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نظر إىل ما ييل  :لاب

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت اتفق فهيا عىل برانمج للعمل  )أ( نة ادلامئة ا رشين ا نتاجئ ادلورة احلادية وا للج ملعن لع
يدات للفرتة  ناءات وا يشأن الا لتقب ناسب واحد أو  "2012-2011سـتث توصل إىل صك قانوين دويل  مللعمل عىل ا ل

يةأكرث مع مراعاة الا ها أو أية اقرتاحات إضا بق تقد فقرتاحات اليت  مي تعلميسـ شري إىل ا ل، مبا فهيا الاقرتاحات اليت   ".ت

به  )ب( ناءات سـتعملحبسـوالربانمج املذكور اذلي  يدات وا نصوص لوضع  نة عىل أساس ا سـتث ا ي ل بةتقللج سـنا تعلق م ي فامي 
بات و سات دور ملكتاب تعلميساحملفوظات واملؤ تدريسلا سال وا بحس ومؤ  .ث واألشخاص من ذوي إعاقات أخرىلت ا

بب  )ج( تعلمي  يط ا همة يف  هذه ا يعة املعقدة  سوا مل بل ل حم ية من لطب رشيعات الو شوب ا نما  طي ، كام توحض ذكل قصورلت
تعلمي، يف  يدات لفائدة ا ناءات وا بو حول الا لادلراسات اليت أجرهتا أمانة الو ي لتقي تنيسـتث  SCCR/19/8 ثيقالو

رشيعات يف هذا الصدد  من الواثئقوغريهام SCCR/19/4و شرية إىل رضورة حتديث ا لت،  خاصة ملواهجة وم
ناسب مع الرتكزي عىل رضورة ضامن  تعلمي عىل حنو  يط الرمقي يف جمال ا تحدايت اليت يطرهحا ا ما ل حمل ية ل تعلمي لفعا لا

 .بعد عن

بة مقديم الاقرتاح )د( سني يف اتغور بدلان  الاقرتاحات املقدمة إىل هذهحتإثراء و نة من ادلول األعضاء يف مجموعة ا ل ا للج
ية  باألفر تعلمي شأن يق يط ا يدات يف  ناءات وا لالا حم لتقي  .ابإلضافة إىل أية اقرتاحات قد تقدهما دول أخرىسـتث

ية الفكرية  )ه( ية  نظمة العا تجدد قدرة ا للملكومراعاة  مل مل يجني عىل إبرامل تجىل ذكل يف جناح مؤمتر  ب اتفاقات، كام  ي
برصيحب املعينلومايس ادلب سمعي ا لامية األداء ا  .ل

نظمة  به ادلول األعضاء يف هذه ا تحداث الزتام عام ومرن حتدث مبو ملرشف وفود إكوادور وبريو وأوروغواي ابقرتاح ا جسـ ّ تت
توفري امحلاية  ها  يدات اليت تفر ناءات وا لالا ضي لتقث يدين الوطين املالمئةسـت ية عىل ا شطة ا تطوير األ لصع  مي ن وادلويل، وهو لتعلل

نون  ند جدول األعامل ا نة يف إطار  رشين  ته يف ادلورة الرابعة وا نا ملعاقرتاح ميكن  ب للج لعشـ ق ناءات "م يدات والا سـتثا لتقي
تعلمي  ".لألغراض ا

بار الاقرتاح  بغي ا عتوال  ناءات ّال يف أي حال من األحوال ح)ثالوارد يف مرفق هذه الويقة(ين سأةل الا سـتث شامال  مل
يدات تعلميلتقيوا تعلقة اب ل ا تعريف . مل تكامهل  بهذا احلل ميكن ا سـ يا من احلد األدىن لف شطة املراد هبا أن تكون جزءا أسا سـأل ن

توايت عرب احلدود ألغراض ب عىل وجه اخلصوص يسمحاذلي من شأنه أن لادلوية ملعايري االالزم توفره يف إطار  حملبادل ا ت
تعلمي،  بعضلا يحات بويأيت  تو ب ا ض بدلان نطاق شأن ل تعدد األطراف، فضال عن أحاكم خاصة  تاحة يف اإلطار ا للاملرونة ا مل مل

ية نا ما  .ل

يا إىل ضامن  يعة الصك املذكور أنسعو شات ادلائرة حول  نا ب ا ق توصل إىل توافق تعيق ال طمل بذوةل  هود ا للا مل متل يف اآلراء حمجل
رشين عىل توى املوضوعي لألحاكم خالل ادلورة الرابعة وا للج ا بل لك قرتح ُينة ادلامئة، لعحمل توىخ برانمج العمل أوال و قأن  ي

نة واجملمعة يف يحتليشء  نصوص املقدمة من أعضاء ا للجل ا توصل ". فئات"ل يح ا لويه مقاربة من شأهنا أن  يف الوقت تت
ناسب  نطوي عىل ما جاء يف الاقرتاحات حممتلإىل اتفاق ملا بغي أن  ي عىل نوع الصك الواحد أو أكرث اذلي   .املذكورةين

ية ضامن  نظر إىل أ با سق ذاته،  مهوعىل ا ل فن ّيطورأن ل نظام ادلويل حلق املؤلف واحلقوق اجملا ُ سان  معلتوازن ابورة لا نحقوق اإل
بغي  تعلمي،  نفاذ إىل ا ثل ا ية  ناألسا يم ل ل هارسـ نحيول دون أن اإلطار ادلويل ال ظإ سري احلقوق دع مراعاة هذه العالقة  تف 

توي علهيومواطن املرونة اليت نظام، احي  ثالث "يدعىما وال سـامي خبصوص ل ا  ."لمعاير اخلطوات ا
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توافق يف اآلراء نضج وأخريا ومبراعاة  بغي من وهجعىللا ناءات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات اليت  ن الا يث  نظر إكوادور ةسـت
ية العامة اادلعوة إىل وبريو وأوروغواي  ناء ا شأهنا أ مجلععقد مؤمتر دبلومايس  ث ساس ب بو، دون ا ملبةل للو ي ها بملق يسـبقإماكية أن  ن

يا تقدماتمعاهدات أو اتفاقات أخرى حققاعامتد  يدات ف إضا ناءات وا يدات، شأهنا شأن الا ناءات وا ي إزاء الا تقي لتق ثل تث سـت سـ
برص وغريها من أنواع اإلعاقة أو بات ودور احملفوظات لفائدةللفائدة األشخاص معايق ا  .ملكت ا

 :1رفق امل

نص   املقرتحلا

ها يع نطا يط الرمقي، وتو تعلمي، وال سـامي يف ا ناءات ألغراض ا تحديث الا قالالزتام  سـث حمل ل ت  سـب
 1املادة 

تعاقدة عىل ا تحتديث ملألطراف ا ية اليت ا يهنا الو ناءات الواردة يف قوا يدات والا عا ن طي ن سـتث ية لتق ناء عىل اتفا بوةل  قربت  بمق
ها  ،2-10و 1-10، وخاصة مبوجب املادتني برن ناسبنقلو نحو ا يه عىل ا ها  يط الرمقي و ملإىل ا ل عل ناءات ، وإعداد تطبيقحمل سـتثا

بة  نا يدات جديدة تكون  سـو مي بحثتق تعلمي وا شطة ا ية من أجل حامية أ بكة الر ليط ا ل ن مق شـ  .لحمل

ثالث يار اخلطوات ا لسري  مع  تف
 2املادة 

يق املادة  بند  ية برن واملادة 2-9تطع شأن حق املؤلف، أو أي من  10واملادة ي من اتفاق تربس 13ق من اتفا بو  بمعاهدة الو ي
تعددة األطراف،  تعاقدة محمك مماثل يف أية معاهدة أخرى  نع األطراف ا ملما من يشء  ثالث مي يار اخلطوات ا سري  لمن  مع تف

بحث، مبا فهيا مصاحل الغري، وغريها منحترتمبطريقة  تعلمي وا ياجات ا متدة من ا رشوعة ا ل املصاحل ا ل حت ملسـ سان مل ن حقوق اإل
ية؛ وسائر املصاحل العامة  ية أو مثل احلاجة إىلسـواحلرايت األسا ية أو الاجامت ية أو ا ثقا ية ا تقدم العلمي وا يق ا ع  مي ل من تعلل لت فل حتق

ثانوية سة واألسواق ا نا تصادية وحامية ا لالا ف مل  .ق

 ]ثهناية الويقة[


