريy إذا اكنت ا .359 للوسأل وفد  بون تفاوض يف الو يري منط ا ينة تريد  ل تغ ناقش اقرتاحا . ج بعض الوفود أن  ًفال ميكن برأيه  ت ل
يه مث تفرضه عىل اآلخرين علوتفق  ية . ت توا فقوأشار الوفد إىل أنه يعارض فكرة رعاية الويقة ا ل  . لتفاوضلو_نعزال ث
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ية إىل أنتولف .360 تحدة األمر يك وفد الوالyت ا شاغل اثرعاة الويقة اقرتحوا إ مل يا تعاجل خالi ا ملجراء إضا ُ ً ف وفد  عهنا ّليت عربً
يا املوقر، مس  ّنوب أفر يق يةج ب�ان األفر يقمجموعة ا يجريyل نةووأشار الوفد إىل وج. ن، ووفد  سة اقرتاحات عىل طاو¸ ا للجد  . مخ

تنيو_قرتاح األول تقدمت به وفود الربازيل وإكوادور وراغواي، اليت انضمت إلهيا وفود ا نيك واألر جسـ ثاين . ملك لو_قرتاح ا
ية تحدة األمر يكهو ذ6 ا/ي تقدمت به الوالyت ا ثالث تقدم به _حتاد األورويب. مل مجموعة تقدمت حني ، يف لو_قرتاح ا

ية  ب�ان األفر يقا يا والربااأما _قرتاح اخل .القرتاح الرابعل تني وأسرتا لمس واألخري فقد تقدمت به وفود األر ييل جن شـزيل و
ية تحدة األمر يك والرنوجي وراغواي و_حتاد األورويب و_حتاد الرويس والوالyت ا يكوإكوادور وا مل همه وفد .ملكسـ ف وما 

ية  تحدة األمر يكالوالyت ا يةوعة مجمأن هو مل ب�ان األفر يقا ية للويقة  ل بت إىل الوفود الرا ثوبعض ا7ول األعضاء األخرى،  ع طل
نظر بإمعان يف  يقات اليت لا سة العامةأبدهتالتعلا سـىن جلل يف ا يث  بار يف الويقة،  ت، إلعداد اإلجات علهيا وأخذها يف _ ث يت ح ع

ية ومعل دؤوببصدقثوقال الوفد إن رعاة الويقة يقومون بذ6 . ذ6  . ن 

بويفارية-مجهورية (ّوأيد وفد فزنويال  .361 ل ا يجريy هن)ل يال موقف وفد  يحات  نج الريس وطلب تو حض   .ئ

يا أنأو .362 نوب أفر يقوحض وفد  ها عىل شاشةج شة الويقة بعد عر نا به هو  ض لك ما ير ثم ق  . غ

متع لوحدها و .363 ية للويقة  يجريy إىل أن الوفود الرا تولفت وفد  ث ع تفق لوحدها وناقش اقرتاحات اآلخرين لوحدها مث تقدم تجتن
يع متدها ا ية ليك  مجلويقة توا يعث ترب الوفد أن هذا األسلوب أسل. فق يبلبناء قوة  يلوب انعزاعوا نة يف هذه احلال .هالرت للج وال ميكن 
ية ألن  فقاحلديث عن ويقة توا ية مل تمت وفق األصولث تفاو ضاإلجراءات ا بوا لكمة  .ل ثريون مل  حيو ًحقا ، لكهنا تصف "أقواس"ك

متدة تفاوض ا ي) ا ملعو ل  . سـ

364. ته يف عرض اإلجا ية عن ر تحدة األمر بوأعلن وفد الوالyت ا غمل سة العامةيك يقات املقدمة يف ا جللت عىل ا  . لتعل

تقاده حبدوث سوء تفامه حول طريقة العمل .365 ية للويقة هو اإلجابة عىل . عوأعرب وفد الربازيل عن ا ثمفا أرادته الوفود الرا ع
ئ)  ننيثعىل الويقة واملالحظات اليت أبدهتا الوفود سـاأل سة العامة يوم _ ثيف ا شاورات وال حيول ذ6 دون إطال. جلل مق 

 .مفتوحة يف وقت الحق

ية  .366 يح ا/ي أعطاه وفد الربازيل، وأشار إىل أن ما أرادته ا<موعة الرا تو ية عىل ا تحدة األمر عووافق وفد الوالyت ا ض ل يكمل
نني الفائت يقات اليت طرحت يوم _ ئ) وا ية طلب اإلجابة عىل األ ثللويقة هو  تعل سـ ب لث ترب أعضاء مجموعة ا7ول الرا. تل عية عوا
يدة جدا باجة اقرتاحات  شأن ا7 نة  ها أعضاء ا ثري من _قرتاحات اليت عر ًا مف ض يلك ب ب�ان وعة مجمففي املادة ألف، اقرتحت . للج لا

ية ً تعريفا جديدا للكمة يقاألفر ياغة"مصنف"ً نات يف ا لص، كام اقرتح _حتاد الرويس بعض ا يس يوأشارت سورسا إىل رضورة . لتح
تعريف  ياغة ا لإعادة  يةص ها يف حصة الرتمجة إىل اللغة الفر نسـوأعربت عن  بح اكآليت. شك تعريف  يري ا يصواقرتح رعاة الويقة  ل تغ  :لث

شورا" ية برن، سواء اكن  يه يف اتفا نصوص  نف محمي ملعىن ا نف  ًيقصد  ن عل مل مص مملص تاحاق ً أو  ي)م هور بأية و سـ  ِومل جير " .للجم
رسنسخة يف"ث الويقة أي تعديل عىل تعريف رعاة سق  مي  تعريف ًحاطوا علام ف�أ ملكهن ،"ن تعلق  ب  شاغل" معمتدةهيئة "ي اليت  مل

ب�ان وعة عربت عهنا مجم شأن لكمة لا يوية  باآل يهنا "ùام"سـ يل  توصل حىت اآلن إىل إجياد  سلكن مل يمت ا لتحب س وأحاط رعاة . ل
ترب أن ند ا/ي ا عالويقة علام كذ6 قرتاح ا ه لث سبً شطة" لكمة  اع^دنه قد يكون من األ   ". نأ

يجريy عرض الويقة عىل شاشة .367 ثوطلب وفد   . ن

رشح خيص الويقة  .368 ثوأوحض الريس أن ا ل يع الوفود.SCCR/22/15ئ بق ووزعت عىل  مج، اليت  ت واألمور العالقة تربط .سـ
تعديالت اليت أدخلت عىل الويقة ثفقط  يانه ع. ل تابعة  ية  تحدة األمر بوميكن لوفد الوالyت ا ممل ملىل أن يمت توزيع الويقة ايك نقحة ث

رش دقائق يع بعد  ععىل ا  .مجل
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نه إزاء لكمة  .369 بري  ية كذ6 إىل القلق ا/ي مت ا تحدة األمر عوأشار وفد الوالyت ا لع تخدمت يف " سـياسات"يكمل سـاليت ا
ئات  متدةلهيتعريف ا بار ملعا يةوعة مجمعت، وإىل ا ب�ان األفر يقا نطاق  ل يقة ا لهذه اللكمة  تعاضة عهنا بلكمة وأنهجدا ض بغي _ سـ  ني

متدة، فقد الحظ أما ف�. ثوقال الوفد إن رعاة الويقة ال ميانعون ذ6". قواعد" ئة ا ثة والرابعة من تعريف ا ثا تعلق لفقرتني ا ملع  ي ل ل لهي
ثقة هوم ا ها إزاء  يوية، قد أعربت عن  لرعاة الويقة أن عدة وفود، مبا فهيا ا<موعة اآل سـ مفث تقد رع. قلق لكمة ثقة ثاة الويقة أن يعو

يقه تغى  هوم ا تدل ا حتقسد عىل أفضل حنو وشلك  بملف مع ب ملجت شاغل . ّ مبوحاول رعاة الويقة األخذ  يةوعة مجمث ب�ان األفر يقا  ، ف�ل
يق الوقت ية  يغة هنا توصل إىل  نه تعذر علهيم ا لضخيص الفقرة الرابعة،  ئ ص ل ًوتضمن هناية فقرة املادة ألف تعريفا جديدا . لك ً ل�و¸ ت

ساق ومعال قرتاح بعض الوفود، . العضو يا مهنم لال ية إىل أن رعاة الويقة، تو تحدة األمر ًوأخريا، أشار وفد الوالyت ا ت ث ًمل خ يك ً
شأن حق املؤلف، إىل بو  بأضافوا إشارة إىل معاهدة الو  .خرية من املادة ألفأل الفقرة اي

لتوقال وفد إكوادور إن املادة ء نقحت ملراعاة ا .370 رس وأبدهتا مجمعليقات اليت ُ شأن حذف  يوية  ية واآل ب�ان األفر عتا ا ب سـ ل يقع
هجو والقراءة، وإضافة أي نوع آخر من اإلعاقات  . ت املربطة لقراءةلا

ية والحظ وفد الربازيل أن  .371 ب�ان األفر يقمجموعة ا يعة الصك ونطاقهل تعلق  باقرتحت مادة  ية للصك . بطت عوا7ول الرا
بوعات، من توصلت إىل توافق ح يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا ناول _ ملطول مضمون صك  ي ت لتقي ث سـت

يعة هذا الصك توصل حىت اآلن إىل توافق حول  بدون ا يةوعة مجم وأشار الوفد إىل أن اللغة اليت اقرتحهتا. طل ب�ان األفر يقا لغة  ل
رشوط اليت يمت مبوجهبا 2وحتدد الفقرة . معاهدة رصفة، لن يكون رعاة الصك جاهزين الع^دها  إدراجل من املادة جمي ا

تني ية، وتلحظ إماك يدات يف القوانني الو ناءات وا ي_ نث نتق ي طت ناءات . لسـ يق _ متدة  ئة ا سامح  تثثل األوىل يف ا ب ي ل سـمت تط به ملع لل ت
نفات توزيع وإ�حة ا سخ وا يدات عىل حقوق ا ملصوا ل ن لي ئة . لتق سمح  بارة أخرى،  يو ي رسللهبع سق  سخة يف  متدة إعداد  ّا مي ن ن  ملع

يد، رشط توفر رشوط أربعة سخة إىل خشص  ها وتوفري تg ا تفوتوز سـيع مل ية، . ن ساعدة ا/ا تعلق مبا مسي حبمك ا تأما الفقرة ء،  مل ُت ف
توزيع سخ ال عىل حق ا يد عىل حق ا ناء أو  يد للجوء إىل ا شخص  سمح  لا/ي  ن ي ت ل لي تق ثسـ سـتف ش. م سمح  للومبعىن آخر،  ُ خص ي

نه  يابة  ترصف  شخص  يد أو  عا ن ي لل شخيص)أو عهنا(ملسـتف تخدام ا رس لال سق  نف يف  سخة عن  ل، بإعداد  سـ ن مص ّن لكنه ال . مي
س سخة اليت أعدها  يد هذا توزيع تg ا شخص ا نفجيوز  ن للل ل تفسـ ها (همل من املادة جمي  5 و4 و3توتضمن الفقرات ). لنفسأو 

رش يف  يح ل�ول  تنارص املرونة اليت  يتك ت ية القامئةتع  .طنيعاهتا الو

رس عرب احلدود .372 سق  سخ يف  بادل ا تعلقة  ية املادة دال ا تحدة األمر ّورشح وفد الوالyت ا ي مل ن ن ب مل تمل تألف من  .يك تويه 
يلك املادة جمي بع  هثالث فقرات و يد، ون) 1(فالفقرة . تت ناء أو ا شأن _ يان عام  نص عىل  تمن املادة جمي  ي ت ب ب لتقت ث ص الفقرة سـ

يëآادة جمي عىل من امل) 2( بية حمددة،  سمح الفقرة ل ثالثأللب�ان اختاذ ) 3(ت  بار اخلطوات ا بول مبوجب ا لي إجراء  خت . مق
يلك املؤلف من ثالثة أجزاء بع نفس ا هواملادة دال  لت ند . ت متدة 2 من الفقرة )أ(لبفا ئات ا سمح  تضمن نظاما  ملع من املادة دال،  ي ي للهي ً

يحيف ب� ما  سختتأن  رس يف ًان  ّسق  مي تعاقدة أخرىن متدة يف دول أعضاء أو أطراف  ئات  م  مع ند . لهي  2 من الفقرة )ب(لبأما ا
برص يف دول فيمن املادة دال،  يفي ا ياجات األشخاص  ية ا متدة يف ب� ما،  ئات ا سمح  تلفة  ية  لنص عىل آ ضع ت ب ي ت خم حل تل ملعه لل

ئ تحقق ا بارش، رشط أن  شلك  تعاقدة أخرى،  يأعضاء أو أطراف  ت لهب م سخ م شخص حيق i احلصول عىل ا متدة من أن ا نة ا لل ملع
gت رس مبوجب القانون الوطين  سق  ليف  ّن تعاقدأ ا7و¸ العضو مي تضمن اجلزء ا. ملو الطرف ا من املادة ) 2(خري من الفقرة أليو

تعاقدة أل األعضاء ًدال حكام جيزي ل�و نص يف قوأملو األطراف ا توزيع تن  ية عىل قرص ا يهنا الو لا طن و اإل�حة املذكورين عىل أن
ترياد خالل ù) معقو¸ وسعر  ية بطريقة أخرى يف ب� _ يغة اخلاصة ا نفات اليت ال ميكن احلصول علهيا يف ا با سـ ن لص ملعملص

شري إىل ّوفد اجلزائر املوقر قد أشار، ف�واكن . معقول ية  ت خيص هذه املادة، أن الويقة األ صل  ةاألشخاص العاجزين عن قراء"ث
شري إىل "طبوعاتملا بغي أن  ت، يف حني  يدين"ني بارة ) 2(وترد يف هناية الفقرة ". ملسـتفاألشخاص ا نسق "عمن املادة دال 

بغي احلديث عن " خاص رس"ينيف حني  ّسق  مي . من املادة جمي) 3(من املادة دال كفقرة موازية للفقرة ) 3(وتأيت الفقرة ". ن
تعاقد، يف حال مل ترغبكن ل�و¸ العضو أو له مين أمن املادة دال عىل) 3(تونص الفقرة  نظام /مللطرف ا باع ا لمل يرغب يف ا ت

يه يف الفقرة  نصوص  علا نص) 2(مل يدات /ينص يف قانوهنا/تمن املادة دال، أن  ناءات أو  شأن حق املؤلف عىل ا يقانونه  ت تقب ث سـ
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سق خاص عرب احلدود، رشط  سخ يف  بادل  يح  نأخرى  ن ت بار اخلتت يفاء رشوط ا تا خس ية ت يه يف اتفا نصوص  ثالث ا قطوات ا عل مل ل
 . برن

هدف من املادة هاوقال وفد _حتاد األورويب .373 سخ عرب ءل إن ا بادل ا شأن  ن، بصورة عامة، أن تكون موافقة للامدة دال  ت لب
تطلب أن تكون ا7و¸ العضو ا. احلدود سخ من دو¸ عضو إىل أخرى،  نه يقيض بأن تصدير ا ناص  نطق ا/ي ال  ملفا يل ن ممل تلقية م

هدف من املادة هاء نا يمكن ا سخ، و ترياد تg ا ها  سمح  ليف وضع  هل ن سـ تلزمت نقاشات . لي نقطة اليت ا سـومىض الوفد قائال إن ا ل ً
ساعدة  سخ  ترياد ا يدين ملعىن املضمن يف الصك من تلقي أو ا ية متكني األشخاص ا تعلق  ية  مبطوي) وحا ن سـ بك لت ّسـ تف يف ملم

بذ ا7خول يف واكن . و األقاربأاد العائ) اء أو اجلريان أو أفراألصدق حييع رعاة الويقة يدركون أن ذ6 ممكن لكن أحدا مل  ث ًمج
يط اخلاص يط العائيل أو ا حملنقاش حول ما يقصد  حمل ُ . 

يك أن املادة واو .374 تضمنملكسـورشح وفد ا ية نفاذ األشخاص العاجزين عنت  نولو يح تدابري امحلاية ا ج الزتاما بضامن أن  تك لت ت ً 
شلك فعال تخداùا  رس، وإماكية ا سق  نفات يف  بوعات إىل ا ّقراءة ا ب سـ ن ن ملص ّملط  . مي

تعلق ملادة زاي،  .375 يدات يورشح الوفد الربازيل، ف�  ناءات وا تخطى _ يأن العقود يف بعض األنظمة القانوية قد  ت ت لتقن ث سـ
نا يف أنظمة أخرى ًالقانوية، يف حني ال يكون ذ6  ممك تعاقدةوتعكس املادة زاي. ن ا7ول األعضاء /مل هذا الواقع، وترتك لألطراف ا

بط الع يدات القانويةالضحرية  ناءات وا نقة بني قانون العقود و_ ي لتقت ث  . سـ

تعامل مع  .376 سعي بدأب إىل ضامن ا يا، بل تذكريا قوy برضورة ا ست حكام إلزا يا إىل أن املادة حاء  لوأشار وفد أسرتا ل ي ًل ًً ً م ل
ت ية ا ملاملعلومات ا بوعاتلشخص تعامل مع معلومات ملطعلقة ألشخاص العاجزين عن قراءة ا تلف عن أسلوب ا ل بأسلوب ال  خي
ية القوانني باألشخاص اآلخرين مبوج بقى يسبوعىل . ملعنا تب،  تعارة بعض ا بة ال ثال، إذا ذهب خشص إىل ا تل ا سـ ت لكمل ملك

تب، رس يار ا تعلقة به وأذواقه اخلاصة يف ا ية ا لكاملعلومات ا ت مل خشخص  . يةل

تحدة ا .377 سخة املعد¸ من الويقة ألملوطلب وفد الوالyت ا ية إىل األمانة توزيع ا ثمر لن ئوتوجه إىل الريس . SCCR/22/15يك
سقني  شاور مع ا نسائال إyه إذا اكن يرغب يف ا ملت ل نفص) وفقا ً نه إصدار ورقة معل  ناء، وإذا اكن  باع هنج  ية ا يني  ًاإل م ميك ّ ب ت بغ قلمي

ب�وعة مجملطلب  يةان لا بة، فضال عن سعهيا إىل ضامن حصانة _قرتاح  .يقاألفر ية هذه الر ية للويقة أرادت  ًفا7ول الرا غ ب ث تلع
سخة املعد¸ من الويقة  ثا/ي تقدمت به يف ا  . SCCR/22/15لن

تاجات  .378 تعديالت و_ يقات أو إجات عىل ا ية للويقة ال توفر  يجريy إىل أن ا7ول الرا تنوأشار وفد  ل تعل ث ع ُليت طرحت اسـن
سائل يورأى الوفد أن أفضل طر. ون يوي17يوم امجلعة يف  يع _قرتاحات عىل الطاو¸ إلضافة إىل ا ملقة للميض قدما يه وضع  مج ً
 . اليت مت اقرتاIا

ية إىل  .379 توا ية حتويل الويقة ا تحدة األمر ندا اقرتاح الوالyت ا فقوأيد وفد  ليك ث مل ك نة ا7امئةّ للجويقة معل   . ث

بارة وأعرب  .380 تأكد من أن  سائل املطروحة، وقال إنه غري  ناول ا ها  يا عن انزعاجه من الطريقة اليت يمت من خال عوفد  مل ت مي ل ن ك
هذه الويقة بة  نا بارة ا ية يه ا ثويقة توا سـ مل لع لث شأًومىض قائال إن. فق ب الويقة جاءت عىل شلك اقرتاح  تعلق ث ين صك دويل 
يدات لفائدة األشخاص ا ناءات وا يال لتقت ث بوعاتسـ به أبدى الوفد مالحظة أخرى حول العرضو. ملطلعاجزين عن قراءة ا شـ 

يوية ية واآل ب�ان األفر تا ا سـالرمسي للويقة عىل الرمغ من املالحظات اليت أبدهتا مجمو ل ع ترب الوفد أن اإلجابة مل تكن . يقث عكام ا
ترص عىل الرتكزي عىل  ست جوهرية بل  يريات  ية حىت اآلن، إذ أن ا تقمر ي تغ لض ياغةل ترب مجموعة . لصلغة ا ثال،  يل ا تعوعىل  مل بس

به مع مضمون الويقة  نا ية  متدة و ئات ا هوم ا يق  يد هو املعىن ا7 يت ا ية، ورمبا وفود أخرى، أن  ب�ان األفر ثا سـ ت ي لقص يفل ملف ق ب كيق ملع له
شائكة ا. كلك تدابري األلومن بني األحاكم ا تعلقة  بخرى، املادة واو ا ية،مل نولو جمحلاية ا تفاوض علهيا اليتلتك بدو أن ال جمال  لل    .ي
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ية إصدار ويقة موازية للويقة  .381 تحدة األمر بابوي عن حريته إزاء اقرتاح وفد الوالyت ا ثوعرب وفد ز ث يكمل م ّSCCR/22/15 ،
يةألوسأل إذا ما اكنت هذه ا سمى كذ6 ويقة توا فقخرية  ث ُت   . س

متدة يف .382 ئات ا يق تعريف ا نغال إىل أن  ملعولفت وفد ا ي ب هسـ تط شالك لل يواجه بعض ا يا  ملأفر سـ وأشار إىل أن ا7ول . يق
ية ال تعارض، إلشارة  ناممن املادة جمي، ) 5(إىل الفقرة يقاألفر ساءات، وال سـ� ف�سـتثبدأ املاكفأة يف _ ئات ا ع خيص ا ل ية لهي

نص قوانني ب� شأ ماكفأة حني ال  شلكة هو أن يطلب ب� ا ثري  ترب أن ما  نه ا تللرحب،  ن م ملع يسـ . اكفأةهذه امل املقصد عىل لك
تطرد الوفد قائال، ف� ًوا ية حبد ذاهتا سـ نولو يق تدابري امحلاية ا بغي أال  ج خيص املادة واو، أنه  تك لن تع نف ي يدين إىل  مصنفاذ ا ملسـتف

نه توى العجز أو اإلعاقة ا/ي يعانون  ناسب هلم، وفقا  سق  ميف  سـم ملن بة اإىل أن هذلفت و. ً نص يطابق  سـ ا ن%  80بنل ص لا
ية يف الويقة  ته مجموعة ا7ول األفر ثا/ي اقرت يق نظر . SCCR/22/12ح يق بني وØات ا تو توصل إىل ا نغال ا لومتىن وفد ا ل ل فسـ ل

تاج ويقة تو ثهذه وإ ية بلك ما يف اللكمة من معىنن  .فقا

ترب  .383 بويفارية-مجهورية (وفد فزنويال عوا ل ا ية لكهنا ) ل ية الويقة ويقة توا مسأنه من اخلطأ  ث ث فقسم ّيت كذ6 ألهنا تغطي مجمل ت
ئا مل حيدث بني يويم. مسار _قرتاحات املوجودة بدو أن  ًو شي نني واألربعاء وي  . ن الوفود تدور يف حلقة مفرغةأث _

ية األخرى، وال سـ� ف�ألد اّوأيد وفد أنغوال موقف الوفو .384 يةيقفر نولو تدابري ا متدة وا ئات ا هوم ا تعلق  ج  تك لمبف ل ي ملعي رأى و .له
نة أنه تعني عىل ا للجاكن  يغة ميكن ي ص أن توصل الويقة إىل  توافقأث بل  لن   . ُتق

ية .385 سؤو تحدة إن الوفود وصلت إىل نقطة حامسة وإن علهيا أن ترصف  لوقال وفد الوالyت ا مب ت وأشار إىل أن ا7ول . مل
ثيل _حتاد ا7ويل للمكفوفني ية للويقة تود احلصول عىل بعض الوقت لالج^ع  مبمالرا ث نظامت املكفوفنيع ثيل  م وغريمه من   . مم

سمى الويقة  .386 ية  ثورشح الريس أن الويقة املعد¸ اجلديدة ل�ول الرا ت ع سث ئوطلب الريس إىل . SCCR/22/15 Rev 1ئ
يع أخرى من جدول األعامل، مذكرا بأن شات حول موا نا بارش يف   ëي يقات اليت طرحت حىت اآلن،  ًاألمانة مجع لك ا ض ق ت متعل ب ُ  مل هل

ّبق سوى يويم ي  . معلت

يده ملا أفادت به وأعرب وفد مالوي .387 ية ااي عن تأ بل أليقلوفود األفر شورة حول  سـخرى وطلب إىل الريس إسداء ا مل ئ
تقدم  . لا

ية  .388 رشوع يف  تخيل عن فكرة رعاية الويقة وأخريا ا يا ا ية، و� بارة ويقة توا يجريy أن يمت أوال حسب  معلواقرتح وفد  ث ل ن ث ع لن ً ًً فق
ي نصمسغري ر يني 7راسة ا سقني اإل يا وغريه من ا نوب أفر سق  شارك فهيا  لة  مي ن ن قلي مل يقم  . ج

تقدم يف العمل .389 يا عىل الطريقة اليت اقرتIا الريس  للووافق وفد كولو ئب ية . م ته يف _نضامم إىل ا7ول الرا عوأشار إىل ر غب
 . SCCR/22/15 Rev. 1ثللويقة 

ية ومانة جبمألد _حتاد الرويس عىل أن تقوم اووافق وف .390 يقات يف ويقة ر مسع لك ا ث شة ألتعل نا بدأ الوفود  قن   مادة املوادمت
مية. مادة يجة ذات  يق  نة  يح  يدة اليت  ترب الوفد أهنا الطريقة الو قوا ت حتق ت نح للج ت  . سـع

تان أن .391 ترب وفد  سـوا تقدم لرمغ منهكع يق بعض ا سود القاعة، فقد جنحت الوفود يف  بد ا/ي  ل اجلو ا ي حتقتل ذا اكنت وإ. مل
ها هذا  ية ال ترغب يف حتويل ويقهتا إىل ويقة تفاوض،  حقا7ول الرا ف ث ث تقدم. ع تان خطوتني  للواقرتح وفد  ثل اخلطوة . كسـ تمتو

يد ناءات وا شأن _ ية الويقة اقرتاح صك دويل  ياألوىل يف  ت ب ث لتقسم ث سـ بوعاتقراءةات لفائدة األشخاص العاجزين عن ت أما . ملط ا
تك ية  ثا فاخلطوة ا ن ية وغريها من ل ب�ان األفر يقات اليت تقدمت هبا مجموعة ا نجز حىت اآلن ومجع لك ا يع العمل ا يقون بعدم  ل تعل مل لي تض

ب�ان شأهنا .لا تفاوض  تايل وضع الويقة عىل رشحية يف القاعة وبدء ا يوم ا بوميكن يف ا ل ث ل  . ل
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ية أو  .392 تخلص من أي إشارة إىل ويقة توا يا ا نوب أفر فقواقرتح وفد  يق ثج شرتكةرعال تقدم اليت اقرتIا مية  تربا أن طريقة ا ل،  ًمع
بو¸ تان  مقوفد   . كسـ

بويفارية-مجهورية (ووافق وفد فزنويال  .393 ل ا تقدم) ل  . لعىل طريقة ا

تان .394 يان وفد  ند  سـوأيد وفد ا ب كه ل ّ . 

تحدة ا .395 نص األملورحب وفد الوالyت ا يده  يا عىل تأ تان وشكر وفد كولو ية قرتاح وفد  للمر ي ب مسـ ك  . ملقرتحيك

تان .396 يان وفد  يجريy عىل  سـووافق وفد  ب  . كن

تحدة ا .397 ية اسرتاحة من ألملوطلب وفد الوالyت ا يق15يكمر سامح للمجموعات  يقة  سـ د لتنلل  . ق

 . SCCR/22/15 Rev 1ث سريعى الويقة هوأعلن وفد أوروغواي أن .398

ناءات وائورصح الر .399 شأن _ سمى اقرتاح صك دويل  تيس بأن الويقة  لس تث ب ت قييدات لفائدة األشخاص العاجزين عن سـث
بوعات  .ملطقراءة ا

ترب نصا صادرا عن الريس .400 ئوسأل وفد _حتاد األورويب إذا اكن _قرتاح  ً ً  . سـيع

بقى  .401 يكون امس الويقة اجلديدة وإذا اكن _مس  تان ماذا  سيوسأل وفد  ث سـ  . SCCR/22/15كسـ

سخة األخرية لويقة ا7ول الرا .402 عوأوحض الريس أن ا ث لن يكون ئ ئأما ويقة الريس اجلديدة . SCCR/22/15 Rev 1سـية  ث
 . SCCR/22/16 الرمزفسـتحمل 

ثوعرض الريس الويقة  .403  .SCCR/22/16 Prov.ئ

شات جوهرية حول الويقة .404 نا تان عن تطلعه إىل إجراء  ثوأعرب وفد  ق مسـ  . ك

توى الويقة  .405 شأن  يحات  ثوطلب وفد فرسا تو حم ب ض رشوحات SCCR/22/16 Prov.ن يع ا ل و بارات مج تعديالت وا لعوا ل
شطوبة  . ملا

نني  .406 يقات اليت طرحت يوم _ شمل أكرب عدد ممكن من ا سعي إىل جعل الويقة  ثوقال الريس إنه جرى ا تعل ت ث ُل ل ئ
يةونيوي 20 يف ب�ان األفر يقات مجموعة ا بع  تضمن  يق، ويه  ل تعل لط  . ت

شاشة .407 يا عرض الويقة عىل ا نوب أفر لوطلب وفد  ث يق  . ج

هم مضموهنائوقال الريس إن  .408 باب عىل  يع الوفود، مث _ بوعة من الويقة عىل  سخة  فاخلطوة األوىل يه توزيع  نك مج ث مط  . ن

توى الويقة مع أعضاء ا<موعة ء .409 شة  نا سة العامة  يق ا ثوطلب وفد فرسا  حم ق مل جلل تعل  . ن

يجريy عرض الويقة عىل  .410 ثوطلب وفد  نصةن شاتملا نا يل ا ق  مل  . لتسه

هم جوهر الويقةئوقال الريس أن عىل الوف .411 ثود   . ف
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شاشة .412 يد عرض الويقة عىل ا يق، انه من ا يا، مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا ترب وفد سلو لوا ث بلط ن ملفع ل وقد يكون . في
ها من الويقة بت يف موا ية  متع ا<موعات اإل ثمن الرضوري، إىل حد ما، أن  لل قفمي قل  . جت

يا إىل أن الويقة  .413 نوب أفر ثولفت وفد  يق ب�ان  SCCR/22/16 Prov.ج هامات مجموعة ا شلك أسايس إ لتضمن  ب ست
ية هاماهتا. يقاألفر تقدمي إ تاح الفرصة لوفود أخرى  سو بت  . س

ترب وفد فزنويال  .414 بويفارية-مجهورية (عوا ل ا شاشة ) ل لأن عرض الويقة عىل ا نقاشث نذر بإطا¸ أمد ا لقد   . ي

ترب الريس أن  .415 ئوا شاغلع شغل ا لا هم الويقة للحمك عىلل ث هو  يع األفاكر أم الف يهتا  مجل  ية شفافة . تغط بغي أن تكون ا لعملو ني
 . وواحضة وشام)

تضمن الرؤى اليت عربت عهنا ا7ول األ .416 تان أن الويقة  تورصح وفد  ث شأن الويقةكسـ ثعضاء  ياب أية. ب  رؤى غويف 
ية بار الويقة ويقة ر مسأخرى، ميكن ا ث ث  . عت

ّوبه وفد _حتاد األ .417 توحإود أعربت عن ورويب إىل أن عدة وفن سح ا<ال أمام إجراء نقاش  ها لعدم  مفبا ط ّوأيد الوفد . فح
نقاش  تح ب ا يا إ�حة الفرصة  يا وسلو نوب أفر لاقرتاح  لفن يق تحقق من أنه يعكس مالحظات ورؤى فيج للحول نص الريس  ئ

ية ب�ان األفر يقمجموعة ا شاشة عىل أن يد. ل ُومىض قائال إنه ميكن عرض الويقة عىل ا ل ث يةً يقات إضا ندوبون  فيل ا تعل  . بمل

تعداد .418 سـوعرب وفد الربازيل عن ا  .  امليض يف _قرتاح ا/ي تقدم به _حتاد األورويبهّ

ية والربازيل .419 يقوأيد وفد بردوس الرؤى اليت عربت عهنا مجموعة ا7ول األفر ّ ّ . 

يده اقرتاح مجموعة  .420 ب�انيوأعرب وفد إكوادور عن تأ ية ا/ي أيدلا ّ األفر  . ه _حتاد األورويبيق

يةSCCR/22/16 Prov.ثورأى وفد الصني أن الويقة  .421 شات  نا شلك أساسا  بل ميكن أن  ق مل مسـتقت ً ّ . 

نص عىل  .422 ية اقرتاح عرض ا تحدة األمر لوأيد وفد الوالyت ا يكمل نصةّ نة، يف مرح) ما، وبعد _سـ^ع إىل . ملا للجوميكن 
شاورات غري ر تقل إىل  يقات، أن  ميع ا ت تعل نمج يني ل سقني اإل ميية مع ا ن قلمس توصل إىل مل ية ا لوعضوين آخرين، يقودها الريس  بغ ئ
متده نة ا/ي  ية شلك نص ا سـنعويقة ر للج ت مس  . ّث

ها  .423 شة الويقة عىل الفور بعد عر نا تني إىل  ية و_حتاد األورويب ا7ا ب�ان األفر ند مداخليت مجموعة ا ضوأيد وفد ا م ثيق ق ي ل عه ل ّ
شاشة  . لعىل ا

يص بعض الوقواقرتح وفد _ .424 تلف الوفود اليت تقدمت تختصحتاد األورويب  ميي ومع  توى اإل يق عىل ا خم  سـ قلسـ مل للتن
قرتاحات . 

بويفارية-مجهورية (واقرتح وفد فزنويال  .425 ل ا نقاش) ل بدء  لاع^د الويقة أوال كويقة معل مث ا ل ث  . ًث

شاش .426 يق عىل الويقة املعروضة عىل ا لودعا الريس الوفود إىل ا ث لتعل  . ةئ

بدأ الفقرة  .427 يان أن  تواقرتح وفد ا نحو اآليت3ل باجة عىل ا ل من ا7 ية ومرونة: "ي شدد عىل أ مهوإذ   ...".ت
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ند  .428 بارة لهواقرتح وفد ا بدل  عأن  تس ُ يفي "ت برص ضعاألشخاص  بوعاتلا الواردة يف " ملطواألشخاص العاجزين عن قراءة ا
رس"امجل) األخرية من تعريف  سق  ّسخة يف  مي ن يدين"بعبارة " ن  ". ملسـتفاألشخاص ا

نو .429 يا،جوطلب وفد  ية، يقب أفر ب�ان األفر يق مس مجموعة ا شاشةل تعديالت عىل ا هار ا لأن يمت إ ل  . ظ

ئة ا .430 لهيوحتفظ وفد سورسا، يف موضوع ا ي بار3ملعمتدة، عىل الفقرة ّ ساب بين أنه عت، ال تخدام احلمك عىل  حغي عدم ا سـ
يدين من الصك  . ملسـتفاألشخاص ا

بارة ولفت وفد ا .431 بدال  بغي ا عند إىل أنه  س ي ته ن ية"ل هام الر ئيسـا متدة بلكمة " مل ئة ا ملعيف تعريف ا شطة"لهي  ". نأ

ند، قال  .432 يق وفد ا هوردا عىل  لتعل ية إً تحدة األمر يكوفد الوالyت ا يقات عىل مل تعديل املطلوب ورد أسفال يف ا تعلن ا لل ً
يث ورد يف الفقرة األوىل ما ييل تعديالت املقرتحة،  حا شطةسا: ل ية أل هام الر نبدال ا ئيسـ مل بدء يف وضع وفد الواعرتض . ت لشدة ا ب

نص نة هبذفإن بدأ. لأقواس يف ا يق أياللجت ا تعد أكرث فأكرث عن إماكية  حتق اإلجراء،  نب تاجئ ملموسةسـت لويس يف ذ6 أي . نة 
سعى إ يدين ا/ين أطلق هذا ا ملنصاف حبق األشخاص ا ُ هم، أال ومه املكفوفون وملسـتف ضأل برص ووعيفجل برصيةذوول ا  . ل اإلعاقات ا

ية .433 ب�ان األفر يا، مس مجموعة ا يقوطلب وفد  لن شأن ويقة الريس الواردة يف الرمق كي ئ، إيضاحات  ث . SCCR/22/16 Provب
يكام نوه وفد سورسا،،  من املادة ألف3أن الفقرة الوفد ورأى  ها ّ شلك واحض أو حذ ية وطلب رشIا  ففقرة إشاك ب  . ل

ثل املرح) ائوأوحض الر .434 شاغل الوفود ومجع آراهئا، عىل أن  يع  ية اإلحاطة  هدف من ا متيس أن ا م جبم تلعمل لالحقة يف حماو¸ ل
يح ا بلألضتو ها يف ا تقمور أو تعد نة هذا اإلجراء، ف. ملسـيل بع ا للجوإن مل  ها سوى ولتت متخض عن  ثن  معل يفةيقي واملطلوب هو . خمة 

نص، ل شعر الوفود الرياح إزاء ا لأن  ت نه لك الرضت ية  يس لرضورة أن تكون را عكن  ض  . ال

بارة  .435 شأن  يح  تو يان بعض ا عوطلب وفد ا ب ض ل متدة"ل ئة ا ملعا يدين ". لهي ية احلصول عىل ثقة ا تفوسأل الوفد عن  سـيف ملك
متدة  ئات ا ملعوساءل إذا اكنت ا ي بل احلكوماتلهت قمتد من   . ُتع

بارة  .436 نغال، إلشارة إىل  عوقال وفد ا ئة ا"لسـ ملا ية ا" عمتدةلهي توyت ا بان  نة أن تأخذ يف ا لكإن عىل ا من سـ سـ لتللج م ثرية حل
ب�ان، ف� باين يف بعض ا لا تحديدلت نقطة  ل خيص هذه ا شمل إشارة إىل . ل يع هذه الفقرة  ترب الوفد أنه من الرضوري تو توا سـ لع

ئات هة املوجلة اع^د هذه ا لهيا ناءات وا. جل لتواقرتح الوفد، إلشارة إىل _ نص بوضوح عىل سـتث نظر يف إدراج حمك  ييدات، ا ل قي
ية والوسائل وا بل ا لعملأنه يعود للك طرف حتديد ا ئة لسـ للهيرشوط اليت ميكن مبوجهبا  بن تعمل بصفة قانوية وناء عىل هذه أل ن

نظامت. ثالويقة بكة من ا ملورأى الوفد كذ6 أن اإلشارة إىل  يد الوطين، تطرح كذ6شـ شالكلصع عىل ا مل عددا من ا ، وال سـ� ً
تعلق خلصائص املطلوبةف� نص، زادت حظوظ توافق. ي  لوخمت الوفد قائال إنه لكام زاد وضوح ا يه ا7ول األعضاء آراءً  .عل 

ترب وفد إيران  .437 ية-مجهورية (عوا نص معاهدة ملزمة )م اإلسال بغي أن يكون ا لأنه  بارة . ني بدال  بغي ا عكام  س تي  دو¸"ن
تعاقد"بعبارة " عضو ترب الوف. "مطرف  يعوا بارة يسـتطد أنه لن  بول  بعع ا يع ا7ول " دو¸ عضو"لق شمل  مجألنه من الرضوري أن  ت

بو ويس  لاألعضاء يف الو نةجمرد طرفي  .معيّ يف معاهدة 

438.  yندالرأيّوأيد وفد سور نه وفد ا ه ا/ي عرب  لع ّ. 

يا، مس  .439 نوب أفر يقورصح وفد  يةوعة مجمج ب�ان األفر يقا يقاته حول تعريف ا7ول األعضاء، أنه ل تعلتفظ   . بحي

ية إىل وفدي إيران  .440 تحدة األمر يكوتوجه وفد الوالyت ا ية-مجهورية (مل تربان أن تعريف )م اإلسال يع وسورy سائال ملا  ً
شلكة  . ما7ول األعضاء 
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بويفارية-مجهورية (فزنويال واقرتح وفد  .441 ل ا شات) ل نا بدء  يقات من دون ا قمجع ا مل ل  . لتعل

ية-مجهورية (ّورصح وفد إيران  .442 بعد من نطلن أنه )م اإلسال تعريف ألن ب�ه  بول  يع ا ت  ُسلق ل يتط سسـ  . اق املعاهدةي

يةّردو .443 تحدة األمر يك وفد الوالyت ا بويفارية-مجهورية (فزنويال  عىل وفد مل ل ا تفاوض) ل ية ا نوي إطا¸ أمد  لبأنه ال  معل . ي
يقات جديدة  ثار  تعلوقال إنه من املمكن، حني  سائلت شأهنا محول   . بغري واحضة األساس، تقدمي اإليضاحات الالزمة 

بب و وسأل .444 يان عن  سفد ا تعاريفل ية برن يف الفقرات األخرية من ا لعدم إدراج إشارة إىل اتفا  . ق

ترب وفد .445 بعاد أي ب� من نطا ه أنة سوريعوا تبغي عدم ا سن  .  املعاهدةقي

ية  .446 بو أو أعضاء اتفا شمل ا7ول األعضاء يف الو تا إىل أن ا7ول األعضاء ميكن أن  يان وفد سورy، ال ند  قوأيد وفد ا يف ت ب ًه ل ّ
 . برن

يزي بني حق املؤلف واحلقوق ا<اورةواقرتح .447 نغال ا مت وفد ا لسـ بارة . ل ية األشخاص العاجزين صدقبعوسأل عن املقصود  ن 
متدة ئة ا ياق تعريف ا بوعات الواردة يف  ملععن قراءة ا ي سـ  . لهملط

يان أن يمت نقل الفقرة  .448 ند 4لواقرتح وفد ا ساق 2من الفقرة ) ب(كب من املادة جمي وإدراØا   . مع املادة دالت لغرض _

ثاين من  .449 سطر ا ند إىل ا لوأشار وفد ا ل بارة  ،من املادة دال) 2( الفقرةله بدال  عواقرتح ا نسق "بعبارة " نسق خاص"تس
 . "ميّرس

همه هو أن الفقرة  .450 فولفت وفد سورسا إىل أن ما  يار أدىن) 1(ي شري إىل  معمن املادة جمي   . ت

ية ووافق وفد  .451 تحدة األمر يكالوالyت ا رسعىل امل سق ا شأن ا ند  ّيح ا/ي اقرتحه وفد ا ي ل ملل نل ب ه  . تصح

يهنا عىل ) 5(وأبرز وفد _حتاد األورويب أن الفقرة  .452 نص ا7ول األعضاء يف قوا متل عىل إماكية أن  نمن املادة جمي  ت ن تشـ
يدات ناءات وا يماكفآت مقابل _ لتقت ث ساءل. سـ نظام،  يهنا عىل هذا ا نص يف قوا ب�ان  توإذا اكنت بعض ا ل ت  الوفد ملا تريد بعض نل

 . الوفود حذف هذا احلمك رصاحة

يان إىل أن .453 لونوه وفد ا متدة يف ب� آخر أو أن فهم  هّ ئات  متدة يف ب� ما لصاحل  ئات ا ناول معل ا معاملادة دال  يملع ي هت له ت
ب� اآلخر يدين يف ا للصاحل ا ب�. ملسـتف نفات املوجودة يف ا لوسأل الوفد ما إذا اكن جيوز تصدير ا رس وفقا ملص سق  ً األول يف  ّ مي ن

يه متدة  ئات  ب�، إذا مل يكن من  فلقانون هذا ا مع ي يق املادة دال. هل ب� األول غري ملزم  بويرجع ذ6 إىل القول بأن ا  . بتطل

ترب .454 يا جدا، رمبا يفوق املعايري الواردة يف  من املادة 2الفقرة  أنيوفد سورسا  عوا يارا عا ثل  ًهاء  ًً ل مع بو مت بمعاهدة الو شأن ي
يل الصويت شأن األداء وا بو  سجحق املؤلف ومعاهدة الو ب ياطي  .لتي نص عىل مالذ ا تهو  حي يه بعدف  حماو¸ إجياد لميكن اللجوء إ

برص واملكفوفني، ال . حل مع أحصاب احلقوق يفي ا سري نفاذ األشخاص  هدف من هذا الصك هو  لإن ا ضع تي قرتح أن  وا.تعسريهل
يةغيف "عبارة تضاف يف بداية احلمك  بارة "عياب أية تدابري طو ثل سورسا يمن شأنه أن  ما، "عىل األقل"ع أو  ب�ان  يسمح  م ل

متدها واملطابقة مل تفاظ ملعايري اليت  تع_ يل الصويتح شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  سجعاهدة الو ب ي ب  .لتي
ُ قد  تكريس سابقةرفضهوأعرب الوفد عن  ناي ثند إلهيا يف _ تت يةسـس يدات ا بلءات وا تقي سـتق   . ملل

455. ًولفت وفد _حتاد األورويب إىل أنه طرح سؤ_ مل يلق جوا َ تعلق ملادة هاءفهو اكن قد سأل، ف�.  حىت اآلنً  عن ،ي 
بارة  ها"حق املؤلفمن دون احلصول عىل ترصحي من صاحب "عمغزى إضافة  ية  مية إضا ل، مبا أن ال  ف  . ق
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تخد .456 ند أن  سـوطلب وفد ا ُه ي نوان الوارد يف املادتني ل شأن حق املؤلف 11لعم يف املادة واو نفس ا بو  ب من معاهدة الو ي
يل الصويت، أي 18و شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب ية" لتي نولو تدابري ا تعلقة  ج_لزتامات ا لتك ل  ". مل

ترب  .457 ية-مجهورية (إيران وفد عوا ية من )م اإلسال ثا ن أن الفقرة ا يا عىل الفقرةل ًاملادة واو تدخل رشطا إضا  األوىل، ورأى أن فً
ية  . فالفقرة األوىل اك

ناءات  .458 نصل أحصاب احلقوق من _ تحا¸ أن  نص عىل ا يث  ياغة بدي) للامدة زاي،  ند  ثواقرتح وفد ا تت ي سـ ت حب ص سـه ل
نص علهيا املعاهدة يدات  توا  . لتقي

ية-مجهورية (ّوأيد وفد إيران  .459 ند خبصوص املادة زاي)م اإلسال  . له _قرتاح ا/ي تقدم به وفد ا

لوسأل الريس إذا اكنت ا .460 يع اآلراء اليت عربت عهنا الوفود ئ ّنة ا7امئة جاهزة الع^د الويقة، نظرا إىل أهنا تغطي  مج ث ًلج
تلفة  . (ا

يقات .461 يع ا بان  نقح يأخذ يف ا توىل الريس إعداد نص  ية أن  تحدة األمر تعلواقرتح وفد الوالyت ا مج سـ ي لمل حل ّ م ئ  . يك

نة الويقة  .462 متد ا ثواقرتح الريس أن  للج تع ية.SCCR/22/16/Provئ ملسـتقبل أساسا للمفاوضات ا ً . 

َئ) اليت طرحت، مل تلق األًعددا من ولفت وفد _حتاد األورويب إىل أن  .463 ُ بقى الويقة ويقة سـ ثأية إجات، واقرتح أن  ث ت
 . ئمن الريس

ئا إىل أن ير�ح  .464 ئا  ًوقال الريس إنه ميكن تعديل الويقة  يً ي شئ ش يعلها فث  . مجلا

تحدة  .465 بار الويقة ويقة من الريسملورصح وفد الوالyت ا ية بأنه يف الوقت الراهن يفضل ا ئاألمر ثيك ث عت ّ . 

ية ويقة من الريس .466 بقى الويقة احلا نقحة، عىل أن  ئووافق الريس عىل إعداد ويقة  م ثئ ل ث ت  . ث
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بث ههههييييئاتئاتئاتئاتحامية حامية حامية حامية  بث  ا بث  ا بث  ا     ) ) ) ) �بع�بع�بع�بع((((لللل ا

شه ا7ول األعضاء .467 نا رشوع خطة معل  يا أنه در إىل تقدمي  نوب أفر قأعلن وفد  لت م يق للذكر أن او. ج متدت ّ عنة ا7امئة ا ج
ناول األثر _ج2009يف مايو  يات تدعو إىل إجراء دراسات  تت تو بث^عي ص نة إشارات ا تصادي لقر ل_ ص شفت تg . ق كو

بث يف أحناء العامل شـىت بة لقطاع ا شلك معض)  نة اإلشارات  نة أن قر سابقة  لا7راسات اليت ُعرضت يف ا7ورة ا سـ ت ص للج لنل ّ .
برية ُوخصصت  بت يف اخلطوات كموارد  نة ا تعني عىل ا ية، و ية واج^عات إ سأ¸ يف إطار حلقات درا شة هذه ا لنا للج ي مي سـ مل ق قلمل

ب) يان ا/ي أد. ملقا لبومىض قائال إن ا هر وجود أد¸ ىلً ندا  يوز ُيظبه وفد  يل نةن رشوع خطة العمل يف . ص عىل القر مويأخذ 
بان  برية اليت رصفت يف حلسـا ُاملوارد ا شات القامئة عىل لك نا بث، وهيدف إىل تعزيز تركزي ا سأ¸ ا شة  نا ية  نوات املا قا مل ل م ق مل ض لسـ

تاجئ  رسيع العمللنا سامهة يف  توا نة ا7امئة فريقا . مل رشون  ية وا ثا شئ ا7ورة ا رشوع خطة العمل يقرتح أن  ًوأفاد أن  للج ن ل لعن ت م
يا حبامية  ًعامال  معن بث هيئاتً شاء هذا . لا هدف من إ نويكون ا رشوع املعاهدة اخلاصة حبامية ل شأن  مالفريق إجناز املفاوضات  ب

بث،  هيئات ية العامة يف للوالية اليت حددهتاوفقا لا بو. 2007 عاممجلع ا يع ا7ول األعضاء يف الو تح عضوية الفريق العامل  يو مجل . تف
ية، شلك أساسا للمفاوضات تا يا إىل أن الو�ئق ا نوب أفر ًولفت وفد  ّ ت ل ل يق يا اقرتاح : ج نوب أفر يقوفد  ثالويقة الوارد يف ج

ندا الوارد يف الويقة SCCR/22/5 رمق ث؛ واقرتاح وفد  يان الوارد يف الويقة SCCR/22/6ك ث؛ واقرتاح وفد ا ل
شأن حامية SCCR/22/7 رمق رشوع املعاهدة  نارص  ب؛ و ية الوارد يف بلا هيئاتمع شاورات غري الر مسث، ا/ي أعده ريس ا مل ئ

سة أyمأشارو. SCCR/22/11ثالويقة  تكون من  مخ الوفد إىل أن املدة املقرتحة لعمل لك فريق عامل   . سـ

شأن  .468 ند بعض اإليضاحات  بوطلب وفد ا نص اقرتاحله شة ل ا نا قاملعروض  يا، للم نوب أفر يقا/ي تقدم به وفد  وا/ي ال ج
متدت ون عشلك ويقة قانوية ا ن ث نة ا7امئةوي سة عامة  للجشت يف  جل  . ق

نو .469 جوذكر وفد  تقدمي اقرتاحاتّ رشين دعوة  يا بأن ا7ول األعضاء تلقت خالل ا7ورة احلادية وا لب أفر لع ند انقضاء . يق عو
تقدمي _قرتاحات يف األول من مارس  ه) احملددة  لا يا 2011مل نوب أفر نة سوى ثالثة اقرتاحات تقدمت هبا  تمل ا يق، مل  ج للج تسـ

ندا، عىل الرمغ من أن  يان و كوا يع ا7ول األعضاءمعلية تقدمي _ل توحة أمام  مجقرتاحات اكنت  وإن اكنت خطة العمل مل . مف
ُ يةت ـي تعرض أفاكرا حول  ية،  يفمتد بصف ر كه ً ف مس ية دفع  ع وأشار الوفد إىل أن ا7ول األعضاء مدعوة إىل اإلدالء . ًقدمالعملا

رشوع تعديل ا ملقرتاحاهتا   . ل

ية قدما  .470 يف ميكن دفع ا ند  ًوساءل وفد ا لعمل ك ه يةلت  . مسعىل أساس أوراق غري ر

تربا أن خطة العمل  .471 نغال الوفود اليت قدمت اقرتاحات،  ًوشكر وفد ا مع ًشلك اقرتاحا جديرا اله^ملسـ ً ّ لكنه لفت إىل . ت
ند إىل يغة معاهدة  بغي أن تكرس إلعداد ويقة يف  ثري من العمل قد أجنز يف هذا املوضوع، وأن املرح) القادمة  تأن ا ن سلك ص ث تي ّ 

سابقة_ ثالثة األخرية، إلضافة إىل _قرتاحات ا لقرتاحات ا توح العضوية،  وأشار الوفد إىل أن الفريق ال.ل يكون فريقا  مفعامل  ً سـ
ثل ميكن ألي و سامه يف مع� ا متفد أن  يغة معاهدةبملي  . صشلك أسايس يف إعداد نص يف 

ثال .472 يا متزي  نوب أفر بوقال وفد _حتاد األورويب إن اقرتاح  ّ يق نصج هدف واجلدول الزمين وا نارص، يه ا لثة  وجاء . لع
يه الكفاية نص املقرتح مل تكن واحضة مبا  يعة ا هدف واجلدول الزمين، لكن  شأن ا يقا جدا  ف_قرتاح د ل لق ب طب ً وأشار الوفد إىل . ً

شمل _قرتاحات اليتا ية جعل الويقة  يح  سائل وتو شة لك من هذه ا نا تحلاجة ملزيد من الوقت  ث ض مل ق سابق، كيفمل ل قدمت يف ا ّ ُ
ًويس فقط _قرتاحات اخلاصة اليت ُعرضت مؤخرا  .ل

يوية، .473 ب�ان اآل تان، مس مجموعة ا سـوشكر وفد  ل نوب أفر كسـ يوفد  باهقيا عىل تقدميه _قرتاح ولفتج  احلاجة  إىلنت _
ته نا متكن الوفود من دراسة _قرتاح ومواص)  قشـملزيد من الوقت  م ورة توفري املزيد من اإليضاح حول وأعرب الوفد عن رض. لت

ها وفد ثوضع الو ياضيقة اليت عر يقنوب أفر يقات ج ية إدراج ا لتعل، وسأل عن  نة يف الويقةكيف ثاليت أثريت داخل ا وقال وفد . للج
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توجه حنو اع^د املنيجريy إن الزمخ يكرب جتاه إجناز توارخي واخلطوات املطلوبة  تطلع إىل ا لل املفاوضات، وإنه  ل ترب . عاهدةي عوا
شلك واحض نة  توفري اإلرشادات وحتديد _جتاه ا/ي تذهب إلهيا ا يدة  يجريy خطة العمل خطوة  بوفد  للج ل   .جن

يان _قرتاح ا/ي تق .474 لوأيد وفد ا يال مضمون خطة العملّ ته  يا وعرب عن مرو نوب أفر حدم به وفد  يق نج ّ . 

تعدي .475 يا خطة العمل رشط إجراء بعض ا لوأيد وفد  ني ك يت إىل تقدمي . الت علهياّ عوذكر الوفد بأن ا7ول األعضاء د ّ
هدف من _قرت.SCCR/15/2/Revث غري الويقة اقرتاحات شالك، واكن ا بعض ا بت  ل، إذ أن هذه األخرية  ملب ب احات تسـ

سائل يح بعض ا ملاجلديدة تو يان وفّوأي. ث اخلاصة إلضافة إىل ما جاء يف تg الويقة احملددةض يا  بد وفد  ني يانك  . لد ا

تخدامه .476 رشوع نص ميكن ا ياغة  يدا  ندا إن خطة العمل شلك هنجا  سـوقال وفد  لص ت مك ً مف ً سأ¸ . ّ يقاته عىل  موركز الوفد  تعل ّ
بوّاجلدول الزمين وذكر بأن العديد من الوفود  يف مجة حلضور اج^عات الو سافات طوي) وحتملت تاك يقطعت  ل ويرتتب عىل . م

نفص) يةماقرتاح عقد اج^عات  يف رصف موارد إضا ف يف  واقرتح أن ترفق ا7عوة إىل اج^عات الفريق العامل 7عوة إىل . جن
ها نة ا7امئة أو لزتامن  نة ا7امئة وأن تعقد بعد دورة ا معاج^عات ا للج شأن متويل . ُللج يق  متكن الوفد من اإلدالء بأي  بومل  تعل ي

 . ا7ول األعضاء

نةووافق وفد _حتاد األورويب  .477 نص املعروض عىل ا شأن ا ندا الرأي وطالب ملزيد من الوضوح  للجوفد  ل ب  . ك

ية فتول .478 تحدة األمر يك وفد الوالyت ا ياإىل مل نوب أفر يقأن الويقة اليت تقدم هبا وفد  ج شلك Øدث  ّ ًبارا، وشاطر وفدي ًا ت ّ ج
يال آ�ر عقد اج^عات  ندا أوجه القلق اليت عربا عهنا  ح_حتاد األورويب و ية عىل املواردك وأشار الوفد إىل رضورة معاجلة . فإضا

سأ¸ ناسب،ملهذه ا تحق اه^ما مالمئا ملعاجلهتا عىل حنو  ند واليت رأى أهنا  شاغل اليت عرب عهنا وفد ا م كام أيد ا ً ً سـ ه تمل ل ّ ّ . 

بو مساعدولفت  .479 ند إىل القرار ا/ي املدير العام للو باه وفد ا ها لن نة ا7امئة خبصوص  اختذته ا7ورة احلادية وايت للجرشون  لع
يث أشارت يف الفقرة هيئات بث،  ح ا يغة معاهدةتكون، إن أمكن،  إىل اقرتاحات 4ل  _قرتاحاتكن ت مل ن /ا، فإ.صيف 

بارها يغة معاهدة، ميكن ا بل األول من مارس يف  تاملقدمة  عص نظر ألن ا7ول األعضاء ذكرت ق ورشح الوفد ". إن أمكن"لل قاب) 
تقدم يف العمل كذ6 أن أما توجب علهيا دمع ا ها يف وضع صعب، مبا أنه  بو جتد  لنة الو ي ية حمدودةمبنفسي  لكن الوفد أعرب .نزيا

شات نا تقدم يف ا يل ا ته  قلرمغ من ذ6 عن  مل ل ه تسن  . ي

تخ  .480 يان جديرة اله^م وميكن ا ندا وا يا و نوب أفر سـوأعلن الريس أن _قرتاحات اليت تقدمت هبا وفود  ل ك يق ج  اداùئ
ّقد تعدكأساس ألي نوع آخر من الو�ئق،  بلُ توحة من أشاكل الو�ئق. ملسـتق يف ا بار ذ6 قامئة  تعني عدم ا مفنه  تلك ّوذكر . عي

ية ُعقدت يف أبريل  شاورات غري ر مسالريس بأن  م  . 2011ئ

يا عىل  .481 نوب أفر يقووافق وفد  ندا ج كيان وفد  يه إىل ب نة ا7امئة امجلع بني دورات الفريق العفا/ي دعا  للجامل ودورات ا
يف الواقعة عىل عاتق الوفود تاك لللحد من ا  . ل

ية العامة  .482 ثالثني  ثالثني والرابعة وا ثة وا ثا نة إىل أن القرارات اليت اختذت يف ا7ورتني ا باه ا ند ا للجمعولفت وفد ا ل ل ل ل للج ن ته ل
شأن حامية حقوق  نص عىل ا7عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس  بو اكنت  بللو ت بث وفق رشوط حمددةيئاتهي ثل . ل ا هدف  يمتواكن ا ل

شأن حامية  بو  تفاوض عىل معاهدة للو بيف ا ي بث، مبا يف ذ6 هيئات ل بث هيئات لا بيللا ُواكن مقررا أن حيرص  .، وإبراùالكا ً
بث هيئات نطاق املعاهدة حبامية  بث هيئات ولا يديلاكبللا شلك الويقةُاتفق عىلكام . لتقل ملعىن ا ث أن    SCCR/15/2ّت

يع ا7ول األعضاء تقدمي اقرتاحات خالل املؤمتر ا7بلومايس_قرتاح األسا مجليس، علام بأنه حيق  وأشار الوفد إىل وجود حاجة . ً
توصل إىل إبرام معاهدة رسع ا لخلطة معل  ّ  .ت



SCCR/22/18 
67  

 

يا أن مصري .483 نوب أفر يقورصح وفد  نة وأن األمه اآلن هوSCCR/15/2ث الويقة ج  اع^د خطة للج هو اآلن يف يد ا
بار . العمل  . قامئة الو�ئق املقرتحة قامئة غري شام)عتولفت إىل أنه ميكن ا

يا  .484 يامبوشكر وفد زا نوب أفر يقوفد  بث، ج شات وا نا يدة ل�فع قدما  سامهة  تربا إyه  رشوع خطة العمل  ل عىل  ق مل م ًمع مف ً م
هوما أن الحئة _قرتاحات غري شام) ًعىل أن يكون  يةوأعلن الوفد. مف رسيع ا يده اع^د خطة العمل  لعمل عن تأ  . لتي

تاجئ ا7ورة احلاد .485 ند وقال إن  يان وفد ا ساعد املدير العام بصحة  نوأقر  ه ب لم نة ا7امئة أشارت إىل الويقة ٍيّ رشين  ثة وا للج  لع

SCCR 15/2 Rev.رشوع معاهدة جديد، فضال عن _قرتاحات األخرى، كأ ًساس إلعداد   . م

بو عىل رشIا هند أملوشكر وفد ا .486  .  يف خطة العملنوعن إماكية إدراØا Rev 15/2.ث الويقة توساءل عن وجوديانة الو

شري حتديدا إىل الويقة  .487 بو بإضافة نقطة جديدة إىل خطة العمل  ثوكرر الريس _قرتاح ا/ي تقدمت به أمانة الو ت ًي ئ
SCCR/15/2 Rev. 

يان ا/ي أدىلوأشار  .488 ند إىل ا بوفد ا له ية-مجهورية (ان إيروفد  به ل يه إىل عدم احلاجة ألن تقوم  ا)م اإلسال ف/ي أشار 
نة ا7امئة وفقا للهنج القامئ عىل اإل بو مبراجعة الوالية اليت أولكهتا  ية العامة للو ًا للج ي يديمجلع ناها ا تقلشارة  ولفت الوفد إىل أن i . لمبع

تخطى خمالف يفرأي  ت هذا الصدد، نظرا إىل أن _قرتاحات املدرجة يف خطة العمل املقرتحة  ية العامة ً ندهتا ا مجلعالوالية اليت أ سـ
نة  . للجإىل ا

شأن حصة الوالية .489 ند دواعي القلق  شاطرته وفد ا ية عن  تحدة األمر بوأعرب وفد الوالyت ا ه م لمل وطلب الوفد . يك
شأن الغاية احملددة من الويقة  ثإيضاحات  شاورات والفريق العاملب بعاد الوفو. ملإلشارة إىل ا بب ا ساءل عن  تكام  سس د غري ت

ية من الفريق العامل تعلقة . ماحلكو ند إىل الفريق العامل والية إجناز املفاوضات ا ملوأعرب كذ6 عن قلقه إزاء إماكية أن  سـ تن
ملوضوع املطروح . 

ية .490 تحدة األمر يقات اليت أدىل هبا وفد الوالyت ا يده  ند تأ يكوأعلن وفد ا مل تعل ي لله  . ل

يا أن خطة العمل .491 نوب أفر يقوأوحض وفد  شريا مرشوع يه ج شات،  نا ي) ل�فع قدما  ية بل كو ً، ومل تقدم كويقة هنا م ق مل سـ ئ ًث
يةإىل أنه ميكن  سفر الوفود مرات إضا يا  نة ا7امئة، تال فعقد اج^عات الفريق العامل لزتامن مع دورات ا لف هدف . ًللج للكن ا

يا ندة إىل نص، متا شات  نا ًالرييس من خطة العمل يمكن يف إجراء  شـ س تق م نة يف دورهتا احلادية  مع مئ متدهتا ا تاجئ اليت ا للجا عن ل
رشين ية يف الفريق العامل، علام بأن القرار . لعوا نظامت غري احلكو شاركة ا بب ا/ي دفع الوفد إىل عدم اقرتاح  ًوهذا هو ا م ملس م ل

شأن يعود إىل ا7ول األعضاء ترب الوفد، إلشارة إىل والية الفريق ا. لالهنايئ يف هذا ا يقع عىل عاتق اعوا للعامل، أنه  جنة لسـ
بة تقدم الفريق العامل ومع�  . قا7امئة مرا

ية-مجهورية (وفد إيران ورأى  .492 نظر لويقة )م اإلسال يمت ا يغة املعاهدة  شات مل تصل إىل مرح)  نا ث أن ا ل ل ص ق . مادة مادةمل
ية باع خطة معل إلجناز  رسيع العمل أو ا ية العامة بل إىل  ترب أن ال حاجة إىل تعديل قرار ا معلوا ت مجلع تفاوض اليت بدأت يف تع ل ا

بو عام   . 1997يالو

ند عن عدم ارياحه خلطة العمل املقرتحة .493 توأعرب وفد ا ندهتافالوالية اليت . له ية العامة سـأ تعلق 2007 يف عام للجنةمجلع ا ت 
تلهيئات حبامية حقوق  شات و�ئق  نا ناول ا  ëي يدي،  ناها ا بث وفقا لهنج يقوم عىل اإلشارات  خما ق مل ت تقل مبع تل ب ل ثري بطريقة ً تفة 

بارشة إىل مبارشة أو غري  بث املزتامن أو م بث عرب اإلنرتنت أو ا ل ا باكت احلاسوبل بث هذه ال .شـإعادة اإلرسال عرب  ل وطرق ا
يدي ناه ا تقلندرج يف إطار الهنج القامئ عىل اإلشارات يف  مع هدف من حامية . لت بث من خالل الهنج القامئ عىل هيئات لواكن ا لا
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تخدام غري شارات ملاإل نع _ يدي،  سـعىن ا متقل بث وخالiاملرخصل بل ا ل لإلشارات  نةلكن أي . ق لمحتوى بعد بث ل صقر
هور  بل ا بال من  مجلاإلشارة ا(صصة لال ق توى ال حق حل تعترب انهتااكسـتق بثهيئةحملق صاحب ا نة غري املرخصة . ل ا صفالقر

ية من دون إذ باكت ا بث عرب ا شمل إعادة ا بللإلشارة  شـ ل لكت ية اإليصال املذكورة أعالهل يص يف  معلن أو تر ناك طرق عدة . خ هو
نة اإل شفري مزورة صلقر تخدام أØزة  تضمن ا تشارة  سـ بثت نة ا لوقر يدي. ص نة حتصل ملعىن ا يع أشاكل القر تقلو ص وال ميكن . لمج

باكت احلاسوب يف الهنج ا بث املزتامن أو إعادة اإلرسال عرب  بث عرب اإلنرتنت أو ا شـإدراج ا ل لقامئ عىل اإلشارة، حىت وإن اكن ل
يا"عىل أساس  نولو ًهنج حمايد  ج تقارب" تك ية وال تزال ا. لأو عىل أساس ا ية  ست اك شات  نا ناعة بأن ا تغطند عىل  ي ق مل له ف لق ل

بث املزتامن بث عرب اإلنرتنت أو ا لسأليت ا ل سأ¸ . م بو بإعدادها حول  ثالث اليت أوعزت أمانة الو هرت ا7راسات ا موأ ي ل ظ
تخ يةسـ_ نا ب�ان ا تقدمة وا ب�ان ا بث بني ا يات ا نولو تخدام  نات يف ا با مدام غري املرخص لإلشارات، وجود  ج لتك ل مل ل ل سـ ي . ت

ية تصل إىل مثانني ملائةف نا ب�ان ا يدية يف ا نصات ا بث ا/ي يمت عرب ا مبة ا ل ل تقل مل ل لسـ يل . ن بارات من  تخدام  بويؤدي ا ع أية "قسـ
ي) بث" سـو ية جمال ا لإىل  بث املزتامن، يف حني أهنام ال عرب اإلتغط تطلب املزيد من  لنرتنت أو ا توحة  ئ)  ش±ن أ تيز_ن  سـ مفي

شاف وا7راسة بدأ .سـتك_ نص القانون عىل  م و يه"ي يل إ لإذا وجد احلق وجد ا بس بث أي حق يف تقدمي "ل ئة ا ل؛ فإذا مل يكن  لهي
ت تخدام، فال ميكهنا أن تطالب ال توى عن طريق دعامات _ نا سـ توى، إذا يعود احلق إىل ما6 حمل نة هذا ا حملصاف يف حا¸ قر ص

بال اإلشارة ـي  بث يف اإلشارة احلام) للربpمج  ئة ا توى ألن حق  تقا سـنهت ي ل ي ناول احلقوق  .هحمل يت/6 فإن أي نقاش 
بث امل بغي أن يفرق بني إعادة ا يدي،  لو_لزتامات مبوجب الهنج القامئ عىل اإلشارات ملعىن ا ي ّتقل ن بل ل بث  هيئاتقرخص من  لا

تفي لاكبل بث لزتامن أو إعادة اإلرسال تك، اليت  يدي، وا باكهتا يف املعىن ا بث األصيل ووضعه عىل  يف ا لبإعادة  تقل شـ ل لتغل
ـي يف نطاق امحلاية القامئة عىل اإلشارة شلك بد باكت احلاسوب اليت تدخل كذ6  هيعرب  ب بث ضامن حقوق لهيئاتوال ميكن . شـ ل ا

ثا توى إال من خالل إبرام العقودسـتئا تعلق  حملرية  بال . ت ـي 7ى وصوi إىل أØزة _ تقفالربpمج احلي ا/ي حيمل اإلشارة  سـنهت ي
تلفزيوية نا توىاأما الصورة اليت يراه. ل ـي ا شاهد  حمل ا ف تtرات . همل توىهيئةسأما حامية ا شمل ا ها  بث، فال ميكن تو حمل ا ت لل . يعسـ

نظر إىل اجلوانب ا لتو بث القامئ عىل اإلشارة ل بري بني هنج ا مثة فرق  بكة احلاسوب،  لية املربطة بإعادة نقل اإلشارة عىل  ك شـ ت فن ق
باكت احلاسوب بهثا قرصان عرب  يدي، مث اإلشارة اليت  شـملعىن ا يتقل يص ل يدي، حني تو7 . خمن دون تر لتقلفاإلشارة ملعىن ا

تخدم من د يدية، مث  نصة إرسال  سـوترسل من  ُتقل ت م تخدام ُ بار هذا _ يل أخرى، ال ميكن ا نصات  يص عرب  سـون تر ت عشغ ت م خ
ًثا ألن  ست يف أي حال من شـإعادة اإلرسال عرب ب يةألاليبكة احلاسوب  ية ا نا ثا من ا نحوال  ل لتقب ح تقط .ً  يلوإن اكن خشص 

باكت احلاسوب،  بارشا عرب  ثا  بهثا  توى  شـاإلشارة بطريقة غري مرصح هبا من ما6 ا ب محمل  يف وجتمعإىل أجزاء تقسم شارة  اإلفإنلي
تخدم ياpت ا سـأطر بروتوكوالت  حزم بروتوكوالت بعد ذ6 يف جتمع  اليت )UDP/TCP (حزمات بروتوكوالت اإلنرتنت/ملب

نقل يف نظام اإلنرتنتاإلنرتنت باكت احلاسوب، فإن إعادة اإلرسال عرب . ت ليك  ية ال تصل إىل  شـمبا أن إشارة الرتددات اإلذا ع
باكت  هور لشـا بارش أو إ�حة  نع أي بث  سعى إىل  توى أن  تعني عىل ما6 ا ثابة بث و ترب  للجماحلاسوية ال ميكن أن  م م ي حمل ي مب تع ب

ثاري ته ما6 احلق _ ئدون ترصحي  ئة ا. سـتبصف توى هيوإذا اكنت  حملبث متg ا ها أن ترفع تنازل أو عقد  مبوجب أيضال لبغي  فين
توى يف احملمكة بصفهتا  دعوى بثحملما6 ا ئة ا لويس  هي نح . ل بث م/ا فإن  لئات ا ية الفكرية حلظر اإلرسال حقاهي مللك مبوجب ا

ند iعرب اإلنرتنت  يل خطوط _تصال ابخفطوط _تصال احلاسوية اليت ال حتمل  .سـأمر ال  تحزما، من  لب ق ً قليدي من نقطة إىل ُ
ن تفي  بأخرى،  س) من تك ياpت عل شلك  سلقل ا تاتلب بغي الرتك. لبيا بث بوسائل هيئاتزي يف موضوع امحلاية عىل تزويد ينو ل ا

يا لغرض  نا نة اإلشارات يكو  نع قر تخطى  توى ا/ي حيمل إشارات، وأي إعالن حلقوق  نة ا نع أو حظر قر ًيح  ف م م م صت ت حمل ص ت
ثارية وال ميكن أن . املعاهدة توىلهيئاتسـتئتغطي احلقوق _ بث عىل حقوق موفري ا حمل ا بغي ضامن حامية اإل. ل بل ينو قشارة 

بث وخالi، و ثاريةهيئاتلا تخدام غري املرخص لإلشارات ال احلصول عىل حقوق ا بت امحلاية من _ بث  تئ ا سـ طل ية . سـل لقضوا
يت وحق إعادة اإلرسالأهل ميكن : يه يت وما بعد ا شمل الهنج القامئ عىل اإلشارة حقوق ا بن  ثب ث تي لت يع هذه احلقوق تعود . ل مجو

بثيئاتلهألحصاب حق املؤلف ال   . ل ا

يا .494 نوب أفر ية إيضاحات حول وضع خطة العمل اليت قدùا وفد  تحدة األمر يقوطلب وفد الوالyت ا ج يك  . مل
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ناء بعد مماته بل  .495 سن يف األyم األخرية من معره، حني قال إنه ال يريد  نان  يان ا/ي أدىل به  نغال  ًوذكر وفد ا ث م ب فسـ ل ل ّ
ياته ححقوقا يف  توى . ً بغي حامية ا حملو بثني ئات ا تجني و سائل املربطة  نظر عن ا لبغض ا ي ن ت مل هل بث يه . مل ئات ا لولفت إىل أن  هي

ية مبوجب حق املؤلف نفات ا تخدم <موعة ا حملمأمه  ملص ندهتاواكنت الوالية اليت . مسـ بوسـأ ية العامة للو ي ا نة قد  مجلع للجإىل ا
بان  شأن مع األخذ يف ا سـبت إجناز املزيد من العمل يف هذا ا ل ية، يهلحلطل ية : سـنقاط ثالث أسا نطاق وإطار  هدف وا تغطا ل ل

ئ) اليت . احلقوق نة للعمل عىل هذه سـومن بني األ شاء  نة ا7امئة خمو¸ قانوp بإ جلتعني اإلجابة علهيا، معرفة ما إذا اكنت ا ن للج ًي
سأ¸ تg هيئات ًومىض قائال إن . ملا بث  متا ها، وبقى اإلشارة، أول توفري برا تسائل جديدة  تخدمة، جحر yًجمل نصة ا سـ اكنت ا ململ
يةالزاوية تلفزيوين، هيئات وال ريب يف أن . لعمل يف هذه ا بث ا ية  بث  لا ل ن ثة آخذ يف معل يات احلد نولو تخداùا  يلكن ا جسـ للتك

بث يدي من أشاكل ا سمى  شلك ا نايم، إىل جانب هذا ا لا تقل مل ل لت بشأن خطة تقدم الوفد عن تطلعه إىل إحراز وأعرب . ل
 . العمل

يه .496 تعديالت  نة وميكن للوفود إجراء املزيد من ا يا أن خطة العمل يه اقرتاح مقدم إىل ا نوب أفر علورشح وفد  ل للج يق . ج
بث بث يعمل عىل أساس اإلشارة، وهو ما جعل الوفد يركز يف اقرتاحه عىل إشارة ا لوأضاف أن ا تار الوفد توفري تعريف . ل خوا

يا حملهيئات نولو بث بدال من ذكر  ج ا تك ً بث . ددةل يع أحناء العامل يشلك لولفت إىل أن ا ية مجيف  يص وخيضع  لعملشاطا قابال للرت خن ً ً
ية ساءل ملا . مسر نة ا7امئة، حني  رشين  بو يف ا7ورة احلادية وا يان ا/ي أدىل به املدير العام للو تكام خص الوفد /كر ا للج ي لعب ل ّ

هد إذا اكنت  نة يف هذا ا جلنخرط ا للج  .  تأىب امليض إىل األماما7ول األعضاءت

نه .497 ية إيضاحات حول وضع خطة العمل واقرتح عىل الريس اع^دها كويقة صادرة  تحدة األمر عوطلب وفد الوالyت ا ث ئمل  .يك

سمعي  سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا برصي للللحامية األداء ا برصي ا برصي ا برصي ا     ))))�بع�بع�بع�بع((((للللا

يد عىل أن  .498 تأ يجريy ا كأعاد وفد  ل شأن هن نقاش  تح ا بغي إعادة  ب ال  ل في سعن رشلتاملواد ا ب ةع  واملوضوع . ُق واتفق علهياسـاليت 
نة برأي الوفد هو موضوع املادة  ند ووفبشأهنا  ت اليت قدم12للجاملطروح أمام ا ية لهد ا تحدة األمر يك والوالyت ا يكوا مل ملكسـ

 . مرشوع نص

يجريy وأشار إىل أن مقديم اقرتاح املادة  .499 يان ا/ي أدىل به وفد  ية ا تحدة األمر نوأيد وفد الوالyت ا ب لمل يك يمثنون ردود  12ّ
ية الفعل  يفة .  عهنا بعض الوفودتّ عرباليتباإلجيا تعديالت ا ية، إدخال بعض ا شاورات غري ر لطفوأفاد بأنه ميكن، بعد عقد  ل مس م

تلفة12عىل املادة  ية معاجلة بعض مواطن القلق اليت عربت عهنا الوفود ا  ،) هم أيضا يف معاجلة بعض . ّبغ ًوأضاف إن ذ6 قد  يس
شاغل اليت نةملا بل اج^عات ا للج عرب عهنا وفد الربازيل  ق ّ . 

تح املواد  .500 ية عدم إعادة  فوأعلن وفد الربازيل أنه أنصت إىل املواقف اليت عربت عهنا بعض الوفود حول أ رشة مه سع  عا تل
بق واتفق علهيا عام  ُاليت  تا إىل أوأشار إىل . 2000سـ رشة، ال سع  تعديل بعض املواد ا ًأنه عرض اقرتاحات  ف ع تل ن من بني احللول ل

يغة  تخدام  نة ا صا سـ شأن بعض املوادملمك ية  يغ توا توصل إىل  باجة وا بجديدة يف ا7 ص ل  . فقي

توافق عىل  .501 نادا إىل ا توفرة، ا تقدم  رشوط الالزمة  ترب أن ا يك وفد الربازيل عىل موقفه املرن، وا لوشكر وفد ا س لل ع ًسـ ت م ل ملك
ناين. 12املادة  نظامت  يك إىل أن  فولفت وفد ا م  . 12 يف القاعة قد وافقت عىل اقرتاح املادة ة األداء املوجودملكسـ

سع  .502 شأن املواد ا نقاش  تح ا بغي إعادة  ية، ومفاده أنه ال  ب�ان األفر تذكري مبوقف مجموعة ا يا ا نوب أفر توأعاد وفد  ب ل ي ل لل ف ن يق يق ج
ياغة املادة  نة إجناز  صرشة وأن عىل ا للج نقل احلقوق12ع تعلقة  ب ا نفورحب الو. مل يك لد  ند وا ته وفود ا سـص ا/ي اقرت ملكه ل ح

به بضعة تعديالت ية، وطرح من جا تحدة األمر نوالوالyت ا يا كذ6 إيضاحات . يكمل نوب أفر يقوطلب وفد  حول معىن مج) ج
سمعي " يت ا لا بث تج مبوجب قانوهنا الوطينلت برصي ا نا  ". ملل
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ية القرتاحات الوجهية اليت  .503 تحدة األمر يكورحب وفد الوالyت ا يامل نوب أفر يقتقدم هبا وفد   . ج

تعديالت  .504 ند إىل أن ا لوأشار وفد ا يا عىل الفقرله نوب أفر يقاليت اقرتIا وفد  تة، وأنه 3 و2تني ج تعلق بأخطاء حتريرية  حب  ت
تعديالت  .  لال يعارض إدراج هذه ا

ية عىل تقدمي _قرتاح .505 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يان وفود ا يكوشكر وفد ا مل سـ ه ملكل تاج إىل بعض ل حي وأشار إىل أنه 
ساق املادة  رشيعات ب�ه12تالوقت 7راسة ا  . ت املقرتحة مع 

يا .506 نوب أفر نظر يف _قرتاحات اليت قدùا وفد  شاورات  ناسب إجراء  يك أنه من ا يقوأعلن وفد ا ج لل م مل  . ملكسـ

ية إىل _ج^ع بوفود  .507 تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا يكودعا الريس ا ملئ سـ ملكه نالربازيل و_حتاد األورويب ويجريy ل
ية شاورات غري ر يني لعقد  سقني اإل مسوا م مي قلن  . مل

نة هام ا نةإ هام ا نةإ هام ا نةإ هام ا للجللجللجللجإ يةسسسس يات جدول أعامل ا ية تو يات جدول أعامل ا ية تو يات جدول أعامل ا ية تو يات جدول أعامل ا يذذذذ تو ي يف  ي يف  ي يف  من يف  منص منص منص للللتتتتص  تتتتنفنفنفنف

يع  .508 ية وإدماØا يف  يات جدول أعامل ا يذ تو ية إن  ب�ان األفر تحد� مس مجموعة ا يا  نوب أفر مجقال وفد  من ص لتل نف يق م يق تج
ثالثة . بو أمر تراه ا<موعة ùام جدايا<االت يف الو ية ا نود املوضو ثريا العام املايض يف معاجلة هذه ا نة  لولقد تقدمت ا ع ب ك لللج

بث ئات ا برصي و سمعي ا يدات واألداء ا ناءات وا ية يف جدول األعامل، ويه _ لالر ي ل ل ي ت هسـ سـ لتقي يا . ثئ نوظلت املعايري ا7
ناء ية الفكرية بفضل _ ثلالتفاع  تمللك ية سـن ب�ان األفر سأ¸ ùمة <موعة ا يدات عىل حق املؤلف واحلقوق ا<اورة  يقات وا ل م لتقي

يدات لزتيد بذ6 من  ناءات وا تقدمة اليت عززت أنظمة _ ب�ان ا ب�ان األقل منوا وا ية وا نا ب�ان ا يع ا يوكذ6  ت مل ل ل ل ل لتقمجل ث سـم
ي يق األهداف اإلمنا هور وسامه بوجه خاص يف  بال ا ئإ حتقت مجل ية ا7ويةق تني وغري ذ6 من األهداف اإلمنا لة لفرتة ا ئ ويف هذا . لسـن

برص يدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، ومهنم معاقو ا ناءات وا ية لغة لال ية أ ب�ان األفر ياق، أولت مجموعة ا لا ي ت مه ل لتقسـ ث سـيق . ل
نة قد جشع هذه ا<موعة بو اليت. للج/6 فعمل ا ية للو ندوات اإل يوبفضل ا مي ب�ان عام قلل تلف ا ل نظمت يف  شأن حامية 2010خم ب 

تصادية لوضع القواعد واملعايري عىل  ية _ هم اآل�ر _ج^ ية  نا ب�ان ا تطاعت ا بث ا ئات ا برصي و سمعي ا قاألداء ا ف عم ل ل سـ ل ي ل هل
ëي ناعة ا بث و يد ا7ويل يف جماالت ا لسا ص ل تحقق . لصع ية ا ية يف جدول أعامل ا يات الر تو لومن ا من سـ ص لتل يق وضع ئي تطبمن 

ية نا ب�ان ا مالقواعد واملعايري عىل ا ل نهيا من حامية . ل ب�ان أن  هذه ا نافع اليت ميكن  ية ا ب�ان 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 محلاية  وشددت ندوة أبوجا أيضا عىل أنه ال. هل للجبد 

بثاأل ئات ا برصي و سمعي ا لداء ا ي ل تحقق خالل هذه ا7ورة توافق يف اآلراء حول مؤمتر . هل يوأعرب الوفد عن أم� يف أن 
رشوع نص معاهدة ل�عوة إىل مؤمتر دبلومايس  برصي وحول  سمعي ا شأن حامية األداء ا مدبلومايس من أجل اع^د معاهدة  ل ل ب

يدات لفائدة األشخ ناءات وا يمن أجل _ لتقت ث بثسـ ئات ا بوعات وحول خطة معل محلاية  لاص العاجزين عن قراءة ا ي . هملط
شاط، وال ية هذا ا ئة ء من جدول أعامل ا توىل ا نوطلب الوفد أن  من لت لت تان لف تو يسـ� ا  .22 و15 صل

سابقة درس ا .509 نة ا تحد� مس ا<موعة ء إىل أنه خالل دورات ا ية  تحدة األمر لوأشار وفد الوالyت ا ل للج ممل تعلق يك ملند ا ب
ية نود املوضو ية بعد ا يات جدول أعامل ا عبإعداد تقارير عن تو ب من لص نة أية . لت شأ عن إجراءات ا بغي أال  للجوقال الوفد إنه  ن تي ن

 .سابقة

ية .510 يذ جدول أعامل ا نة يف  ساهامت ا ته يف سامع آراء األعضاء حول  منوأعرب وفد _حتاد األورويب عن ر للج م لتب تنف . غ
نا شأن ملوأضاف بأن ا بشات  هامق شات وبعد سإ نا يا أن جترى بعد ا بد بغي  ية  يات جدول أعامل ا بو يف تو ئات الو ق  مل ئ ي من ص ي مي ن لت ه

نجز لكه وإعداد تقارير  يق هو مراعاة العمل ا ية ا شة وضع آ نا هدف من  نود جدول األعامل األخرى، ما دام ا تام  ملا سـ ل ق ب لتنت م ل خ
نة تاجئ ا للجنه، وال سـ� عن  ن  .ع
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يع ا7ول األعضاء عىل لوأعرب وفد ا .511 هذا اإلبرام وشكر  ية، عن ارياحه  تحد� مس مجموعة جدول أعامل ا مجند،  ت من له لتم
يف وعىل مرونهتا يات . لتكقدرهتا عىل ا تو صورأى الوفد أن ا بو 45ل ية العامة للو متدهتا ا ية اليت ا ي الواردة يف جدول أعامل ا مجلع عمن لت

بارشة للع2007عام  تمن الوفد هذه الفرصة للحديث عن الطريقة م اكنت مالمئة بصفة  نة، ومن مث فقد ا غمل اجلاري يف هذه ا للج
ها ية يف أعام نة جدول أعامل ا لاليت تدرج هبا ا من يصا خبطة العمل اليت pلت املوافقة . لتللج ية  بت مجموعة جدول أعامل ا خصور لتمن ح

نت وضع القواعد وا نة واليت  رشين  تضميف ا7ورة احلادية وا للج يدات عىل حق املؤلف، لع ناءات وا يملعايري يف جماالت _ لتقت ث سـ
سات احملفوظات  بات ومؤ بوعات واإلعاقات املربطة بذ6 وإىل ا سمع إشارة خاصة إىل األشخاص العاجزين عن قراءة ا ت ت ملكملط

بحوث سات ا ية ومؤ سات الرتبوية وا لواملؤ س مي يع اإل. لتعلس مية حق املؤلف يف  تشجواعرتفت ا<موعة  ثقايفبق ورأت . لبداع والëء ا
ية  توازن الالزم يف أنظمهتا اخلاصة  توصل إىل ا ية ميكن احلكومات من ا يدات يف ا<االت األسا ناءات و مللكأن وجود ا لث ل سـ ي تقت سـ

ساكن، وال سـ� رشاحئ احملرومة من ا ند ا ثقافة  يا يف املعارف وا لالفكرية حىت تضمن أن هذه احلقوق ال تؤثر تأثريا  ع ل لب  يف سل
ية نا ب�ان ا ما ل بوعات وتطلعت . ل تعلقة ألشخاص العاجزين عن قراءة ا تقدم احملرز يف املعاهدة ا بت ا<موعة  ملط/6، ر مل ل ح

نفاذ إىل الرثوة  بوعات من ا برص والعاجزين عن قراءة ا ناس معايق ا برية من ا متكن رشحية  ية ليك  لإلبراùا بصفة رسيعة وإجيا ملط ل ل ك تب
ية ا ملاألد نافع مهناب تع هبا وجين  مبوعة يف العامل لكه وا مت شاهبة يف . لط بادرات  تعلق  يق تقدم مماثل ف�  موأملت ا<موعة أيضا  مب ي حتق

نة تعلمي كام هو حمدد يف برpمج معل ا بات واحملفوظات وا للججمال ا ل تفائ) لفكر . ملكت شات و نا تg ا موظلت ا<موعة ملزتمة  ق مل ب
بع احلو ناء ا/ي  طا بولب يع ا7ول األعضاء يف الو يار بني  شأن . مج تقدم احملرز يف هذه ا7ورة  بوقد حتفزت ا<موعة بفضل ا ل

سمعي  شأن حامية األداء ا رشوع املعاهدة  شة، وحتديدا  نا يد ا تني لفرتة طوي)  تا  تان  لرشوعي املعاهدتني ا ب ق مل ظل ملل قم معلق
بث ئات ا شأن  رشوع املعاهدة  برصي و لا ي ب هل شأن الصكني وأملت ا<. م توصل إىل حل ف� خيص جدويل األعامل  بموعة ا ل

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات وا رشوع معاهدة تضع  تقدم أيضا حنو  يني وامليض قدما يف إمتاùام وا لاملوضو ت ي ل ثع سـ تق . م
يع تg _قرتاحات اخلاصة بوضع القواعد واملعايري قد يقن من أن  ية ا مجوأكدت ا<موعة أ ت ساواة وأنه ال لمه مل درست عىل قدم ا

نه متع  نة أو أي  سأ¸  ية حبق أي  ثا يوجود ألي معام) من ا7رجة ا ي م ن بعل ها يف أن تراعى . جممع ملوأعربت ا<موعة أيضا عن أ
ند إمتام هذه الصكوك ئة ء،  تعلقة بوضع القواعد واملعايري يف ا يات ا تو ية، وال سـ� ا يات جدول أعامل ا عتو مل ص ل من لفص وعربت . لت

تقدم احملرز للا<موعة عن ارياIا  يع . ت شأن  ية  مجوهذا الغرض، تطلعت إىل إبرام صكوك قانوية دوية ملزمة بطريقة رسيعة وإجيا ب ب ل ن ل
نة ف� خيص وضع القواعد واملعايري ثالث اجلارية يف ا بادرات ا للجا ل  .مل

يذ جدول  .512 سامهة اخلاصة  تنفوأعرب وفد الربازيل عن رأيه يف ا ية بمل بو ا ئات الو يع  بغي  ية ورأى أنه  نأعامل ا ي ي مجل ي ملعمن ه ن لت
متد منوذجا يدات لفائدة األشخاص معايق . تعأن  ناءات وا شأن _ نذ املوافقة يف _ج^ع األخري عىل برpمج العمل  يو ت لتقب ث سـم

سري يف  نة  بوعات، ظلت ا بات واحملفوظات واألشخاص العاجزين عن قراءة ا برص وا تا للج ملط ت يذ ملكل يح  لتنفالطريق ا لصح
بو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري شطة الو يع أ توصل إىل توازpت يف  تىض ا ية، مما ا يات جدول أعامل ا يتو ن مج ل من قص وهذه احلاجة . لت

نص عىل  شأن حق املؤلف اليت  بو  توازن قد أقرت هبا معاهدة الو تإىل ا ب ي وإذ تقر حلاجة إىل احملافظة عىل توازن بني حقوق "ل
هور، ال ية برن مجلاملؤلفني ومصلحة عامة ا تجىل يف اتفا بحث وإماكية _طالع عىل املعلومات، كام  تعلمي وا قسـ� يف جماالت ا ي ن ل ". ل

يدات ناءات وا تعلقة ال سأ¸  ية ألي  ثا هم عدم وجود معام) من ا7رجة ا تربت ا<موعة أنه من ا يوا ت م ن ل لتقع ث م وشددت . سـمل
شمل ذ6 املكفوفنيا<موعة أيضا عىل أنه  بث وأال  ئات ا ثلني ولفائدة  نة معاهدة لفائدة ا ناقش ا يال داعي ليك  ل ي ملم للج وأشار . هت

ناسب سأ¸ بقدر أكرب إلجياد حل شاف و مالوفد إىل رضورة دراسة هذه ا ٍ ند . مل يان _حتاد األورويب ا/ي قال إن ا بواتفق مع  لب
ند موضوعي يف جدول األعام ببغي أن يكون آخر  شأنهني يمي ما تقرر  بل من أجل   .تق

يات  .513 تو يذ ا شأن  ند اجلديد يف جدول األعامل  يا، بإدراج ا تحد� مس مجموعة ب�ان آ تان،  صواعرتف وفد  ل ب ب سـ نفسـ تم ل ك
نة ية وشأن معل ا للجا ب يات. ملعن تو صورأت ا<موعة أن ا متدة عام45 ل ية وا ملع الواردة يف جدول أعامل ا ت مربطة ارباطا2007 لتمن  ت

نة للجبارشا بعمل ا ناءات . م يدات و_ شأن ا تعلق بوضع القواعد واملعايري  شاهتا ف�  نا نة و ثوجشعت ا<موعة معل ا تم ي ب ي ق سـللج لتق
بو اإلجيايب يا يف جدول أعامل الو ياليت اكنت جزءا أسا سـ وبوجه خاص، رحب الوفد بربpمج العمل ا/ي pل املوافقة خالل . ً
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رشين  لا7ور احلادية وا يدات عىل حق لع ناءات وا يث _ ينة اليت سعت إىل وضع القواعد واملعايري يف ا<االت  ت لتقلج ث سـح
نة. املؤلف ثل وضع القواعد واملعايري يف ا ئة ء أن  بغي  للجوأبرز الوفد أنه  مت للفي  .ن

تقدم احملرز يف جما .514 ند، إنه مر�ح  تان ووفد ا ياين وفد  شريا إىل  بني،  للوقال وفد ا ه سـ ب م للفل ل وضع القواعد واملعايري يف ك
نة نة أن تفكر جدy يف احلفاظ عىل نظايم املg العام وحق . للجا بغي  ية أكرث جدوى،  يات جدول أعامل ا للجوجلعل تو ي من نص لت

ب�ا نخفضة إىل املعلومات لفائدة ا نفاذ بلكفة  تاكر وا لاملؤلف نظامني قويني، مما حيل معاد¸ املعارف اجلديدة ومواص) _ ل ن مب
ية، وال نا ما ب�ان األقل منوا ل بل، ال. لسـ� ا تلف املعاهدات اليت  ملسـتقويف ا سدة يف  نة من مراجعة املعايري والقواعد ا خمبد  > للج

بو، وال نفات اآلي) للمg العام يتديرها الو تعلق  ملصسـ� ف�   .ي

يةوأيد وفد بردوس .515 ته عضوا يف مجموعة جدول أعامل ا لتمن  ً ياين وبصف ند ووفد الربازيلب  ينبغي أال يعامل أنه وأكد . لهفد ا
ية ثا بوعات معام) من ا7رجة ا ناألشخاص العاجزون عن قراءة ا ل برصي وحامية . ملط سمعي ا نة أيدت حامية األداء ا لوقال إن ا ل للج

برص والعاجزين عن قراء يد معاهدة لفائدة األشخاص معايق ا بث، إال أنه بإماكهنا أيضا تأ لئات ا ي ل بوعاتهي  ."ملطة ا

بث ههههييييئات ئات ئات ئات حامية حامية حامية حامية  بث ا بث ا بث ا     ) ) ) ) �بع�بع�بع�بع((((للللا

يات من طرف عدد من الوفود اليت عربت عن وØة نظرهائ أن خطة معل الريس ئأشار الريس إيل .516 صنت تو كام . تضم
بو ساعد املدير العام للو يقات أدىل هبا الريس و ينت  م تعل يق عىل الويقة، اليت جرى العمل عىل. ئتضم ثودعا الريس الوفود إىل ا لتعل  ئ

ية العامة توافق والوالية اليت أوعزت هبا ا مجلعها  ت قرتاح األسايس الوارد يف  شام) وأن _تليس القامئةئوأوحض الريس أن . جعل
يف إىل خطة العمل SCCR/15/2ثالويقة يات سرتفع إىل ا7ورتني هوأضاف أن. ض قد أ تو ص ميكن إدراج أية ويقة أخرى وأن ا ل ث

رشين والرابعة و ثة وا ثا لعا ل نة ا7امئةل رشين  للجا  . لع

يح الفقرة  .517 ضوطلب وفد أنغوال إىل الريس تو نقاش عىل 1.2ئ سخة اليت قدùا، واليت دعا فهيا إىل تركزي ا ل من ا هيئات لن
بو ية العامة للو ية إىل ا ية تقدمي تو نة ا7امئة،  رشين  ثة وا ثا بل انعقاد ا7ورة ا بث،  يا مجلع ص بغ للج ل ل لعل رشوع 2012للعام  ق ناول  م  تت

تعقد اج^عات ما بني ا7ورات وطلب الوفد. ملعاهدة وا7عوة إىل مؤمتر دبلومايسا سـ إيضاحات حول ما إذا اكن األفرقة العام) 
يات توى اخلرباء وتقدمي تو شاركة عىل  ساحا للمجال أمام ا7ول األعضاء  صإ سـ مل مف ية . ً نة احلكو موجتىل من خالل إجراءات ا للج

ن للجا7وية، ما تقوم به ا نظر يف . ةل يح ما مت تقريره حىت اآلن وا لواقرتح الوفد أن يصار إىل  تنق نة حنو عقد ُ للجية دفع معل ا كيف
ية بعقد مؤمتر دبلومايس إال من خالل هذا اإلجراء. مؤمتر دبلومايس تو نة لن تكون قادرة عىل ا صورأى الوفد أن ا ل  . للج

شري .518 يا إىل أنه يعمل عىل اقرتاح  نوب أفر يوأشار وفد  يق شات 2 يف الفقرة ج نا توىل ا شاء فريق عامل  نه إىل رضورة إ ق  مل ي ن م
توحا أما. املركزة بغي أن يكون هذا الفريق  ًو مف يةمين نظامت غري احلكو يع ا7ول األعضاء وا م  مل ترب الوفد أن الفقرة لغة . مج عوا
ية سأ¸ اليت، المهاأل همة األخرى ورأى الوفد أن . أنغوال  أ�رها وفدمل سـ� من أجل معاجلة ا سأ¸ ا ملا علق جلدول الزمين، تتمل

تعلق القرتاح األويل لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  ف�سـ� ال يا كذ6 عىل احلاجة إىل جداول . 2012ي  نوب أفر يقوشدد وفد  ج
يدة،  ية  جز شاتمن نا يه من زمخ عىل ا قملا قد  مل  . ُتضف

يوي .519 ب�ان اآل تان، مس مجموعة ا سـوأدىل وفد  ل شأن الويقةكسـ ئ)  يقات وطرح عدة أ ثة، بعدة  ب سـ ومل جيد الوفد أية . تعل
شات املركزة نا تعقد هذه ا يف وأين  يا للوضوح،  نه سأل، تو قإشارة إىل الفريق العامل،  مل سـ ُك ً خ ًوشدد الوفد أخريا عىل احلاجة . لك

ية شفا فإىل ا  . ل

يا ال .520 نوب أفر ية رأي وفد  تحدة األمر يقووافق وفد الوالyت ا ج يك شات مركزة أمامل نا تح أية  ققائل برضورة  م نظامت غري مف مل ا
ية بو . ماحلكو يع ا7ول األعضاء يف الو توح  نقاش  تان، أن يضاف أن ا ناء عىل اقرتاح وفد  يواقرتح الوفد،  مجل ل سـ مفب ُ ك نظامت ً للمو
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نة بل ا متدة من  ية ا ية وغري احلكو للجاحلكو ق م تضح للوفد عدد ا.  ا7امئةملعم هم أن ا7ورة د يمت احلyم ا/يأليومل  نه، إذ أنه  فيث  ع
يح من الريس واألمانة تو متس ا نة، دورة موسعة، وا تكون، مبوافقة تg ا نة ا7امئة  رشين  ثة وا ثا ئا ض ل للج سـ للج ل لل  . لع

يده خلطة العمل  .521 ية وشاطر الوفد وفدي الوالyت. يوحتدث وفد _حتاد الرويس لإلعراب عن تأ تحدة األمر يك ا مل
تان الر نظامت غري ي، وطلب أكسـو ية  تفا شاركة ا تربا ا شأن املوضوع،  ية  شات اإلضا نا يغة ا يحات حول  للمتو عل ل مل مع ب ق مل ص ًض ف

ية رضورية  . ماحلكو

تني و .522 يان عىل ذكر فرتة ا يا إىل عدم اإل نوب أفر نوأشار وفد  يق لسـج ضح يتومل  .اع^د املعاهدة يف إطار مؤمتر دبلومايسال ت
تكون بعد يف نظر الوفد شاورات املركزة، فضال عن احلاجة إليالء _ه^م لربpسـ ما  ًيه ا مل نود اعل تعلق  بمج العمل ا خرى أللمل

نة ا7امئة رشين  ثة وا ثا رشين وا ية وا ثا للجل�ورتني ا ل ل ن لعل نة ا7امئة وطلب الوفد إيضاحات . لع ب)  للجحول ما إذا اكنت ا7ورات ا ملق
يةست يومني أو ثالثة أyم إضا فمتر  ل تح ووا. سـ ية، اج^عاتففق الوفد عىل رضورة  نظامت غري احلكو م الفريق العامل أمام ا مل

نص هبذا املعىنوطلب إدراج مج)  . ل يف ا

شأن  .523 شة املعاهدة املقرتحة  نا يص ثالثة أyم  تان، مقرتحا  تعديالت اليت اقرتIا وفد  ند ا بوأيد وفد ا ق مل ختص سـ ل ًه ك ل هيئات ّ
بل انعقاد ا7ورة العادية بث  قا هر نومفرب ل نة ا7امئة يف  ش   . 2011للج

يجريy عىل احلاجة إىل  .524 سم به نوشدد وفد  تحديد ونوه لوضوح ا/ي  نة فع�  تتوª الوضوح خبصوص ما ترغب ا ل يللج ّ
يا نوب أفر يقاقرتاح وفد   . ج

ترب  .525 سن عوا يت حلوفد _حتاد األورويب أن  ية خاصة إلحراز تقدم يف جمال حامية العمل قتو بثات هيئمهأ ويصح ذ6 . لا
نة ا7امئةعىل وجه اخلصوص  رشين  ثة وا ثا بق ا7ورة ا للجبة للو�ئق اليت  ل ل سـ لعسـ ت سن ً قائال إن عددا من الوفود ومىض الوفد. ل ً

نة ا7امئةأعرب عن قلقه  . للج من انعاكسات عقد دورات مطو¸ 

ن .526 يقات اليت أدىل هبا وفد  يده ا جولفت وفد سورسا، مع تأ تعل لي يق األهدافب أفروي حتقيا، إىل رضورة  ترب الوفد  .يق عكام ا
نة ا7امئة تني  بق ا7ورتني ا سن أن  يص بضعة أyم للعمل عىل هذا املوضوع، وأنه من ا للجأنه من الرضوري  بل سـ تح ملقختص ت . ملسـ

شاركة فهياًوخمت قائال إ شات وا نا ية حضور ا نظامت غري احلكو ملنه ميكن  ق مل  . مللم

نة ا7امئة تg، والىق وفد _حتاد الرويس يف ملوكرر وفد الوالyت ا .527 بري عن قلقه إزاء طول مدة اج^عات ا للجتحدة ا لتع
يص أكرث من يوم إضايف واحد، إن اك تطرد قائال. ّن ال بد من ذ6ختصاقرتاحه عدم  ًوا ية سـ نة الزتمت مبدة تصل إىل مثا ن إن ا للج

رشين اليت  ثة وا ثا سـأyم من _ج^عات ل�ورة ا ل هر نومفرب لعل يص . 2011شتعقد يف  سب ضامن  ترب الوفد أنه من األ ختصوا ن ع
هر نومفرب  نة يف  ية الج^ع ا شبعض الوقت من األyم ا للجبق شة خطة معل الريس2011ملت نا ئ،  ق ته . مل ضوأعرب الوفد عن معار

سأ¸  شة  نا ية  سة ا تاح يف هذه األyم ا ية الوقت ا تحواذ عىل أ م_ ق مل مخل مل ب ملتبقسـ بثت هيئاغل  . لا

ها .528 يا إىل أن احلل يمكن يف الو�ئق اليت عر نوب أفر ضوأشار وفد  يق ية . ج يص ثالثة أyم إضا ففقد اقرتح الوفد  ختص
بة /6 نا نصة ا يعة ا بت يف  ثفة، �راك ا<ال  شات ا نا سـالج^عات ا مل مل ب لل ق طمل ً نصة ودعا الوفد إىل . ملك يح أهداف هذه ا ملتو ض

شات الفريق العا نا قاخلاصة  يص . ملمب يا  نوب أفر ختصواقرتح وفد  يق نة ا7امئة11ج للج يوما 7ورة ا ً . 

يص  .529 ية إىل أنه لن يوافق عىل  تحدة األمر ختصوأشار وفد الوالyت ا نة11يكمل للج يوما 7ورة ا ً . 

شالك ال يزال عالقا .530 نة ألن عددا من ا يقات داخل ا يع ا بت  تعذر ا يجريy بأنه  ًورصح وفد  مل للج تعل جبم ل س ًن ل ي. ي رتتب عىل سـو
ية وإطا¸ للجدول الزمين يف إضا فعقد _ج^عات واحدا تلو اآلخر تاك ل ً . 
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توعرب وفد _حتاد األورويب عن عدم ارياحه لفكرة العمل  .531 نةيفّ  . ً يوما11 ملدة  ا7امئةللج إطار ا

سائل  .532 ية حلل بعض ا شاورات غري ر ملواقرتح وفد الربازيل عقد  مس يه  رأيه ووافق وفد _حتاد األورويب. م فا/ي أشار 
برص يف  يفي ا يدات لفائدة األشخاص  سأ¸ ا شة  نا لإىل احلاجة للوقت من أجل  ضع ي م لتقق نة ا7امئةا7ورةم ب)  للج ا  . ملق

نفص)، هبدف احلد من  .533 نة ا7امئة ال يف فرتة  بل لزتامن مع دورة ا بو عقد _ج^ع ا ساعد املدير العام للو مواقرتح  للجملق ي م
يف تاك لا هر . ل شاوري ا/ي عقدته يف  نة ا7امئة أحرزت تقدما ملحوظا يف _ج^ع ا ساعد املدير العام إىل أن ا شولفت  ت للج لم ً ً

يةًومل يكن _ج^ع اج^عا للفرق العام). 2011أبريل  نظامت غري احلكو شاورy غري رمسي حرضته ا م بل اج^عا  مل ًت ّبه إىل أن و. ً ن
متد نفس ا تعورقة الريس مل  يا، وخص /كر ائ نوب أفر تخدمة يف ورقة  تحريرية ا ّيغة ا يق ج سـ ل شري إىل أن أللفقرة امللص توىل اليت 

نقاش نة وافقت عىل مواص) ا لا س. للج ية  ثا موناولت الفقرة ا ن ل شات املركزة ونصت عىلت نا قأ¸ ا تعلق مل يذ خطوات حمددة  ت  تنف
هدف ية .ل ثا ن وناولت الفقرة ا ل شاورات املركزة عقد ت يةملا تو صلغرض إجناز ا ية العامة يف عام ل شأن 2012مجلع اليت سرتفع إىل ا ب، 

ترب الوفد أن الفقرة تغطي جوهر ما هو مطلوب. مرشوع املعاهدة وحتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس ساعد املدير . عوا مواقرتح 
سة أyم بث وجدول زمين من ثالثة أyم مث  مخالعام زyدة الوقت ا(صص ملوضوع ا   .ل

ناءات يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا بوعات : : : : للللتقتقتقتقيييي بوعات ز يف قراءة ا بوعات ز يف قراءة ا بوعات ز يف قراءة ا     ))))�بع�بع�بع�بع ( ( ( (وغريها من أنواع القراءةوغريها من أنواع القراءةوغريها من أنواع القراءةوغريها من أنواع القراءةملطملطملطملطاألشاألشاألشاألشخخخخاص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من جعجعجعجعز يف قراءة ا

ثأعلن الريس أن الويقة  .534 يقSCCR/22/16 Prov 1ئ  . للتعل أحضت جاهزة 

تعديالت اليت أجريت عىل الفقرة  .535 شأن ا يحات  لوطلب وفد _حتاد األورويب تو ب كام طلب . من املادة جمي) 5(ض
شأن املادة هاء اليت ترد يف آخرها مج)  ية  بإيضاحات إضا وأشار إىل أن املادة جمي اكنت ". من دون ترصحي من صاحب احلق"ف

بدأ  ناول  متضم فقرة رابعة  نص تت ناءات  نفات خالل ù) معقو¸ وسعر معقول ومبوجب ا تجاري  توفر ذات الطابع ا يا ت ب للمص ل ثل سـ
يان اقرتح نقل هذا احلمك إىلول. علهيا القانون الوطين يري أن هذا احلمك ويعين . 3 الفقرة لفت إىل أن وفد ا يهذا ا نطبق فقط تغل

ها2 الفقرة عىل باقه عىل املادة جمي  مبجمل، بدل ا تحل حمل الفقرة 5ورأى الوفد أن نقل الفقرة . نط سابقة  ل ا  يف املادة جمي يرتتب 4ل
ية يجة إضا فيه  نت نقطة إذ أنه يفضل أن تكون الفقرة قامئة حبد وطلب وفد _حتاد . عل يح هذه ا يان تو لاألورويب من وفد ا ض ل

 . ذاهتا

يان إىل أنه  .536 يري ااقرتتو� من لوأشار وفد ا ساق مع املادة داللتغح هذا ا يت الويقة . ت_ ثنه قال إن يف حال  حظ لك
بل بذ6 عىل أن يدون اقرتاIا يف يان  ية، فا ية أل ّاأل تق ل فضل شاتصل نا ق حمرض ا  . مل

ته وأن الفقرة ألوبقي وفد _حتاد ا .537 هوم أ مهيورويب عىل رأيه بأن  هوما قامئا حبد ذاته ) 4(للمف تضمن  ًمن املادة جمي اكنت  ً مف ت
ها مبجملبق عىل املادة جمي  نظر يف ذ6 لكنه أضاف. ينط تعد  يق تواز مع الفقرة دال، فالوفد  يان  بت ا للأن يف حال ر سـ ل مغ ٍ  . حتق

ست يف الويقة، ما عداوق .538 يع مداخالته ا ند إن  ثال وفد ا نعك مج ترب الوفد أن األ. يف املادة زاي له سلوب ا/ي وردت عوا
سابق اكنت فيه ا يوم ا لملادة زاي يف ا بسثري يل بغي أن تكون عكس ما اقرتح يف الويقةللا يغهتا  ث، وأن  ي ُص سامح . ن لبغي عدم ا فين

ناءات و تجاوز _ تثألحصاب احلقوق  يدات للجوء إىل عقود خاصةسـب نص عىل. لتقيا شلك اآليتلواقرتح الوفد أن يكون ا  :ل ا
شلك /ينبغي عىل ا7ول األعضاء/عنييت" تعاقد  ية العالقة بقانون ا يهنا ا7ا نظم يف قوا تعاقدة أن  باألطراف ا ل خل ت  ّحيصننمل

يدات  ناءات وا ي_ لتقت ث يدات عرب إبرام إزاء العقود اخلاصة، مبا حيول دون جتاوز أحصاب سـ ناءات وا _ gت ياحلقوق  ت لتقل ث سـ
 ". عقود خاصة

سائل موضع  .539 نظر يف ا بل الريس واقرتح مواص) ا نص املقدم من  يده ا ية عن تأ تحدة األمر ملوأعلن وفد الوالyت ا ل ل ي ئمل ق يك
نقاش  . لا
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نص عىل ما ييل  .540 يا إدراج الفقرة اجلديدة اليت  نوب أفر تواقرتح وفد  يق ية  وإذ حتدوها ا":ج سة القوانني الو بة يف جما نلر ن طغ
ية برن، هبدف متىش مع اتفا يدات من خالل اع^د إطار دويل  ناءات وا شأن هذه _ قوتعزيزها  يث ي ت لتقب يل نفاذ األشخاص سـ تسه 

ية مبوجب حق املؤلف نفات ا نة يف ا حملمذوي اإلعاقات إىل املعرفة الاك ملص بدال لكمة ". م بة"ستواقرتح الوفد كذ6 ا مة بلك" غر
ها" حاجة" باجة  رشة من ا7 سادسة  نفسيف الفقرة ا يع سابقة لكهنا حذفت . ل لوأشار الوفد إىل أن هذه _قرتاحات ترد يف الويقة ا ث

 . ثمن الويقة اجلديدة

سمعي  سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا سمعي حامية األداء ا برصي للللحامية األداء ا برصي ا برصي ا برصي ا     ))))�بع�بع�بع�بع((((للللا

يوم .541 ية اليت انعقدت يف ا شاورات غري الر ية إن ا تحدة األمر لقال وفد الوالyت ا مس مل شأن ايكمل سابق  ب ا  أحرزت 12ملادة ل
ًتقدما ملموسا ل ميهً تقدم مل يصل إىل خوا تكن هذا ا سقني الواقرتح . ل ب�ان وا ية جتمع نفس ا شاورات غري ر نوفد عقد  ل مس ملم

يني إلعطاء فرصة مل تقدمقلمياإل   . لزيد من ا

رشوع املادة يئووافق الريس عىل _ج^ع برعا .542  . ده وأي خشص آخر سامه يف إعدا12مة 

تحدة  .543 يك والوالyت ا ند وا ته وفود ا نقح ا/ي قد ملوأشار وفد _حتاد األورويب إىل أنه قد يوافق عىل _قرتاح ا سـ ه ملكمل ل م
ية سري يف . يكاألمر تعلقة ملادة يوأضاف أن الوفد ميكن أن  نود  وامليض حنو عقد مؤمتر دبلومايس 12ملهذه _قرتاحات ا لب

بق وات رشة اليت  سع  ُا ع سـل  . فق علهيات

تحدة  .544 يةملوأعرب وفد الوالyت ا تعلق ملادة يك األمر يك بعرض _قرتاح األخري ا ند وا مل عن رسوره ووفدا ا سـ ملكه  12ل
نقل احلقوقاخلاصة ند وأشار . ب  توافقي ا/ي أعدته وفود ا نص ا هالوفد إىل أنه عقب تقدمي ا ل تحدة ولل يك والوالyت ا ملا ملكسـ

ية، تلقت هذه الو ية، أدلت هبا مجموعة يكاألمر شاورات غري الر سة العامة وخالل ا يقات وجهية خالل ا مسفود اقرتاحات و مل جلل تعل
ية و_حتاد األورويب والربازيل ب�ان األفر يقا تعرض. ل تأين وأجنزت ويقة جديدةتسـوا ثري من ا يقات  ثالثة ا ث الوفود ا ل تعل بكل . ل

yية إىل وفد اتوطلب وفد الوال تحدة األمر ه ا لمل تقارب اقرتح  هً، نظرا إىل أن12ند قراءة امجل) األوىل من املادة يك ليغة ا ص
سوية  يةلتوا  . ئالهنا

ند الفقرة األوىل  .545 نان جيوز :"12ن املادة ملهوقرأ وفد ا نص يف قانونه الوطين عىل أن مىت يوافق  تعاقد أن  ف ألي طرف  يم
ترب أ الفيناألداء عىل إدراج أدائه يت مسعي برصي،  يع يف  بث نصوص علهيا يف املواد من  نت ثارية ا ملاحلقوق _ ئت  من 11 إىل 7سـ

سمعي ميلكها أو مياملعاهدة  يت ا تج هذا ا ها  لار ث بن لتس نان األداء وم تفق  يه، ما مل  برصي أو نقلت إ ما ف ي ل سمعي نتج ُل يت ا لا بث لت
برصي  يه القانون الوطينعىل خالف ذ6 لا نص  علوفقا ملا  ي ً ." 

يك أن ا .546 ثة من املادة ملكسـوأعلن وفد ا ثا ية وا ثا للفقرتني ا ل ن نوب 12ل يا اآلراء اليت عرب عهنا وفدا  يث ترا تا  ج قد و ّ ع حب ّحض
يا والربازيل  . يقأفر

تحدة األم .547 نص األخيرملوأضاف وفد الوالyت ا لية أن ا تعابري من ًاتضمن بعضي 12ري للجم) األخرية من املادة ك  اليت لا
ية ب�ان األفر يقاقرتحهتا مجموعة ا  . ل

ند  .548 يغة ا توصل إىل  هود اليت بذلهتا  بوشكر الريس الوفود عىل ا ص للل جل تلف ا<موعات والوف12ئ نأ  خم هذه و د اليت وه
سعى  . ملسامهت يف هذا ا



SCCR/22/18 
76  

 

هود رعاة _قرتاح عىل تقدميهّعربو .549 يان عن تقديره  جل وفد ا سري هبذه املادة، إذ . ل يان يف ا للكن الوفد أعرب عن تردد ا ل
هم مهنا أهنا حتظر 12ادة يفّرس املأنه  نه ال  تصادية،  تج _ تحصني حقوق ا يف عىل أهنا تقر رصاحة مبجموعة من اإلماكيات  لك ق ن ل ملن ّ

 . أية تدابري أخرى جتزيها املعاهدة

سري املادة  .550 شأن  يان الرأي  ية وفد ا تحدة األمر تفوشارك وفد الوالyت ا ب ل  . 12يكمل

يغة املادة د األورويب إىل أنه وأشار وفد _حتا .551 يان 12صوافق عىل  نه وفد ا هم ا/ي عرب  نادا إىل نفس ا لا ع ّس لف  . ًت

مترب عقد مؤمتر  .552 هر  نعقد يف  ية العامة اليت  ها أن تقرتح عىل ا تطا يكون  نة إذا اكن  سبوسأل الريس ا ش ت ع سئ مجلع سـ سـ مبللج
 . دبلومايس

بويفارية-مجهورية (فزنويال وأشار وفد  .553 ل ا توه عىل) ل يه الوفودلإىل أنه اطلع  يوم . ل _تفاق ا/ي توصلت إ لوقال إن هذا ا
ته غري قادرة عىل _لزتام اآلن تقالل، وأن حكو ية لال مهو يوم عط) ر سـ  . مس

شأن املادة  .554 توافقي اجلديد  نص ا نة عىل هذا ا ية إىل أن اتفاق ا تحدة األمر بولفت وفد الوالyت ا ل ل للج  هو اتفاق 12يكمل
ية مجلعبغي أن ترس� إىل ا نذ عام  العامة كجزء من رزمة ني . 2000مأمور أخرى هبدف ا7عوة إىل عقد املؤمتر ا7بلومايس املؤجل 

بل الوفود ملادة  شلك _تفاق الزتاما من  قوال  ً تخطى ذ126ي  . ي مبعىن 

نأ الوفود  .555 هوأيد وفد _حتاد الرويس اقرتاح الريس و ئ سأ¸، وأقر بوجود فّ هد عىل هذه ا ّاليت معلت  مل رصة فريدة حلل جب
نذ عام تثقل اكهلمشلكة  نة  م ا يع الوفود إىل دمع _قرتاح الختاذ قرار 7عوة إىل مؤمتر .1996للج مج ودعا وفد _حتاد الرويس 

 . دبلومايس

متة ملعاهدة .556 يع الوفود ا ية و تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا ملهوشكر وفد الصني وفود ا مج مل سـ يكه ملك تعلقة حبامية ال ألداء مل ا
سمعي  يةلا توصل إىل ويقة توا برصي عىل العمل ا7ؤوب ا/ي أجنزته  فقا ث لل يع الوفود إىل ئوطلب الوفد إىل الريس . ل مجأن يدعو 

ية العامة رشوع املعاهدة إىل املؤمتر ا7بلومايس أو إىل ا مجلع_تفاق عىل رفع   . م

ية بأن املؤمتر ا7بلوماّوذكر وفد الوالyت  .557 تحدة األمر يكا سأ¸ 2000يس لعام مل شأن ا توصل إىل حل  مل علق عىل أمل ا ب ل ّ ُ
نقل احلقوق تعلقة  باألخرية ا شأن نص املادة . مل ها إىل قرار  تو سأ¸  نة هذه ا تحل ا بو ب مل للج يد تقدميه12صلسـ نة . ع كام أ للجوميكن 

ية 7عوة إىل عقد املؤمتر ا7بلومايس املعلق، مع  ية العامة تو صأن ترفع إىل ا بدء ملادة ا7عمجلع رشة 12لوة إىل ا سع  ع مث املواد ا تل
ية العامة للمؤمتر ا7بلومايس  . مجلعاألخرى وأية توجهيات أخرى قد تعطهيا ا

يده لالقرتاح وشكر وفود .558 ية، معر عن تأ ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يوحتدث وفد  ًل يق يق ند و  الربازيلج لها
تحدة األمر يك والوالyت ا يكوا مل ية العامة 7عوة إىل عقد املؤمتر . يةملكسـ ية ا نة اختاذ قرار تو مجلعوكرر الوفد أن عىل ا ص للج

 . ا7بلومايس

تربا  .559 يه موقف _حتاد الرويس،  ته وأعلن  رشح ا/ي قد ية عىل ا تحدة األمر ًوشكر وفد الصني وفد الوالyت ا مع ب نمل م تيك ل
بغي عدم نني طوي) وأنه  نذ  سأ¸ عالقة  نأن هذه ا يم سـ هامل  . حل تفويت فرصة 

بري من الوفود .560 ية ألصداء الرائعة اليت القهتا الفكرة من عدد  تحدة األمر كورحب وفد الوالyت ا نوب . يكمل جوقال إن وفد 
يا قد أملح إىل  ها للميض قدمايقأفر با ًاخلطوات الواجب ا ع ية الريس أاكن يريد عرض هذه . ت تحدة األمر ئوسأل وفد الوالyت ا يك مل

ناول اخلطوات  شـهتا خالل  نا تاآلن أم يفضل _تظار و ق نةنتاجئمن رشوع . للج ا بدال  يقرتح ا مومىض قائال إن الوفد  ست سـ تاجئً  . لنا
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تا إىل أن املادة  .561 ية، ال ب�ان األفر يان ا/ي أدلت به مجموعة ا يده  نغال عن تأ ًوأعرب وفد ا ف يق ل ب ي للسـ شلك جوهر 12ل ت 
ي. املعاهدة ند وا سـوشكر الوفد وفود ا ملكه يةل تحدة األمر يكك والوالyت ا ناءمل ها ا ّ عىل  لب نة لفعل . معل تعني عىل ا ترب أنه  للجوا ي ع

ية العامة 7عوة إىل مؤمتر دبلومايس  . مجلعأن تويص ا

بويفارية-مجهورية (فزنويال وقال وفد  .562 ل ا تاج إىل) ل نه  حيإن وفده لن يعارض _قرتاح  تهلك شاور مع عا مص ا ّوعرب الوفد . لت
با بب معحعن إ سمعي بسطه  سأ¸ حامية األداء ا لاجلة  ناول احلقوق م برص اليت ال  يفي ا سأ¸ األشخاص  بل  برصي  تا تق ل ضع م ل

سان تصادية بل حقوق اإل ن_ نظمة، بصفهتا واك¸ من واكالت . ق بل ا ية جدا من  تطرد الوفد قائال إن يف ذ6 إشارة  ملوا ب قسـ ً سل ً
تح تحدة وجزء من الزتام األمم ا ملاألمم ا يةًمل  . لتمندة بأهداف ا

ية، فالوفد اكن قد أيد فكرة احمل .563 ب�ان األفر يده ملوقف مجموعة ا ّوأعلن وفد أنغوال تأ يق ل يغة ي رشة  سع  لصافظة عىل املواد ا عت ل
شأن املادة . 2000اليت مت _تفاق علهيا عام  نة، وقد توصلت إىل اتفاق  تعني عىل ا بومىض قائال إنه  للج ي حنو  املقرتحة، امليض 12ً

رسعة  . لعقد مؤمتر دبلومايس إلبرام املعاهدة عىل وجه ا

يك وفدي  .564 ناء وصوال إىل _تفاق عىل املادة ملكسـوشكر وفد ا ية عىل العمل ا تحدة األمر ند والوالyت ا ًا ّ ب مل له يك . 12ل
نظ يا مهنا إىل ختطي اخلالفات يف وØات ا نة  شاورات بني دوريت ا لوأشار إىل أن الوفود عقدت  سع للج سأ¸ ر ًم ملشأن هذه ا ب

برص يفي ا سأ¸ األشخاص  لو ضع سائل لغة . م شأن  نة  رس حلقة املراوحة اليت اكنت تعرقل معل ا تقدم احملرز يف  موجنح ا ب للج كل
ية سان، . مهاأل ية املربطة حبقوق اإل سا سائل اإل تربا أنه من الرضوري معاجلة ا يك وفد فزنويال الرأي،  نووافق وفد ا ت ن ن مل مع ًسـ ملك
يةوال سـ� هم. تين يف ب�ان أمرياك الال نه أنه اكن من ا ملنه رأى يف الوقت  توصل إىل حوار pجع عيلك نة ل العمل عىل ا للجمسح 

ها تقدم يف  معلا  . ل

هرها وفد فزنويال  .565 ية عن تقديره للمرونة اليت أ تحدة األمر ظوأعرب وفد الوالyت ا يك بويفارية-مجهورية (مل ل ا ا/ي أشار  )ل
نةإىل أنه لن يقف  للجبة أمام تقدم معل ا سأ¸ . عق شأن  نة حتقق جناحا  موشدد الوفد عىل أنه يرغب كذ6 يف رؤية ا ب ًللج

ية سأ¸ الفائقة األ بوعات، وأن وفده �بت يف الزتامه هبذه ا ناءات حق املؤلف لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا مها مل ملط ثت  . سـ

نوب  .566 يان وفد   yيجري جوأيد وفد  ب ن يا ا/أّ ية وأعرب عن يقفر ب�ان األفر يقي أدىل به مس مجموعة ا عوة لعقد ا7تطلعه إىل ل
  . املؤمتر ا7بلومايس

يا  .567 هود من دون لكل، معر كينوشكر وفد  ها ا تاز وبذ ها ا ية عىل  تحدة األمر يك والوالyت ا ند وا ًوفود ا جل ل معل ملميك مل سـ ملكه ل
ية اع^د نصكام. 7عوة لعقد املؤمتر ا7بلومايساعن تطلعه إىل  سمعي مه شدد الوفد عىل أ ناين األداء ا ل دويل حيمي  برصيف  . لا

ب�ان  .568 ية و_حتاد األورويب ومجموعة ا تحدة األمر لومثن وفد الربازيل العمل ا/ي أجنزته وفود الربازيل والوالyت ا يكمل ّ
تقدمي نص صك دويل لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا يك  ية وا ملاألفر ل ملكسـ سأ¸ ال . طبوعاتيق ملوأشار الوفد إىل أن هذه ا

 . تزال حتظى مباكنة أولوية يف نظره

ية أفضت إىل إعداد اقرتاح، واقرتحت نصا  .569 شاورات غري الر ية أن ا تحدة األمر ًوأشار وفد الوالyت ا مس مل  لنتاجئ دورةيكمل
نة  .للجا

يةووافق وفد الربازيل  .570 تحدة األمر يكعىل ما قاi وفد الوالyت ا   .مل

ي .571 يت ا شأن تو ية وقدم بعض _قرتاحات  تحدة األمر يان ا/ي قرأه وفد الوالyت ا يده ا ند تأ بوأعلن وفد ا ب مل ب ي له قل يك pت ال
تفق علهيا  . ملا
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ية .572 تحدة األمر يكولفت وفد الوالyت ا ته اكنت إ�حة الوقت إىل مل بل انعقاد املؤمتر ا7بلومايس نيأن  ق أمام ا7ول األعضاء 
ي شأهنالبللعمل عىل ا شاور  شـهتا وا نا تفق علهيا و باpت ا ت ق لمل  . م

بارة  .573 بدال  ند ا عواقرتح وفد ا س ته نظر يف _قرتاحات " تقليف ù) ال "بعبارة " تزيديف ù) ال "ل يا  تا اك للإلعطاء الوفود و ً فً ق
 . املقدمة

نص عىل رضورة تقدمي _قرتاحات يف ù) ال .574 ية ا تحدة األمر لواقرتح وفد الوالyت ا هر وال تزيد يكمل تة أ ش عن   عن تقلسـ
تاح املؤمتر ا7بلومايس بل ا هر  فتثالثة أ ق  . ش

ية  .575 يجريy عىل أ مهوشدد وفد  يحلان يه أا  ل�ول األعضاء بأن علهيضتو تفقا   pيا علأال تقدم  ًب م بل ً قو مقرتحا جديدا بضعة أyم  ً ً
 . انعقاد املؤمتر ا7بلومايس

ية واقرتح .576 تحدة األمر يكوفد الوالyت ا با مل نةلعإدراج ا تاجات ا ية يف ا تا للجرات ا ت ل نل هر تزيديف ù) ال " :سـ تة أ ش عن  سـ
تاح املؤمتر ا7بلومايسشهر واحد عن تقلوال  بل ا فت   ". ق

ناءات لفا .577 سأ¸ نقص _ ناسب احلاجة إىل معاجلة  شمل عىل حنو  ثوأشار وفد إكوادور إىل أن _قرتاح مل  تم م دة ئسـي
ت بات واألشخاصعلمي ولا تعلق  . ذوي اإلعاقات، ال سـ� يف ا<ال الرمقيملكتا يغة جديدة  سع إلضافة  تواقرتح الوفد ترك  ص مت

شأن يان يف هذا ا ناءات أو عىل األقل _تفاق عىل  لال ب ثت  . سـ

شـهتا خالل اج^ع  .578 نا تفق علهيا و ياpت املقرتحة ا قواقرتح وفد سورسا تقدمي ا مل مب ل ًنة ا7امئة، تفادy لاي تعليق بلمخاطرة للج
 . جديد للمؤمتر ا7بلومايس

شأن .579 شاور يف هذا ا نقاش وا بق والزتمت  لولفت وفد تريا إىل أن ا7ول األعضاء  ت ل سـ  . لك

    شؤون أشؤون أشؤون أشؤون أخخخخرىرىرىرى

ًأحاط الريس علام بعدم وجود   .580 ند شؤونئ نقاش مبوجب ا ب أخرى   .11للل

تام ا7ورة تام ا7ورةا تام ا7ورةا تام ا7ورةا     خخخختتتتا

شاريع   .581 معرض الريس مجموعة  تاجئئ نظر فهيلنا نة ا ل وطلب إىل ا  . اللج

يع عىل Øودمه  .582 مجلوشكر الريس ا متدت إلجامع أًوأحاط علام بئ نة ا7امئة ا عن ا تاجئللج تمت ا7ورةلنا  . خ الواردة أدpه وا

تاجئجئجئجئ تاا تاا تاا     للللننننا

    جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

تعلق  .1 ند جديد  يري تريب جدول األعامل وإضافة  نة عىل  يوافقت ا ب تغ هامتللج يات جدول أعامل سبإ يذ تو نة يف  ص ا تنفللج
ية  بغي أن . عنيةملالتمنا ية العامة وال  بق ا نة هذه اليت  تة وختص دورة ا ند مؤ نوقالت بعض الوفود إن إضافة هذا ا يق مجلع سـ للج تب ل

 . تشلك سابقة

ناءات يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا بوعات وغريها من أنواع القراءة: : : : للللتقتقتقتقيييي بوعات وغريها من أنواع القراءةز يف قراءة ا بوعات وغريها من أنواع القراءةز يف قراءة ا بوعات وغريها من أنواع القراءةز يف قراءة ا     ملطملطملطملطاألشاألشاألشاألشخخخخاص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من اص ا/ين يعانون من جعجعجعجعز يف قراءة ا
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تني جديدتني، وحتدأخذت  .2 نة علام بو ثيقا ً ناءات عىل حق للج يدات و_ تعلقة  تثيدا القامئة املقارنة القرتاحات ا ي سـمل لتق ً
بوعات اليت أعدهتا األمانة  برص وغريمه من األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطاملؤلف لفائدة األشخاص معايق ا ثالويقة (ل

SCCR/22/8( يدات لفائدة األشخ؛ ناءات وا شأن _ بو  رشوع معاهدة الو يو ت ب تقي لم ث تعلمي سـ سات ا لاص املعاقني ومؤ س
ية و ب�ان األفر بات ودور احملفوظات، ا/ي تقدمت به مجموعة ا بحث وا يقا ل ت نقحة )SCCR/22/12ثالويقة (ملكل سخة  م، وهو  ن

 . SCCR/20/11ثمن اقرتاح سابق ورد يف الويقة 

ية األربعة  .3 نة مقديم _قرتاحات املوضو عوشكرت ا هود الصادقة اليت بذلوللج شات جمدية خالل جلعىل ا نا قها إلجراء  م
نة بني _قرتاحات األربعة تقارب ا شرتكة وأوجه ا نقاط ا شاف ا ية هبدف ا شاورات غري الر ملمكا ل مل ل تك مس وأصدر بعض . سـمل

ية  شاورات غري الر شاركني يف هذه ا مساألعضاء ا مل ية"مل ً، قدمت الحقا "مسورقة غري ر شأن توافقثويقة ك"ُ ب عىل صك دويل 
يدات و بوعاتلتقيا ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط_ ثت ا مجموعة من ا7ول األعضاء هت، قدم"سـ

ئ) أوية). SCCR/22/15 ثالويقة( يقاهتم وطرحوا أ لوأبدى األعضاء  سـ ثوأيد عدد من األعضاء الويقة وأعربوا عن اه^ùم . تعل ّ
نادا إىل _قرتاح . اهتيابرع ًوعرض عدد من األعضاء، ا تلفة اليت قدمهتا بعض الوفود، ست (املذكور أعاله ومراعاة لالقرتاحات ا ً
ناءات لفائدة األشخاص العاجز" يدات و_ شأن ا تثاقرتاح صك دويل  ي سـب بوعاتلتق " ملطين عن قراءة ا
 ).  SCCR/22/15 Rev. 1 ثالويقة(

نة إىل الريس إعداد ويقة من الريدوبع .4 بت ا ية،  شات إضا نا ئ إجراء  ئ ف ثم للج طل يدات ق شأن ا شمل صاك دويا  يس  ب ل لتقت ً ً
بوعات ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطو_ ثت بيل )SCCR/22/16ثالويقة  (سـ يكون أساسا لعمل  مسـتق،  ً ل
رشين ثة وا ثا نة يف دورهتا ا تضطلع به ا لعند إىل نص  ل ل للج سـ تس  . م

بو بأن يواصل أعض .5 ية العامة للو ية ا نة عىل تو يووافقت ا مجلع ص شأن ويقة الريس للج شات  نا نة ا ئاء ا ث ب ق مل للج
SCCR/22/16 ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة يدات و_ شأن ا تث، هبدف _تفاق عىل اقرتاح صك دويل  ي سـب لتق

رشين ثة وا ثا بوعات وإجنازه خالل ا7ورة ا لعا ل ل رشيملط نة يف دورهتا احلادية وا متدته ا لع، وفقا للجدول الزمين ا/ي ا للج ع   . نً

ثت  .6 نة أحصاب املصاحلحو تدى أحصابللجا   . املصاحلمن عىل مواص) العمل يف إطار 

ناءات يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ ناءاتا يدات و_ سـسـسـسـتتتتثثثثا     للللتقتقتقتقيييي

ية للويقة  .7 ب�ان األفر نة علام بعرض مجموعة ا ثأحاطت ا ل يقللج ًSCCR/22/12 نواهنا شأن "ع، و بو  برشوع معاهدة الو ي م
يدات لفائدة األشخاص املعاقني ومؤ ناءات وا س_ ي لتقت ث تعلمي سـ بات ودور احملفوظاتولسات ا بحث وا تا  ". ملكل

نة ا7امئة .8 رشين  ثة وا ثا ناءات عىل جدول أعامل ا7ورة ا يدات و_ ند ا نة عىل إبقاء  للجووافقت ا ل ل ت ي ب لعللج ثتق سـ  . ل

برصي سمعي ا برصيحامية األداء ا سمعي ا برصيحامية األداء ا سمعي ا برصيحامية األداء ا سمعي ا لحامية األداء ا لل لل لل     ل

نة األمانة  .9 شاورات للجشكرت ا ها  معىل  ممي سمعي تنظ شأن حامية األداء ا لتوحة  ب برصف يف يويم لا  14 و13جني يف 
تاديë 2011أبريل  يد او ها، ا ي، اكنت غايهتا دراسة _قرتاحات اجلديدة اليت تقدمت هبا ا7ول األعضاء، كام شكرت ر سس لسـ يئ

pيأyيجري يجريy عرض تقرير _ج^ع. ندو من   . نوتوىل وفد 

ية ا .10 ية ا تعني عىل ا7ول األعضاء تو نة عىل أنه  مجلعووافقت ا ص ي نذ للج ناف املؤمتر ا7بلومايس املعلق  ملعامة  سـتئ
بغي إجنازه2000 عام هوما أن نص املعاهدة  ن، عىل أن يكون  يمف تايلً تا، مبا يف ذ6 ) أ(: ل اك متدت مؤ رشة اليت ا سع  ًاملواد ا ق ع ع تل

تفق علهيا؛ و ياpت ا ملا توافق علهي12املادة ) ب(لب رشال اجلديدة ا/ي مت ا ية ا ثا لع يف ا7ورة ا ن نة؛ ول ياpت ) ج(للجين  بثالثة 
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شأن املواد  ياغهتا  بغي العمل عىل  ية  بإضا ص ني شاغل اليت عربت عهنا ا7ول األعضاء15 و2 و1ف هورية . مل ملعاجلة ا مجووافق وفد 
بويفارية  لفزنويال ا نل تاجات  لكعىل _ ية العامة هسـتن ند خالل ا تعلق هبذا ا نظر يف القرار ا تفظ حبق إعادة ا مجلع ا ب مل لل بو ح يللو

 . 2011 لعام

بادئ هذه وهتدف  .11 تفق علهيا إىل إعادة جتديد الزتام ا7ول األعضاء  ياpت ا مبا مل ية الفكرية لب مللكاتفاق جوانب حقوق ا
تجارة  تص)  لا يح العالقة بني هذه املعاهدة و)ياتفاق تربس(مل يل الصويتض؛ وتو شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب ؛ وتوفري لتي

يح العالقة بني املادتني وصف أكرث وضوح يني مبوجب املعاهدة؛ وتو ناين األداء ا ضا  حملم لف  . 15 و13ً

ية .12 ية جدول أعامل ا يا يقر بأ ندا إضا تضمن  باجة املعاهدة  نة كذ6 عىل أن د منووافقت ا مه ب س ي لتللج ًّ ف  . ًت

ند اإلضايف .13 تفق علهيا وا ياpت ا شة نص ا نا  (ù بوالزتمت ا7ول األعضاء بإعطاء مل ب ق لمل شأهنال شاور  باجة وا ب يف ا7 ت كام . لي
هر واحد  هر وال تقل عن  تة أ باجة يف ù) ال تزيد عن  ند اإلضايف يف ا7 تفق علهيا وا ياpت ا شاتفق عىل رضورة تقدمي ا ش سـ ي ب مل لب ل

تح املؤمتر ا7بلومايس فبل إعادة   .  ق

بثههههييييئاتئاتئاتئاتحامية حامية حامية حامية  بث ا بث ا بث ا      لللل ا

نة .14 شاورات األمانة  ا7امئة للجشكرت ا ها  مفعىل  ممي يف يويم تنظ بث يف  ئات ا شأن حامية  نتوحة  ل ي جب  15 و14ه
ندرا غرازيويل من سورسا عىل تقدمي تقرير _ج^ع،2011 أبريل يدة أ سـهتا ا ي وشكرت ر سـئ سـ لكي نة يف الويقة . ل ثونظرت ا للج

نونة  بث"ملعا ئات ا شأن حامية  رشوع معاهدة  لنارص  ي ب هع ية"مل شاورات غري الر مس اليت قدùا ريس ا مل  ئ
نارص )SCCR/22/11 ةثالويق( ية لع، اليت حتدد مجموعة من ا نارص  شأن هذه ا يقاهتا  رشوع معاهدة، وأبدت  مت)  بغا لع ب تعل مل حمل

نقاش قدما ًا7فع   . ل

يان  .15 ندا وا يا و نوب أفر رشوع املعاهدة اليت تقدمت هبا وفود لك من  نة علام القرتاحات اجلديدة  لوأحاطت ا ك يقللج ج مل ً
توايلSCCR/22/7ث، والويقة  SCCR/22/6ث والويقة،SCCR/22/5ثالويقة (   ).ل، عىل ا

ية .16 ندوة اإل تاجئ ا نة علام أيضا  ميوأخذت ا ل ب قلللج ن ً بثً نة إشارات ا ل عن قر ية واليتص ب�ان األفر يق لفائدة ا  ُعقدت يف ل
يا، يف ج نوب أفر سربغ،  يقوها ج  ). SCCR/22/14ثالويقة  (2011 ن يويو7 و6ن

نة الزتاùا مب .17 ية العامة عام اًواص) العمل وفق هنج قامئ عىل اإلشارة، وفقا للوالية اليت أوعزت هبللجوكررت ا ، 2007مجلع ا
بث  بث وا ئات ا تحديث حامية  ياغة معاهدة  لمن أجل  ل ي ل يديلاكبلهص  . لتقل يف املعىن ا

نة  .18 للجوأقرت ا تاجئئطة معل الريس كام ورد يف مرفق هذه خّ  .  لنا

ئات .19 سأ¸ حامية  بقى  يو م هس نة ا7امئةت رشين  ثة وا ثا بث مدرجة عىل جدول أعامل ا7ورة ا للج ا ل ل  . لعل

هام هامإ هامإ هامإ نة يف سسسسإ نة يف  ا نة يف  ا نة يف  ا يات جدول تتتتنفنفنفنفييييذذذذ    للجللجللجللج ا يات جدول تو يات جدول تو يات جدول تو ية صصصصتو ية أعامل ا ية أعامل ا ية أعامل ا يةللللتتتتمنمنمنمنأعامل ا يةا يةا يةا     ملعملعملعملعننننا

ية  .20 يات جدول األعامل ا يذ تو نة ا7امئة يف  سامهة ا ياpت اليت أديل هبا خبصوص  يع ا منقال الريس إن  ص للج م ب لتمج نف تئ ُ ل
ية تدون يف تقرير ملعنا  ،ّ يا مع القرار ا/ي اختذته سـ بو،  ية العامة للو نة ا7امئة وسرتسل إىل ا رشين  ية وا ثا ًا7ورة ا شـ ي مجلع للج ن متل ُ لع

ية 2010يف عام هذه األخرية  يق جدول أعامل ا ية  منشأن آ سـ ل لتب     . تن
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تاجئجئجئجئ تامرفق ا تامرفق ا تامرفق ا     ::::للللننننمرفق ا

بث  ئات ا بث حامية  ئات ا بث حامية  ئات ا بث حامية  ئات ا لحامية  لي لي لي     ئئئئ    خخخخطة طة طة طة معمعمعمعل الريس ل الريس ل الريس ل الريس ––––ههههي

نةوافقت  .1 يا مهنا للمحافظة عىل الزمخ للجا  ،ً ئاتسع تعلق حبامية  رشوع معاهدة  شأن  ناشئ  يا ت ب هل بثم بث ل ا ئات ا ل و هي
يا مع الوالية اليت  شأن هنج قامئ عىل اإلشارات،  شات  نا يدي، عىل مواص) ا لاكبل ملعىن اً شـ ب ق مل متتقل ية حددهتال مجلع ا

 . 2007العامة عام 

نة واقرتحت  .2 يةللجا تا لخطة العمل ا  : ل

ية مل 1.2 شاورات غري ر مستعقد  م بث لاكبل عىل هامش ا7ورُ ئات ا بث و ئات ا شأن حامية  لدة يومني  ي ل ي هب ثة ةه ثا ل ا ل
نة ا7امئة رشين  للجوا توارخي يف وقت الحق. لع بو ا لوحتدد أمانة الو ثا. ي شاورات إىل ا7ورة ا تاجئ ا لوسريفع تقرير  ل مل ثة ن

نة ا7امئة، عىل  رشين  للجوا توافق عىل ألع  .  خالل ا7ورة املذكورةإجراءات العمل الالحقلن يمت ا

شاورات يه  2.2 ية العامة ملوالغاية من هذه ا ية إىل ا ية رفع تو رشوع معاهدة  مجلع إحراز تقدم يف العمل عىل  ص بغ م
بو لعام  نظمي مؤمتر دبلومايس2012يللو  . ت حول اح^ل 

نة 3.2 بني يف ا يع األعضاء واملرا شاركة  توحة  شاورات  للجوتكون هذه ا مج مل قمل  . مف

شات   .3 نا ية أساسا  تا قوشلك الو�ئق ا للم ل ل ًت ّ : 

شأن حامية  1.3 بو  نقح ملعاهدة الو برشوع _قرتاح األسايس ا ي مل بث هيئاتم  ؛ )SCCR/15/2 ثالويقة(ل ا

بث 2.3 ئات ا شأن حامية  رشوع نص معاهدة  لاقرتاح حول  ي هب يا : م نوب أفر يقاقرتاح من تقدمي وفد  ج
 ؛ )SCCR/22/5 ثالويقة(

بثاقرتاح ح 3.3 ئات ا شأن حامية  بو  رشوع نص معاهدة الو لول  ي ب هي ندا : م كاقرتاح من تقدمي وفد 
 ؛)SCCR/22/6 ثالويقة(

بث 4.3 ئات ا شأن حامية  بو املقرتح  رشوع معاهدة الو ليق عىل  ي ب ي هتعل يان : م لاقرتاح من تقدمي وفد ا
 ؛ )SCCR/22/7 ثالويقة(

بث 5.3 ئات ا شأن حامية  رشوع معاهدة  نارص  ل  ي ب هع ئات مل شأن حامية  ية  شاورات غري الر ي، من إعداد ريس ا ب مس همل ئ
يف يويم  بث املعقودة يف  نا  ؛ )SCCR/22/11ثالويقة  (2011 أبريل 15 و14جل

نة ا7امئةثية ويقة أخرىأ 6.3  .للج تقدم إىل ا

بو  .4 متدة يف الو ية وفقا لإلجراءات ا نا ب�ان ا ندويب ا شاركة  يتمول  ل ل ملعم ً م م ّ ُ . 

 ]قييل ذ6 املرف[
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* 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.  

 

 



SCCR/22/18 
ANNEX 
15  

 

III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION (ILO) 
 
John David MYERS, Industry Specialist, Sectoral Activities Department, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Keitseng Nkah MONYATSI (Mrs.), Copyright Officer, Harare 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Viviana Carolina MUNOZ TELLEZ (Ms.), Program Officer, Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Geneva 
 
UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION  
 
Georges-Remi NAMEKONG, Senior Economist, African Union Commission (AUC) Geneva 
Representative 
 
 
UNION DES RADIODIFFUSIONS DES ÉTATS ARABES (ASBU)/ARAB STATES 
BROADCASTING UNION (ASBU) 
 
Lyes BELARIBI, Counsellor, Télévision Algérienne, Alger  
 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 
 NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris 
 
American Council of the Blind (ACB) 
Melanie BRUNSEN (Ms.), ACB, United States of America 
 
Asociación Nacional de Interpretes (ANDI) 
Mario CASILLAS, Presidente, México, D.F. 
José Dolores GONZÁLEZ ORTIZ, Asesor, México, D.F. 
Ismael LARUMBE GARRIDO, México, D.F. 
 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 
Isabella Girão (Mrs.) BUTRUCE SANTORO, Legal Manager, Brasilla 
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João Carlos MULLER CHAVES, Legal Manager, Rio de Janeiro 
Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d’auteur (GRUR)/German 
Association for the Protection of Industrial Property and Copyright Law (GRUR) 
Norbert FLECHSIG, Remshalden, Germany 
 
Association des organisations européennes d’artistes interprètes (AEPO-ARTIS)/Association of 
European Perfomers’ Organizations (AEPO-ARTIS) 
Xavier BLANC, Brussels  
 
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial 
Television in Europe (ACT) 
Tom RIVERS (External Adviser, London) 
Simona POPA (Ms.), European Union Affairs Adviser, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Serife GOCMEN, Head of Delegation, Geneva 
 
Claus Roland GAWEL, Germany 
 
Association international du barreau (IBA)/International Bar Association (IBA) 
Inge HOCHREUTENER (Mrs.), Doctor, Python and Peter, Berne, 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Jan NORDEMANN, Chairman, Zurich 
Sanna WOLK, Member, Stockholm 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Sisule F. MUSUNGU, President, Geneva 
 
Beneficent Technology, Inc. (Benetech) 
James R. FRUCHTERMAN, President and CEO, Palo Alto, California 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA) 
Mihàly FICSOR, Chairman, Budapest 
 
Centre d’administration des droits des artistes interprètes ou exécutants (CPR)/Centre for 
Performers’ Rights Administration (CPRA)  
Samuel Shu MASUYAMA, Secretary-General, Director, Tokyo 
 
Centre for Internet and Society (CIS) 
Nirmita NARASIMHAN (Ms.), Programme Manager, New Delhi  
Pranesh PRAKASH, Programme Manager, New Delhi 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/ 
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Ahmed Abdel LATIF, Program Manager, IPRS, Geneva 
Sean M. FLYNN, Associate Director, Program on Information Justice and Intellectual Property, 
American University, Washington, D.C. 
Michael William CARROLL, Expert Advisor, American University, Masachusetts  
Daniella ALLAM (Mrs.), Programme Assistant, Geneva 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
David FARES, Vice President, Government Relations, News Corporation, New York,  
United States of America 
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Russian Federation, Geneva 
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Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) 
Francis BOÉ, chargé de mission, Paris 
Comité “acteurs, interprètes” (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI) 
Abel Martin VILLAREJO, General Secretary, Latin Artis, Madrid 
José María MONTES RELAZÓN, Director, Asuntos Jurídicos e Internacionales, Madrid  
Isabelle FELDMAN, Director, Legal and International Affairs, Paris 
 
Computer and Communication Industry Association (CCIA) 
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva 
Matthias LANGENEGGER, Deputy Representative, Geneva 
 
Conseil britannique du droit d’auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC) 
Andrew YEATES, Director, General Counsel, London 
Hugh JONES, Treasurer, Copyright Counsel, London 
Florian KOEMPEL, British Broadcasting Corporation, London 
 
Copyright Research Information Center (CRIC) 
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
 
Daisy Consortium 
Hiroshi KAWAMURA, President, Tokyo 
Haruko KAWAMURA, Assistant to the President, Tokyo 
 
Electronic Frontier Foundation (EFF) 
Gwen HINZE (Ms.), International Director, San Francisco, United States of America 
 
Electronic Information for Libraries (eIFL.net) 
Teresa HACKETT (Ms.) Programme Manager, Dublin 
Iryna KUCHMA, Programme Manager, Roma 
 
European Visual Artist (EVA)  
Carola STREUL (Mrs.), General Secretary, Brussels 
 
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA)/European Federation of Joint Management Societies of Producers 
for Private Audiovisual Copying (EUROCOPYA) 
Nicole LA BOUVERIE (Ms.), Paris 
Yvon THIEL, Paris 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/        
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS, Presidente, Madrid  
Miguel PEREZ SOLIS, Asesor Jurídico, Madrid  
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Asesor Jurídico, Madrid 
José Luis SEVILLANO, Asesor Jurídico, Madrid 
Carlos LÓPEZ, Miembro del Comité Jurídico, Madrid  
 
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA) 
Dominick LUQUER, General Secretary, Head of Delegation, Brussels  
Christine PAYNE, General Secretary, Equity, London 
Simon Burke, President, Australia Actors Equity, London 
Simon WHIPP, Vice-President, Australia 
Stephen WADDELL, National Executive Director, ACTRA National, Toronto 
Brad KEENAN, Director, ACTRA Performers’ Rights Society and Sound Recording Division, 
Toronto 
Ferne DOWNEY (Ms.), Toronto 
Terri BJORKLUND (Ms.), Toronto 
Robert HADL, Unites States of America 
John T. MCGUIRE, Senior Advisor, Screen Actors Guild, New York 
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Robert HADL, Consultant, Beverly Hills, California, United States of America  
Bjørn HØBERG-PETERSEN, Attorney, Copenhagen 
Thomas CARPENTER, AFTRA, New York  
Louise MCMULLAN (Ms.), Policy Development Officer, Equity, London 
Duncan CRABTREE-IRELAND, Deputy National Executive Director and General Counsel, 
Screen Actors Guild, Los Angeles 
Mikael WALDORFF, General Secretary, Danish Actors’ Association, Valby 
Terrie M. BJORKLUND, National Associate General Counsel, Copyright and Intellectual 
Property, Maryland 
Ernst BREM, Zurich 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER, Expert, Head, Policy, Paris 
 
Fédération internationale de la vidéo/International Video Federation (IVF) 
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI) 
Shira PERLMUTTER (Ms.), Executive Vice-President, Global Legal Policy, London    
 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Winston TABB, Sheridan Dean of University Libraries and Museums, Johns Hopkins University, 
United States of America 
Victoria OWEN (Ms.), Head Librarian, University of Toronto, Toronto 
Stuart HAMILTON, Senior Policy Advisor, IFLA, Netherlands  
Barbara STRATTON (Ms.), Secretary, Libraries and Archives Copyright Alliance, CILIP, 
United Kingdom 
Simonetta VEZZOSO (Mrs.), Faculty of Economics, Law Department, University of Trento, Trento 
 
Fédération internationale des associations de distributeurs des films(FIAD)/International 
Federation of Associations of Film Distributors (FIAD) 
Antoine VIRENQUE, secrétaire général, Paris  
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)    
Benoît MACHUEL, secrétaire général, Paris 
Morten MADSEN, conseiller juridique, Dansk Musiker Forbund, (DMF), Denmark 
Bill SKOLNIK, vice-président, Fédération américaine des musiciens (AFM), Canada 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)   
Magdalena VINENT (Ms.), President, Brussels 
Olav STOKKMO, Chief Executive Officer, Brussels 
Ingrid DE RIBAUCOURT (Ms.), Senior Legal Counsel, Brussels 
 
Fundação Getúlio Vargas (FGV)   
Joana VARON FERRAZ (Mrs.), Researcher and project manager, Rio de Janeiro 
Pedro NICOLETTI MIZUKAMI, Researcher, Rio de Janeiro 
Silvia SALINAS (Ms.), Expert, Rio de Janeiro 
 
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM)/ International 
Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) 
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Legal Counsel, Basel 
 
Inclusive Planet Foundation 
Cherian Jacob RAHUL, Representative, Kochi, India 



SCCR/22/18 
ANNEX 
19  

 

Intellectual Property Owners Association (IPO) 
Hillel I. PARNESS, Robins, Kaplan Miller & Ciresi L.L.P., New York, United States of America 
 
International Confederation of Music Publishers (ICMP) 
Alessandra SILVESTRO (Ms.), Head, Brussels 
 
Internet Society 
Christine RUNNEGAR (Ms.), Senior Manger, Public Policy, Geneva 
Pranesh PRAKASH, Programme Manager, Bangalore 
Nicolas SEIDLER, Manager, Global Partnerships, Strategic Global Engagement, Geneva 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
James LOVE, Director, Washington, D.C., United States of America 
Thiru BALASUBRJuly 13, 2011AMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
Krista L. COX (Ms.), Staff Attorney, Washington, D.C., United States of America 
Fedro DE TOMASSI, Intern, Washington, D.C., United States of America 
 
Library Copyright Alliance (LCA) 
Lori DRISCOLL (Ms.), Director, Library Services, Florida, United States of America 
Kyra DRISCOLL-EAGAN, Florida, United States of America 
 
Motion Pictures Association (MPA) 
Fritz E. ATTAWAY, Executive Vice President, Special Policy Advisor, Motion Pictures 
Association of America, Washington, D.C. 
Theodore SHAPIRO, Brussels 
Christopher P. MARCICH, President and Managing Director, Brussels 
Maren CHRISTENSEN, Executive Vice President and General Counsel, Universal, California 
 
 
National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB-Japan)  
Seijiro YANAGIDA, Associate General Manager, Rights and Contracts Management, 
Programming Division, Nippon Television Network Corporation, Tokyo 
Hidetoshi KATO, Copyright and Contract Department, TV Tokyo Corporation, Tokyo 
 
National Federation of the Blind (NFB) 
Scott LABARRE, Legal Advisor, Baltimore, United States of America 
Lisa BONDERSON (Ms.), NFB, United States of America 
Fredric SCHROEDER, NFB, United States of America 
 
Nigeria Association of the Blind    
David UDOH OKON, National President, Lagos 
Augustina OGECHI OKON (Mrs.), Lagos 
 
North American Broadcasters Association (NABA) 
Cristina Amado PINTO (Ms.), Intellectual Property Attorney, Videoserpel Ltd., Grupo Televisa, 
Zug, Switzerland 
Gerardo MUÑOZ DE COTE, Legal Director, Intellectual Property, Mexico D.F. 
Erica REDLER (Ms.), Legal Consultant, Toronto 
 
Organização Nacional de Cegos do Brazil (ONCB) 
Moises BAUER LUIZ, President, Brasilia 
Ricardo LEMOS SOARES, Brasilia 
Melissa BAHIA, (Ms.), Counsellor, Brasilla 
 
Organización de Asociaciones y Empresas de Telecomunicaciones para America Latina 
(TEPAL) 
Humberto GARCIA, Secretario, Junta Directiva, Panamá 
Priscilla VIGGIANO (Sra.), Gerente administrativo, Panamá 
Nicolás NOVOA, Legal Advisor, Buenos Aires 
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Royal National Institute of Blind People (RNIB) 
Dan PESCOD, Europe, International and Accessibility Campaigns Manager, Royal Institute of 
Blind Persons, UK, Vice Chairman, WBU Global Right to Read Campaign, London 
 
Sociedade Portuguesa de Autores (SPAUTORES) 
José Jorge LETRIA, President and Chief Executive Officer, Lisbon 
 
South African National Council for the Blind 
Jace NAIR, National Executive Director, Pretoria 
 
Sports Rights Owners Coalition (SROC) 
Oliver Weingarten, Solicitor, Premier League, London 
Jonathan Taylor, Partner, Bird & Bird, London 
Marcis Krummins, Attorney at Law, Skudra & Udris, Riga 
 
Third World Network (TWN) 
Heba WANIS (Ms.), Research Assistant, Geneva  
Gopakumar KAPPOORI, Geneva 
 
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) 
David HAMMERSTEIN, Brussels 
 
Union Africaine de Radiodiffusion (UAR-URTNA) 
Madjiguène-Mbengue MBAYA (Mme), department juridique, Dakar 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Maloli ESPINOSA (Ms.), Chairperson, ABU Copyright Committee, Kuala Lumpur 
Yukari   (Ms.), Senior Program Director, Copyright and Contracts, NHK-Japan, and 
Secretary, ABU Copyright Committee, Kuala Lumpur 
Anna WARD, Lawyer, Content and Rights, Special Broadcasting Service, Australia 
David Jin-Hoon CHOI, Legal Counsel, Munhwa Broadcasting Corporation, Kuala Lumpur 
Antonio SUPNET, Member 
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)    
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property, Brussels 
Peter GOETHALS, Legal Adviser, Brussels 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)   
Youngsuk CHI, President, Geneva 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
Shiro KURIWAKI, Intern, Geneva 
Alicia WISE (Ms.), Elsevier, Oxford 
 
Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) 
Pablo LECUONA, Founder/Director, Tiflo Libros Argentina;  WBU Latin American  
Regional Representative to the WBU Global Right to Read Campaign, Buenos Aires 
 
Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU) 
Maryanne DIAMOND, General Manager, International and Stakeholder Relations, WBU 
President  
Christopher FRIEND, Special Projects Consultant, Sightsavers International, WBU Strategic 
Objective Leader – Accessibility Chair WBU Global Right to Read Campaign;  Programme 
Development Advisor Sightsavers, Sussex, United Kingdom 
Judy FRIEND (Mrs.), Special Projects Consultant, Sightsavers International WBU Global Right to 
Read Campaign Team Support Member, Sussex  
 
Union Network International - Media an d Entertainment International (UNI-MEI) 
Hanna HARVIMA (Ms.), Policy Officer, UNI Global Union, Nyon, Switzerland 
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Vision Australia 
Innes GRAEME, Disability Discrimination Commissioner, Sydney 
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V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Manuel GUERRA ZAMARRO (Mexico) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: XU, Chao (China) 
 
      Alexandra GRAZIOLI (Switzerland) 
 
Secrétaire/Secretary:  Geidy LUNG (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 
 
Richard OWENS, directeur, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries de 
la création /Director, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries Sector  
 
Carole CROELLA (Mme/Ms.), conseillère, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des 
industries de la création /Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector  
 
Valerie JOUVIN (Mme/Ms.), 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/Ms.), 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 

 ]ثاملرفق والويقةهناية [


