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  ق املؤلف واحلقوق ا�اورةاللجنة الدائمة املعنية حب
  

  والعشرون اخلامسةالدورة 
        2012012012012222نومفرب نومفرب نومفرب نومفرب     23232323ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     19191919جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  مشروع التقرير

  أالمانة من ٕاعداد

عقدت اللجنة ا5امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا@اورة (املشار ٕالهيا ف8 ييل �مس "اللجنة ا5امئة" ٔاو "اللجنة")  .1
  .2012 نومفرب 23ٕاىل  19والعرشين يف جنيف يف الفرتة من  اخلامسةدورهتا 

و أعضاء احتاد برن محلاية املصنفات أالدبية واكنت ا5ول التالية أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أ  .2
 ٔاسرتاليا، والمنسا، وبنغالديش، وبر�دوس،ٔارمينيا، و ، وأالرجنتني، و ٔاندوراوالفنية ٔاو أالعضاء يف لكهيام ممثd يف cجbع: 

مجهورية و كندا، و والاكمريون،  وبوروندي، ،بروxي دار السالمو والربازيل،  والبوسـنة والهرسك، وبلجياك، وبيالروس،
وقربص، وامجلهورية  وكرواتيا، وشـييل، والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوسـتارياك، وكوت ديفوار،أفريقيا الوسطى، 

وفنلندا، وفرنسا، ؤاملانيا، واليوxن،  وٕاسـتونيا، وٕاكوادور، ومرص، والسلفادور،وا5امنرك، وامجلهورية ا5ومينيكية، التشـيكية، 
إالسالمية)، وٕايرلندا، وٕايطاليا، واليا�ن، وأالردن،  -وٕايران (مجهورية  ،وٕاندونيسـياوهنغار�، والهند،  ،والكريس الرسويل

 وهولندا، ونيبال،وميامنار، وموxكو، واملغرب، وليتوانيا، ومدغشقر، ومالزي�، واملكسـيك،  ولبنان، وليبيا، وكينيا،
، وcحتاد ومجهورية كور�والربتغال، وبولندا، والفلبني، غواي، وبريو، و�راو�كسـتان، ونيوزيلندا، ونيجري�، والرنوجي، 

و�يلند، وطاجيكسـتان، وسويرسا، ورسي الناك، الرويس، والسـنغال، وسـنغافورة، وسلوفينيا، وجنوب ٔافريقيا، وٕاسـبانيا، 
البوليفارية)،  -ية، وفزنويال (مجهورية وترينيداد وتو�غو، وتركيا، وأوكرانيا، واململكة املتحدة، والوال�ت املتحدة أالمريك 

  ).95وفييت xم، وزامبيا، وزمبابوي (

  وشارك cحتاد أالورويب يف cجbع بصفة عضو. .3

ومنظمة )، OIFوشاركت املنظامت احلكومية ا5ولية التالية يف cجbع بصفة مراقب: املنظمة ا5ولية للفرنكوفونية ( .4
  ).cAU ()4حتاد أالفريقي (و اجلنوب،ومركز  ،(WTO)التجارة العاملية 
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الواك° و  )،CSAIجلنة املمثلني وفناين أالداء (وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف cجbع بصفة مراقب:  .5
وامجلعية )، ACBوا@لس أالمرييك للمكفوفني ( )،ABAنقابة احملامني أالمريكيني (و )، APPالفرنسـية محلاية الربامج (

امجلعية أالرجنتينية لفناين و )، ABUواحتاد آسـيا واحمليط الهادئ لٕالذاعة ( )،AIPLAكية لقانون امللكية الفكرية (أالمري 
)، ABERT( التلفزيون)، وامجلعية الربازيلية لهيئات البث عرب الراديو و AIR( عةلٕالذا ليةدولا لجمعيةوا، )AADIأالداء (

ومركز ٕادارة حقوق فناين أالداء التابع  ،)ACTالتلفزة التجارية يف ٔاورو� (ومجعية )، IQSensatoومجعية آيكيوسنساتو (
ورابطة ٔاورو�  ،)CEMAC( امجلاعة cقتصادية والنقدية لوسط ٔافريقياو )، CPRAللمجلس اليا�ين ملنظمة فناين أالداء (

وائتالف ا@متع املدين ، CEIPI)(ومركز ا5راسات ا5ولية للملكية الفكرية )، CEECAالوسطى والرشقية حلق املؤلف (
)CSC ،() زة االتصالÏٔومجعية صناعة احلواسيب واCCIA،(  عية للمكفوفني وحمدوديbجc واللجنة الوطنية للرتقية

)، CRIC، ومركز البحث وإالعالم يف جمال حق املؤلف ()BCCجملس حق املؤلف الربيطاين (و )، CNPSAAالنظر (
منظمة احلقوق الرمقية و )، EBUلٕالذاعة ( بيوروأل)، وcحتاد اeIFL.netونية للمكتبات (ومؤسسة املعلومات إاللكرت 

)، والشـبكة أالوروبية حلق املؤلف ELSA Internationalوامجلعية أالوروبية لطالب احلقوق (، )EDRIأالوروبية (
وcحتاد أالمرييك  )،GLA( املكتبات أالملانيةومجعية )، IVF)، وcحتاد ا5ويل للفيديو (ENCESا5امعة للتعلمي والعلوم (

وامجلعية ا5ولية محلاية امللكية الفكرية  )،IPF( الكوكب اجلامع سةومؤس )، FILAIEالالتيين إاليبريي لفناين أالداء (
)AIPPI ،( واملركز ا5ويل للتجارة والتمنية املسـتدامةICTSD)(،  واملركز ا5ويل للتجارة والتمنية املسـتدامة)ICTDS ،(

 )، وا@لس ا5ويل للمحفوظاتCISAC( لحنني)، وcحتاد ا5ويل مجلعيات املؤلفني وامل ICCوغرفة التجارة ا5ولية (
)ICA( ،) حتاد ا5ويل مجلعيات موزعي أالفالمcوFIAD( ،) حتاد ا5ويل مجلعيات منتجي أالفالمcوFIAPF ،(

)، وcحتاد ا5ويل ملنظامت FIM)، وcحتاد ا5ويل للموسـيقيني (IFLAومؤسساهتا (وcحتاد ا5ويل مجلعيات املكتبات 
)، وا@موعة ا5ولية 5ور النرش IFPIا5ويل لصناعة التسجيالت الصوتية ( حتاد)، وIFRROcحقوق cسـتنساخ (

، واملؤسسة ا5ولية )ISOC( نت)، ومجعية إالنرت IPA)، وامجلعية ا5ولية للنارشين (STMالعلمية والتقنية والطبية (
حلق  تورابطة املكتبا ،واملركز cستشاري أالمرييك الالتيين للملكية الفكرية وملاكحفة القرصنة)،KEIٕاليكولوجيا املعرفة (

)، ومجعية ٔامرياك الشاملية لهيئات NFB)، وcحتاد الوطين للمكفوفني (MPA)، ومجعية أالفالم السيãئية (LCAاملؤلف (
ومجعية ) RNIBاملعهد الوطين املليك للمكفوفني (و )، ONCE)، واملنظمة الوطنية إالسـبانية للمكفوفني (NABAث (الب

وجملس جنوب ٔافريقيا الوطين ، )SABC(جنوب ٔافريقيا  وهيئة ٕاذاعة)، SIIAصناعة برامج احلاسوب واملعلومات (
)، ومنتدى حوار املسـهتلكني عرب أالطليس JBAالتجارية ( ث)، وامجلعية اليا�نية لهيئات البSANCBللمكفوفني (

)TACD) حتاد أالمرييك الالتيين للمكفوفنيcو ،(ULAC) حتاد العاملي للمكفوفنيcو ،(WBU) (59.(  

        : افتتاح ا5ورة : افتتاح ا5ورة : افتتاح ا5ورة : افتتاح ا5ورة 1111البند البند البند البند 

لعرشين للجنة. ورحب باكفة الوفود يف ا5ورة اخلامسة وا ، ا5ورةلويبولدير عام امل، نسس غرياافتتح السـيد فر  .6
 معايقأالشخاص ٕاجنازًا كبرياً يف جمال حتسني نفاذ  2012العامة لعام  اتخالل امجلعيحققت بأن ا5ول أالعضاء وذكر الوفود 

عن خارطة  هذا إالجناز هو عبارةؤاوحض أن . املصنفات املنشورةٕاىل  أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتو  البرص
مشرياً ٕاىل ٔاهنا تتضمن  2013أالعضاء من حتقيق نتاجئ بشأن تô املسأ° يف يونيو ٔاو يوليو  طريق يؤمل ٔان متكن ا5ول

أن يشلك ذû ٔاساس اúي يؤمل بني ا5ورتني يف هناية شهر ٔاكتوبر للعمل يف النص أولها عقد اجbع  ،خطوات عدة
لتحسني ذû النص وامليض  قدر كبري من العمل يتعني عىل الوفود ٕاجنازواسرتسل السـيد غري قائًال الصك ا5ويل اجلديد. 

به قدمًا، موحضًا ٔان بعض املسائل املهمة مل حتسم بعد يف هناية املشاورات املعقودة بني ا5ورات وأن ا5ورة احلالية للجنة 
ٔالسـبوع حتسني النص خالل هذا ا رى	ين اخلطوات الثالث املشار ٕالهيا من قبل. وأعرب الرئيس عن ٔام� يف ٔان جي ثلمت 

شهر ديسمرب لعقد مؤمتر دويل يف هناية النصف أالول  حبلولأالعضاء ٕاىل أهنا ستمتكن من اختاذ قرار  حىت تطمنئ اكفة ا5ول
ن ٕاعداد صك جديد جيد ٔان يضع أ املسأ°. ؤاضاف الرئيس ٔان من ش تôٕالبرام معاهدة جديدة بشأن  2013من عام 

احلايل مشريًا ٕاىل يف وضع أفضل عام مه عليه يف الوقت  عن قراءة املطبوعاتالعاجزين أالشخاص أالشخاص معايق البرص و 
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مؤكدًا أن التطلعات  لك ٔاربع سـنوات يف �نكوك cحتاد العاملي للمكفوفنيامجلعيات اليت يعقدها أنه حظي برشف حضور 
 جتاوزوxشد املدير العام الوفود كبرية للغاية.  العاجزين عن قراءة املطبوعاتأالشخاص من جانب أالشخاص معايق البرص و 

لريوا أن من املمكن حتقيق الصاحل العام للمجمتع ا5ويل من خالل ٕابرام معاهدة جديدة يف هذا  مبا يكفي مواقفهم الوطنية
ي من املرونة لرؤية الصاحل يكف ن من الرضوري ٕاثبات ماإ وقال ٕانه ال ميكن املغاالة يف التأكيد عىل ٔامهية املهام املقبd و ا@ال. 

 ûي ميكن حتقيقه عن طريق جتاوز مواقف وطنية معينة والتوصل ٕاىل حل وسط هبذا الصدد معتربًا ذúالعام ا5ويل ا
لنسـبة للويبو و�لنسـبة للتعددية. ؤاشار السـيد غري ٕاىل أن جدول أالعامل يتضمن ثالث مسائل ٔاخرى خطوة �مة للغاية �

لوفود عىل املرونة اليت ٔابدهتا ٕاىل االٓن لمتكهنا من الرتكزي خالل ٕاىل ام. وقال ٕانه قد مت توجيه الشكر cهbتتطلب بعض 
ات البث ئهي  مشريًا ٕاىل ٔامهية مناقشة أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتو  البرص معايقأالشخاص املناقشات عىل 

ٕان من املهم  مىض يقول. و 2014مؤمتر دبلومايس خالل عام أيضًا، حيث ٕان الهدف املنشود هو وضع جدول زمين لعقد 
  . ومؤسسات التعلمياملكتبات لفائدة ٕايالء cعتبار الواجب لالسـتثناءات والتقييدات املهمة أيضًا 

مشرياً ٕاىل ٔان cجbع  عىل ٔاساس التلكيف الصادر من امجلعية العامةؤاوحض الرئيس أن اللجنة سـتواصل العمل  .7
الطريق حنو اسـتكامل بند جدول أالعامل بشأن التقييدات وcسـتثناءات املتعلقة  خارطةخاصة يف امسة يشلك خطوة ح

وأشار ٕاىل رضورة أن تعمل الوفود معًا بشلك بناء  .أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتو  البرص معايقٔالشخاص �
جbع هو أالخري اúي تعقده اللجنة قبل امجلعية العامة الهدف. ونظرًا ٔالن هذا c ذûخالل امخلسة ٔا�م املقبd لتحقيق 

لتعقهبا اللجنة التحضريية، فٕان املنسقني إالقلمييني قد أعربوا، عىل  2012ديسمرب  18و 17املقرر عقدها يويم  cسـتثنائية
 معايقشخاص لالٔ حد قول الرئيس، عن اسـتعدادمه لتخصيص املزيد من الوقت لبحث مسأ° التقييدات وcسـتثناءات 

 عىل قدم املساواة معربني عن ٔاملهم يف تناول موضوعات ٔاخرى مطروحة أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتو  البرص
  خمتلف مسـتو�ت نضج لك مهنا.، مراعني �لطبع عىل جدول أالعامل

ثنني والثال	ء وأالربعاء ملناقشة ختصص أال�م الثالثة أالوىل، اال عىل أن ٔانه قد متت املوافقةوأشارت أالمانة ٕاىل  .8
موحضة ٔان صباح الثال	ء  أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتو  البرص معايقشخاص لالٔ cسـتثناءات والتقييدات 

ثناءات وتقييدات ٔاخرى س فرتة بعد الظهر سـتخصص ملناقشة اسـيخصص لبحث املعاهدة املقرتحة بشأن هيئات البث ؤان 
وسـيتبع نفس اجلدول يوم امجلعة، كام ذوي إالعاقات أالخرى. فوظات ومؤسسات التعلمي والبحث و تتضمن املكتبات واحمل

 ،ورد يف جدول أالعامل املقرتح، حيث سـتخصص الفرتة الصباحية ٔالي موضوع حيتاج ٕاىل املزيد من الوقت وcهbم
  وسـتخصص فرتة بعد الظهر الختتام cجbع.

        5ورة اخلامسة والعرشين5ورة اخلامسة والعرشين5ورة اخلامسة والعرشين5ورة اخلامسة والعرشين: اعbد : اعbد : اعbد : اعbد ججججدول أعامل ادول أعامل ادول أعامل ادول أعامل ا2222البند البند البند البند 

 ،ومرشوع جدول أالعامل املرشوح SCCR/25/1الرئيس مرشوع جدول ٔاعامل cجbع الوارد يف الوثيقة  تناول .9
وقال ٕانه يتعني عىل الوفود أن تسـتعد للعمل حىت الساعة التاسعة ٔاسابيع. لعدة موحضًا أن 2 مهنام قد عرض عىل الوفود 

 .û8البند  وأشري ٕاىل رضورة ٕادراج أالشخاص ذوي إالعاقات أالخرى ٔايضًا يفمساء لك يوم ٕاذا اسـتدعت الرضورة ذ 
يف جدول �لتايل  هذا التصويب يردوٕاىل رضورة ٔان  ملؤسسات التعلمي والبحثاملتعلق �لتقييدات وcسـتثناءات 

  .الهنايئ أالعامل

لقضية يوم  نصفسـيخصص  نهوأ وذكر وفد جنوب ٔافريقيا بأن أال�م الثالثة سـتخصص لٔالشخاص معايق البرص،  .10
اللجنة ملكفة مبعاجلة اكفة املسائل عىل نفس القدر من  موحضًا ٔان لبث ونصف يوم آخر لالسـتثناءات والتقييدات أالخرىا

عقد مؤمتر دبلومايس يف ٔان الهدف هو البث  ف8 خيص قضيةم اكن قد ٔاشار من قبل املدير العااملساواة. وقال ٕان 
اخلاصة وأن من  القضيةالبث ال يعكس مدى cلزتام بتô  قضية. ؤاضاف الوفد ٔان ختصيص نصف يوم ملناقشة 2014 عام

ٔالشخاص قضية اللجنة تعطي أالولوية ل ونظرًا ٔالن ااملمكن ٕابداء نفس الرٔاي بشأن cسـتثناءات والتقييدات أالخرى. وعليه، 
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ؤاعرب الوفد عن قلقه من أخرى ٔايضًا.  قضا�معايق البرص، فٕان الوفد يتوقع ٔان ختصص اللجنة ما يكفي من الوقت ملناقشة 
البث  قضية للميض قدمًا �لعمل بشأن بالدمهاخلرباء من  ٕاحضارقد مت  هالبث، ال سـ8 ؤان لقضيةختصيص وقت ضئيل 

  ن نفس أالمر ينطبق عىل cسـتثناءات والتقييدات أالخرى.موحضًا أ 

 املوقر يف وفداقرتاح الرئيس بشأن اجلدول الزمين ف8 يتعلق مبالحظات الزميل وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ؤايد  .11
 املعاهدةجنوب ٔافريقيا. وأعرب الوفد عن اسـتعداده مث� يف ذû مثل وفد جنوب ٔافريقيا ٕالجراء مناقشات ٔاطول بشأن 

من خالل مجموعات صغرية، مبا يف ذû  اجلاري املفيد القيام بذû خالل أالسـبوعلكنه ارتأى ٔانه قد يكون من  بشأن البث
د ٕان من املمكن ٕاجراء العديد من املناقشات املفيدة خارج الثالث ساعات . وقال الوفبالدمهاخلرباء اúين أحرضوا من 

  النصف يوم ا9صص ûú.  أو

  واقرتح الرئيس اعbد جدول أالعامل ؤاعلن اعbده. .12

        اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدة    : اعbد املنظامت غري احلكومية: اعbد املنظامت غري احلكومية: اعbد املنظامت غري احلكومية: اعbد املنظامت غري احلكومية3333البند البند البند البند 

  جديدة.اعbد منظامت غري حكومية عدم تقدمي ٔاية تعليقات بشأن ٔاشار الرئيس ٕاىل  .13

        : اعbد تقرير ا5ورة الرابعة والعرشين للجنة : اعbد تقرير ا5ورة الرابعة والعرشين للجنة : اعbد تقرير ا5ورة الرابعة والعرشين للجنة : اعbد تقرير ا5ورة الرابعة والعرشين للجنة 4444البند البند البند البند 

موحضًا أن  SCCR/24/12دعا الرئيس اللجنة ٕاىل اعbد تقرير ا5ورة الرابعة والعرشين للجنة كام ورد يف الوثيقة  .14
ٕاىل أن ترسل  ٔاشار الرئيس،، كام الوثيقة متاحة �للغة إالنلكزيية فقط ؤانه جيري ٕاعداد ترجامهتا. وعليه، فٕان الوفود مدعوة

النسخة إالنلكزيية املتاحة عىل إالنرتنت وذû ٕاىل املوقع  بشأننومفرب ٔاي تعليقات ٔاو تصويبات  23اعتبارًا من يوم امجلعة 
  . copyright.mail@wipo.intالتايل: 

  ؤاعلن الرئيس اعbد التقرير. .15

xالبياxالبياxالبياxت العامةت العامةت العامةت العامةالبيا        

البياxت العامة  يك تقترصٔابلغ الرئيس الوفود بأنه ٔاجرى مشاورات مع املنسقني إالقلمييني وأنه توصل ٕاىل اتفاق معهم  .16
  لٕالدالء ببياxهتم.وأعطى الرئيس اللكمة للمنسقني إالقلمييني عىل املنسقني إالقلمييني. 

وحتدث وفد بلجياك �مس ا@موعة �ء واعترب ٔان املوضوعات املطروحة عىل جدول أالعامل �مة للغاية وتطلع ٕاىل  .17
معايق لٔالشخاص cسـتثناءات  وأ ٕاحراز تقدم بشأهنا. وقال الوفد ف8 يتعلق �قرتاح ٕاعداد صك دويل بشأن التقييدات 

يف ا5ورة أالخرية للجنة وخالل cجbع اúي  شات املوسعة اليت ٔاجريتالبرص، ٕان ا@موعة �ء شاركت بفعالية يف املناق 
عقد مؤخراً بني ا5ورتني. ؤاضاف ٔان ا@موعة �ء ما تزال ملزتمة مبواصd املناقشات بطريقة بناءة موحضًا أن املشEت 

ا° حلقوق املبدعني. ومىض الوفد يقول مع مراعاة رضورة توفري حامية فعمعايق البرص تتطلب حلوًال حمددة ٔالشخاص اخلاصة �
شهر ٕان من املهم �لنسـبة لاكفة الوفود cعرتاف بأن ا5ورة احلالية للجنة سـتحدد ما ٕاذا اكن من املمكن اختاذ قرار يف 

 مشريًا ٕاىل رضورة العمل معًا من ٔاجل حتديد الشواغل الرئيسـية 2013ديسمرب للموافقة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
ؤاوحض أن ذû يتطلب الكثري من . الرئيسـية ملعاجلة تô الشواغلومن مث صياغة تسوية 9تلف الوفود وأحصاب املصلحة 

عقد مؤمتر دبلومايس يف  حنوالتوصل ٕاىل تسوية عىل اكفة أالصعدة السـتكامل العمل بغية امليض قدمًا العمل الشاق وإالبداع و 
ٕاحراز تقدم كبري بشأن حامية هيئات البث مشرية ٕاىل ٔان تô املسأ° عن ٔاملها يف  ٔايضاً ا@موعة �ء  ؤاعربت. 2013عام 

للجمعية للويبو اكنت حمل Ïود مكثفة خالل ا5ورات السابقة للجنة ؤان الهدف من ذû هو مواصd العمل ٕالصدار توصية 
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ٕاهنا سـتواصل  �ء اً، قالت ا@موعة. ؤاخري 2014ٕاماكنية وضع جدول زمين ملؤمتر دبلومايس يف عام بشأن  2013لعام 
التعلمي بفعالية يف املناقشات بشأن التقييدات وcسـتثناءات 5ور احملفوظات واملكتبات وكذû مؤسسات  ركةاملشا

والبحث. ؤاشار الوفد ٕاىل رضورة ٔان يكون الهدف الرئييس من تô املناقشات هو تعزيز تبادل أالفاكر مع مراعاة ٔان 
  بعض cسـتثناءات والتقييدات حلق املؤلف. فعًال بقدر اكفولية القامئة قد عاجلت االتفاقيات ا5

وحتدث وفد مرص �مس ا@موعة أالفريقية ورحب خبطة معل اللجنة اليت سـتواصل ا5ول أالعضاء يف الويبو مبوجهبا  .18
. ؤاوحض الوفد أن جزءًا 2013عايق البرص يف عام لٔالشخاص مناءات Ïودها امجلاعية من ٔاجل ٕابرام معاهدة بشأن منح اسـتث 

مؤكداً أن  2014ال يتجزأ من تô اخلطة هو الزتام اكفة ا5ول أالعضاء بعقد مؤمتر بشأن حامية هيئات البث حبلول عام 
منظمة ٔان الوفد ٕاىل  . ؤاشارٕاجناIاا@موعة أالفريقية تويل اهbمًا كبريًا للمفاوضات املتعلقة مبعايق البرص واهنا تتطلع ٕاىل 

ماليني يف أفريقيا، موحضًا ٔان  7مهنم يف البJان النامية، يعيشون ملائة من املكفوفني يف العامل � 90 تقدر ٔان الصحة العاملية
عددمه يف الرشق مليون خشص ؤان  20ضعاف النظر يقدر بنحو معايق البرص مبن فهيم املكفوفون و أالشخاص عدد 

ضاف الوفد ٔان اجbع اللجنة املعقود بني ا5ورتني خالل الفرتة من م  17أالوسط يصل ٕاىل   19ٕاىل  17ليون خشص. وأ
قد متكن من ٕاحراز تقدم ف8 يتعلق مثًال بتعريف املصنفات واملسـتفيدين وحقوق الرتمجة موحضًا أن من الرضوري مع أكتوبر 

 cسـتثنائيةلقة والتوصل ٕاىل نتاجئ تسمح للجمعية العامة من ٔاجل حتقيق تقارب وجتاوز املسائل املعذû ٕاحراز تقدم ٕاضايف 
ن عقد مؤمتر دبلومايس ٕالبرام معاهدة ف8 يتعلق مبعايق البرص يف أ اليت من املقرر ٔان تعقدها الويبو يف شهر ديسمرب لتقرر بش

لمتهيد السبيل ٕالحراز  االيت يتعني تسويهت بعض املسائل السـياسـية الرئيسـية هناكٕان  قائالً . واسرتسل الوفد 2013عام 
وإالجراءات اليت  ،الهيئات املعمتدة، موحضًا أن تô املسائل تتضمن عىل سبيل املثال تعريف طبيعة املزيد من التقدم

ٕاىل اهbم خاص ار الوفد يف هذا الصدد ٕاىل رضورة توجيه شحملها. وأ ٔان تت يشرتط س اليت سمح �ختاذها وcلزتامات ت س 
أكرث مما يلزم ٔاو يك تعمل  صارمةقد تفتقد املوارد والقدرات لتتحمل قواعد وٕاجراءات ٕادارية  يتال البJان الناميةالهيئات يف 

دات ئان يعكس ا5افع وراء ممارسة البJان النامية لالسـتثناءات والتقي ٔان من الرضوري ارتأى الوفد 	نيًا، وكواكالت ٕانفاذ. 
تدابري امحلاية تؤدي عوامل ٔاخرى مثل رضورة ٔاال . و	لثًا، رٔاى الوفد املعقول السعراملسموح هبا مبوجب املعاهدة مفهوم 

ؤاال تقرتن تô  ،أو ٕالغاهئاcسـتثناءات والتقييدات املسموح هبا مبوجب املعاهدة ٕاىل ٕاعاقة  قانون العقودالتكنولوجية ٔاو 
ديرية لJول أالعضاء من حيث كيفية اسـتحداث التقلسلطة � يتعلق cسـتثناءات والتقييدات �لزتامات جديدة ف8

 أالهدافوقال الوفد ٕان ٔاحد  احلكومات السـتثناءات وتقييدات جديدة لتلبية احتياجات الصاحل العام عىل املسـتوى الوطين.
مضيفًا ٔان حق املؤلف مل يكن ٔابدًا غاية يف حد  الرئيسـية لنظام حق املؤلف هو نرش املصنفات إالبداعية لتعزيز الرفاه العام

تقييد السـبل اليت ينفذ من خاللها العامة تضعف بشلك مزتايد قدرة قانون حق املؤلف عىل ذاته ؤان التطورات التكنولوجية 
cحتاد  �مة يف الوال�ت املتحدة أالمريكية ويف عقائديةنه رمغ حدوث حتوالت إ ٕاىل املصنفات إالبداعية. ومىض يقول 

ظام ا5ويل حلق املؤلف، خاصة وأن التسو�ت اجلديدة اليت يرست نتô اجلهود وال  التوفيق بنيأالورويب، فٕانه ما زال يتعني 
العلمية تعكس الطلبات اليت اكنت البJان النامية تقد�ا منذ ٕابرام اتفاقية �ريس وحىت وث النفاذ ٕاىل املواد التعلميية والبح

برن. ؤاوحض الوفد ٔان البJان أالفريقية حتتاج ٕاىل النفاذ ٕاىل املواد واملوارد التعلميية لضامن تطوير املوارد البرشية ٕابرام اتفاقية 
الرتكزي عىل احلصول ن يعكس نظام حق املؤلف أ مشريًا ٕاىل رضورة  ،وتطورها الثقايف وcجbعي وcقتصادي بوجه عام

واسرتسل يقول ٕان من شأن وضع معايري حاسامً يف أولو�ت تمنية البJان أالفريقية.  عىل التعلمي اúي ما يزال يشلك عامالً 
د من ا9اطر اليت هتدد ٔاحصاب احلقوق اúين يتعرضون ٔان حت ملؤسسات التعلمي والبحثلالسـتثناءات والتقييدات دنيا 

ٔامام ضوابط ا5خول، ؤان حتقق يف الوقت ذاته  العراقيل التكنولوجية9اطر مزتايدة هتدد قدرهتم عىل الرتخيص �ٕالضافة ٕاىل 
هتيئة بيئة تعلميية متينة 5مع cبتاكر. ؤاضاف أن من املتوقع أيضًا من ا5ورة اخلامسة مصلحة البJان أالفريقية يف ضامن 

علمي وأالشخاص والعرشين للجنة أن متيض قدمًا �ملناقشات املتعلقة �السـتثناءات للمكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات الت
تبات ودور احملفوظات ك ا9صص للم ذوي إالعاقات أالخرى. وقال ٕان ا@موعة أالفريقية تتطلع ٕاىل أن خيصص الوقت احملدود 

تسلسل الفئات بشأن ، بدًال من SCCR/22/8ٕالجراء مناقشات موضوعية قامئة عىل النص للنص املقرتح الوارد يف الوثيقة 
تô املسأ° املهمة الوطنية. ويف هذا الصدد، قال الوفد ٕان ا@موعة أالفريقية تتطلع ٕاىل املشاركة بطريقة بناءة بشأن  اخلربات
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من أالمناء عىل املعارف البرشية ومنابر من ٔاجل مساعدة املكتبات ودور احملفوظات عىل مواصd دورها احلامس �عتبارها 
ٔان متيض اللجنة قدمًا �ملفاوضات القامئة عىل ت. كام شددت ا@موعة أالفريقية عىل ٔامهية رضورية لتيسري النفاذ ٕاىل املعلوما

. وأيدت ا@موعة عقد 2014النص واملتعلقة هبيئات البث حىت تمتكن من اعbد معاهدة بشأن حامية هيئات البث يف عام 
ويف ظل هذه الظروف املهمة اليت مير هبا معل اللجنة، . البث قبل ا5ورة املقبd للجنةقضا� اجbع بني ا5ورتني ملناقشة 

جيد يف املايض، عىل اتباع هنج عام وشفاف  بشلكساعدت اللجنة ذكرت ا@موعة أالفريقية الوفود �ملبادئ التوجهيية اليت 
النامية يف جمال  ة اكفة cسـتثناءات والتقييدات بقدر مساو وعىل معرفة احتياجات وأولو�ت البJانوشامل وعىل معاجل

  التمنية الثقافية وcجbعية وcقتصادية.

نفس  يف اللجنة وأعرب عن ٔام� يف ٔان تظهر الوفود مجموعة بJان ٔامرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد بريو �مس  .19
قريبًا عىل نص بشأن  مؤمتر بيجني ا5بلومايس، حىت يتسـىن االتفاقالروح وامحلاس واملرونة وcلزتام اúين أظهرهتم يف 

مواصd حتديث احلقوق املتعلقة  ٔايضاً  ن من املهم للغايةإ أالشخاص معايق البرص، متاشـيًا مع تلكيف امجلعية العامة. وقال الوفد 
  هبيئات البث.

وشكر cحتاد العاملي للمكفوفني عىل ٕاسهاماته القمية يف تô وحتدث وفد رسي الناك �مس ا@موعة االٓسـيوية  .20
تويل ٔامهية كبرية للعمل احملدد للجنة ؤاهنا تعرتف بأن نتاجئ cجbع سـتكون ذات ناقشات مضيفًا أن ا@موعة االٓسـيوية امل 

ا@موعة  أقرتو يف سائر ٔارجاء العامل.  أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتو  البرص معايقٔالشخاص لٔامهية كبرية �لنسـبة 
 معايقٔالشخاص لتقييدات وcسـتثناءات للنص اخلاص �املتعلقة � للمداوالتبأن ما يكفي من الوقت سـيخصص  االٓسـيوية

والتقييدات وcسـتثناءات للمكتبات ودور  ،حبامية هيئات البثواملتعلقة  أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتو  البرص
مشرياً  املداوالتوأكد ٔان ا@موعة ما تزال ملزتمة بتô  . والبحثوالتقييدات وcسـتثناءات ملؤسسات التعلمي ،احملفوظات

يف  التامة احلفاظ عىل الشفافيةاملناقشات بشأن أالشخاص معايق البرص قد دخلت مرحلهتا أالخرية مما يقتيض ٕاىل ٔان 
رة عقد مناقشات رمسية مع عدد ا@موعة االٓسـيوية تتفهم رضو قال الوفد ٕانخالل cجbعات العامة ٔاو الرمسية. و  املداوالت

من احلمتي أن تتابع اكفة ا5ول أالعضاء تô املناقشات غري الرمسية تشعر بأن ، لكهنا حمدود من الوفود خالل أالسـبوع املقبل
  اجلاري.ن اكفة أالعضاء ستسهم بطريقة بناءة من ٔاجل ٕاحراز تقدم يف العمل أ موحضًا ٔاهنا عىل ثقة من 

مهية كبرية لاكفة البنود اليت  مجموعة بJان أورو� الوسطى والبلطيقوحتدث وفد هنغار� �مس  .21 ؤاشار ٕاىل ٔانه يويل أ
ٔالشخاص العاجزين عن � اخلاصيويل ٔامهية خاصة للتقدم احملرز بشأن الصك ا5ويل  ؤانهتعني مناقشـهتا خالل أالسـبوع، 

ث. وأعرب الوفد عن دمعه للخطة الطموحة اليت متت املوافقة علهيا يف امجلعية وف8 خيص حامية هيئات الب قراءة املطبوعات
التقدم احملرز يف cجbعات املعقودة مؤخراً بني ا5ورات. وقال ٕانه عىل خطوهتا أالوىل  تشملواليت العامة يف شهر ٔاكتوبر، 

بذو° حىت يتسـىن للجنة توصية ف اجلهود امل الرمغ من ٕاحراز بعض التقدم وتقدمي بعض التوضيحات، فٕان من الرضوري تكثي
سد املرحd الهنائية عىل العمل يف ركز ي. وأشار ٕاىل رضورة ٔان 2013امجلعية العامة �5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

آمن معيل و عىل حتقيق نظام متوازن و  املداوالتوشدد الوفد عىل رضورة أن تركز لك طرف. الثغرات مع احرتام مواقف 
، ويف الوقت أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتٔاو  البرص معايقٔالشخاص لتحسني النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة ل

وقال الوفد ٕان من الواجب وضع نظام وٕا�حة فرض الرقابة الفعا° عىل توزيع املصنفات. ذاته احرتام حقوق ٔاحصاب احلقوق 
تأمني حامية  ٔان° يف قوانني حق املؤلف الوطنية، مؤكدًا  حلق املؤلف وميكن تنفيذه بسهويتواءم متامًا مع إالطار ا5ويل احلايل

ٔاحرز يف  اúيطال انتظاره. ورحب الوفد �لتقدم املهم ٔامر رضوري للغاية  مناسـبة عىل املسـتوى ا5ويل لهيئات البث
الوحيد بغية التوصل ٕاىل اللجنة يف شهر يوليو وطالب اكفة الوفود �ملشاركة إالجيابية واملكثفة من ٔاجل مواصd حتسني النص 

. وقال ٕان النتاجئ الناحجة اليت حققها 2014هيئات البث يف عام قرار بشأن ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس حول حامية 
 مسـتوىحامية أوجه أالداء السمعي البرصي تشلك مثاًال xحجًا عىل أنه ما زال من املمكن وضع  املؤمتر ا5بلومايس بشأن

. ؤاخريًا، ذكر الوفد، ف8 يتعلق �السـتثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور  للحامية عىل املسـتوى ا5ويلمتوامئ
حلق املؤلف يقدم �لفعل الوسـيd املالمئة يك تضطلع تô احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث، أن إالطار ا5ويل احلايل 



SCCR/25/3 Prov. 
7 
 

التناظري ٔاو الرمقي. ومىض الوفد يقول ٕان من املسـتحسن مواصd تبادل االٓراء واخلربات املؤسسات بأدوارها سواء يف العامل 
  ا5ولية لتحسني فهم الشواغل اليت تثريها بعض الوفود.

دات وcسـتثناءات لٔالشخاص معايق البرص وأالشخاص يالتقي مسأ°  واعترب وفد الصني ٔان تقدمًا قد أحرز بشأن .22
العاجزين عن قراءة املطبوعات ؤاعرب عن اسـتعداده للمشاركة بفعالية يف املناقشات بروح من التعاون وللعمل ٕ�جيابية مع 

 ىت يتسـىن ٕاحراز تقدممعلقة ح تزالالوفود أالخرى. ؤاشار الوفد ٕاىل رضورة ختصيص بعض الوقت لبعض املسائل اليت ما 
  ٔايضًا بشأن تô املسائل. كبري

ؤاكد عىل الزتام ا@موعة �لعمل بطريقة بناءة بشأن املسائل اليت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وحتدث وفد الربازيل �مس  .23
شهر ٔاكتوبر اعمتدت يتعني مناقشـهتا خالل دورة اللجنة. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان ا5ورة أالخرية للجمعية العامة املعقودة يف 

وcسـتثناءات  لتقييدات�ق لع. وقال ف8 يتلاكفة التقييدات وcسـتثناءات الواردة يف برxمج العمل اً واحض اً زمني جدوالً 
لٔالشخاص معايق البرص، ٕان هدف اللجنة خالل تô ا5ورة هو مواصd تعريف نص العمل بشأن املسائل املعلقة مشريًا 

 ûعًا طارئًا يف شهر ديسمرب لتقيمي النص الصادر عن ا5ورة ٕاىل ٔان نتاجئ ذbالعمل سـتقدم ٕاىل امجلعية العامة اليت سـتعقد اج
. وحث الوفد ا5ول أالعضاء عىل 2013اخلامسة والعرشين للجنة واختاذ قرار بشأن ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

عاون وcلزتام اليت سادت مؤمتر بيجني بغية متهيد السبيل ٔامام اعbد العمل بطريقة بناءة خالل ا5ورات بنفس روح الت
ف8 يتعلق �لتقييدات وcسـتثناءات للمكتبات ودور احملفوظات و . 2013معاهدة لفائدة أالشخاص معايق البرص يف عام 

ًا بشأن ٔاساس العمل القامئ ومؤسسات التعلمي والبحث وأالشخاص ذوي إالعاقات أالخرى، ٔاكد الوفد عىل ٔامهية امليض قدم
أن خمتلف جماالت برxمج العمل عىل نفس القدر من أالمهية. وأخريًا، ٔاوىص ، مع مراعاة وشاملعىل النص يف ٕاطار هنج عام 

  الوفد أيضًا �عbد معاهدة بشأن حامية هيئات البث.

 اليت ختص حتديداً بريًا ٕالجياد حل للمشلكة ٕان اللجنة ٔاحرزت تقدمًا ك  وفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيهوقال  .24
املصنفات أالشخاص معايق البرص، من ٔاجل بلوغ هدف حمدد بعينه وهو ٕازا° احلواجز اليت متنع نفاذ هؤالء أالشخاص ٕاىل 

ضاف ٔان مناقشات موسعة أجريت يف ا5ورة أالخرية للجنة بشأن اقرتاح ٕاعداد صك دويل  احملمية مبوجب حق املؤلف. وأ
أعدت خالل املناقشات وثيقة العمل  أالمانةاستنادًا ٕاىل تعليقات خمتلف الوفود موحضًا ٔان  ،ن التقييدات وcسـتثناءاتبشأ 

SCCR/24/9  .ي نظمته الويبو يف شهر ٔاكتوبرúع املعقود بني ا5ورتني اbجc ومؤكدًا ٔانه شارك بفعالية يف العمل يف
ت مفيدة للغاية ٔالهنا ساعدت عىل حتقيق فهم ٔافضل ملواقف الوفود وا@موعات ومىض الوفد يقول ٕانه وجد تô املناقشا

إالقلميية. وأعرب الوفد عن أم� يف ٔان تتواصل تô املناقشات بطريقة بناءة مشرياً ٕاىل ٔامهية الرتكزي عىل cحتياجات 
افق متني لالٓراء بشأن احللول اليت جزين عن قراءة املطبوعات وحتقيق تو ااحملددة لٔالشخاص معايق البرص وأالشخاص الع

در إالماكن بشأن النص ٔالن الهنج املتوازن وحده هو اúي سـميكن الوفد أن من الرضوري امليض قدمًا ق ٔاىينبغي تقدميها. ور
ن الهدف املنشود هو ضامن ٔان أ ، موحضًا 2013مؤمترًا دبلوماسـيًا يف عام اللجنة ا5امئة من التوصية بأن تعقد امجلعية العامة 

ن عن قراءة املطبوعات يف ٔاي ماكن يف العامل عىل نفس الفرصة اليت والبرص وأالشخاص العاجز  قوأالشخاص معاحيصل 
يف وضع يسمح ] �لتفاوض بشأن ٕابرام صك يتضمن االٓن الكتب. وقال الوفد ٕانه  حيصل علهيا ٔاي خشص آخر للنفاذ ٕاىل

  قوق املبدعني.امحلاية الفعا° حلتكون متوازنة دون أن تقوض ينبغي أن معاهدة ملزمة 

        : التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـتثثثثناءات لناءات لناءات لناءات لالالالٔالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتٔشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتٔشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتٔشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات5555البند البند البند البند 

لٔالشخاص معايق البرص من جدول أالعامل، املتعلق �لتقييدات وcسـتثناءات  5افتتح الرئيس املناقشة بشأن البند  .25
اص العاجزين عن قراءة املطبوعات. وقال الرئيس ٕانه كام ٔاشار املدير العام يمتثل التلكيف الصادر عن امجلعية العامة وأالشخ

العمل بشأن النص ٔاو امليض به قدمًا بصورة ملموسة. ومىض يقول ة عىل النصوص هبدف اختتام مئيف مواصd املناقشات القا
 19ٕاىل  17خالل cجbع املعقود بني ا5ورتني يف الفرتة من دمًا بشأن النص ٔاحرزت �لفعل تقيف هذا الصدد ٕان اللجنة 
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ن التقيدات وcسـتثناءات أ ا العمل يتضح يف وثيقة العمل املنقحة واملتعلقة ٕ�عداد صك دويل بشذأكتوبر، مضيفًا أن ه
. 2012أكتوبر  19ملؤرخة وثيقة العمل الٔالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، ويه 

وثيقة العمل حىت ميكن ن الوفود مدعوة ٕاىل اعbده حىت يصبح النص إ واسرتسل قائًال ٕان النص متاح عىل املوقع الشـبيك و 
امليض قدمًا �ٔالمر. وقال الرئيس ٕان الوثيقة قد اعمتدت مشريًا ٕاىل املشاورات اليت عقدت مع املنسقني إالقلمييني حول كيفية 

والشفافية والشمولية مؤكداً  الكفاءةقدمًا �ملفاوضات بشأن النص. ورأى الرئيس ٔان من الرضوري حتقيق توازن بني امليض 
تشكيd صغرية من املنسقني إالقلمييني يزيد عددمه عىل مخسة  العمل من خالل الكفاءة هولتحقيق أن cقرتاح املطروح 

 املداوالت، سـتعقد جلسة عامة لك صباح لتقدم للمجموعة نتاجئ والشمولية وميض يقول لتحقيق الشفافيةللعمل معًا. أفراد 
  اليت ٔاجريت يف مجموعات صغرية.

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل تقدمي نتاجئ العمل املقدم من ا@موعات الصغرية. .26

نص مكون فقرة ٕاىل  17ٔان النص قد نقح يف موضعني. ٔاوهلام ا5يباجة حيث حتول نص مكون من ؤاوحضت أالمانة  .27
ؤاشارت هنام وضعا ûú بني قوسني. وإ  12و 10تزال تنظر يف الفقرتني  فقرة فقط. وقالت ٕان ا@موعة أالفريقية ما 12من 

املتعلقة �اللزتامات بشأن التدابري  واو، ف8 يتعلق �ملادة أالمانة . وقالت�ءو زايو  واوو  هاء ٕاىل تنقيح أربعة مواد يه: 
ؤانه قد مت حذف  ٔالفتغيريات أالساسـية اليت طرٔات علهيا يه ٔان فاحتة النص ٔاصبحت جزءًا من البديل التكنولوجية، ٕان ال 

ضيف نص جديد ٕاىل فاحتة النص  ٔالفالبديل  هو عبارة ٔاساسًا عن نص  �ءؤاوحضت أن البديل . اً جديد بديالً ليكون وأ
لعقود، فقد ٔالغي ��لعالقات  ةاملتعلق زاي. أما عن املادة 5ة قامئ عىل البياxت املتفق علهيا يف معاهدة بيجني ف8 خيص املاد

أالمانة ٕاىل ٔانه ف8 خيص احلمك اجلديد، طرحت  رتوأشا. جميواسـتعيض عنه ببديل جديد هو البديل  ٔالف السابق البديل
ٔان  �ء، ف8 خيص املادة أالمانة�ملوافقة التامة. ؤاخريًا، قالت  اثالثة بدائل ووضعت مجيعها بني قوسني حيث مل حتظ ٔاي مهن

املعمتدة. ؤاوحضت اللجنة أن املغزى هو تيسري  الهيئاتتسمية التسجيل تسجيل التغيري الرئييس اúي طرٔا علهيا هو 
املعمتدة عىل  �لهيئاتأالمانة ٔاهنا اقرتحت يف أالساس يف الوقت الراهن قامئة املعمتدة. وذكرت  الهيئاتcعرتاف هبوية 

   وعي.ط ٔاساس

  تضييق الهوة يف النص.إالطار غري الرمسي حملاو° واقرتح الرئيس مواصd العمل يف نفس  .28

الرمسي يف القاعة ٔا ٔالن كون العمل رمسي ٔاو  غريرضورة مواصd العمل  البوليفاريةفزنويال وفد مجهورية  اقرتحو  .29
ال تكفي السـتقبال امجليع مبثابة رصاع حقيقي. وحسب ا5خول يف قاعة ضيقة  واعترب الوفدرمسي ال يؤثر يف جحم الوفود.  غري

  .�ءن املادة أ الوفد أيضًا اقرتاحه بش

يف cجbعات غري الرمسية  بشلك مبارشٔان جيمتع الناس للغاية  املهمورٔاى وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٔان من  .30
 وفدومراعاة للشواغل اليت أ	رها  املناقشات حمل النظر.ال يفيض ٕاىل ٕاجراء  ألفمشريًا ٕاىل ٔان الوضع الترشيعي للقاعة 

  فسار عام ٕاذا اكنت هناك قاعة ٔاكرب متاحة يف املبىن اجلديد.ت سـ c، اقرتح الوفد املوقر البوليفاريةفزنويال مجهورية 

ة اليت جرى فهيا ن القاعأ املوقر، حيث ٔاشار ٕاىل  فزنويال البوليفاريةمجهورية وفد ؤايد وفد مرص cقرتاح املقدم من  .31
  مناسـبة لتضم اكفة الوفود.يف اليوم السابق مل تكن �لفعل العمل 

  بالده.عقد املزيد من املشاورات مع يوٕانه يود ٔان يسحبه حىت وقال وفد ٕاكوادور ٕانه قدم اقرتاحًا بشأن املادة �ء  .32

ت طويل ؤانه حيظى بتأييد وفد ٕاكوادور. اكفة الوفود بأن اقرتاحه قدم منذ وق فزنويال البوليفاريةمجهورية ر وفد وذكّ  .33
وضع املزيد من القيود ٔامام التوصل التفاق دويل سزييد من أن ؤاعرب الوفد عن اسـتعداده لسحب ذc ûقرتاح مشريًا ٕاىل 
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خضعت للتحليل يف بالده وأن  الثالث طواتاخلمعيار امليض ٕاىل أالمام. ؤاوحض ٔان فكرة ٕاعادة تفسري صعوبة ٕاحراز تقدم و 
  هنا سزتيد من تعقيد االتفاق اúي ياكد يكون xجضًا وجاهزًا العbده.أ البعض يرى 

احملافظة عىل بعض التوازن بني الفعالية والشفافية والشمولية حىت ميكن ر الرئيس اكفة الوفود برضورة وذكّ  .34
  تقدم. ٕاحراز

املبىن اجلديد ال تسـتوعب سوى ٔاربعة مقاعد ٕاضافية ؤان القاعة حمجوزة يف وأشارت أالمانة ٕاىل ٔان القاعة املتاحة يف  .35
هذه  ومضت تقول لٔالسفالظهر.  دفرتة بع بدءاً مناحلصول علهيا خالل بقية أالسـبوع، رمبا الوقت احلايل لكن من املمكن 

 اجلاريةمن نص املناقشات  مسـتنسخات توفرييف الليd املاضية القاعة جمهزة فقط للرتمجة ٕاىل لغتني، مشرية ٕاىل ٔاهنا حاولت 
ن ذû ٔان يسمح للوفود �جللوس يف تô القاعة أ ن من شالٔ  �ءعىل الشاشة يف القاعة لتقدم  ""ٔاوختهناغنيف قاعة 

  وcطالع عىل مسـتنسخات ٕالكرتونية فورية.

وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ووفد مرص عىل دمعهام ] مشريًا ٕاىل رضورة  فزنويال البوليفاريةمجهورية وشكر وفد  .36
وموحضًا أن العمل تواصل ليشلك نصًا  وٕاقرارهٕاطار ا@موعة الصغرية العمل املنجز يف  عىلاسـتنتاج ٔانه قد مت التوقيع تفادي 

  خاضع للموافقة.غري رمسي 

هذه تتيح حيث "، قاعة "ٔاوختهناغنيف  اتبعتنفس اخلطة اليت  ملتابعة ألفوطلب وفد املغرب البقاء يف القاعة  .37
  .املناقشةمتابعة ن، ال سـ8 من جاءوا من بالدمه يواالٓخر  امخلسة ني إالقلميينيممثللل اخلطة 

مخسة موحضًا رضورة ٔان يضم زائد ر الرئيس اكفة الوفود بأنه قد مت �لفعل وضع ترتيبات تقوم عىل خطة املنسق وذكّ  .38
امخلسة عن لك مجموعة خشصًا واحدًا من لك بJ. وقال ٕان من املقرتح أن يزيد هذا العدد ليبلغ واحداً زائد سـتة، ٕاذا  املمثلون

العمل رمغ ذû  الرضوريقد اعترب ٔان من  ٔانهن ذû ٔان يساعد عىل تنسـيق خمتلف الوفود. ؤاضاف الرئيس أ اكن من ش
  الصيغة املتبعة يف اليوم السابق. وفق

 معتربًا ٔان من الوفود املوقرة امووفد مرص وغريه فزنويال البوليفاريةمجهورية وفد ؤايد وفد الهند الشواغل اليت أ	رها  .39
ٕانه ٔالغراض الشفافية ونظرًا ٔالهنا . وقال ٔامرًا صارمًا للغاية مجموعة الصياغة يشاركٕا�حة الفرصة لفرد واحد فقط من لك بJ يك 

يف جنيف واخلرباء اúين قدموا من بالدمه.  املوجودةينبغي تكثيف التنسـيق بني الوفود فٕانه اوضات، املرحd أالخرية من املف
يكون ٔايضًا للك وفد ٔاكرث من  وليك واقرتح الوفد التحيل ببعض املرونة لتشجيع ا5ول أالعضاء عىل املشاركة بشلك ٔاكرب

  ممثل واحد.

حتقيق الشفافية رمغ  أيضاً   عهنا وفد الهند. وقال ٕان من الرضوريؤاعرب وفد اليا�ن عن مشاطرته للشواغل اليت عرب .40
  . ؤاضاف ٔانه يفضل اسـتخدام قاعة ٔاكرب بكثري والسامح لٔالعضاء االٓخرين للوفود بدخول القاعة.الكفاءةرضورة التفكري يف 

حتقيق الوفود لضامن اليت ٔاعربت عهنا العديد من  الشواغلوقال وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٕانه متعاطف مع  .41
تمتكن  ثتسمح ٕ�جراء مناقشات مبارشة، حيٕاجياد بيئة  أالمر يقتيضأن والشفافية مشريًا ٕاىل  الكفاءةاملناسب بني التوازن 

ن أ ٔان تتحدث لبعضها البعض. ومن Ïة أخرى، اقرتح الوفد بعد أن اسـمتع ٕاىل ما قالته العديد من الوفود،  الوفود �لفعل من
 القادمني من بالدمهاخلرباء " مث ٕاجراء مشاورات بني "ٔاوختهناغندول زمين يسمح بعقد اجbع يف قاعة جب يويص الرئيس

ه ال ميكن مؤكدًا ٔان ذû ال يعين ٔان اً جهين اً منوذج قد يكوناملوجودين يف جنيف. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان ذû واملمثلني 
رصة ٕالجراء مشاورات بني املمثلني املوجودين يف جنيف واخلرباء ارتأى رضورة توفري ف الوفد القاعة، لكنcسـتغناء عن 

  .القادمني من بالدمه
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هنج وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية جيعل من املفيد معرفة املواد اليت سـيجري نفس ٕان السري عىل وذكر وفد بريو  .42
كون 5ى بعض الوفود خرباء شـىت يف مناقشـهتا يف الصباح وفرتة ما بعد الظهر حىت يتسـىن cسـتعداد ûú ٔالنه قد ي

  .القضا�خمتلف 

خاللها  أن تكونوأالوقات اليت ميكن بشأن القاعات املتاحة يف املبىن اجلديد وقال الرئيس ٕانه سيناقش مع أالمانة  .43
. ٕالجراء مناقشات غري رمسية " ٕاىل قاعة ٔاكرب"ٔاوختهناغنحىت تمتكن ا@موعة من cنتقال من قاعة  متاحة تô القاعات

 تتابعؤاضاف ٔان أالمانة اختذت إالجراءات الالزمة لتوفري مسـتنسخات لتقدميها لJول أالعضاء فقط يف القاعة �ء حىت 
اليت ٔا	رها وفد بريو، ٕان املناقشات سـترتكز ٔاوًال عىل ". وقال ف8 يتعلق �ملسأ° "ٔاوختهناغناملناقشات اجلارية يف قاعة 

ن من املتوقع ٔان تقدم ا@موعة إ عرشة حيث  والثانيةمنة والعارشة اتعديل ثالث مواد ويه الثمشرياً ٕاىل رضورة اجة ا5يب
الكثري من العمل بشأن الهيئات  ه يتعني بذلنإ التعريفي سـيطرح ف8 بعد و  البندًا بشأهنا. واسرتسل قائًال ٕان قأالفريقية تعلي

قليل من الزمالء يف cجbع املعقود بني ا5ورتني ؤانه من املتوقع تقدمي أالعامل لعدد  املعمتدة مضيفًا ٔانه قد عهد ببعض
  تعليقات هبذا الشأن.

ا5ورة معلنًا ٔان أالمانة بصدد تقدمي نتاجئ املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يف اليوم السابق  وافتتح xئب الرئيس .44
  غري احلكومية. ؤان اللكمة سـتعطى بعد ذû ملداخالت املنظامت

عىل ٕاىل ا5يباجة مشرية ٕاىل ٕاجراء تغيري بسـيط  12ؤاوحضت أالمانة ٔانه قد متت ٕاضافة فقرة جديدة يه الفقرة  .45
وهو حذف أالقواس يف الفصل املتعلق �لهيئات املعمتدة. وقالت ٕان بشأن التعريفات،  ٔالفف8 يتعلق �ملادة أساس أويل 

ن من املتوقع ٕاضافة تعديالت ٔاخرى. ؤاوحضت ٔانه مل جير ٔاي تعديل يف إ يف ذû التغيري و  ا@موعة أالفريقية ما زالت تنظر
وقالت ف8 يتعلق بطبيعة cلزتامات ونطاقها، ٕان الصيغة تتضمن مجموعة من املبادئ بشأن تطبيق الصك  .مكرر �ءاملادة 

وارتأت أالمانة رضورة أن تواصل ا5ول أالعضاء مناقشة تô املبادئ ؤان تعد نصًا هبذا الشأن. اجلديد ٔاو املعاهدة اجلديدة. 
الشخص " عبارة�سـترياد نسخ من ٔانساق ميرسة، ٕاىل تغيري صيغة امجلع ل  اخلاصة هاءؤاشارت أالمانة ف8 يتعلق �ملادة 

ت بقرار ٕاجامعي. وأخريًا، ٔاشار  �لعقود اتاخلاصة �لعالق زاياملادة ؤاشارت ٕاىل حذف " يف السطر أالخري للامدة. املسـتفيد
اخلاصة �لتعاون لتيسري التبادل عرب احلدود موحضة ٔاهنام ما يزcن  �ءمن عنوان ونص املادة  أالمانة ٕاىل ٕاجراء تغيري يف لك

  من التشاور بشأهنام. املزيدعني بني أقواس ٕالجراء و موض

  ٕاجراء تغيري بسـيط يف النسخة إالسـبانية لتبسـيط املادة. ليفاريةفزنويال البو مجهورية وفد  واقرتح .46

ؤاعرب وفد الهند عن انشغا] ٕازاء اسـتخدام عبارة "أالنشطة أالولية" ف8 يتعلق بتعريف الهيئة املعمتدة الوارد يف  .47
ار الوفد ٕاىل االتفاق عىل ٔاش بشلك مرض اكفة مؤسسات التعلمي. ؤاخرياً،. ومل يوحض الوفد ٕاذا اكن التعريف يضم هاءاملادة 

  ٕارفاق بيان متفق عليه ûú الصك.التفاوض بشأن 

رت أالمانة ا5ول أالعضاء بأن الهدف من أال�م الثالثة هو امليض قدمًا �ملفاوضات بشأن الصك املتعلق وذكّ  .48
�ٔالشخاص معايق البرص لتحقيق فائدة ماليني أالشخاص معايق البرص يف سائر ٔارجاء العامل، حيث ٕان بعضهم ممثل بشلك 

يًال من أالشخاص يشاركون بشلك مبارش يف املفاوضات، مفن ٕانه نظرًا ٕاىل ٔان عددًا قل جيد للغاية يف اللجنة. وقالت 
يف شهر ديسمرب. كام شددت  cسـتثنائيةلالنتقال ٕاىل امجلعية العامة لتحيق االتفاق الرضوري التحيل بأقىص قدر من املرونة 

  .لصاحل أالشخاص معايق البرص دف من الصك ٔاو املعاهدة هو معل يشءٔان الهأالمانة عىل ٔامهية مراعاة 

معايق البرص أالشخاص أالخري ا9صص بأمك� للتفاوض بشأن قضية  اليوموذكر xئب الرئيس اللجنة أن ذû هو  .49
�ب xئب الرئيس  وفتحأالساس للنتاجئ العامة. تشلك غري الرمسية اليت عقدت يف فرتة بعد الظهر  املشاوراتمضيفًا ٔان 

  اللكمة ملداخالت املنظامت غري احلكومية.
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بوضع صك يكفل نفاذ أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات بطريقة  )IFJ( ثل cحتاد ا5ويل للصحفينيرحب مم  .50
ن �مة الويبو يه ٕادارة هيئة قانونية تاكn إالبداع وحتفز إ املمثل منصفة ملصنفات املبدعني يف سائر ٔارجاء العامل. وقال 

ؤاضاف ٔان التمنية cقتصادية تتوقف عىل الصاحل العام يف الوقت ذاته. cبتاكر وتسهم يف التمنية cقتصادية وحتافظ عىل 
اúين ٔاعدوا �لفعل  للبرشضامن تقدمي ماكفأة منصفة ليس فقط للوسـيط لتوزيعه مصنفات املبدعني وأحصاب أالداء وٕامنا ٔايضًا 

ٕابداعاهتم بفضل العمل املبدع مشرياً ٕاىل رضورة أن يقر الترشيع الوطين وا5ويل �لعدد الهائل لفرادى املواطنني اúين نرشوا 
تؤدي ٕاىل وسائط إالعالم cجbعية. ؤاعرب املمثل عن اعتقاده بأن تقييدات حقوق املؤلف والرتاخيص امجلاعية املوسعة 

قانونية سائل م املاكفأة الثابتة والعاد°. وسلط املمثل الضوء عىل أن ذû يثري اية محلسلطة التفاوض م توازن يف ٕاحداث عد
أالنظمة القضائية ورٔاى ٔان من املسـتحسن اسـتكشاف ٔافاكر مثل التجارة العاد° حيث يمت توزيع املصنفات خطرية يف بعض 

املمثل �لتقدم احملرز لضامن ٔان يمتكن أالشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات  . وأخريًا، رحباجليدة رساتوفقًا ملدونة املام
   .يف الوقت ذاته من النفاذ ٕاىل املصنفات إالبداعية مع احرتام احتياجات املبدعني

حة ٕا�بوجود التصممي الاكيف ٕالجناز العمل و للوال�ت املتحدة أالمريكية  )cNFBحتاد الوطين للمكفوفني (ٔاقر ممثل و  .51
تدفقات الكتب واملعلومات يف مجيع أحناء العامل للمكفوفني وأالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة 

وأعرب مسائل ٔاخرى ويه املسائل القامئة عىل النصوص، حتتاج ٕاىل ٕاجراء املزيد من املفاوضات. وأكد ٔان هناك املطبوعات. 
متر ؤ وامل cسـتثنائيةتô املسائل يف الفرتة املمتدة بني امجلعية العامة لعديد من �cحتاد عن اعتقاده بأن املمكن cهbم 

هنا ات املعمتدة ال هتدف ٕاىل الرحب وإ وقال املمثل ف8 يتعلق بتعريفات الهيئات املعمتدة، ٕان من املهم مراعاة ٔان الهيئا5بلومايس. 
 ôالت ٔاداء الهيئاتمنظامت حمدودة املوارد، وعليه فٕانه لكام زادت أالعباء الواقعة عىل اكهل تbالتدفق الفعيل ، لكام قلت اح

ا5قيق سـيؤدي ٕاىل موجة من القرصنة خاطئ ومىض يقول ٕان cفرتاض بأن غياب الرصد بشلك مناسب.  للمعلومات
أن الترشيعات أالقل تقييدًا ميكن أن تعمل بشلك جيد للغاية. أالمريكية قد ٔاثبت مضيفًا ٔان الوضع يف الوال�ت املتحدة 

  تشاطره فيه العديد من ا5ول أالعضاء.اúي و نظام ديزي عن  اúي صدرؤاخريًا، ٔايد املمثل البيان 

من العمل لبلوغ الهدف املشرتك موحضًا ٔان  اصdٕان جممتع إالنرتنت ملزتم مبو  )ISOC( وقال ممثل جممتع إالنرتنت .52
cلزتامات املهمة الواقعة عىل عاتق احلكومات وصناع السـياسات cسـتفادة من أالدوات السـياسـية الترشيعية والتنظميية 

ل  النفاذ مضن ٔاولو�ت العمريملعاجلة مسأ° تيسري نفاذ أالشخاص ٔاحصاب إالعاقات مؤكدًا عىل رضورة جعل تيساملتاحة 
وحتقيقًا لهذه الغاية، قال املمثل ٕانه يؤيد ا5عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس لٔالشخاص تعاوين. اجلاري عىل املسـتويني الفردي وال 

 بأنرس أالمرييك قد ٔاقر ورية للغاية. ؤاشار ٕاىل ٔان الكونغرض من ٔاجل التوصل ٕاىل معاهدة  العاجزين عن قراءة املطبوعات
سـتفرض يف الوقت احلايل ٔالهنا  رمبا مطلوبة غريتقدم خدمات مساعدة توفري مرافق عامة ل  قد تتطلب إالجنازات التكنولوجية

�لنفاذ عىل حنو يسري وغري ملكف ٕاىل  للجامعات املسـتضعفةات. وأكد املمثل عىل رضورة أن يسمح أعباء عىل تô الهيئ
ملؤلف تشجيع نفاذ أالشخاص معايق البرص وأالشخاص املواد احملمية مبوجب حق املؤلف مؤكداً ٔان من أهداف نظام حق ا

.ûالعاجزين عن قراءة املطبوعات عىل حنو يسري ٕاىل املواد احملمية مبوجب حق املؤلف والسامح هلم بذ  

مؤسسة املعلومات اúي حتدث ٔايضًا �مس  )cIFLAحتاد ا5ويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا (قال ممثل و  .53
املكتبات أالملانية، ٕانه يؤيد املعاهدة املقرتحة  ومجعية ، )ICA( وا@لس ا5ويل للمحفوظات )،eIFL( إاللكرتونية للمكتبات

بشأن أالشخاص معايق البرص، اليت تسعى العديد من ا5ول أالعضاء واملنظامت ذات الصd مبا يف ذc ûحتاد العاملي 
ا تأخرت كثريًا. وعليه فقد صائبة وعاد° ونزهية ؤاهن املعاهدة تôللمكفوفني ٕاىل ٕاعدادها. وأعرب املمثل عن اعتقاده بأن 

ٕالعامل حقوق تفق عليه ٕالبرام معاهدة امل قرتاح بشلك مرض c حتققيك ن اللجنة تبذل Ïودًا متضافرة ٔاعرب عن سعادته الٔ 
عىل قدم املساواة مع االٓخرين ٕاىل املعلومات. أالشخاص معايق البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف النفاذ 

تدعو ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس وحث املمثل اللجنة عىل ٕاصدار توصيهتا اليت طال انتظارها للجمعية العامة للويبو يك 
5ى املكتبات ودور احملفوظات ثالثة شواغل حمددة بشأن . ؤاشار املمثل ٕاىل ٔان 2013للتفاوض بشأن املعاهدة يف عام 

مصادر رئيسـية تعريف الهيئة املعمتدة. وأوحض ٔان املكتبات ودور احملفوظات تشلك يف لك ماكن يتعلق ب الصيغة احلالية. ٔاولها 
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لتقدمي املساعدات ٕاىل املكفوفني وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات مؤكدًا عىل رضورة أن يقر التعريف اúي سريد 
و	نيًا، ٔاعرب سؤولية أالساسـية اليت تقع عىل عاتق اكقة املكتبات ودور احملفوظات. هنايئ �مل يف املعاهدة بشلك واحض و 

ٔاو ز�دة  توسـيع نطاقل عن اعتقاده برضورة أال تسـتخدم املعاهدة  )cIFLAحتاد ا5ويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا (
لتفادي تقدمي  الثالث طواتاخلم يف تطبيق معيار وأن تتضمن بياxً متوازxً يؤكد الصاحل العا الثالث طواتاخلمعيار  تطبيق

تؤكد سـيادة التقييدات وcسـتثناءات عىل ٕاىل رضورة ٔان تتضمن املعاهدة أحاكمًا  تفسريات تقييدية. و	لثًا، ٔاشار املمثل
  العقود وتدابري امحلاية التكنولوجية.

صدر مؤخراً يف الوال�ت املتحدة ه قد تبني من خالل قرار ٕاىل ٔان )LCAحلق املؤلف ( ترابطة املكتباوأشار ممثل  .54
ه قد مليون كتاب وٕا�حة تô الكتب للعاجزين عن قراءة املطبوعات موحضًا ٔان 10رمقنة يتيح أالمريكية أن cنتفاع العادل 

ورمغ أنه  ل شايف".تعديل قانون حق املؤلف "تعديمن الهيئات املعمتدة مبوجب  ميشـيغانن جامعة أ محمكة تبني ٔايضًا لل
املتعلقة  زاييقول ٕاهنا قلقة ٕازاء ٕالغاء املادة  املمثلتقدم احملرز، فٕان ل رؤية ا�لسعادة ل حلق املؤلف ترابطة املكتبا شعور

ن تقرر أ بوضوح لJول أالعضاء احلق يف ؤاكد املمثل ٔان من الرضوري عىل أالقل أن متنح املعاهدة بعالقة املعاهدة �لعقود. 
الضئيل  ءلن تنجز سوى اليشن املعاهدة أ اكنت ترغب يف ٕالغاء العقود اليت ال تتسق مع ٔاحاكم املعاهدة مشريًا ٕاىل  ما ٕاذا

ٔايضًا املمثل البيان اúي ٔادىل به 2 من  ورددميرسة. جدًا، ٕاذا متكن صاحب حق مبوجب عقد ما من منع ٕا�حة نسخة 
بشأن تعريف الهيئات  )cNFBحتاد الوطين للمكفوفني (وممثل  )IFLAومؤسساهتا (cحتاد ا5ويل مجلعيات املكتبات ممثل 

اشرتاطات حفظ قلقة ٕازاء  )LCAحلق املؤلف ( ترابطة املكتباامللقاة عىل عاتقها. وذكر املمثل أن املعمتدة وأالعباء 
سـتثناءات املمنوحة للمسـتخدمني ٕاىل ن تكون مرهقة وال توجد مجعية ٔاخرى يف العامل حتتاج فهيا cأ ميكن  أالهن السجالت

  جسل حلفظ اسـتخداماهتم.

إال�حة عىل حمددتني، ٔاوهلام مسأ° التعليق عىل مسألتني  ٕانه يرغب يف )IPAامجلعية ا5ولية للنارشين (وقال ممثل  .55
النارشون نفس  يقتسمهو ٔان  يشءوواجهبا يف تقدمي الرعاية. وأضاف أن ٔامه و	نهيام الهيئات املعمتدة  املسـتوى التجاري

معايق البرص لتقدمي احملتوى يف نفس الوقت ونفس املاكن وبنفس السعر موحضًا ٔان النارشين أالشخاص  مع املشرتك الهدف
ٕاهنا تتوفر �لاكمل. وسلط املمثل من تقدمي ٔانساق رمقية حيث  2011شهر ٔاكتوبر  نمنذ أالول ممن الناحية التقنية يمتكنون 

الكتب امليرسة. ومىض يقول ٕاىل  عىل املسـتوى العاملي مت وضع معايري عاملية منذ ذû احلني مما ٔا�ح النفاذ الضوء عىل ٔانه قد
ملائة من � 76يتاح ويتوفر ، 2011عهد الوطين املليك للمكفوفني يف اململكة املتحدة يف عام Jراسة الصادرة عن امل لوفقًا 

نطاق ن خالل وسائل تتيح اسـتخدام حواس اللمس والسمع والبرص عىل الكتب الرئيسـية لضعاف البرص ٔاو املكفوفني م
ذû الصك وقال ٕان امجلعية ترى رضورة أن يكون  من سامت�مة  مسةعىل املسـتوى التجاري . واعترب املمثل إال�حة واسع

اخلطوة  �لفعل يفذكرت أن ذû مدرج ذû الصك ملزمًا يف حال التبادل التجاري مشريًا ٕاىل أن بعض ا5ول أالعضاء 
يشلك  الثالث طواتاخل. واسـتأنف قائًال ٕاىل جانب حقيقة ٔان معيار الثالث طواتاخلاملعيار املعروف مبعيار  الثانية من

من حيفز النارشين عىل تقدمي ٔانساق ميرسة من النص بياxً واحضًا ضمبدٔا ٔاساسـيًا يف نظام حق املؤلف، مفن الرضوري أن يت
امجلعية تتفهم رضورة ٕا�حة املصنفات لٔالشخاص ت واملاكن وبنفس السعر. وقال ف8 يتعلق �لسعر، ٕان البداية يف نفس الوق

ميكهنا الوصول العاجزين عن قراءة املطبوعات، ال سـ8 يف البJان النامية، وذû بأسعار مقبو° ٔاو �سـتخدام مناذج جتارية 
ٔان ذû يتضمن �لطبع اسـتخدام تô الãذج وٕادراÏا يف املكتبات  ٕالهيم لتجعل تô املصنفات يف متناول ٔايدهيم. وأوحض

واسـتدرك قائًال ٕان بعض ا5ول أالعضاء  أو بدون تلكفة. dاليت ينبغي ٔان تواصل خدمة أالشخاص معايق البرص بتلكفة ضئي
 لعرضامجلعية مسـتعدة ن أ أالمر يتعلق �سـتخدام صيغة ذكية و تشعر �لقلق بشأن ذكر السعر يف ٔاي صك، لكنه ٔاوحض أن 

مقرتحات نصوص يؤمل أن تمتكن من معاجلة مسأ° السعر املناسب يف البJان النامية وشواغل بعض ا5ول أالعضاء يف آن 
للغاية ٔالن ٔاحصاب ٔامر يسري ي ال يشلك قضية يف حد ذاته ؤانه واحد. ؤاضاف ٔان حتديد إال�حة عىل املسـتوى التجار 

من  ؤان النارشين ملموسن أالشخاص معايق البرص يرغبون يف احلصول عىل حمتوى أ ، موحضًا مجيعاً  املصلحة يشرتكون فيه
البرص ذû. ويف اخلتام، شدد  قوأالشخاص معا يعملعىل املسـتوى التجاري فٕاهنم يرغبون يف ٔان  شيئاÏهتم حني يتيحون 
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أ° سمضيفًا أن امجلعية ال تتوقع، ف8 يتعلق مب  "النقص احلاد يف الكتب"ن التعاون وحده هو الكفيل مبعاجلة أ املمثل عىل 
ذات قمية  ٔالهنا، لتô الهيئات�لنسـبة  �مةامللفات الرمقية  ترى ٔانلكهنا  صعباً ٔان يكون حفظ السجالت الهيئات املعمتدة، 

كن اختيار الصيغة وقال ٕان من املمموحضًا أن امجلعية ال تطلب سوى أن يكون هناك واجب معقول لتقدمي الرعاية. اقتصادية 
قال الاكمd يف مجيع ٔاحناء العامل. ويف اخلتام، cعرتاف �لشواغل املرشوعة للنارشين حيث توزع مصنفاهتم الرمقية  اليت تتيح

عاجلة ملاملاكن وبنفس السعر نفس حة املصنفات يف سائر ٔارجاء العامل يف نفس الوقت و املمثل ٕان حفز النارشين عىل ٕا�
  الصك. سامت�مة من مسة يقتيض أن تكون إال�حة عىل املسـتوى التجاري  "يف الكتبالنقص احلاد "

ن املعاهدة ٔاغفلت الٔ املؤسسة خبيبة ٔامل ٔاوًال تشعر  )KEIاملؤسسة ا5ولية ٕاليكولوجيا املعرفة (ممثل  قالو  .56
�لعقود، مشرياً ٕاىل أن  املتعلقةاملادة ، و	نيًا، تشعر املؤسسة �ٕالحباط بسبب القرار ٕ�لغاء أالشخاص املصابني �لصمم

يف هذا الصدد وموحضًا ٔان العقود  )LCA( حلق املؤلف ترابطة املكتبااملؤسسة تؤيد متامًا البيان اúي ٔادىل به ممثل 
ية كدًا عىل ٔامه تسـتخدم يف واقع أالمر للقضاء عىل cسـتثناءات. و	لثًا، اعترب املمثل معيار اخلطوات الثالث موضوعًا �امً مؤ

من شأنه تقويض املرونة الوطنية احلالية. ومىض يقول ٕان معيار اخلطوات الثالث يشلك �لفعل جزءًا  عدم القيام بأي يشء
رضورة ٕالدراجه يف تô املعاهدة وٕاال سـيؤدي ذû اجلهد ٕاىل تقييد حرية البJان يف ال يتجزأ من القانون ا5ويل وٕانه ال 

cحتاد الوطين رددت املؤسسة الشواغل اليت ٔا	رها ممثل اول الصاحل العام. ورابعًا، القوانني الوطنية اليت تتن صياغة
ومشرية ٕاىل رضورة ٕايالء أالولوية ٔايضًا لتفادي أالعباء الثقيd.  تفلحال موحضة ٔان أالحاكم املعقدة )، NFBللمكفوفني (

الرحبية ف8 يتعلق �ٕال�حة عىل املسـتوى التجاري،  غريعىل الهيئات  اشرتاطاتؤاخريًا، قال املمثل ٕانه ال ينبغي فرض ٔاي 
 ûيتسبب يف التأخرييؤدي ٕاىل عدم الوضوح والتقايض و ٔالن ذ.   

عن تقديره لٔالهداف اليت عرب عهنا ممثلو  )cIFRROحتاد ا5ويل ملنظامت حقوق cسـتنساخ (ممثل  ٔاعربو  .57
مع الفئات  يف أالساس عىل قدم املساواةأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ليسمح هلم �لنفاذ ٕاىل امللكية الفكرية 

احة املتغري عىل النسخ  لٔالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ؤاشار ٕاىل رضورة أن تطبق cسـتثناءاتالقارئة أالخرى. 
لنظر هبمة ٔاكرب ٕاىل أالشخاص العاجزين عن قراءة عىل املسـتوى التجاري موحضًا ٔان ذû سـيحفز ٔايضًا صناعة النرش عىل ا

ن عن القراءة وأالشخاص العاجز  حتقيقًا لهذه الغاية، ٔانشأ ومىض يقول  من مجموعات املسـهتلكني اجلذابة.املطبوعات �عتبارمه 
مصنفات بقدر ٔاكرب من كفاءة التلكفة لفائدة أالشخاص يسمح ٕ�نتاج  ياً مؤات  اً كنولوجيت اً ومنظامت ٔاحصاب احلقوق ٕاطار 

صدار �ٕ ا5ول أالعضاء يف الويبو ٔان تدمع ذû التطور عن طريق السامح العاجزين عن قراءة املطبوعات. ؤاضاف أن ٕ�ماكن 
�لنسخ غري املتاحة �لفعل يف ٔانساق ميسورة.  ، رهناً نسخ من املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف يف ٕاطار اسـتثناء حمدد

ملواصd السامح �سـتخدام ملفات أالنساق واسرتسل قائًال ٕان من البدائل املطروحة ٔايضًا اسـتخدام الرتخيص امجلاعي 
ٔايد املمثل كحل ٔاخري ٕاعداد صك اسـتخدامًا واسع النطاق يف سـياق عابر للحدود. ؤاخريًا، املوجودة من قبل امليسورة 

تعزيز النفاذ من خالل  5ىمتوازن يراعي مصاحل أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ؤاحصاب احلقوق 
  والتقييدات.  cسـتثناءات

ٕان من الرضوري التوصل ٕاىل اتفاق بشأن نص جاهز  )TACDمنتدى حوار املسـهتلكني عرب أالطليس (وقال ممثل  .58
ٔاقل من ذû سـيعترب مبثابة فشل يف مجيع  يشءموحضًا ٔان ٔاي  دولياً  ومايس للتوقيع عىل معاهدة ملزمةدبل لعرضه يف مؤمتر

الرشعية والقبول cجbعي للنظام نفسه مضيفًا ٔان املنتدى يرى وقال ٕان النظام ا5ويل حلق املؤلف يتوقف عىل أحناء العامل. 
عاهدة وواحضة. ومىض يقول ٕان العديد من الوفود ترى أن املمتينة  ة وضع اسـتثناءات وتقييداتأن من الرضوري للغاي

السـتثناءات والتقييدات مشرياً ٕاىل ٔان املنتدى يقدر أن ٕ�ماكن ممثل cحتاد أالورويب ٔاكرث مما تتعلق �تتعلق �لرتخيص 
الوقت ذاته التكتالت أالخرى  التفاوض بشأن معاهدة ملزمة اسـتجابة لرأى الربملان أالورويب. وقال ٕان املنتدى يطالب يف

يف املقابل ٔان منظامت املكفوفني اليت موحضًا  املتعلقة �لنص مثل cحتاد أالورويب بأن تبدي نفس املوقف يف املفاوضات
ئل يقودها cحتاد العاملي للمكفوفني ٔابدت قدرًا كبريًا من املرونة وقدرة كبرية عىل التفاوض. وشدد املمثل عىل أن الرٔاى القا

مؤكداً عىل رضورة التحيل �ملزيد من  مغلوطبأن القرصنة يه اخلطر الرئييس الاكمن يف cسـتثناءات والتقييدات رٔاي 
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ه يتعني عىل ا5ول إالفراط يف التنظمي. واسـتدرك قائالً ٕانمسأ° مشرياً ٕاىل ٔامهية و ق، املرونة من ٔاجل التوصل ٕاىل اتفا
اليت تعزز cقتصاد واملنظامت غري الرحبية اليت متارس  ومؤسسات أالعاملتثقل اكهل الرشاكت تسعى ٕاىل ٔان أالعضاء ٔاال 

مشريًا ٕاىل رضورة ٔاال تكون إال�حة عىل املسـتوى التجاري رشطًا ملامرسة حقوق إالنسان كام ورد  حقوق إالنسان أالساسـية
ن تسـتحق أالفضلية وفقًا للقانون ا5ويل. وقال املمثل ٕان ٔان حقوق إالنساعىل مؤكدًا و  اتفاقية حقوق أالشخاص املعاقنييف 

رضوري لكنه ال ميكن ٔان يكون بديًال عن قانون  والعامل التجاريمن الواحض ٔايضًا ٔان التعاون الطوعي بني النارشين 
 .دولياً  ملزم

يزالون ملزتمني ٕ��حة ٕان أالطراف الفاعd يف الصناعة ال  SIIA)وقال ممثل رابطة صناعة الربجميات واملعلومات ( .59
منتجاهتم وخدماهتم لٔالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ليك يمتكن هؤالء أالشخاص من اسـتخدام املصنفات احملمية 

أالطراف يراعي احتياجات أالشخاص ذوي  هذهمبوجب قانون حق املؤلف كسائر املسـتخدمني. ؤاشار ٕاىل ٔان العديد من 
ع يط املنتج وتطويره ودمعه، ويتضمن ذû العمل مع فئة العاجزين عن قراءة املطبوعات ومإالعاقات يف مجيع مراحل ختط 
ون املعاقني اللbس تعليقاهتم وٕادراÏا عند تصممي ونرش املنتجات واخلدمات مبا يضمن cاخلرباء اخلارجيني املعنيني بش

بشأن صك  نة ا5امئة �لتوصل ٕاىل توافق يف االٓراءاحلصول الشامل عىل هذه املنتجات. ؤايد ممثل الرابطة هدف ٔاعضاء اللج 
الويبو. ولضامن جناح صك الويبو يف حتقيق ٔاهدافه الهامة جيب مراعاة ثالث مسائل حامسة. أوال: من أالمهية مباكن عدم 

ممثل  . وعربشلك يسهل cطالع عليهتطبيق ٔاحاكم الصك عىل املصنفات املطبوعة املتاحة �لفعل لفئة ضعاف البرص يف 
، ومع ذû، ذكر املتاحة للمبرصين�لنفاذ ٕاىل هذه املنتجات بنفس ا5رجة  الرابطة عن تأييده ٔالهداف فئة ضعاف البرص

املمثل ٔانه ٕاذا اكنت اسـتثناءات حق املؤلف، اليت سـتدون يف هناية املطاف يف الصك، ال تعفي املصنفات املطبوعة املتاحة 
سهل cطالع عليه فسـيكون للصك آ	ر سلبية. 	نيا: من الرضوري أن تكون �لفعل لفئة ضعاف البرص يف شلك ي 

أالحاكم الواردة يف الصك اجلديد واحضة وضوحا �ما، حبيث تتفق والترشيعات اليت تسـهنا ا5ول أالعضاء لالنضامم ٕاىل 
مللكية الفكرية املتصd �لتجارة (اتفاق اتفاقية برن ومع العديد من االتفاقات ا5ولية أالخرى امللزمة مثل اتفاق جوانب حقوق ا

تريبس) ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويت، وهو ما من شأنه ٔان يضمن عدم 
ية ٕاضعاف حامية حق املؤلف بطرق تقوض احلوافز اليت تعود �لفائدة عىل مجيع الناس مبن فهيم ضعاف البرص. 	لثا: من أالمه 

مباكن ٔان يشمل الصك قواعد وٕاجراءات مناسـبة لضامن وجود آليات فعا° وشفافة تكفل توزيع ٔاية ملفات رمقية ٔانشأهتا 
الهيئات املعمتدة عىل ضعاف البرص، ورصح برضورة ٔان تكون هذه االٓليات بسـيطة لكهنا فعا° لتصحيح ٕاخفاقات الهيئات 

 .املعمتدة اليت مل متتثل للضامxت املناسـبة

امجليع عىل الوصول ٕاىل نتيجة ملموسة، وجشع املرونة بني مجيع  (ULAC)وحث ممثل احتاد ٔامرياك الالتينية للمكفوفني .60
الوفود. وقال ممثل cحتاد ٕانه من الرضوري ٕاجياد نص بسـيط قابل للتطبيق يف السـياقات ا9تلفة، وٕانه ال ينبغي لJول 

لطلبات ٔالن املنظامت املعنية �ملكفوفني يف البJان النامية سـُتمنع من اسـتخدام أالعضاء أن تضع العقبات ٔاو ٔان تفرط يف ا
حلاق ٔاي رضر بأحصاب احلقوق، مؤكدا ٔان املواد إ اد �مت �سـتخدام ذû الصك دون تô أالدوات. ؤاشار ٕاىل ٔان cحت

bان النامية تُسـتخدم من جانب املسـتفيدين بشلك حرصي. وقال رمغ ٔان أالشاكل الرمقية القت اهJما كبريا، ٕاال أن الب
لكرتوين، نظرا ٕاىل افتقارمه ٕاىل لناس يف ٔاشاكل ٔاخرى غري الشلك االٕ تزال يف حاجة ٕاىل اسـتثناءات لتوصيل املواد ٕاىل ا ال

هيم مكتبات هذا النوع من التكنولوجيا. ؤاضاف ٔان الهدف من املفاوضات هو تيسري ٕا�حة الكتب ٔالولئك اúين ليست 5
يزال هناك كثريون ال ميكهنم احلصول عىل الكتب �لرشاء ٔام عن طريق cسـتثناءات، ؤان  ال دمات ٔاخرى، ؤانهأو خ

 الهدف هو حل هذه املشلكة.

يتيح  ؤاكد ممثل مجعية قطاع أالفالم السيãئية ٔان امجلعية تدمع أهداف الصك املتعلق �ٔالشخاص ضعاف البرص اúي .61
عية أن حق املؤلف هو حق عىل حنو يتفق مع إالطار ا5ويل حلق املؤلف. ؤاضاف ممثل امجل احلصول عىل املواد املطبوعة 

هو القوة ا5افعة ٕالنتاج مصنفات جديدة. ؤاشار ٕاىل رضورة تو| اللجنة ا5امئة احلذر الشديد لئال ختل �لتوازن أسايس و 
ٔاو تثبط إالبداع وcست{ر يف قطاع احملتوى. ويف هذا السـياق، ٔاعرب cحتاد عن قلقه ٕازاء ٕادراج ٕاشارة ٕاىل املبادئ 
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ٔاوحض ممثل cحتاد ٔانه من املسـتحسن السامح لJول أالعضاء �ٕالبقاء عىل ُهنجها الوطنية غري احملددة عىل املسـتوى ا5ويل. و 
املرنة، مشريا ٕاىل ٔان ذû سبب قوة نظام حق املؤلف ا5ويل وليس التوسع يف نطاق تطبيق اختبار اخلطوات الثالث اúي 

بار يف الوقت اúي ييرس فيه نفاذ ضعاف يغطي �لفعل مجيع cسـتثناءات العامة واخلاصة، بل ياكد يؤكد جمددا عىل cخت 
ه جُ رمقية ؤاوْ  حقوٌق  البرص ٕاىل الكتب. وأشار ٕاىل ٔان اسـتثناءات حق املؤلف الرمقية ال حتدث يف فراغ، بل جيب ٔان يصحهبا

نفات. ٔاخرى للحامية مثل احلقوق املتعلقة �لتدابري التكنولوجية اليت حتث عىل ٕاطالق مناذج جديدة للعمل ٕالنتاج تô املص 
وضع ُهنج متوازنة للصd التفاعلية بني cسـتثناءات والتدابري التكنولوجية،  ؤاضاف ٔان ا5ول أالعضاء اكن 5هيا دامئا حرية
 ؤانه من غري الرضوري تناول املسأ° يف الصك.

العمل حنو  �لتقدم اúي حققته ا5ول أالعضاء بشأن (FIAPF) ورحب ممثل cحتاد ا5ويل لرابطة منتجي أالفالم .62
وضع معايري دولية لنفاذ ضعاف البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املنشورات النصية. وقال ٕانه من املهم التأكيد عىل 

سـ8 مع اختبار اخلطوات الثالثة. ؤاضاف أن cحتاد  مع إالطار القانوين ا5ويل، ال اأن يكون النص حمدود النطاق ومتسق
اليت طرحهتا صناعة النرش نفسها، كام  ، عىل النحو احملدد يف النص، ال ينبغي ٔان تقوض احللول احملددةيرى أن cسـتثناءات

أنه ال ينبغي السامح �النتفاع �السـتثناءات ٕاال ٕاذا مت التحقق من عدم توافر نسخة من املصنف ميكن لفئة العاجزين عن قراءة 
الهيئات املعمتدة وفقا ملسـتوى عال من املوثوقية والسالمة والشفافية. ؤاشار املطبوعات النفاذ ٕاليه. ؤاخريا ينبغي أن تعمل 

 املمثل ٕاىل ٔان هذه املعايري ال ينبغي أن تكون مرهقة ٔاو شاقة.

عن تقديره للتقدم اúي ٔاحرزته اللجنة ا5امئة. ؤاكد ممثل ا@لس  (ACB)ؤاعرب ممثل ا@لس أالمرييك للمكفوفني  .63
ة متوازنة وتُقر مبصاحل أحصاب احلقوق، كام جيب ٔان تكون مفهومة بوضوح وقابd للتطبيق من جانب رضورة أن تكون الصياغ

عامة الناس اúين سـيعملون يف منظامت تنتج كتبا يف ٔانساق ميرسة ويرغبون يف مشاركهتا مع العاجزين عن قراءة املطبوعات 
ة°. وقال ٕان عدد الكتب املنتجة يف ٔاشاكل فعاو يف مجيع أحناء العامل، كام جيب ٔان تكون أالحاكم بسـيطة  ٕاذا  ليس �ام ميرس�

اكن حمظورا عىل ٕاحدى الهيئات تقامس تô النسخ امليرسة ٕاما بسبب الطبيعة الشاقة للقوانني ٔاو بسبب اخلوف من خمالفة 
لية جدية تسـتطيع هذه تô القوانني. وميكن حامية حقوق املؤلفني والنارشين وأحصاب احلقوق االٓخرين مبعاهدة تقدم مع 

وقال ٕانه ال توجد مصلحة يف تشجيع القرصنة ٔاو حامية ٔاي طرف  تقامس الو	ئق.ات من خاللها بوضوح معرفة كيفية الهيئ
 مذنب.

 حصول أالشخاص ضعاف البرص عىل املواد ّرسِ يَ تأييده لوضع صك يُ عن   (IVF)ؤاعرب ممثل احتاد الفيديو ا5ويل .64
ومن ٔاجل تيسري النفاذ ٕاىل هذه املواد دون تقويض  طار ا5ويل القامئ حلق املؤلف ودون املساس به.املطبوعة �التساق مع االٕ 

ينبغي  حوافز إالبداع وتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات: ٔاوال: جبب أن يكون الصك متسقا مع القانون ا5ويل حلق املؤلف. 	نيا:
اختبار اخلطوات الثالثة. رابعا: جيب ٔان يكون الصك مرx.  الصك جمددا عىل تضييق نطاق الصك. 	لثا: جيب ٔان يؤكد

 خامسا: جيب ٔان يكون مرشوطا بعدم التوافر التجاري. وأخريا، جيب ٔان يكفل الرعاية املالمئة للملفات الرمقية.

حتاد التعليقات اليت أعرب عهنا سابقا زمالء آخرون. وهنأ ممثل c (WBU) ؤايد ممثل cحتاد العاملي للمكفوفني .65
ٕان cحتاد مسـتعد ٕالسداء النصح بشأن  ا5ول أالعضاء عىل اسـتعدادها للعمل الشاق وحماولهتا الوصول ٕاىل اتفاق. وقال

صياغة أالحاكم املمكنة. ورصح بوجود خماوف من إالفراط يف وضع ضوابط تنظميية لالسـترياد والتصدير، مشريا ٕاىل رضورة 
التحقق من معرفة املسـتمل حسن النية، أو  ٔان املصدرين ليسوا يف وضع خيول هلم أن تعمل املعاهدة بصورة معلية، ؤاضاف

ولية جيب ٔان تقع عىل عاتق املصدر. وأعرب عن أم� يف أن يشارك ممثل cحتاد ؤ ٕان املسوقال  ،توافر الكتب يف بJ ما
أشار ٕاىل البيان بشأن ما توصل ٕاليه ا5ويل للنارشين توقعاته بشأن سيناريو الكتاب نفسه، اليوم نفسه، السعر نفسه. و 

كتاب ٔاتيح النفاذ ٕالهيا، ؤايد ممثل cحتاد حصة  1 000من ٔاعىل  �ملائة 76البحث يف العام املايض يف اململكة املتحدة ٔان 
كر . �ملائة 7ذû، لكنه ٔاشار ٔايضا ٕاىل ٔان ٕاجاميل عدد الكتب املنتجة يف ٔانساق ميرسة يف اململكة املتحدة مل يتجاوز  وذ�

املمثل اللجنة ا5امئة بأن العديد من ا5ول أالعضاء احلضور قد وقع اتفاقية حقوق أالشخاص ذوي إالعاقة، وأن لك ما ُطلب 
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يف املعاهدة يbىش مع العديد من املواد يف تô االتفاقية. ؤاخريا حث املمثل ا5ول أالعضاء عىل دفع املفاوضات ُقدما حبيث 
bعوة ٕاىل عقد املؤمتر ا5يبلومايس يف يمتكنون من عقد اجJد معاهدة طال انتظارها  2013ع اسـتثنايئ عام يف ديسمرب لbالع

 و�مة لفئة املكفوفني وضعاف البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات يف مجيع ٔاحناء العامل.

صباحا لتقيمي  10التايل يف الساعة واختمت xئب الرئيس ا5ورة ؤاعلن ٔان اجللسة العامة سـتجمتع مرة 	نية يف اليوم  .66
 التقدم احملرز يف املفاوضات غري الرمسية.

    : حامية هيئات البث: حامية هيئات البث: حامية هيئات البث: حامية هيئات البث6666البند البند البند البند 

ٔانه طبقا جلدول أالعامل فٕان موضوع املناقشة هو البث. وأشار ٕاىل ا5ورة ؤابلغ اللجنة العامة افتتح xئب الرئيس  .67
مبواصd العمل �تباع هنج قامئ عىل إالشارات، متشـيا مع الوالية اليت أسـندهتا ٕالهيا امجلعية العامة  cلزتام خالل ا5ورة السابقة

ث حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل �ملعىن التقليدي. وقد وافقت امجلعية العامة  2007لعام  لوضع معاهدة دولية حتّدِ
�كن من اختاذ قرار بشأن ما ٕاذا اكن للويبو عىل توصيات اللجنة ا5امئة اليت تقيض مبوا صd اللجنة ا5امئة معلها لوضع نص مي

وطلب xئب الرئيس من أالمانة أن تقدم "وثيقة معل ملعاهدة بشأن حامية هيئات  .2014 يف عام دبلومايسمؤمتر سيمت عقد 
 .SCCR/24/10البث" الواردة يف الوثيقة 

السابقة عىل اعbد نص واحد بعنوان "وثيقة معل ملعاهدة بشأن  هتادور ٔاثناءاللجنة العامة وافقت  وذك�رت أالمانة بأن .68
تضمن النص، اúي ُقدم ٕاىل اللجنة للنظر فيه، املقرتحات النصية و . SCCR/24/10حامية هيئات البث" الواردة يف الوثيقة 

مزيد من املناقشات القامئة عىل نص بشأن  شلك� النص املقدم قاعدة معل ٕالجراءو لوفد الهند اليت سـبق ٕادراÏا يف احلوايش. 
 موضوع البث.

للجنة ا5امئة بشأن البث وبقرار امجلعية العامة  24ورحب وفد بلجياك �مس ا@موعة �ء، �لتقدم احملرز ٔاثناء ا5ورة  .69
dالعمل  مبواص dث حامية هيئات البث. وأشار الوفد ٕاىل رضورة مواص استنادا ٕاىل النص العمل لوضع معاهدة دولية ُحتّدِ

بعنوان "وثيقة معل ملعاهدة بشأن حامية هيئات البث" بغية  2012الواحد اúي اعُتمد ٔاثناء ا5ورة السابقة للجنة يف يوليو 
. ورصح الوفد بأن ا@موعة �ء ترى رضورة مواصd اللجنة ا5امئة 2014الوصول ٕاىل قرار بشأن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

ث حامية هيئات البث، غري ٔان الوفد الحظ ٔانه ال تزال هناك �ام هامة ٔاما�م، ورأى ٔانه من العمل لوضع م عاهدة دولية ُحتّدِ
الرضوري معرفة سـبل التغلب عىل cختالفات، ؤاشار ٕاىل رضورة منح حامية متوازنة يف البيئة الرمقية لهيئات البث. وأقر 

، ، 2013ددة يف النصف أالول من عام ء مزيد من املناقشات التقنية احملرحب ٕ�جرا الوفد مبسـتوى نضج النص، ومن مث�
ٕان ا@موعة �ء ملزتمة عىل ا5وام �لعمل لتحقيق توافق يف االٓراء يتيح منح هيئات البث حامية فعا° عىل  وقال الوفد

 املسـتوى ا5ويل.

بشأن  SCCR/24/10عداد الوثيقة وحتدث وفد قربص، �مس cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه، ورحب �ٕ  .70
حامية هيئات البث. وأشار الوفد ٕاىل ٔان معاهدة الويبو بشأن هيئات البث تظل ٔاولوية كربى 5ى cحتاد أالورويب وا5ول 
أالعضاء فيه. ؤاضاف ٔان امحلاية ينبغي ٔان تكون جدية وموامئة لواقع القرن احلادي والعرشين، وحترتم يف الوقت ذاته حقوق 

حصا بأن الويبو  ال يزال مقتنعاب احلقوق يف املصنفات وسائر املوضوعات احملمية اليت حتملها ٕاشارات البث. وقال ٕان cحتاد أ
هبدف السري قدما �لعمل  هو املنتدى املناسب ملناقشة املعايري ا5ولية اجلديدة. ؤاعرب عن رغبته يف مواصd املناقشات

ونظرا ٕاىل  .بشأن وضع جدول زمين للمؤمتر ا5بلومايس 2013ٕاىل امجلعية العامة للويبو لوضع مرشوع املعاهدة وتقدمي توصية 
تقنية حول مضمون املعاهدة املقرتحة استنادا ٕاىل النص، مبا يف مناقشات ٕاجراء  الوفد ٕاىل تطلعي ، للنقاشوثيقة العمل  طرح
 ûاقرتاح تعديالت وتقدمي تعليقات نصية.مناقشة ذ 
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�مس مجموعة بJان أورو� الوسطى ودول البلطيق، ٕ�عداد " وثيقة معل ملعاهدة بشأن حامية ورحب وفد ا@ر،  .71
. وقال الوفد ٕان النص الواحد معل جاٍر وٕانه يشلك ٔاساسا مناسـبا للعمل SCCR/24/10هيئات البث" الواردة يف الوثيقة 

ث أن حامية هيئات البث ؤاضاف يف املسـتقبل. ا5ويل منذ عقود، مشريا ٕاىل حدوث العديد من عىل املسـتوى  مل ُحتد�
هبدف السامح بعقد املؤمتر وذك�ر بأن اسـتنتاجات ا5ورة السابقة ٔادت ٕاىل مناقشات كثيفة/ أكرث حدة  التطورات التقنية.

ة متهيد لتعميق فهم النص بغي 2013. وûú السبب اقرتح الوفد ٕاجراء مناقشة تقنية يف ربيع عام 2014بلومايس يف عام ا5
 الطريق حلث وثرية التقدم يف ا5ورة القادمة للجنة ا5امئة.

ن اللجنة SCCR/24/10ؤاعرب وفد الصني عن ٔام� يف المتكن من ٕاجراء مناقشات تقنية بشأن الوثيقة  .72 ، مما يُمكِّ
من ٔاجل التوصل ٕاىل  واصل الوفد تأييده لعمل ا5ورةو ا5امئة من احلصول عىل فهم ٔافضل والوصول ٕاىل توافق يف االٓراء. 

كام ٔاشار ٕاىل ٔام� الكبري يف أهنم سيمتكنون من عقد  اتفاق بشأن نطاق امحلاية وهدفها ٕاضافة ٕاىل امحلاية القامئة عىل إالشارات.
 املؤمتر ا5بلومايس يف ٔاقرب وقت ممكن.

عن اعتقاده بأن موضوع هيئات البث ينبغي ٔان يكون خارج نطاق معل  البوليفاريةفزنويال مجهورية ؤاعرب وفد  .73
 26احلقوق الواردة حتت املادة  أن ا5ول أالعضاء حتاول حامية اللجنة ا5امئة ٕاىل ٔان ُحتل مسأ° ضعاف البرص. ورصح الوفد

فسه مع مسأ° أالشخاص ضعاف من إالعالن العاملي حلقوق إالنسان، ؤانه ال ينبغي وضع مسأ° هيئات البث يف املسـتوى ن 
 تركز بصورة ٔاولية عىل مسأ° ضعاف البرص ٕاىل ٕان يمت حلها.  البرص . ؤانه اكن ينبغي للجنة ا5امئة أن

 نتاجئ ٕاجيابية بشأن مسأ° ضعاف البرص. لجنة ا5امئة الاكمل بتحقيقل ؤاكد xئب الرئيس الزتام ا .74

ث حامية هيئات بشأ  فريقيا عن الزتامه �لعملأ ؤاعرب وفد جنوب  .75 ن هنج قامئ عىل إالشارة لوضع معاهدة دولية ُحتّدِ
. ويف هذا الصدد، 2007للجنة عاما�ملعىن التقليدي، وفقا للوالية اليت ٔاسـندهتا امجلعية العامة للويبو ٕاىل  البث والبث الكبيل

درج يف "وثيقة معل ملعاهد واصل الوفد ة بشأن حامية هيئات البث" الواردة املناقشات اليت متخضت عن اعbد نص واحد ا�
شلكت الوثيقة أالساس ٕالجراء مزيد من املناقشات القامئة عىل نص يف اللجنة ا5امئة. وقد و . SCCR/24/10يف الوثيقة 

أعطت امجلعية العامة للويبو زخام ٕاضافيا عندما قررت رضورة مواصd اللجنة ا5امئة معلها القامئ عىل نص الختاذ قرار بشأن 
معل  ٔاشار الوفد ٕاىل رضورة العمل دون هوادة من ٔاجل احلصول عىل وثيقة ûú ؛2014قد مؤمتر دبلومايس يف عام ع

. ومل ير الوفد اجلهود الرامية ٕاىل وضع معاهدة 2014جاهزة للمؤمتر ا5بلومايس يف عام  ملعاهدة بشأن حامية هيئات البث
ث حامية هيئات البث والبث الكبيل  مبعزل عن العمليات ا5ولية أالخرى. وجشع الوفد البJان عىل ٕا�حة البنية دولية ٌحتّدِ

أن أالساسـية املالمئة اليت سـتدمع cنتقال من نظم البث التليفزيوين التناظري ٕاىل نظم البث التليفزيوين الرمقي، مشريا ٕاىل 
حد التحد�ت اليت تواجه هذا التطور هو   ٕانشاء يرسي  جماال لطيف ترددي يتيح الرمقي cنتقال من البث التناظري ٕاىلٔان أ

قد ييرس قرصنة إالشارات ويُفامق املشEت الراهنة. وأيد الوفد مقرتح عقد  هخطورة ذû ٔانو  قنوات تليفزيونية ٕاضافية،
الواردة يف معاجلة املسائل الصعبة  القادمة للجنة ا5امئة من ٔاجل ةاجbع ف8 بني ا5ورات ملدة ثالثة ٔا�م قبل ا5ور

 العمل. وثيقة

عاما. ورٔاى الوفد ٔان هذه املدة  14ٔاكرث من منذ ع ُمدرج �لفعل يف جدول أالعامل وفد املكسـيك بأن املوضو  وذك�ر .76
أكرث من اكفية. وشدد عىل أن حامية إالشارات ال ينبغي ٔان تكون ٔالجل إالشارات، بل عىل النقيض من ذû ٔالجل احملتوى 

حامية هيئات البث، لكن ٔايضا حامية الفنانني  ٔان نفهم ٔان أالمر ليس جمرد ، ؤاضاف ٔانه من املهماúي حتم� إالشارات
واملؤلفني واملتحدثني ؤان ذû احملتوى يُنقل عرب تô إالشارات. ؤاكد ٔان اللجنة ا5امئة تسري عىل الطريق الصحيح من ٔاجل 

ترية هذه العملية، يتعني بصورة ماسة ومناسـبة عقد اجbع ف8 بني ضامن حامية حقوق مجيع املؤلفني. ؤاوحض ٔانه بغية ترسيع و 
 ا5ورات بشأن مسائل البث فقط.
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�لقرار اúي اختذته آخر دورة  ورحب الوفد ؤايد وفد اليا�ن البيان اúي أدىل به وفد بلجياك �مس ا@موعة �ء. .77
. 2014ر بشأن عقد مؤمتر دبلومايس حول حامية هيئات البث عام للجمعية العامة للويبو بتشجيع اللجنة ا5امئة عىل اختاذ قرا

فٕان مثة تصويبات ينبغي ٕاجراؤها للوثيقة لتعكس  ،SCCR/24/10ونظرا ٕاىل ٔان مزيد من أالعامل ستستند ٕاىل الوثيقة 
ٔالصيل املقدم من وفد قرتح اعن امل البديل �ء، اختلف احلمك ،8ف8 يتعلق �ملادة و ورد هبا من مقرتحات بصورة مالمئة.   ما

ب الوفد ٕاضافة طل "5"1، البديل �ء، الفقرة 9ٕاجراء بعض التصويبات يف هناية امجلd. وف8 يتعلق �ملادة  ، وينبغيبJه
بطريقة ميكن فهيا ٔالفراد من امجلهور النفاذ ٕالهيا يف وقت وماكن خيتاره الواحد مهنم بنفسه". وف8 يتعلق النص التايل: "

، 9، البديل �ء، املادة 2حذف امجلd الثانية. كام طلب أيضا حذف الفقرة  طلب الوفد "6"1، البديل �ء، الفقرة 9 �ملادة
طلب الوفد ٔايضا  ،"3"، البديل �ء، الفقرة 9ٔالن ذû النص مل يكن مضن املقرتح أالصيل لوفد بJه. وف8 يتعلق �ملادة 

البديل �ء، املادة  ،"4"وقال ٕان الفقرة  ."6"و "5"و "4"ية، وحذف الفقرات تقدمي النسخة الصحيحة من أالرقام الرومان 
ٕاىل أي ، يبدو ٔانه مت ٕادراج اللكامت "1 ، الفقرة16وليس يف مادة. وأخريا، ف8 يتعلق �ملادة  ، ينبغي ٔان توضع يف فقرة9

اء مناقشات مسـتدمية لٕالرساع خبطى مثبت ٔاو" عن طريق اخلطأ وينبغي حذفها. ؤاضاف الوفد أن احلاجة تدعو ٕاىل ٕاجر 
 .2013للمناقشة خالل النصف أالول من  العمل حنو ٕابرام اتفاقية، وأيد الوفد فكرة ٕا�حة وقت ٕاضايف

لكن املقرتح أالصيل مل يكن ٔاكرث  يف منت النص، ، البديل �ء 8ورصح الرئيس بأن هناك طلبا بوضع نص املادة  .78
ٕاخطار ٕاىل املدير العام  ة عامة توحض املقصود من احلمك. ويشري ذû ٕاىل ٕاماكنية ٕارسالمت تقدمي فكر فقد وضوحا؛ ومن مث� 

ومبا أن النص احلايل أصبح ٔاكرث وضوحا، فٕانه ميكن ٔاخذ طلبات  ميكن النص علهيا يف املعاهدة. للويبو بشأن الزتامات معينة
خرى للتعديل ليس لها أي أساس يف مناقشات التعديل هذه يف cعتبار. ومع ذû ذكر الرئيس أن بعض الطلبات االٔ 

ر  اللجنة ا5امئة، ويه العنارص اجلديدة اليت مل تُسمل يف ا5ورات السابقة ٔاثناء فهيام النص, مشريا ٕاىل أن  ئاملرتني اللتني قُ
يف  ء عنرصا، ٕاذ مل يكن البديل �9من املادة  2ذû هو سبب ٕاجحا�م عن تقدمي هذه العنارص اجلديدة، وخاصة، الفقرة 

مقرتح وفد اليا�ن، بل اكن عنرصا ٔادرجه الرئيس لتنظر اللجنة ا5امئة فيه، واعمتدته اللجنة ف8 بعد. ؤاشار ٕاىل ٕاماكنية تقدمي 
 نسخة مصوبة من الوثيقة حلذف أالخطاء، لكن دون ٕاضافة ٔاو حذف عنارص نصية اعمتدهتا اللجنة يف اجbعها السابق. 

وشكر وفد مرص أالمانة لتقدميها وثيقة العمل. وقال الوفد ٕان الوثيقة متثل اخلطوة االٔكرث تقدما وقوة منذ بدء  .79
. 2014املناقشات بشأن املوضوع، وستساعد عىل حتقيق الهدف املمتثل يف عقد مؤمتر دبلومايس يف التارخي املقرتح يف عام 

ذû حامية حقوق  يكفل، تعد إالشارة يه ٔاساس حامية هيئات البث، وقد ومتشـيا مع التوصية املقدمة من امجلعية العامة
بصورة غري مبارشة، يف الوقت اúي تمت فيه معاجلة احلقوق يف احملتوى أالسايس مبوجب صكوك دولية ٔاخرى. ورصح الوفد 

 أنه يتوقع حتقيق نتاجئ ملموسة.

للمواقف املتباينة ما �ملناقشة استنادا ٕاىل فهم ٔافضل ورصح وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٔانه ملزتم �لسري قد .80
ورٔاى ٔان ٔافضل الطرق للميض قدما هو ٕاجراء مناقشة تقنية للموضوع. وساند  ، وهو ما عكسـته وثيقة العمل.لJول أالعضاء

. ؤاشار ٕاىل ٔان وثيقة للرتكزي عىل املسائل التقنية 2013الوفد ا5عوة اليت حتبذ cضطالع �لعمل ف8 بني ا5ورات يف ربيع 
 العمل قدمت أالساس للوصول ٕاىل ٕاجامع يف االٓراء عىل أالقل يف جمال رئييس من جماالت امحلاية ويف cحتياجات

سـ8 ما يتعلق ٕ�عادة ٕارسال إالشارات للجمهور مع جتنب ٔاي تأثري سليب عىل ٔاحصاب احلقوق  أالساسـية لهيئات البث، ال
. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان هذا الهنج يتطلب مرونة من جانب ا5ول أالعضاء للتوصل ٕاىل هنج االٓخرين ٔاو عىل املسـهتلكني

ا5ول أالعضاء مواءمته مبا يbىش مع بيئهتا  يعكس ٔا� من الُهنج الوطنية، لكنه يريس مبدٔا دوليا ٔاساسـيا ميكن مجليع ال
 دا ٕاىل ذû الهنج.القانونية والثقافية. ورصح الوفد أنه ميكن ٕاحراز تقدم ملموس استنا

ؤاعرب وفد cحتاد الرويس عن دمعه للجهود اليت تبذلها ا5ول أالعضاء وأالمانة ٕالعداد نص بشأن حامية هيئات  .81
. وأيد الوفد الهنج القامئ عىل إالشارة عىل النحو اúي حددته اللجنة 2014البث بغية تقدميه ٕاىل املؤمتر ا5بلومايس عام 

شارات. ونظرا ٕاىل أن عرص الرمقنة ٔاصبح شارات ترتبط حبامية احملتوى اúي حتم� االٕ الوفود بأن حامية االٕ ذك�ر ٔايضا  ا5امئة، و
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واقعا، قال الوفد ٕان مثة حاجة ٕاىل معاجلة املسائل املتعلقة �لرمقنة، ؤاعرب الوفد عن تأييده ٕالجراء مناقشات تقنية يف فرتة ما 
 بني ا5ورات.

حراز تقدم ف8 يتعلق حبامية هيئات البث. وأشار إ بأهنا اكنت تتابع العملية هبدف  جنة ا5امئةوذك�ر وفد أالرجنتني الل  .82
العام  انلسمعي البرصي اúي ينتجه القطاعمن احملتوى ا الوفد ٕاىل أن املوضوع ذو ٔامهية كبرية للبJ اúي ينتج ٔاجحاما كبرية

شأن املسائل التقنية، واملشاركة يف ٔاي تدريب رمسي ٔاو غري رمسي واخلاص. ؤافاد الوفد بأنه مسـتعد للعمل مع وفود ٔاخرى ب 
 قد يتيح الفرصة لتقدمي تعليقات ومقرتحات نصية.

العbدها نصا واحدا للمناقشات، فضال عن الزتا�ا �لعمل للوصول ٕاىل  كينيا عن امتنانه لJول أالعضاء ؤاعرب وفد .83
مل يف ٕاطار ترشيعي مناسب. وقال ٕان وثيقة العمل تشلك ٔاساسا جيدا نتيجة ممثرة للعملية مما يسمح لهيئات البث الع

. وأكد الوفد ٔان مثة حاجة ٕاىل 2014للمناقشات التقنية اليت سـتؤدي يف الهناية ٕاىل مفاوضات لعقد املؤمتر ا5بلومايس يف عام 
لعقد جلسة معل بني ا5ورات ملدة حتقيق نتاجئ حمددة يف هذه العملية بعد سـنوات عديدة من املناقشات. وأعرب عن تأييده 

 ثالثة ٔا�م وهو ما قد ييرس العمل إالضايف ويرسع بوترية العملية.

يف ٕاعداد وثيقة العمل، وشكر الوفد الرئيس عىل ٕادراج تعليقات الهند القانونية  اجلهد املبذول وقال وفد الهند ٕانه يقدر .84
�لهنج القامئ عىل إالشارة لوضع معاهدة دولية محلاية هيئات البث �ملعىن ؤاكد الوفد جمددا الزتامه  النصية كبدائل يف الوثيقة.

. وقال ٕانه يعارض ٕادراج أية 2007التقليدي، مبا يbىش مع الوالية اليت ٔاسـندهتا امجلعية العامة للويبو ٕاىل اللجنة ا5امئة عام 
نه ضد أية حماو° أ ر معاهدة البث املقرتحة، كام ٕاطانرتنت والبث املزتامن يف �لبث عرب االٕ عنارص تتعلق مبسائل تتعلق 

لتعديل الوالية ٕالدراج ٕاعادة إالرسال عرب شـباكت حاسوبية ٔاو ٔاي منصات أخرى، نظرا ٕاىل ٔان هذه أالنشطة ليست 
ات ٔانشطة بث عىل إالطالق �ملعىن التقليدي. ومع ذû، اكن هناك بعض املرونة يف دمع امحلاية ضد إالرسال املبارش لٕالشار 

دون ترخيص عرب شـباكت حاسوبية، وقد تسبب هذا إالرسال يف خسائر اقتصادية كبرية لهيئات البث، لكن ال ينبغي فهم 
تستند حامية هيئات البث، يف ٕاطار املعاهدة و البث عرب إالنرتنت ٔاو البث املزتامن.  هذا إالرسال عىل ٔانه ٔاي نوع من ٔانواع

�ملعىن التقليدي. ويعارض الوفد ٕادراج ٔاي عنرص يرتبط بهنج قامئ عىل احلقوق. ورصح املقرتحة، ٕاىل هنج قامئ عىل إالشارة 
الوفد أنه يؤيد مقرتحات بديd مناسـبة لتقوية والية امجلعية العامة، ورأى ٔان وثيقة العمل تشلك ٔاساسا جيدا ٕالجراء مزيد 

 من املناقشات ٕالبرام هذه املعاهدة.

ة، وقال ٕان العمل اúي تضطلع به اللجنة ا5امئة ال ينبغي أن حييد عن إالرشادات وحتدث وفد الربازيل بصفته الوطني .85
ن هناك حاجة ٕاىل اتفاق بشأن أالهداف، نطاق امحلاية وموضوعها احملدد وفقا إ و  اليت تقد�ا امجلعية العمومية لتوجيه العمل.

تركز عىل هيئات البث �ملعىن  بلية اليت ينبغي ٔانللوالية العbد هنج قامئ عىل إالشارة، وتعريف نطاق املعاهدة املسـتق 
ن املقرتحات النصية اليت قد�ا وفد بJه متثل جزءا من نص العمل، وتتناول اعتبارات املصلحة العامة، أ ؤاضاف  التقليدي.

املنافسة كام ورد يف ، تعزيز التنوع الثقايف، والتقييدات وcسـتثناءات وا5فاع عن 3، املبادئ العامة، املادة 2مثل املادة 
. واحتفظ الوفد حبقه يف تقدمي مزيد من cقرتاحات والتعليقات النصية عىل مدى املفاوضات هبدف املشاركة بصورة 4املادة 

 بناءة يف املناقشات.

ورصح وفد املغرب بأن املناقشات بشأن حامية هيئات البث اسـمترت لعدة سـنوات قبل أن ميكن اعbد نص واحد.  .86
 ،ûú.وأشار ٕاىل ٔان إالشارات حتتوي عىل بعض احملتوى الفين، رمغ االتفاق  فٕان النص مثرة معل عىل مدى سـنوات عديدة

تستند ٕاىل إالشارات وعىل حامية هيئات البث �ملعىن التقليدي، كام ٔاشار ٕاىل رضورة ترسيع وترية معل اللجنة  ،عىل امحلاية
. وقد مت حترير احملتوى السمعي البرصي وٕانشاء عدد من هيئات 2013ولوية يف عام ا5امئة املتعلق هبذه املسأ° حبيث تصبح أ 

البث، مما اسـتلزم اعbد صك دويل محلاية ٕاشارات تô الهيئات من القرصنة. وطلب الوفد من اللجنة ا5امئة اعbد خطة 
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اجbعات بني ا5ورات ٔاو عقد من ٔاجل ترسيع خطى العمل عىل املسـتوى التقين ٕاما من خالل عقد  2013معل لعام 
 .2014اجbعات ٕاقلميية لالتفاق عىل املسائل املعلقة هبدف عقد مؤمتر ديبلومايس يف عام 

ٕايران إالسالمية ٕاىل أن اللجنة ا5امئة تشارك يف مناقشات مكثفة بشأن الصك اجلديد مجهورية وأشار وفد  .87
قشات شامd بشأن حامية هيئات البث يف تô ا5ورة. وقال لٔالشخاص ضعاف البرص، مما قد حيول دون cضطالع مبنا

عقد مؤمتر الوفد ٕان من الرضوري عقد اجbع بني ا5ورات قبل ا5ورة العادية املقبd للجنة ا5امئة من ٔاجل حتقيق هدف 
 .2014بلومايس يف عام د

. وأعرب حبامية هيئات البثاملتعلقة  والحظ وفد سويرسا برسور بدء ظهور توافق يف االٓراء بشأن املناقشات التقنية .88
الوفد عن دمعه للموقف اúي عرب عنه وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ف8 يتعلق برضورة حتديد املسائل أالساسـية للوصول 

 ٕاىل وثيقة ٔاكرث تركزيا وٕاىل نتيجة يف الوقت املتاح.

طبيعة التقنية شديدة التعقيد لوثيقة العمل اليت تشلك وقال وفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه ٕانه يف ضوء ال  .89
ٕاجراء  ، فٕان الوفد يؤيد2013ٔاساس املناقشات، واحلاجة ٕاىل ٕاحراز تقدم لتقدمي توصية ٕاىل امجلعية العامة للويبو يف عام 

املسائل أالساسـية، . ؤاضاف أن السبيل للميض قدما هو حتديد 2013من املناقشات التقنية املركزة يف ربيع عام  مزيد
وحماو° فهم املواقف والُهنج ا9تلفة قبل ا5خول يف مناقشات شديدة التفصيل بشأن الصياغة. وأكد الوفد ٔايضا تفهمه ٕالماكنية 

تقدمي مزيد من التعديالت والتعليقات النصية ٔاثناء تô املناقشات، ورٔاى ٔان وثيقة العمل تصلح ٔ�ساس ملواصd حتديد 
 يسـية، دون أن تتحول ٕاىل نص مغلق.املسائل الرئ 

واقرتح الرئيس عىل اللجنة ا5امئة ٔانه نظرا ٕاىل ضيق الوقت، لن تمتكن املنظامت غري احلكومية من إالدالء بأي بيان  .90
 شفهـي، لكهنا سرتسل ٕاىل أالمانة تعليقاهتا املكتوبة لُتدرج يف التقرير. وقد مت تلقي البياxت التالية.

للجنة ا5امئة، وعارض فيه وضع معاهدة للبث  22بيانه اúي قدمه يف ا5ورة  (CIS)وا@متع  نرتنتوكرر مركز االٕ  .91
تقوم عىل احلقوق. ورمغ ٔان املركز تشجع جراء ٕادراج مزيد من البدائل املناسـبة يف العديد من ا@االت اليت ٔاعربت منظامت 

ر يف هذه البدائل بعناية؛ نظرا ٕاىل أن بعضها يف وثيقة العمل ال يbىش ا@متع املدين عن قلقها بشأهنا، فٕانه من املهم ٔان يمت النظ
امحلاية املتوازنة لهيئات البث. بل ٕان تعريف "البث" نفسه اتسم �التساع الشديد،  ٔاو مع مع الوالية ا9و° ٕاىل اللجنة ا5امئة

ليشمل ٕاعادة إالرسال أو إالرسال عرب  ارات وال ميتدعىل حامية إالش قرص دورهايُ  اودقيق اواحض ابيã تتطلب املعاهدة تعريف
متتد و ٕاشارات البث.  شـباكت احلاسوب. ومىض قائال ٕان من الرضوري ٔايضا ٔان تقترص امحلاية املمنوحة لهيئات البث عىل

ذه القيود غري جمدية ه ، مشريا ٕاىل ٔانٕالشارات البثاالٔداء العلين امجلهور/امحلاية اليت متنحها وثيقة العمل الراهنة لتشمل نفاذ 
ع نطاق امحلاية املمنوحة لتشمل تثبيتات ٔاعامل البث، وهو أمر والبJان أالقل منوا، بل ٕان ٔاحد البدائل وس�  يف البJان النامية

غري مقبول يف معاهدة تقوم عىل إالشارة. ؤاضاف ٔانه جيب قرص cلزتامات املتعلقة بتدابري امحلاية التكنولوجية، ٕان وجدت، 
ٔاشار ٕاىل أن التقييدات وcسـتثناءات للحامية املمنوحة مبوجب املعاهدة شديدة أالمهية و  حامية ٔاعامل البث املرشوعة. عىل

عامل التمنية، ؤاهنا جيب أن تكون ٕالزامية، وأن متتد لتشمل املسائل املتعلقة �ملصلحة أ سـ8 يف ٕاطار جدول  أيضا، ال
ٔان  ؤاضاف املركز مثل القوانني املنظمة ٕالذاعة مبار�ت الكريكيت يف الهند).( واءالوطنية، وٕاشارات البث جماx عىل اله

 عاما ال يتسق أيضا مع الهنج القامئ عىل إالشارة للمعاهدة. 50ٔاو  عاما 20 حتديد مدة امحلاية ٕاما

النتيجة اليت ٕاىل ت بوثيقة العمل، وقالت ٕاهنا استند (NAB Japan)ورحبت امجلعية اليا�نية لهيئات البث التجارية  .92
فريقيا واملكسـيك أ املقرتحات املقدمة من وفود جنوب توصلت ٕالهيا ا5ورة السابقة للجنة ا5امئة، ؤاهنا تناولت، بصورة عاد°، 

واليا�ن والهند. ورمغ ٔان بعض ا@االت تتطلب مزيدا من التوضيح والتحسني، فٕان وجود تô الوثيقة يقر بتباين االٓراء 
يدة املاضية. اس الالزم ٕالجراء مزيد من املناقشات املوضوعية واملكثفة اليت تعذر ٕاجراؤها يف السـنوات العدويشلك أالس

 نطاق امحلاية لتبسـيط الوثيقة بصورة ٔاكرب.نه من املهم حل مسأ° إ وقالت امجلعية 
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الوصول ٕاىل نتيجة ٕاجيابية بشأن الرتكزي عىل  اكن جيب عىل اللجنة ا5امئة ٔانه البوليفاريةفزنويال مجهورية وذكر وفد  .93
جدول أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، وٕاذا تعذر الوصول ٕاىل اتفاق، فٕانه ينبغي ختصيص عاف البرص/مسأ° ض

cعbي سـيعقد جúا ôاملسأ°. بني ا5ورات لت 

لكنه يأمل يف ٕاحراز تقدم يف تô ورد الرئيس بأن هذا أالمر سـيؤخذ يف احلسـبان ٔاثناء اعbد cسـتنتاجات العامة،  .94
 سـتقدم أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. وذك�ر الرئيس بأن أالمانةبشأن مسأ° أالشخاص ضعاف البرص/ ا5ورة

تأخذ يف اعتبارها التصويبات اليت قد�ا وفد اليا�ن والتعليقات اليت ٔابداها بعد مداخلته.  نسخة منقحة مصوبة من الوثيقة،
الهدف املمتثل يف تقدمي توصية ٕاىل امجلعية  ر الرئيس ٔايضا بنداء العديد من الوفود لتكثيف وترية العمل من ٔاجل حتقيقوذك� 

 .2014العامة بشأن احbل عقد املؤمتر ا5بلومايس يف عام 

    : التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـتثثثثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات7777البند البند البند البند 

 من جدول أالعامل. 7ن البند افتتح الرئيس �ب النقاش بشأ  .95

ر وقال وفد بلجياك ٕانه ٔاحاط علام �ملناقشات الشـيقة اليت جرت .96 بأن الصكوك  يف ا5ورات السابقة للجنة ا5امئة، وذك�
اتفاقية برن، و اتفاق تريبس)، ( ا5ولية القامئة املتعلقة �ملوضوع مثل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصd �لتجارة

معاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويت قد نصت �لفعل عىل و معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، و فاقية روما، اتو 
بعض املرونة بشأن التقييدات وcسـتثناءات. وأشار الوفد ٕاىل أنه اكن جيب متابعة املناقشات بشأن اخلربات الوطنية 

ûٕاماكنية ٕاضافة موضوعات جديدة ٔاو خلفية جديدة للنقاش ا5ائر. ؤافضل املامرسات يف اللجنة ا5امئة، مبا يف ذ 

، وقال ٕانه 2012/2014فريقية، ؤاعرب عن تأييده خلطة معل اللجنة ا5امئة للفرتة وحتدث وفد مرص �مس ا@موعة االٔ  .97
، اليت تشمل املقرتحات اليت قدمهتا ا5ول أالعضاء ا9تلفة. SCCR/23/8يف املناقشات املتعلقة �لوثيقة  يتوقع ٕاحراز تقدم

بقي علهيا من  ا5ول أالعضاء كجزء من لك فئة. ، والتعليقات النصية اليت قدمهتإاىل موضوعات وفئاتنُظمت الوثيقة و  وا�
الوقت ا9صص ملناقشة والحظ الوفد ضيق  �كbل التعليقات أو االٓراء بوصفها جزءا من مرفق هذه الوثيقة. ٔاجل السامح

5فع  2013هذه املسائل، ؤانه ينبغي، ٕالحراز تقدم، عقد اجbع ف8 بني ا5ورات ٔاثناء النصف الثاين من عام 
 قدما. املناقشات

وذكر وفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه ٔان املكتبات ودور احملفوظات متثل ٔادوات �مة لنرش املعلومات. ؤان  .98
ات من حق املؤلف لفائدة تô املؤسسات ميكن أن تؤدي دورا �ام يف حتقيق أالهداف العامة، وهو ما تسمح به cسـتثناء

لضامن التحيل �ملرونة يف تطبيق هذه cسـتثناءات اليت  املعاهدات واالتفاقيات ا5ولية القامئة. وأوىل الوفد ٔامهية كبرية
الراهن. ؤانه ٔابدى، يف  ٔاضاف أن هناك الكثري مما ميكن القيام به حتت إالطارا�درجت يف النظم القانونية لJول أالعضاء. و 

هذه املرحd، بعض املامنعة ملناقشة cشرتاك يف ٔاي معلية صياغة من شأهنا ٔان حتد من الطابع املفتوح لالسـتثناءات لفائدة 
ال يف ٕاجراء مناقشة بشأن احتياجات اللجنة املكتبات ودور احملفوظات. وقال ٕان السبيل ٕالحراز مزيد من التقدم يمتثل ٔاو

بد من ترك الباب مفتوحا يف  . وقال الوفد ٕانه الSCCR/23/8موضوعات خمتارة من الوثيقة  تركزي النقاش عىلو  ا5امئة
املناقشات املقبd ٕالضافة موضوعات جديدة ٔاو خلفية جديدة ٕاىل الوثيقة حسب cقتضاء. وأكد ٔانه عىل ٔاهبة cسـتعداد 

 يف ضوء اتباع هنج متوازن. لتقدمي مقرتحات بناءة

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاعرب عن تقديره لتوصل اللجنة ا5امئة ٕاىل نص واحد بشأن  .99
ددا ؤاكد جم. التقييدات وcسـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، وهو ما يُعد خطوة جيدة لٔالمام حنو ٕابرام صك

 الوثيقة يتعلق بتنظميوف8  هنج عاملي شامل.عىل ٔامهية امليض قدما استنادا ٕاىل العمل القامئ عىل نص يف ٕاطار 
SCCR/23/8،  بأنه ميكن dة النظر القائÏٕاذا مت جتميع التعليقات يف مرفق، ٕاذ  بدرجة كبرية تعزيز الوثيقةساند الوفد و
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نظرا ٕاىل ٔاهنا توفر سـياقات  وثيقة. ؤاضاف أن التعليقات مفيدة كامدة دامعة؛ميكن أن يعزز ذû من سهو° اسـتخدام ال
أنه ميكن جتميع  حتليل أالحاكم. وأشار الوفد ٕاىل ٕاضافية للمناقشات، لكن اكن جيب فصلها عن cقرتاحات النصية لتيسري

 cسـتثناءات للمكتبات ودور احملفوظات.هذه cقرتاحات يف مرفق لهذه الوثيقة لتعزيز معاجلة النص املتعلق �لتقييدات و

التعليقات النصية القانونية، ومجيع املوضوعات يف وثيقة العمل. ؤاعرب الوفد عن  وشكر وفد الهند أالمانة عىل ٕادراج .100
الوفد جمددا دمعه ملعاهدة الويبو بشأن  ؤاكد أم� يف أن يشلك ذû أالساس الالزم ملفاوضات مسـتقبلية قامئة عىل نص.

قييدات وcسـتثناءات للمكتبات ودور احملفوظات، ورٔاى ٔانه من ٔاجل حتقيق تقدم ملموس حنو مفاوضات قامئة عىل الت 
نص، جيب عىل اللجنة ا5امئة العمل بشأن وثيقة حتتوي عىل املقرتحات النصية القانونية فقط املقدمة من ا5ول أالعضاء. 

تعليقات و  ملقرتحات، ويه عىل وجه التحديد: التعليقات النصية القانونية،وقال ٕان الوثيقة الراهنة تشمل ثالثة أنواع من ا
التعليقات العامة. وطلب حتديد موعد هنايئ لJول أالعضاء املسـتعدة ٕالرسال تعليقات نصية قانونية و حمددة حسب املوضوع، 

د ٔان أالمانة سـتحتاج عندئذ ٕاىل ٕاضافية بشأن املوضوعات لتحل حمل تعليقات قامئة حمددة وتعليقات عامة. واقرتح الوف
 والتعليقات العامة يف املرفق.مراجعة الوثيقة وٕادراج التعليقات احملددة 

ؤايد وفد نيجري� البيان اúي أدىل به وفد الربازيل حول ٔامهية العمل عىل وثيقة حتتوي عىل النص دون تعليقات.  .101
قشت يف ا5ورة السابقة للجنة ا5امئة ورد يف بعض التعليقات لكن ن قدرا كبريا من املعلومات أالساسـية اليت نو ٕاىل أ ؤاشار 

مسأ°. ؤاشار الوفد ٕاىل رضورة  11ٔاو  10 معاجلةتعني ي تعذر الوصول ٕالهيا بسبب شلك الوثيقة. ومبجرد نقل التعليقات، س 
 لمكتبات ودور احملفوظات.تعريف مجموعة حمدودة من املبادئ يف ضوء املعاهدة املقرتحة بشأن التقييدات وcسـتثناءات ل 

ا5ول أالقل منوا  اهbمفريقية، ؤاكد جمددا دمة من وفد مرص �مس ا@موعة االٔ ؤايد وفد السـنغال التعليقات املق .102
نظرا ٕاىل ٔان التدريس والبحث يتجاوزان نطاق حق التعلمي وحق احلصول  ؛السـتثناءات لفائدة دور احملفوظات واملكتبات�

احلصول عىل وثيقة منفصd ، ؤايد الوفد مقرتح هايف معل  ا ملحوظاق اللجنة ا5امئة تقدمحتقأن رضوري لا ومنعىل معلومات. 
 مرفق للتعليقات. عىل بشأن أالحاكم القانونية و 

وضوعات مب ةٕانه يرى ٔان النص غري xجض بدرجة اكفية مقارن وقال ،مقرتح العمل بني ا5وراتوفد بلجياك ٕاىل  والتفت .103
مناقشات حول  ذû من املناقشات املفتوحة، مبا يف مزيدجراء �ٕ . ورحب الوفد سـبق مناقشـهتا يف اللجنة ا5امئة أخرى

 .تô إالسهاماتٕاماكنية ٕادراج موضوعات جديدة دون اشرتاط موعد حمدد لتقدمي 

وظات، ؤايد مقرتح وفد ؤاكد وفد كينيا جمددا ٔامهية احلصول عىل تقييدات واسـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احملف .104
هذه الوثيقة املنقحة  رضورة ٕا�حةلسامح للوفود بتقدمي تعليقاهتا عىل النص، وأشار الوفد ٕاىل أاقر مقرتح وفد الهند  ، كاممرص

 يف ا5ورة املقبd للجنة ا5امئة.

ة نظرا ٕاىل ٔان املكتبات املناقشات جيب ٔان تظل مفتوح ٔان، ورأى املسأ° حلكومة بJهؤاكد وفد نيجري� جمددا ٔامهية  .105
غري جتارية. وطالب برضورة  ٔالهدافٕاعارة الكتب وٕا�حهتا  ليس 5هيا سوى مجموعة حمددة من الوظائف أالساسـية ويه:

من شأنه ٔان يساعد جbع بني ا5ورات اعقد راسات ٔاو التعليقات. وقال ٕان شواغل الوفود اليت طلبت مزيدا من ا5 معاجلة
من البحوث  بأسلوب يستند ٕاىل قدر كبريدويل زيد من التعليقات، وحتديد نطاق صك صول عىل محل�العملية تô يف 
 ة املتاحةالتكنولوجي املنجزاتحدث وأ 

ٔان إالطار  رأي مفادهالبيان اúي أدىل به وفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه، ؤاعرب عن  هنغار�ؤايد وفد  .106
اكن جيب  هنإ ملكتبات ودور احملفوظات. و فائدة الييدات عىل اسـتثناءات وتق  أن تنصاء يسمح لJول أالعض القامئا5ويل 

 العمل عىل الãذج القامئة عىل املسـتوى ا5ويل. ؤاوحض الوفد ٔان من أالفضل تناول العمل إالضايف يف اللجنة ا5امئة زيركت
 بدال من عقد اجbع بني ا5ورات.
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فريقية ووفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل ا@موعة االٔ  مرص �مس ن ٔادىل هبام وفديْ �ؤايد وفد اجلزائر البيانني ال .107
ملكتبات ودور احملفوظات. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان فائدة �لفعل ترشيعا يتضمن تقييدات واسـتثناءات ل يه5التمنية. وقال ٕان بJه 

 dنتقال ٕاىلعلهيا  وأنت الوطنية، بشأن اخلربا ملعلوماتاتبادل جمرد اللجنة ا5امئة ختطت مرحc لنظر يف وضع معايري ا
ناقشات ، مشريا ٕاىل حمدودية امل ملناقشات� قدما للميض ٔامر رضوري جbع بني ا5وراتا ورصح بأن عقددولية. 

املقرتحات فصل  من خاللوحتسني وثيقة العمل  ٔاكرث معقا،اللجنة ا5امئة من ٕاجراء مناقشات  لمتكني اليت ٔاجريت وضوعيةامل
 التعليقات.عن النصية 

 لتحسني أداءتقييدات واسـتثناءات عىل حق املؤلف  هبدف وضعملواصd العملية  تأييدهؤاعرب وفد أالرجنتني عن  .108
وليات املكتبات ودور احملفوظات وتدابري ؤ مسو  وإالعارةمثل احلفظ فوظات يف بعض املسائل احملددة املكتبات ودور احمل

ناقش وتُراجع دون ٕاحراز ٔاي تقدم يف املناقشات.  املسائل ال وأشار ٕاىل أن تô ية.امحلاية التكنولوج  من  ؤاضاف ٔانهتزال تُ
 فصل النص القانوين عن التعليقات. عن طريقنص ٔاكرث وضوحا  ٕاعداداملهم ٔاثناء املشاورات ا5اخلية 

ٔان تنظر اللجنة ا5امئة بواقعية رضورة ٔايضا يرى ، لكنه املناقشةوضوع مب الزتامه ٕانه يود ٔان يؤكد جمدداوفد كينيا  وقال .109
جاالت و مبحبق املؤلف  تتعلقبشأن مسائل  بني ا5ورات تعقدجbعات اليت عدد cٕاىل تنظر أن و  جدول اجbعاهتا، يف

مكن للمندوبني ن املاكن م ٕاذا ف8 ٔان تنظرللجنة ٔانه ينبغي  الفتا cنتباه ٕاىل ،املعارف التقليدية أالخرى مثل العمل التنظميي
�لفعل يف  هاتناول مت قد  ربات الوطنيةاخلٔان  ؤاضافٔالعامل. املثقل �دول اجليف ظل مثل هذا  عندمهوا ٔافضل ما مأن يقد

وثيقة وضع  احلاجة ٕاىلنص. ؤاوحض وضع  عىلالنظر يف العمل  ٕاىلنقطة ال  جتاوزت تôاللجنة ا5امئة ، وأن سابقةدراسات 
 بني ا5ورات ممثرا.ما  عاجbون يك ليكمعل ملموسة 

قبل ا5عوة ٕاىل  احلاجة ٕاىل اتباع هنج معيلؤايد وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية البيان اúي أدىل به وفد كينيا بشأن  .110
cلزتامات القامئة عند ختطيط  وأن تدرك تو| احلذرٔان ت عىل اللجنة ا5امئة  جيبنه أ  ؤاشار ٕاىلاجbع بني ا5ورات. 

حا° عدم  يف العالقة لتسوية املسائلمقدار الوقت اúي ينبغي تكريسه لضعاف البرص  مراعاةيف املسـتقبل مع  مع�ينبغي   ما
العمل القامئ  ملواصdبلومايس. وأيد الوفد cسـتنتاجات اليت اتُفق علهيا يف ا5ورات السابقة للجنة ا5امئة ا5عوة ٕاىل مؤمتر د

مسأ° تنظمي الوثيقة. وقال الوفد ٕانه من املسـتحسن االتفاق  يف جاهدة فيه اللجنة ا5امئة لتعمعىل نص يف الوقت اúي 
وقد الثقة مجليع الوفود بشأن شلك الوثيقة الناشـئة.  من مسـتوى ٔاعىليوفر هذا سـ  ٕاذ املوضوعات يمت العمل علهيا، بشأن ٔاي

علهيا.  كيفية العملبشأن  وأ ي املوضوعات ينبغي العمل علهيا بشأن أ  ٕاىل ٕاجامعا�درجت التعليقات ٔالن اللجنة ا5امئة مل تصل 
يتطلع ٕاىل خطة فعا° ملواصd النقاش دون املساس بطبيعة  بيã لنظر يف مجيع أالفاكرٕالمعان اؤاشار الوفد ٕاىل ٔانه مسـتعد 

تبات ودور احملفوظات املك  حتسني معايري حق املؤلف اليت تنطبق عىل يفيساعد  ومن شأن ذû ٔان ،أي صك يف املسـتقبل
 عىل الصعيد العاملي.

القامئة قبل  ٕاىل التعليقات يستندقانوين تحديد موعد هنايئ لتقدمي نص ب وفد الهند  أن اقرتاحوفد الربازيل  ورٔاى .111
  للجنة ا5امئة يف دورهتا القادمة. مشريا ٕاىل ٔان ذû سـيكون مالمئا اقرتاح مفيد، ا5امئة ا5ورة القادمة للجنة

نظرا ٕاىل ٔان املكتبات ودور  من أالمهية مباكن؛ورصح وفد ٕاكوادور ٔان العمل اúي تضطلع به اللجنة ا5امئة  .112
ٕازا° احلواجز  من املرشوعركزية �رخيية للتعلمي تدمع 2 من املؤلفني وامجلهور. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔانه  متثالن احملفوظات

معل قامئ عىل نص،  استنادا ٕاىلٔان حترز تقدما  اللجنة ا5امئة عىل ه جيبٔان ف. ؤاضاترض بأنشطهتا القانونية اليتات الثغر و 
عقد ن أ  ؤاشار ٕاىلري حتليل النصوص وتوحيدها. تيسب  والوفود أالخرىفريقية ذ يف اعتبارها مقرتح ا@موعة االٔ ؤان تأخ

ٕاعداد صك بشأن cسـتثناءات للمتكن من cنهتاء من  ٔامر رضوريهنائية مواعيد حتديد cجbعات حمددة الغرض و 
 والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.



SCCR/25/3 Prov. 
24 
 

ٔاساس معل  يه SCCR/23/8للجنة ا5امئة اليت ٔاوحضت أن الوثيقة  24وأشار وفد مرص ٕاىل اسـتنتاجات ا5ورة  .113
مجيع ا5ول أالعضاء يف الويبو  تشمل مجيع التعليقات اليت قدمهتا اليت اللجنة ا5امئة يف املسـتقبل. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان الوثيقة

ٔافضل املامرسات واخلربات مجليع ا5ول أالعضاء.  ،مسـتفيضةقد عكست، بطريقة شامd و  ،ا9تلفةا@موعات مجيع من 
قيقة ٔان تô املسأ° ظلت عىل جدول ح  رمغ ،مع اللجنة ا5امئةأالخرى ٔافضل املامرسات لعدم التشارك يف ؤابدى ٔاسفه 
 ،ٔافضل املامرسات تô مشاركة من خاللمن ا5ول أالعضاء cسـتفادة من العملية الوفد طلب لفرتة طويd. و أعامل اللجنة 
يف هذه املناقشات يف اللجنة  احملرزأن التقدم اجليد بالوطنية عن تô املسائل. ؤاكد تفاؤ]  ورد يف قوانيهنإاضافة ٕاىل ما 

العمل الواحضة  الوفد خطة ؤابرز بلومايس آخر يف العام اúي يليه.مؤمتر دة ميكن ٔان يؤدي هبم ٕاىل حتقيق هدف عقد ا5امئ
بشأن cسـتثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور  هلماحملدد  �ٕالطار الزمينلزتام لال بكدالعمل  املندوبني ٕاىل اليت تدعو

اقرتح الوفد و للجنة ا5امئة.  28للويبو قبل ا5ورة  مجلعية العامةٕاىل ااحملفوظات، ٕاذا اكنوا يرغبون يف تقدمي تعليقات حمددة 
ناقش بعدٔان يكون الصك نصا قانونيا، مث  ال بدمواصd العمل القامئ عىل نص، ٕاذ  ما حدث  عىل غرارطبيعة الصك ذû  تُ

ام أالخرى. حداهإ تمكل ، بل سألتني ال تستبعد ٕاحداهام أالخرىسأ° ضعاف البرص. ؤاكد الوفد أن امل مب  املتعلقالصك مع 
بني  مجbعات، ودعا أالمانة ٕاىل حتديد ٔافضل وقت لعقد اجbع ملدة ثالثة ٔا�cجدول فد ببيان وفد كينيا �لنظر ٕاىل كر الو وذ� 

ثناء النص  ٕ�برام معاهدة بشأن أالشخاص ضعاف البرص. محتفاهلف الثاين من العام التايل بعد اا5ورات أ

يف التوصل ٕاىل حل بشأن مسأ°  املشاركة ،بدال من التفاؤل م مجيعا يتقامسون،ٔاهنالرئيس لوفد مرص xئب ؤاوحض  .114
 أالشخاص ضعاف البرص حبلول هناية هذا أالسـبوع، مؤكدا وجود الكثري من العمل اúي يتعني ٕاجنازه.

قانون  يف ٕاطار مؤخرا ونُفذت ،ق املؤلفاملتعلقة حب ةصالحات العديداالٕ ٕاىل ٕاىل النظر  أالخرى ودعا وفد كندا الوفود .115
والفرص اليت  تحد�تل ا تناولبغية كندا  يف ٕاصالحات عىل قانون حتديث حق املؤلف وقد ا�دخلتاحمليل حلق املؤلف. كندا 

سـتخدام املواد احملمية مبوجب قانون حق املؤلف من جانب أوجه اصالحات بيتعلق عدد من هذه االٕ و  العرص الرمقي. يه مسة
 تضمنت هذه إالصالحات ٔاحاكما جديدةو . وغريمهبة والباحثني واملكتبيني وذوي إالعاقات اúهنية املؤسسات التعلميية والطل 

 ٕا�حة مواد cسـتعارة بنيو ، ةرمقييف صورة ة يا5راسـ  املواد ٕا�حةو تكنولوجيا مبا يف ذû التعلمي عن بعد، ال  تعمل تعزيز تتيح
عن �ٕالعراب لكمته . واختمت الوفد السـياق التعلميييف  املتاحة للجمهورنرتنت اسـتخدام مواد االٕ و ، ةرمقييف صورة  املكتبات

 تيسري نفاذ أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املواد. لوضع معاهدة دمعه

 وضع تقييدات واسـتثناءات نظرا ٕاىل ارتباطها �سـتثناءات ٔاخرى. وأكد القميةعىل العمل واعرتف وفد نيوزيلندا بأمهية  .116
ل للنظام ا5ويل حلق املؤلف. تقييدات واسـتثناءات حق املؤلف بوصفها جزءا أساسـيا من التقيمي الشام  ة للنظر ٕاىلالكبري 

لٔالسـباب اليت ٔابداها وفدا الوال�ت املتحدة  2013عام  عقد اجbع بني ا5وراتشار ٕاىل ٔانه ال يؤيد يف الوقت الراهن أ و 
مشلكة هامة للموارد لعدد من الوفود، مبن فهيم  ميثلا5ورات اجbع بني  بأن عقدامئة بتذكري اللجنة ا5لكمته وكينيا. واختمت 

 .ئيااسـتثنإاجراء ûú ينبغي ٔان يظل  ؛وفد بJه

رٔاى ٔانه ينبغي  ،ات ا9تلفة للوفود بشأن الوثيقةلتعليقٕاىل اللجنة ا5امئة ٔانه بعد cسـbع وأشار وفد املكسـيك  .117
 وفوراليت ُقسمت ٕالهيا الوثيقة.  موضوعا 11ٔامه املواضيع من بني حتديد من خالل معل، وضع خطة لالراهن  الوضعاسـتغالل 

عىل تô املوضوعات، ويف حا° عقد اجbع بني ا5ورات، ميكن تركزي العمل عىل تô  تركزي معلهمcنهتاء من ذû، ميكهنم 
من خالل حتديد تô املوضوعات، ٕاجياد ٔارضية  ماكهنم،ٔان �ٕ مبالحظة قد�ا للجنة  لكمته املوضوعات. واختمت الوفد

 للعمل. مشرتكة

ؤاكد وفد الربازيل رضورة ٕايالء اهbم لٔالحد عرش موضوعا اليت مل يمت اختيارها عشوائيا، لكن نتيجة معلية مسـبقة.  .118
 cهbم. موضوعا اليت تسـتحق مجيعها املسـتوى نفسه من 11مجليع ٔاكد الوفد تفضي� ٕاجراء مناقشة شامd و 
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لعديد من اúي ٔابدته ا الكبري cهbمقد يكون رحd لتô امل cسـتنتاج املبديئ xئب الرئيس للجنة ا5امئة ٔان ؤاوحض .119
نص، ووضع يف بعض ٔاجزاء ال او° وضع بعض املقرتحات النصية الوفود مبحاو° ٕاعادة تنظمي النص، عىل أالقل عن طريق حم

حتديد  الرايم ٕاىل قرتحٕاىل املموعد هنايئ لتقدمي الطلبات، و  حتديدٕاىل فكرة  ٔايضا ئب الرئيسأشار xو التعليقات يف مرفق. 
"احلفظ" ٔان يكون  ،ة السابقة للجنةٔاثناء ا5ور ،ٔاهنم حددوا �لفعل ؤاكداملسائل االٔكرث ٔامهية اليت ينبغي هلم العمل علهيا. 

ٕ�ماكهنا ٕاذا اكن عام  القامئة. وف8 يتعلق بفكرة ٕاعادة هيلكة الوثيقة، سأل xئب الرئيس الوفود يفتمت مناقشـته ول موضوع أ 
، مشريا ٕاىل عدم وجود ٔاحد cسـتنتاجات ،عن طريق ٕادراج التعليقات عىل النص يف مرفق منفصل ،فصل الوثيقة اعتبار

ية. وف8 يتعلق مبقرتح عقد اجbع بني ا5ورات، ٔابرز xئب cقرتاحات النص  موعد هنايئ لتسلمي حتديداجامع واحض عىل فكرة 
نه قد ترى أ بعض الوفود  أن ٕاىلxئب الرئيس  كام ٔاشار. 2013عقد cجbع يف النصف الثاين من عام ب امللحالطلب  الرئيس

يتعذر  ومن مث�  ؛ملقرتحمعارضة واحضة لهذا ا عدم وجوديكون من السابق ٔالوانه البت يف هذا أالمر. والحظ xئب الرئيس 
 املسأ°. تôالوصول ٕاىل اسـتنتاج واحض بشأن 

رغبته يف ترك قامئة املوضوعات مفتوحة، وكذû  ؤابدىاملوضوعات، مضن ولو�ت االٔ وأقر وفد بلجياك مقرتح حتديد  .120
 .امرسات املتعلقة هبذه املوضوعاتأفضل املب ف8 يتعلق اهbمه بسامع الوفود أالخرى بتأكيدلكمته طبيعة املناقشة. واختمت الوفد 

 وcنتقال ٕاىل تباين مواقف الوفود ا9تلفة يف تô املرحd، وقف املناقشات احلالية بسبب ،واقرتح xئب الرئيس .121
اسـتنتاجات بشأن هذا  والتوصل ٕاىل بعد ذû مث العودة ٕاىل املناقشات ،.SCCR/24/8 Provاملناقشات بشأن الوثيقة 

 لتفكري ٕ�معان يف cجتاه اúي ينبغي علهيم اتباعه.ل لوقت ا ٔان ذû يتيح ، موحضأالعاملالبند من جدول ا

ا. ؤاشار للميض قدم ا9تارة كطريقةناقشة بعض املوضوعات مب  مقرتحا ؤايد وفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه .122
 أساسـية ٕاىل الوثيقة حسب cقتضاء. ٕاضافة موضوعات جديدة ومعلومات متكهنم منالوفد أيضا ٕاىل ٔامهية 

        عاقات أخرىعاقات أخرىعاقات أخرىعاقات أخرىاالٕ االٕ االٕ االٕ : التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـت: التقييدات وcسـتثثثثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وأالشخاص ذوي ناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وأالشخاص ذوي ناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وأالشخاص ذوي ناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وأالشخاص ذوي 8888البند البند البند البند 

، التقييدات وcسـتثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث 8افتتح xئب الرئيس املناقشات بشأن البند  .123
 ببياxهتاا@موعات ٔاوال  ٔان تديل. وطلب xئب الرئيس .SCCR/24/8 Provخرى، الوثيقة االٔ عاقات االٕ وأالشخاص ذوي 

بندي جدول ب  املتعلقةاللكمة بعد ذû للمراقبني لٕالدالء ببياxهتم  ٕاعطاءالرئيس xئب . واقرتح منفردة مث بياxت الوفود
 .8و 7 أالعامل

 مشل,. .SCCR/24/8 Prov  بشأن الوثيقةوقدم تعليقني ،وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية .124
مرفق مع التعليقات  مثعادة هيلكة الوثيقة حبيث تكون cقرتاحات النصية يف اجلزء أالول من الوثيقة �ٕ  اقرتاحاالتعليق أالول 

xد  رضورةفهو  ٔاما التعليق الثاين ،املوضوعات احملددةت الوفود بشأن و/ٔاو بياbوثيقة نظرا ٕاىل ٔاهنا  ،وثيقةالا5امئة  لجنةال اع
 معل مؤقتة، من ٔاجل مواصd العمل بشأن هذه املسأ°.

ملشاركة واصd اؤاكد وفد بلجياك ا5ور أالسايس حلق املؤلف بوصفه أساسا للتعلمي والبحث، وأعرب عن اسـتعداده مل .125
ٔاهداف التعلمي والبحث  واختمت حديثه بتذكري الوفود برضورة أن حتتفظ برتكزيها، وأال حتيد عن متوازن. نقاشيف 

 للمناقشة. أالساسـية

ٔاولوية يف مجيع البJان،  نثالمي  النشط البحثو التعلمي  جودةوفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه أن  والحظ .126
ها دور ، فضال عنجممتعهميف ف8 يتعلق بنرش املعرفة والثقافة واملعلومات  حاسام ادور تؤديؤان مؤسسات التعلمي والبحث 

 اليت تسـتخدم ،وا5ور�ت ا5راسـيةق املؤلف، مثل الكتب حبن التعلمي يعمتد عىل احملتوى احملمي أ العمل. وأشار ٕاىل تقدم  يف
ؤاكد  يف حتفزي التعلمي والبحث. جوهري ٔاسايس عامل ن حق املؤلفأضاف أ و  لتدريس،لها يف أ�ساس  التحصيل العلمي
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 واصd تبادلملو  ،بدٔا ٔاثناء ا5ورة الرابعة والعرشين للجنة ا5امئة بشأن التعلمي والبحثالوفد اسـتعداده ملواصd النقاش اúي 
 اليت تبدو خارجلبحث ل ء عدد من املسائل املطروحة االٓراء بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة �ملوضوع. وأعرب الوفد عن قلقه ٕازا

ٔاي مدى ينبغي هلم حماو°  ٕاىل ومعرفة ت عىل حنو ٔافضل،املناقشاوضوع فهم الصd مبم، مشريا ٕاىل رضورة مناقشاهتموضوع 
ٔاوال ٔانه جيب علهيم �لتعلمي والبحث. واقرتح الوفد  ٔالمام من خالل تعريف تô املسائل اليت ترتبط ارتباطا مبارشإاىل ادفعها 

عىل غرار  .SCCR/24/8 Provنطاق مناقشاهتم. 	نيا: رضورة ٕاعادة هيلكة الوثيقة  التداول لتحديدوقبل ٔاي يشء، 
عن ملكتبات ودور احملفوظات، مع فصل املقرتحات النصية فائدة ال,التقييدات وcسـتثناءات بشأن  SCCR/23/8 الوثيقة

الوفد رغبته يف ترك الباب مفتوحا يف املناقشات املقبd ٕالضافة موضوعات جديدة وأبدى التعليقات حتت لك موضوع. 
خيص. وتطلع الوفد الرت ا ٔانظمة، عىل سبيل املثال، ٕاىل ٕادراج ذû يؤدي ، فقدطلب أالمرتمعلومات ٔاساسـية للوثيقة ٕاذا  أو

 ٔاغراض التدريسو  لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث، التقييدات وcسـتثناءات تطبيقب  املتعلقةاخلربات الوطنية  ٕاىل مناقشة
واختمت  عىل املسـتوى ا5ويل يتيح هلم املرونة الالزمة. املتاحنه يرى ٔان إالطار أ وحض أ اسـتخدا�ا معليا. و و  البحث العلمي،و 

يف تقدمي  ميف تقدمي توصيات أ  سواءcشرتاك  واملوافقة عىل ،يف املناقشات اسـتعداده للمسامهة عن معر� لكمته الوفد
 لرتخيص.ية لرشوط منوذج 

ب الوفد عن امتنانه ٕالدراج مقرتحه تقدم يف هذا املوضوع منذ ا5ورة االٔخرية للجنة. وأعر  ٕاحرازوالحظ وفد الصني  .127
سـتثناءات لفائدة مؤسسات تقييدات واالرامية ٕاىل وضع يف وثيقة العمل املؤقتة. ؤاكد الوفد اسـتعداده ملواصd دمع اجلهود 

 �5عوة ٕاىل التحيل بروح املرونة وcنفتاح حىت يتسـىن هلم مواصd املناقشات.حديثه التعلمي والبحث. واختمت 

ر ببيانه cفتتا� اúي ٔاكد د مرص �مس ا@موعة االٔ وحتدث وف .128 نة ٔامهية cلزتام خبطة العمل يف اللج فيه فريقية، وذكّ
بشأن التقييدات  مجلعية العامةٕاىل اتقدمي توصيات  الب مهنا5ورة الثالثني للجنة ا5امئة طُ  ا5امئة. وأشار الوفد ٕاىل ٔان

خرى. وشدد الوفد عىل أالمهية البالغة االٔ عاقات االٕ بحث وأالشخاص ذوي وcسـتثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي وال 
 ؤاكد الوثيقة لتكون ٔاكرث فائدة وهادفة من خالل فصل النص القانوين عن التعليقات اليت قدمهتا عدة دول ٔاعضاء. لتنسـيق

وcسـتثناءات لفائدة أ° التقييدات سمب  املتعلقاللجنة ا5امئة  الوفد ٔايضا ٔامهية اعbد وثيقة العمل هذه لتكون ٔاساس معل
 .يف املسـتقبل مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث

فريقية. وا5ول أالعضاء فيه وا@موعة االٔ ؤايد وفد نيجري� التعليقات اليت قدمهتا وفود بلجياك وcحتاد أالورويب  .129
ا مع اجلهود الرامية ٕاىل ٕانشاء بيئة دولية مجيع تتسقٕاهنا ، بل حىت االٓنالتعليقات اليت ُقدمت  تعارض والحظ الوفد عدم

بطريقة شفافة وفعا° وميسورة التلكفة. وأشار الوفد  ؤايضا املواد املطبوعة مسـتقرة تنتقل فهيا امللفات الرمقية بصورة خاصة
عدتقد  الوافدةالنصوص التعلميية  من ٔان هعدم تيقن رمغ ٕاىل ٔانه  هيئةال ميي فٕان عىل مبوجب اسـتثناء ٔام مبوجب اتفاق ٕاقل  ا�
أن هذا  مؤكداُحيدث كثريا من cرتباك.  أالمر اúياعرتاض هذه النصوص واحتجازها،  مواصdيف بJه  ق املؤلفحب املعنية

؛ úا فريقيةيف القارة االٔ  فريقياأ بعد جنوب  الوضع ال ميكن ا5فاع عنه. وأشار الوفد ٕاىل ٔان بJه يعد املركز الرئييس للتعلمي
 ٕاىل فهم ٔانه حباجةوحض الوفد أ و ل التعدي. يسه ٕاىل ت ببساطة ؤدي عدم التيقن قد يمن من ٔان هذا الوضع  ن قلقهأعرب ع

أن  ال يعتقدوأشار ٕاىل ٔانه  املواد التعلميية. لصاحلcسـتثناءات والقيود  اسـتخدامٔاوجه عرب احلدود و  للشحن مقبول هو  ما
ثاتفاقية برن، اúي مل  تذييل أالسلوب  هو من الرتاخيص إالجبارية مجموعة توفري وٕامنا واصليالمئ العرص الرمقي، مبا  ُحيد�
ووزارات التعلمي يف  ؤلف،لنارشين واحلكومات ؤاحصاب حقوق املبني ااملشرتك  املصلحةأن  املسأ°. ؤاوحض ملعاجلة أالمثل

. ية القيام بهبشأن ما جيب القيام به وكيف  ل واملتوازنالصادق والعاد النقاشرة حصوهلم عىل نوع رضوتمتثل يف مجيع أحناء العامل 
 املسائل. تôبذû، وأن هذا هو املنرب املناسب للنظر يف  القيام رضورةعىل  �لتأكيدواختمت الوفد لكمته 

وثيقة العمل  اشـbلوفد الهند صوته ٕاىل صوت وفد نيجري� يف دمع بيان وفدي الربازيل ومرص. وأشار ٕاىل ٔان ومض  .130
، لتقدم املفاوضات ٔامر ٔاسايس ؛ٕاىل املرفق احملددةتعليقات ال و  التعليقات العامة وترحيل ىل املقرتحات القانونية النصيةؤقتة عامل
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ûبناء وفد عن ٔام� يف ٔان حتدد أالمانةعرب الأ . و تنفيذه وضات مفيدة بشأن العمل اجلاريٕاجراء مفأان يتيح  مفن شأن ذ ،
 .، وٕا�حهتا لJورة القادمة للجنةوعدا هنائيا للبJان لتقدمي التعليقات القانونية النصيةم ،xئب الرئيسعىل توجهيات 

القانونية عن ملقرتحات وحض الوفد ٔانه من الرضوري فصل نص اأ ور وفود الربازيل ومرص والهند. و ؤايد وفد ٕاكواد  .131
 يؤدي هبمنص  بصياغة املتعلقالعمل  يفحتقيق هدف ٕاحراز تقدم  ٕاذا ٔارادوا ٔاساسـيا أامر يعد هذا  مشريا ٕاىل ٔان ،التعليقات

قصور يف قانون حق الالنامجة عن التناقضات ٔاو أوجه و عىل التعلمي،  املؤثرةملشEت ا9تلفة املتنوعة ا يعاجلٕاىل صك دويل 
 املؤلف عىل املسـتوى ا5ويل.

كام لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث.  وcسـتثناءات التقييدات وثيقة بشأن ٕاعدادرويس مقرتح الcحتاد ؤايد وفد  .132
 ية وخباصة للكتب املدرسـية. وأيدأيد البيان اúي ٔادىل به cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه. وأكد ٔاهنا �مة شديدة أالمه 

جديدة  اُهنج القامئة يةالقوانني الوطنية واالتفاقات ا5ول  ٔان تتو�يتطلب  أالمر اúي ،قطاعات الساكن يعمجل نفاذ حق ال 
 اليت سـبق اقرتاIا سابقا عىل املهنجية �قرتاح تطبيقلكمته لتقييدات وcسـتثناءات. واختمت الوفد � تتعلق بشلك خاص

ملكتبات ودور احملفوظات عىل التقييدات وcسـتثناءات احملددة ملؤسسات االتقييدات وcسـتثناءات ملسائل 
 والبحث. التعلمي

فريقية. جدول ٔاعامل التمنية وا@موعة االٔ وفدا الربازيل ومرص، �مس مجموعة  امٔادىل هب نيْ �ال ْني اجلزائر البيانؤايد وفد  .133
وأشار  وثيقة تسمح ٕ�جراء مثل هذه املناقشة. ٕاعدادينبغي هلم ف ؤاشار ٕاىل ٔاهنم ٕاذا ٔارادوا ٕاحراز تقدم يف هذه املسأ° الهامة، 

النصية  وضامن ٔان تعرض الوثيقة املقرتحات ،الوثيقة اليت تقوم اللجنة ا5امئة بدراسـهتا سـتعراضاعىل  االتفاقٕ�ماكهنم  ٕاىل ٔان
 يف تô املرحd اعbد مال ميكهنه ٔانمشريا ٕاىل الوفد �لشواغل اليت ٔابدهتا بعض الوفود  وأقرمرفق. يف جزء والتعليقات يف 

. �لنسـبة هلم Eتمشتسفر عن  قدعات الواردة يف الوثيقة ٔان بعض املوضو  وذû عىل ٔاساس، عىل ما يه عليه الوثيقة
لزم تô الوفود �لعمل عىل تô ما يُ  ال يوجد هنكام أ ، ن هذه الفئات سـُتعمتدإ يقول ما يف الوثيقة  ه ال يوجدأنٕاىل  ؤاشار
ضاف. حتديدا الفئات من ٔاجل  من املناقشاتٔ�ساس ملزيد اعbد الوثيقة  تواصل معلها عن طريق ٔان ينبغي للجنةٔانه  وأ

لقة بني الترشيعات الوطنية املتع التباينن إ تتالىش فهيا احلدود بني ا5ول، فنه يف بيئة أ . واختمت الوفد لكمته بتأكيد ٕاحراز تقدم
 حلق النفاذ ٕاىلفهو تقييد  ومن مث�  ؛ف8 يتعلق �لوصول ٕاىل البحث والتمنية متيزيؤدي ٕاىل ي�لتقييدات وcسـتثناءات قد 

اعتباره تô احلقيقة عىل  مناقشة ٕاماكنية وضع صك يأخذ يفيف بدء ال ذû املبدٔا. ورٔاى ٔانه ميكهنم  املعرفة استنادا ٕاىل
 التحديد.  وجه

ؤاوحض وفد بلجياك ٔان فصل املقرتحات القانونية عن التعليقات ينطوي عىل مشالك. ؤاشار ٕاىل ٔانه نظرا ٕاىل اختالف  .134
ه من الوفد ٔان ورٔاى قراءة.للالنص  قابليةيقلل من شأنه أن نظمهم القانونية، فٕان ذû املقرتح  ثقافاهتم القانونية واختالف

 للميض قدما. ةكطريق موضوعا 11بني cنتقال ٕاىل موضوعات معينة من  واقرتح ،أالفضل أن يظل النص كام هو

جزء كبري  تركزتكرار املناقشات اليت حدثت ٔاثناء ا5ورة السابقة للجنة، ب  هوالحظ وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٔان .135
 اعىل الوفد مناقشـهت جتعل من الصعب جدا. وأشار ٕاىل وجود عنارص معينة يف الوثيقة هاشلك الوثيقة وامس عىل من الوقت 

يتفق يد موضوعات معينة حتد ا،فهي الوثيقة وٕاحراز تقدم ملموس لتنسـيقكطريقة ، اقرتح الوفدو للجنة. بوصفها وثيقة معل 
وثيقة معل واحدة  ٕاعداد سبب يدعومه ٕاىل ليس مثة ٕانهٔايضا  وقال. . ؤاشار ٕاىل التعمل عن بعد مكثالعلهيا امجليع والرتكزي علهيا

ظ من جانب بعد، وأخرى للحف عن ع، عىل سبيل املثال، وثيقة للتعملللك موضو  وثيقة ٕاعدادللك املوضوعات، بل ميكهنم 
 أن ذû قد يقللالوفد  ورأى الوقت. عرب جتميعها ميكنسلسd من و	ئق العمل،  ٕاعدادميكهنم كام  ،كتبات، وما ٕاىل ذûامل 

 وما ٕاىل ذû.  وتنظميها وامسهاطبيعة الوثيقة  بشأن يف اللجنة ىبعد ٔاخر  دورة اúي يواÏونه التوتربعض 

عىل اعbدها. ورٔاى xئب الرئيس ٕاعادة هيلكة الوثيقة ٔاو  عىل وأشار xئب الرئيس ٕاىل عدم توافق االٓراء يف اللجنة .136
بدء العمل فهيا معا، نظرا ٕاىل صعوبة الوصول ٕاىل اسـتنتاج يف تô ل  مهنا ينبغي هلم حتديد املسائل واختيار واحدةنه رمبا أ 
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املسأ°، مع أالخذ يف cعتبار  تôبشأن  حل وسطالتوصل ٕاىل  حيث ميكهنماملرحd. ودعا xئب الرئيس الوفود ٕاىل التفكري 
الوقت  يف بشأن هذين املوضوعني املتعلقني �لتقييدات وcسـتثناءات ةاسـتكامل املناقش ،هناية ذû اليومب ،ٔانه يتعني علهيم

ب فتح � ،بعد ذû ن يُعادأ الرئيس �ب النقاش للمراقبني لتقدمي تعليقاهتم. عىل  افتتح xئب ،يف غضون ذûو. املتاح هلم
 ذين املوضوعني.هب املتعلقبشأن كيفية ٕامتام العمل  املناقشات

 (EIFL)ومؤسسة املعلومات إاللكرتونية للمكتبات  (IFLA)ؤاكد ممثلو cحتاد ا5ويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها  .137
ت املسـتفيضة املكتوبة، التعليقاو ٔان املقرتحات املوضوعية اليت قدمهتا مجيع ا5ول أالعضاء  (CLA)ومجعية املكتبات الكندية

حق املؤلف مع النفاذ والسـياسة العامة ومنح  كام توحض التقاءيف املسائل اليت تواجه املكتبات،  مدى اخنراطهمتوحض 
خدمات معلوماتية  ن املكتبات تقدم لك يوم يف مجيع ٔاحناء العاملأ ، ؤاشار ٕاىل التكنولوجيات الرمقية وتطورالرتاخيص اخلاصة 

cضطالع، بصورة القدرة عىل  حباجة ٕاىلاملكتبات ؤان الرتفيه. راسة والبحث و وا5 العمليف لناس اجات حتياتلبية ال 
مع  الغد. وأشار املمثل املكتبات يف حتياجات املعلوماتية ملسـتخديملوالية ا9و° ٕالهيا يف بيئة رمقية ليك تليب �c مناسـبة،

تô النتيجة بوصفها حفظا  الوصول ٕاىل عىل للمساعدةمشلت موضوعات ٔاساسـية  SCCR/23/8أن الوثيقة  التقدير ٕاىل
اللجنة ا5امئة مبوافقهتا يف ا5ورة السابقة عىل أن  املمثل رٕ�زا° أالقفال الرمقية لالسـتخدام غري ا9الف. وذك�  والسامحرمقيا 

املمتثل يف هدف ال وحتقيق  ،التقدموترية  من ٔاجل احلفاظ عىل لعمل القامئ عىل نصاأساس  SCCR/23/8تشلك الوثيقة
الثامنة  مجلعية العامة حبلول ا5ورةٕاىل املكتبات ودور احملفوظات فائدة اتقدمي توصيات بشأن التقييدات وcسـتثناءات ل

 ابع�لتتتناول لك موضوع ت نص،  تتعلق بصياغةعضاء ٕاىل املشاركة يف مناقشة . ودعا ا5ول االٔ 2014عام للجنة  والعرشين
 ûاسـتغالل الوقت  ،يف الوقت نفسهكام يتيح، ، للك موضوع ٔامعق ليالحت  يتيحن أ وفقا للرتتيب املتفق عليه. ومن شأن ذ

 اقرتاح وفد الربازيل املمثل عىل املسار. وأيد املمتد لسـنتنيموضوعية وٕابقاء اجلدول الزمين احملدود املتاح ٕالجراء مناقشات 
عىل  إالبقاءبفصل النص املقرتح عن التعليقات من ٔاجل تيسري العمل القامئ عىل نص. وحث املمثل ا5ول أالعضاء عىل 

تقييدات واسـتثناءات لفائدة أالشخاص ذوي إالعاقات، مث  :للجنة 24رد يف اسـتنتاجات ا5ورة عىل النحو الواالعام  التتابع
ورعاية  التعلمي والبحث. واعرتف املمثل بدور امحلاية املمنوحة مبوجب حق املؤلفاملكتبات ودور احملفوظات، تلهيا مؤسسات 

ا كام ٔاهنقوم به املكتبات لك يوم، هو ما تأن ٕادارة حمتوى حق املؤلف إالبداع، ؤابدى احرتامه حلقوق ٔاحصاب احلقوق. وأكد 
لتقييدات ل  ا5نيا أالساسـية عايريامليرخس  ٕاطار واحض. واختمت املمثل لكمته بطلب وضع يف cمتثال للقانون كبريةسمعة تمتتع ب 

القانون ا5ويل، بوصفها طريقة ٕاجيابية لتنفيذ البيان املتفق عليه  ملكتبات ودور احملفوظات مبا يbىش معفائدة اوcسـتثناءات ل
فردي،  حل املواءمة ٔاو ٕاىل بشأن حق املؤلف. وأخريا رصح املمثل بأهنم ال يسعون ٕاىل الوارد يف معاهدة الويبو 10للامدة 

 ؤاولو�ت خمتلفة.خمتلفة  ٔالهنم يدركون ٔان أالمم 5هيا احتياجات

بشأن  البيان اúي ٔادىل بهٕاىل  (IFRRO)وأشار ممثل cحتاد ا5ويل للمنظامت املعنية حبقوق cسـتنساخ  .138
ملصنفات احملمية مبوجب حق عىل ا ،مالمئة بصورة ،احلصول وقال ٕانالتقييدات وcسـتثناءات ٔاثناء ا5ورة السابقة للجنة، 

ومصنفات دراسـية جيدة  موادواصd تطوير مبمسأ° تتعلق ببناء بنية حتتية ٕاجيابية و ، ، مبا يف ذû مواد التدريساملؤلف
عىل  لقرص cسـتخدامبعناية  تصاغ اسـتثناءات حمدودةوضع  وهذا ما حيمت علهيم رضورة .أخرى محمية مبوجب حق املؤلف

 ،. والحظ املمثلٕ�دارة جامعية للحقوق وٕامتا�النفاذ ٕاىل املواد مع ٔاحصاب احلقوق وممثلهيم، التعلمي، واسـتكاملها �و  املكتبات
تفاقات مع ٔاحصاب ٕاىل ا، ٔان الوصول السلس 2012للجنة يف يوليو  24ا5ورة  نُظم ٔاثناءاúي اجلانيب النشاط  منكام تبني 

يف ؤاضاف ٔانه احملتوى يف البيئات ا5امئة التغري.  ٕاىلالنفاذ  ٕا�حة من قبيلحتياجات ا ،من الفعاليةبدرجة كبرية  ،احلقوق يليب
توفري املرونة  ، مل يعد مبقدور القوانني واللواحئ املنظمة مبفردهامل يسـبق لها مثيلالتكنولوجيا برسعة فيه  تنتقلعامل رسيع التغري، 

 من شأن تقامسن أ . ؤاكد املمثل أالمريكيةاملتحدة  وفد الوال�تكام ٔاوحض  ذû،اخيص اتفاقات الرت  تسـتطيع ، بيãاملطلوبة
 وضع للبJانميكن  ومن مث�  ؛ خرباهتامييتيح لبJان ٔاخرى تقدٔان يفية ٕا�حة النفاذ ٕاىل املصنفات ك ب  املتعلقةأفضل املامرسات 

 . وبناء صناعة وطنيةاحتياجاهتا وتقاليدهاعىل حنو يتناسب مع  املوامئة إالدارية مبا يف ذû ٕادارة الهيالك ،آلياهتا اخلاصة
 مسـتدمية حلق املؤلف واحلفاظ علهيا.
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ينبغي  ، وقال ٕان النصوأشار ممثل ائتالف ا@متع املدين ٕاىل نص مالمئ بشأن التقييدات وcسـتثناءات لفائدة التعلمي .139
أن يكون للمجمتع احلق يف  ينبغيأي  ،العام بوصفها سلعا عامةcعرتاف �ملصنفات اليت ميولها القطاع  ،كقاعدة،ٔان يعزز 

سـتنساخ املصنفات اليت � متاماالسامح  رضورةيف هذا السـياق، هذا يعين، واسع. و عىل نطاق  اواسـتخدا� هانسخ و  هاتوزيع 
التقييدات  تشملٔان جيب ٔانه  ؤاضافالتعلمي والبحث.  اتاسـتخدام لصاحل هاوتوزيع  اوبهث هاوعرض  هتانفدت طبعاهتا وترمج

لمسـتخدمني يف قاعات ا5راسة ٕا�حهتا ل جتارية، ٔاو عىل أالقل ٔالغراض ا9صصة غري  لنسخة الاكمdاوcسـتثناءات 
اء تنشأ  ملهذه cسـتثنائية ٔالغراض علمية ؤاضاف  ؤالغراض علمية. ولكن  حفسب أالمهية cجbعية لتô أالنشطة جر�

د،ام أيضا من حقيقة ٔان القطاع الع أي ب املطالبة دون قطاع النرش اخلاصمن حمتو�ت  اكبري  اجزء عىل مدى التارخي، قد ور�
تقييدات حمددة لنسخ  وضعتوفر الكتب ٔالغراض غري جتارية، سـيكون من املالمئ  . ويف ظل غياب يدٍ قابليشء يف امل

رضورة ، عىل العامة من املؤسسات العلميةنه جيب النص يف عقود معل اجلامعات وغريها أ املمثل  ورصحالكتب املهمة. 
ترخيص يسمح �سـتنساخها اسـتنساخا اكمال. ات مع املؤسسٕاحدى تô حبث وتطوير عن  الناجتةالكتب السامح بنرش 

 صنفات اليتولية اجلنائية عن التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ف8 يتعلق �لنفاذ ٕاىل امل ؤ املس ؤاشار ٕاىل رضورة مراجعة
ٔاعرب املمثل عن تفضي� احلصول عىل نص  لنفاذ املفتوح. ؤاخريإاطار تراخيص ا، وتô اليت تعمل يف تؤول ٕاىل املô العام

 .SCCR/23/8لوثيقة خبصوص االعمل القامئ عىل نص مقرتح منفصل عن التعليقات من ٔاجل تيسري 

وىل لفرصة ] للمشاركة يف اجbع اللجنة للمرة االٔ عن امتنانه ٕال�حة ا (DBV)مجعية املكتبات أالملانيةممثل  ؤاعرب .140
ن العديد من الناس يعمتدون عىل املكتبات للحصول عىل املعلومات اليت حيتاجوهنا ليعيشوا أ بصفة مراقب رمسي. وأشار ٕاىل 

  مل تعد متاحة جتار�والو	ئق النادرة ٔاو املصنفات الفريدة اليت سـ8 ٔاولئك اúين حباجة ٕاىل اسـتخدام مواد البحث حياهتم، ال
 فٕان، من xحية ٕاىل العديد من مصادر املعلومات جماx لنفاذإاماكنية  ٕا�حةومع يف العامل الرمقي، ٕاىل أنه  مشرياو . بشلك كبري

دة وٕاىل تدابرييف الغالب ٕاىل رشوط ترخيص خيضع  أالكرث ٔامهيةاحلصول عىل املواد   .من xحية ٔاخرى امحلاية التكنولوجية مقيِّ
 الوثيقةومىض قائال ٕان  احملفوظات. دورعىل املكتبات أو عىل  ٔاو عىل أالعامل الرمقيةال ينطبق ول االٔ لبيع امبدٔا كام ٔان 

SCCR/23/8  سـتثناءات لفائدة املكتبات ودور مشلت عددا منcاملقرتحات، مثل ورقة معل بشأن التقييدات و
حباجة ٕاىل ٕاطار فهـي ٔابعاد دولية واحضة؛ úا  لها يع تô املوضوعاتمج ، وٕان هذه املشلكة ملعاجلةاحملفوظات اليت سعت 

عرب عن تأييده لفصل نص املقرتحات عن التعليقات من ٔاجل التعامل مع الوثيقة أ وٕاىل مرونة من ا5ول أالعضاء. و  دويل
دءا �ملوضوع ب ،SCCR/23/8بصورة ٔافضل، وطلب من الوفود بدء العمل القامئ عىل نص يف املقرتحات الواردة يف الوثيقة 

اسـتثناءات اكفية لمتكيهنا  ٕاىل حتتاج املكتبات ودور احملفوظات يف لك بJ نظرا ٕاىل أنكد ٔامهية احلفظ، أ رمق واحد: احلفظ. و 
 فلن وٕاال ،التناظرية قبل ٔان تتدهور وتصبح غري صاحلة لالسـتخدامٔام من املصنفات الرمقية سواء من صنع نسخ للحفظ 

 .البرشيةملسـتقبل من النفاذ ٕاىل �رخيها ومعارفها وذاكرة تمتكن ٔاجيال ا

cسـتثناءات  جتاهموقف ا@موعة  أنب (STM)ممثل ا@موعة ا5ولية 5ور النرش العلمية والتقنية والطبية ورصح .141
 توافقوأشار املمثل ٕاىل  لٔالمانة يف مناسـبة سابقة. ٔاتيحتيف ورقة  2008منذ عام  موحضوالتقييدات يف املصلحة العامة، 

ٔامهية مبادئ تؤكد  ةن ا@موعة 5هيا مخسإ  وقال .حاليا عناوين املوضوعات اليت تناقشها اللجنة منالعديد عناوين الورقة مع 
اúي  حرتام اختبار اخلطوات الثالث� بصورة مطلقة،ٔاسايس ، وهو املبدٔا أالولويتعلق  موضوعات فردية مثل احلفظ.

 û؛ úمن جانب ٔاحصاب حقوق متخصصنيبأسواق خاصة وكيفية خدمهتا فيتعلق  املبدأ الثاين ٔاما .برن قيةاتفا نصت عليه
الثالث ٔان الرتخيص هو  املبدأ ويرى �سـتثناءات عامة. ة النطاق ٔاو ع�سـتثناءات واس هذه أالسواق ٕاضعافجيب  ال

ٔان تأخذ  برضورة فيتعلقما املبدأ الرابع أ ييدات. تفضي� عىل cسـتثناءات والتق  وينبغيملعرفة ٕاىل إال�حة النفاذ  اúيك الطريق
تأخذ cسـتثناءات  برضورة ٔاناملبدٔا اخلامس  ويطالبcسـتثناءات والتقييدات يف اعتبارها ز�دة خماطر النرش الرمقي، 

 والتقييدات يف اعتبارها التنوع الثقايف وأالعراف القانونية.
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 لمساعدة يف مواءمة قوانيهنال لطلبات املرشوعة للبJان النامية ا، قديرمع الت (IVF)حتاد ا5ويل للفيديو ممثل c ؤاقر .142
اليت تسـتفيد من ٔاوجه املرونة  عن دمعه للحلول العملية ممثل cحتاد كام ٔاعرب. نرتنت العامليةبيئة االٕ مع  ق املؤلفاملتعلقة حب

 توازن بني التقييدات وcسـتثناءات واحلقوق احلرصية.ومن ال املؤلف، إالطار ا5ويل القامئ حلق  يوفرهااليت 

 احلصول عىلمنظامت إالدارة امجلاعية تؤدي دورا �ام يف ٕاىل ٔان  (IPA) للنارشين وأشار ممثل امجلعية ا5ولية .143
تقييدات  للنص عىلة 5هيا املرونة الاكفي ن ا5ول أالعضاءأ  امجلعية ممثل احملمية مبوجب حق املؤلف. والحظاملصنفات 

ثناءات للمكتبات ودور سـت ا النص عىلٕاماكنية ، مثل احمللية اس سـياساهتوتعك ا ا5اخليةاحتياجاهتواسـتثناءات تليب 
قوانني العديد من البJان. واختمت املمثل حديثه بتوضيح موقفه برضورة  يف ٕاطار حاليا املطبقة ،ومؤسسات التعلمياحملفوظات 

 عىل التوازن بني احلقوق وcسـتثناءات عىل النحو املنصوص عليه يف إالطار ا5ويل القامئ حلق املؤلف. احلفاظ

 املنتجني واملوزعني رابطة جتارية متثل عبارة عن ٔان امجلعيةالوفود  (MPA)ممثل مجعية قطاع أالفالم السيãئية  ؤاخرب .144
 وتبذل. معية البرصية، اúين تنرش ٔانشطهتم يف مجيع أحناء العامللٔالفالم وغريها من املصنفات الس ني ا5وليني يالرئيسـ 

 وسائطو مجموعة كبرية من احملتوى واخلدمات الرتفهيية يف ٔاشاكل  لتطويرخضمة الرشاكت اليت ختد�ا امجلعية Ïودا وموارد 
ترخيص  بأنالشديد  مياهناإ  بدعوات الوفود ملنح الرتاخيص، نظرا ٕاىل ورحبت امجلعيةنرتنت. مبا يف ذû عىل االٕ متنوعة 

 ٔاولئك اúينمواÏة ، و القرصنة تشلكهااليت للتحد�ت ا9تلفة للتصدي  الطريقة املثىل هويف مجيع أحناء العامل  احملتوى القانوين
أالعامل التجارية ؤاكد املمثل ٔان حق املؤلف هو أالساس اúي تقوم عليه  .يريدون ٕاضعاف حق املؤلف ٔالسـباهبم الشخصية

يتضمن ا حفسب، وٕامن حرصية قوية احقوق يتضمنال  حلق املؤلف اومعلي متوازx ا، ؤاهنم طاملا ساندوا نظامٔالعضاء امجلعية
مع الهيئات املعنية  العملوأشار ٕاىل أن 5هيم خربة كبرية يف  �لتأكيد. يف جماالت ٔاخرىواسـتثناءات وتقييدات يف جمال التعلمي 

معلهم  يُعدٕاىل ذû، اúين  امدراس أالفالم، ومو املتاحف، و الم، مثل دور حمفوظات أالفقطاع السمعي البرصي، اليف 
ؤاشار الوفد ٕاىل  وضامن حفظ الرتاث الثقايف، وهو ٔامر فائق أالمهية ملنتجي أالفالم ٔايضا.تعزيز التثقيف إالعاليم رضور� ل 

 بصورة م،هل اúين تتاحي ات ٕاىل احملتوى السمعي البرص من ذوى إالعاقاجة ٕاىل تيسري نفاذ املسـتخدمني أهنم يعرتفون �حل
عند التعامل مع املمثل أنه ينبغي للوفود  ؤاضافأدوات رشح ووصف مسعي خاص للمحتوى السمعي البرصي.  ة،مزتايد

 ٔاسايس هو حقن حق املؤلف وقال إ وازن املتأصل يف حق املؤلف. ُختل �لت ن تتحرى ا5قة حىت الأ  مثل هذه املسائل
مهية إالطار ا5ويل، مبا يف ذû اختبار اخلطوات الثالثة. اúي يوفر فز إالبداع وcست{ر يف حي مصنفات جديدة. وذك�ر بأ

وذك�ر املمثل الوفود بأن اختبار اخلطوات الثالثة اúي ُطبق  مجموعة واسعة من cسـتثناءات والتقييدات.لوضع �لفعل مرونة 
 حولوموجود يف العديد من القوانني الوطنية ال يدور حول التقييد، لكن  ،برية من املعاهداتعىل نطاق واسع يف مجموعة ك 

جلة املسائل ملعا حلول من صياغةعضاء االٔ 5ول ا متكنيٕاجيابيته يف  وتمتثلمرونة الربملاxت واحملامك يف مجيع ٔاحناء العامل. 
ات ال توجد يف فراغ، بل تأيت يف البيئة الرمقية جنبا ٕاىل جنب مع يف ذû اليوم. ؤاكد أن cسـتثناءللنقاش  ٔاما�ااملطروحة 

ومعاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويت، ودون  تطبيق معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف رضورةؤاشار ٕاىل   احلقوق.
لصياغة الالزمة عىل املرونة  ءا5ول أالعضا حمافظةيعين  وأشار املمثل ٕاىل ٔان إالطار ا5ويلمعاهدة بيجني اجلديدة .  ،شك

التدابري التكنولوجية من وبني  بني التقييدات وcسـتثناءات من xحية أالرضية املشرتكة/الواÏة تتعامل معحلول 
 أخرى.  xحية

ات لفائدة موضوع التقييدات وcسـتثناء ٕاىل (FIAPF) ممثل cحتاد ا5ويل مجلعيات منتجي أالفالموأشار  .145
، لكنه يعزز أيضا التيقن حفسب عني عىل إالبداعداملبال يشجع حق املؤلف بأن وذك�ر الوفود  ،والبحث مؤسسات التعلمي

ٕاىل رضورة احرتام التوازن بني مصاحل ٔاحصاب  ونوه. كبرية خاطرمبالعاملون يف هذه الصناعة  يضطلعالقانوين اúي بدونه لن 
املناقشات بشأن حق  صلبيف اكن هذا التوازن حتقيق أن  فااحلقوق من xحية ومصلحة امجلهور من xحية ٔاخرى. ؤاض

ٕاجراء  ٕاىلاملعاهدات القامئة. ودعا املمثل ا5ول أالعضاء يف عليه  املنصوص التوازن ûالتشكيك يف ذ ومن اخلطر ،املؤلف
 لف.ا �حلقوق احلرصية املتعلقة حبق املؤ ارتباطه رشيطة مناقشة موضوعية بشأن التقييدات وcسـتثناءات
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 حولملدير العام للويبو اليت ٔابداها ا�متنان املالحظات المتهيدية  (CIA)وتلقى ممثل ا@لس ا5ويل للمحفوظات  .146
مهية وضع صك لصاحل أالشخاص ضعاف البرص وأالشخاص ذوي ٕاعاقات. ؤاشار ٕاىل الطريقة البن�  اءة اليت تعمل هبا ا5ول أ

ن وضع معاهدة لصاحل أالشخاص ضعاف البرص هو ٔاول إ  وقاللمؤمتر ا5بلومايس. لوثيقة مناسـبة  للتوصل ٕاىل أالعضاء
أمام  طريق ال يزال طويالواعرتف بأن الللجنة.  24ٔاثناء ا5ورة  احملددوفقا للربxمج  نةالثالثة اليت ستنظرها اللج  املوضوعات

ا5امئة  اللجنةدراسة ظل حمل فقد فوظات صك لصاحل املكتبات ودور احملال ٔاما، صاحل مؤسسات التعلميلالصك املقرتح 
الثامن والعرشين املزمع عقده  cجbع حبلوليف الوصول ٕاىل اتفاق  املمتثل الهدف ؤاضاف ٔانه مت حتديد لبضعة سـنوات.

 ٔان املكتبات ودور احملفوظات ا@لس ممثلكد أ ن ا5ول أالعضاء سـتحقق ذû الهدف. و أ من  واثقايزال  الٔانه و  ،2014 يف
ثقافة بJمه  cطالع عىل للمواطنني انوتتيح نتسجال، حيث عضاء يف الويبواة مجيع ا5ول االٔ يف حي انٔاساسـي انعنرص 
 من خاللاملواطنني  لتثقيفاملصدر أالسايس متثالن ام ، كام ٔاهنبJان وثقافات شعوب ٔاخرى يف مجيع أحناء العاملوعىل 

، ومىض قائال ٕان املكتبات ملشاركة يف حياة بJمهعىل اضعاف البرص وذوي إالعاقات، مبن فهيم  ،مجيع ٔافراد ا@متع مساعدة
عن ٔانشطة  مبعلوماتالناس متد ، ويف املقابل ماحلكومات عىل مجيع املسـتو�ت بآراء الناس واحتياجاهتودور احملفوظات تُطلع 

ني املكتبات ودور احملفوظات ب ومات عىل الصعيد ا5ويلتدفق املعل يعمتديف العامل الرمقي، و نواهبم املنتخبني.عن احلكومة و 
 ٕاىل اعbدعىل التقييدات وcسـتثناءات حلق املؤلف املعرتف هبا دوليا. ؤاشار املمثل  ،بصورة خاصة ا،مسـتخدمهي ٕاىل اومهن

مثل الرسائل غري عىل cسـتثناءات والتقييدات نظرا ٕاىل أن معظم املواد يف مجموعاهتا  ،بصورة خاصة ،دور احملفوظات
d ملنح الرتاخيص، ليس لهأاو أفالم أالرسة،  املنشورة  .ضئيd جدا مناذج ترخيص جديدة وضع فرصكام أن  هيئات ممثِ

بعض  التوصل ٕاىل ميكهنمحبيث  ،نتاجئقد ٔاسفرت عن بعض ال  ممشاوراهت عام ٕاذا اكنتوسأل xئب الرئيس الوفود  .147
xئب الرئيس غلق هذه املسأ° والرتكزي لكية  ح5ورة الثانية ûú اليوم. واقرت اية اتô املسأ° قبل هن بشأن cسـتنتاجات

تعليق  ٕاماكنيةالرئيس للوفود  . ؤاوحض xئبذû أالسـبوع مسأ° يتناولوهناعىل مسأ° أالشخاص ضعاف البرص اليت تعد ٔامه 
 والعودة بنتاجئ. النقاشمواصd  يتيح هلميك ، لcسـتنتاجات بشأنتفاق االحا° عدم يف cجbع لفرتة قصرية 

وحتدث وفد بريو �مس مجموعة دول ٔامرياك الالتينية ومنطقة حبر الاكرييب، وطلب من أالمانة ٕاعطاهئم بعض  .148
 أفاكر ٔاكرث حتديدا.ب@موعة و اوقف مب مناقشـهتا يف مجموعاهتم، والعودة يف اليوم التايل حىت يمتكنوا منأالولية  cسـتنتاجات

ملواصd بحر الاكرييب. ؤاوحض اسـتعداده ال ة مقرتح وفد بريو �مس مجموعة دول ٔامرياك الالتينية ومنطقؤايد وفد بلجياك  .149
 عىل ٔان اسـتنتاجات ٔاولية، التوصل ٕاىلوقال ٕان ٕ�ماكهنم  بذû داخل مجموعته. أن يقوم حباجة ٕاىلل، لكنه صيلتف و� النقاش

 بعد التشاور داخل مجموعهتم، وهو ما سـيحدث يف صباح اليوم التايل. فهياق الرجوع نفسهم حبيكون مفهوما ٔاهنم حيتفظون الٔ 

 ،خرى، اليت ينبغياالٔ وفود الاءة اليت قدمهتا املقرتحات إالجيابية والبن�  ؤابرزفريقية وحتدث وفد مرص �مس ا@موعة االٔ  .150
للميض قدما.  ءبعض اليشالعودة مع طريقة واحضة و بشأهنا  مع، ليك يمتكنوا من ٕاجراء مزيد من املشاوراتٔان ُجت  ،يف رأيه

هيلك الوثيقة. أحدها فصل النص القانوين عن  لتنسـيقوّذكر الوفد بثالثة مقرتحات بشأن املكتبات ودور احملفوظات 
بعد  2013بشأن املكتبات ودور احملفوظات يف النصف الثاين من عام  واالٓخر عقد اجbع بني ا5ورات، التعليقات

بشأن أالشخاص ضعاف البرص، ٔاما الثالث فهو املقرتح اúي قدمه وفد الهند، وسانده وفد  cحتفال �ملؤمتر ا5يبلومايس
تشمل النص القانوين  منسقةوثيقة  اقرتحت صياغةفريقية حث، ذك�ر الوفد بأن ا@موعة االٔ . وف8 يتعلق �لتعلمي والببJه

ر ،منفصال عن التعليقات وثيقة العمل املؤقتة  تكونبأن  للجنة، احلاليةا5ورة اخلامسة والعرشين  بJه ٔاثناءقرتح وفد مب كام ذك�
تô أالمانة  جتمعٔان أالساس للعمل يف املسـتقبل. واختمت الوفد لكمته بطلب يه بشأن مؤسسات التعلمي والبحث، 

يف اليوم التايل  م، علهم يعودونذû اليو  سأ°مناقشـهتم بشأن تô امل  تيسري ٔاجلمن  لJول أالعضاءوتوفرها املقرتحات 
اسـتنتاجات أولية،  يف اسـتخالصمليض قدما. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔانه اكن مرتددا يف تô املرحd حىت كيفية ابرؤية واحضة ل 
 اسـتنتاجات. مل تُسفر بعد عن مشاوراهتمنظرا ٕاىل ٔان 
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 أن تتشاور لكهو  اسـتنتاجات ٔاولية التوصل ٕاىل لتفضيفريقية ٔان الغرض من  xئب الرئيس للمجموعة االٔ وبني�  .151
وسـيكون ٕ�ماكهنم ٕاجراء تغيريات وتعديالت عىل ذû التوافق  .عود يف اليوم التايل مبوقفهاتمجموعة بشأن هذه cسـتنتاجات و 

 ٕاىل اسـتنتاجات.عن جتميع املقرتحات، ٕاذ من شأن ذû أن يؤخر كثريا ٕاماكنية الوصول  امتناعهأالويل. ؤابدى xئب الرئيس 
 ،ûئب الرئيسوبدال من ذx اليوم، يمتثل يف حماو°  اقرتح ûحال وسطا استنادا ٕاىل طبيعة املناقشات اليت ٔاجريت ذ

التقييدات  ف8 يتعلق مبسأ° اسـتخدام تô املناقشات ٔ�ساس ملناقشة اسـتنتاج اللجنة العامة بشأن تô املسأ°. أما
عن يف cسـتنتاجات أالولية  ٕادراج ٕاعادة هيلكة الوثيقة اقرتح xئب الرئيس املكتبات ودور احملفوظاتوcسـتثناءات لفائدة 

بني  2013نقل التعليقات ٕاىل مرفق، كام اقرتح ٔايضا ٕادراج ٕاماكنية عقد اجbع بني ا5ورات ٔاثناء النصف الثاين من  طريق
قرتح حتديد موعد مب ف8 يتعلقو . 2013للجنة  الثاينجbع وc املؤمتر ا5بلومايس بشأن أالشخاص ضعاف البرصوقت عقد 

املناقشات. واقرتح  عن اختتامبعض الوفود  من اواحضامتناعا هنايئ لتسلمي املقرتحات النصية، رٔاى xئب الرئيس ٔان هناك 
، يتعلق مبسأ° التعلمي والبحث هيلكة الوثيقة قد تكون ٔافضل السـبل لالسـمترار يف تô املرحd. وفx8ئب الرئيس ٔان ٕاعادة 

دول عىل ج انفسه الوثيقةاعbد الوثيقة، ٔاو وضع  التباين احلايل، يه بنيفٕان الرؤية الوحيدة الواحضة اليت ميكنه مالحظهتا 
ضاف أن امل؛ وهبذا أعامل ا5ورة القادمة للجنة  وافقة عىلميكهنم احلصول عىل مزيد من الوقت ملواصd مناقشة الوثيقة. وأ
اكنت نسخة مؤقتة. وخلُص  الوثيقة للمناقشة والقدرة عىل العمل علهيا حىت وٕان هو طرحف املهم  ٔاما ،الوثيقة ليست سوى رمز

 الرئيس بطلب ٔان تعد أالمانة وتصيغ cسـتنتاجات أالولية عىل النحو املوحض.النائب/

 عرضداخل ا@موعات قبل  للتشاورت ٕان مثة حاجة ٕاىل مزيد من الوق وقال وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية .152
 cسـتنتاجات بشأن تقدمي مسأ° التقييدات وcسـتثناءات لالعbد.

 تحدة أالمريكية.شواغل اليت ٔا	رها وفد الوال�ت امل ال وردد وفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه  .153

 سـتنتاجات cجbع.ال حممتال اف8 بيهنا مرشوع الوفود عىل ٔان تناقش وجشع xئب الرئيس .154

 سـتنتاجات.وترية معلية اعbد c اليت ترسِّعٔاحد البدائل  يكونللمقرتحات قد  ابسـيط اجتميع ٕانوفد أالرجنتني  وقال .155

 ؤايد وفد بلجياك �مس ا@موعة �ء، مقرتح وفد أالرجنتني. .156

 املنسقني إالقلمييني للتشاور.ن أالمانة ستتوىل مرشوع جتميع املقرتحات وسـتوزعه عىل إ وقال xئب الرئيس  .157

ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل اسـتعراض النصوص املنقحة بشأن التقييدات وcسـتثناءات لفائدة أالشخاص العاجزين عن  .158
 نومفرب . 22و 21قراءة املطبوعات اليت تسلمهتا الوفود يف 

نومفرب  22و 21يص وضع الوثيقة يف ، ميكن تلخ اúي ٔاعدته مجموعة ا5ول أالعضاءؤاوحضت أالمانة ٔانه بعد العمل  .159
تنوه ٕاىل ورد تعريف "املصنف" دون أقواس واشـمتل عىل حاشـية و ٕاىل حد ما.  اعىل النحو التايل: ظل نص ا5يباجة 	بت

أما تعريف "الهيئات  أن الكتب املنطوقة سـُتدرج يف التعريف.لتوضيح فهم تفسريي حممتل ٔاو بيان متفق عليه صياغة 
تضمنت و عليه بشأن لكمة "ٔاويل".  امتفق تتعلق بفهم تفسريي حممتل ٔاو بياx ن حاشـيةورد دون أقواس وتضم� املعمتدة" فقد 

دلت هذه و التطبيق.  ملبادئ ااملادة �ء مكررة مرشوع �لتمنية لتô  احلمك املتعلقؤازيل ونُقلت ٕاىل هناية النص.  املبادئعُ
سابقا بدائل  أربعةاحلمك بشأن احرتام حق املؤلف اúي اكن ] و  ٔاقواس.حدى الفقرات بني �ٕ  مت cحتفاظاملبادئ، لكن 

جري ٔايضا تعديل طفيف عىل احلمك بشأن احرتام أالشخاص ضعاف البرص و . بني ٔاقواس تقلصت االٓن ٕاىل فقرتني فقط ا�
الفقرة �ء من املادة ُوضع يف املادة جمي، حق أالداء العلين بني ٔاقواس ونُقل ٕاىل و تزال بعض النصوص بني ٔاقواس.  وال
) حذف البديلني 3مت يف املادة جمي(و). 1الفقرة �ء من املادة ج(تô ). وعىل نفس املنوال، مت تضمني حق الرتمجة يف 1(جمي

 وظل جزء من النص بني ٔاقواس. ألف و �ء
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أالشخاص العاجزين عن ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل اسـتعراض الو	ئق املنقحة بشأن التقييدات وcسـتثناءات لفائدة  .160
 نومفرب. 23قراءة املطبوعات اليت تلقهتا الوفود يف 

نومفرب كام ييل:  23ؤاوحضت أالمانة ٔانه عقب العمل اúي اضطلعت به مجموعة من ا5ول أالعضاء، ٔاصبح وضع وثيقة  .161
. أما مجموعة أالحاكم املتعلقة 2 بعض أالقواس يف الفقرة تذفحُ و يف املادة دال.  1جري تعديل عىل اجلزء أالخري من الفقرة ا� 

 إالشارة املتعلقة �حرتام حق املؤلف التقليدي يف الفقرة الثانية. تذفحُ  فقدالتطبيق،  مببادئ

معاهدة بشأن التقييدات مكرشوع نص لصك/ نومفرب سـُتقدم ٕاىل اللجنة ا5امئة العbدها 23ؤاوحض الرئيس أن نسخة  .162
. ودعا SCCR/25/2أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، الوثيقة البرص/ اءات لفائدة أالشخاص ضعافوcسـتثن

 الرئيس ٕاىل عقد اجbع مع املنسقني إالقلمييني ٕاضافة ٕاىل وفدين وطنيني من ٔاجل مناقشة مرشوع cسـتنتاجات.

    ون أخرىون أخرىون أخرىون أخرىؤ ؤ ؤ ؤ : ش: ش: ش: ش9999البند البند البند البند 

 ٔاحاط الرئيس علام بأنه ال توجد موضوعات ٔاخرى للنقاش. .163

        ا5ورة.ا5ورة.ا5ورة.ا5ورة.: اختتام : اختتام : اختتام : اختتام 10101010البند البند البند البند 

 فهيا. لتنظراللجنة  وقد�ا ٕاىل cسـتنتاجاتمشاريع من الرئيس مجموعة  عرض .164

لتيسري املفاوضات للتوصل ٕاىل  ما بذلته من Ïدالرئيس وأالمانة عىل  وحتدث وفد بلجياك �مس ا@موعة �ء، وشكر .165
حقوق  ،يف الوقت نفسه ،ميcحتياجات اخلاصة لٔالشخاص ضعاف البرص، وحي حل مناسب ومتوازن يأخذ يف اعتباره

ة بشأن من ا@موعة اشرتكوا بنشاط يف النقاش وظلوا ملزتمني �لتوصل ٕاىل نتيجة xحج ٔاعضاءوأشار الوفد ٕاىل أن  املبدعني.
، ويف هذا السـياق، 2013لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  . وستتاح الفرصة لJول أالعضاء يف ديسمربتô املسأ° الهامة

 .القوة ا5افعةللحفاظ عىل  سـتجابة للشواغل العالقةحنو c جيد ٕاحراز تقدمٕاىل  الوفد ٔاشار

عىل صربه ا5ؤوب وعىل تفهمه، كام شكر أالمانة عىل ا@موعة االٓسـيوية وشكر الرئيس  وحتدث وفد رسي الناك �مس .166
cجbع مرة ٔاخرى ٔاثناء  تطلع ٕاىلÏودها الفعا° يف تيسري العمل. ووافق الوفد أن cسـتنتاجات سـتيرس تقدم العمل، و 

ا5ورة cسـتثنائية للجمعية العامة يف غضون ٔاسابيع قليd. ورٔاى الوفد أن املداوالت بشأن نص املعاهدة ٔاو الصك لفائدة 
تطلع الوفد كام . ذû الهنجسـمتر ي ، وأعرب عن ٔام� يف ٔان تسودها النوا� احلسـنةروح بجرت  قد أالشخاص ضعاف البرص

ؤاخريا حيث سـتجري مناقشات مركزة بشأن البث واملكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات البحث.  للجنة5ورة املقبd ٕاىل ا
العديد من ٔاحصاب املصاحل اúين متكن كام شكر  لضاع العمل يف الرتمجة،، اúين لوال Ïودمه الشفوينيشكر الوفد املرتمجني 

 cحتاد العاملي للمكفوفني. مداخdونوه بصورة خاصة ٕاىل  امل ا5ورات.الوفد من التفاعل مع ٕاسهاماهتم عىل هامش ٔاع

يف احلمك الواردة احلاشـية  ، وٕانٕازاء ٔاي مقرتح بن�اء موقفا مرJxورة لوقال وفد الصني ٕانه ٔابدى منذ اليوم أالول  .167
فضال ، مسأ° الكتب املقروءة مع للتعامل فهم تفسريي ٔاو بيان متفق عليهاليت دعت ٕاىل صياغة "  املتعلق بتعريف "املصنف

 لعقد املؤمتر ا5بلومايس. ذات ٔامهية خاصةٔامثd لنقاط ليست سوى  ،ملبادئ� �لتمنية يف الفئة املتعلقة املتعلقمك احل عن
تفق علهيا م تفسريي ٔاو بياxت فهم  غةابشأن صي من العمل حباجة ٕاىل التحقيقكبري هناك قدر ٔانه ال يزال ٕاىل الوفد  ؤاشار
مؤمتر بيجني ٔاثناء بأن الروح اليت سادت  قناعةوقال الوفد ٕانه عىل  بنطاق "ٔاويل" يف تعريف "الهيئات املعمتدة". تتعلق

ويل بشأن التقييدات وcسـتثناءات لٔالشخاص ضعاف دعىل العمل بنشاط ومرونة ٕالبرام صك  ستساعد ا5ول أالعضاء
 لرئيس والوفود ا9تلفة عىل الزتا�م.او البرص. ؤاخريا، شكر الوفد أالمانة 
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مبسأ°  تيسري املفاوضات املتعلقةل وشكر وفد cحتاد أالورويب وا5ول أالعضاء فيه الرئيس وأالمانة عىل Ïودهام  .168
 إالعداد، مبا يف ذû فرتة بنجاح ملفاوضاتا الختتامده يف العام املايض و وأشار الوفد ٕاىل ٔانه ضاعف Ï ضعاف البرص.

ضامن نفاذ أالطراف. واكن الهدف واحضا وهو يف العديد من السـياقات املتعددة  الوفد اد اللجنة ا5امئة حيث شاركالنعق
أالشخاص ضعاف البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف ٔاي ماكن يف العامل ٕاىل الكتب مثل ٔاي خشص 

اصة لٔالشخاص ضعاف البرص وأالشخاص العاجزين عن قراءة مبرص. ؤاكد الوفد الزتامه السـيايس بتلبية cحتياجات اخل
املطبوعات يف صك فعال ومتوازن، يشمل معاهدة، بطريقة ال تؤثر عىل إالطار ا5ويل القامئ حلق املؤلف. ؤاشار ٕاىل أن 

رتبطة مبسائل سـ8 بشأن بعض النقاط اليت تبدو م ، لكن هناك حاجة ٕاىل املزيد، المشرتاك وفهام الوفود قد اكتسبت ٔارضية
رتكزي عىل الالوفود أن تواصل أالشخاص ضعاف البرص. ورصح الوفد بأن طريق النجاح يتطلب  بشأن احتياجات أفقية ٔاكرب

 .ا5بلومايسcسـتثنائية للجمعية العامة يف ديسمرب لعقد املؤمتر  هبدف عقد ا5ورةالقوة ا5افعة املفاوضات وتعزيز 

 التقدم والرئيس وسائر الوفود عىل Ïودها ا5ؤوبة ٔاثناء دورة اللجنة ا5امئة. وأشار ٕاىلوشكر وفد الهند أالمانة  .169
ٔالشخاص ضعاف البرص وأالشخاص العاجزين عن صاحل االسـتثناءات والتقييدات ليتعلق �نص الكبري اúي حتقق بشأن 

الهند السيãيئ اúي تنظمه حكومة الهند  قراءة املطبوعات. ودعا الوفد، �مس السفري الهندي، مجيع الوفود ٕاىل �رجان
 .2010ديسمرب  7 – �4لتعاون مع الويبو يف الفرتة من 

عىل املرونة اليت ٔابدهتا الوفود واليت مسحت للجنة ا5امئة مواصd العمل يف  البوليفاريةفزنويال مجهورية ؤاثىن وفد  .170
ىل معلهم املكثف، وخباصة الرئيس لصربه املتواصل والسـbعه ٕاىل ع الشفوينيمناخ من الثقة. وشكر الوفد أالمانة واملرتمجني 

 املداخالت املتعاقبة طوال cجbع.

ٕان اللجنة ا5امئة  فريقية، الرئيس عىل تفانيه ودوره القيادي طوال أالسـبوع. وقالوشكر وفد مرص، �مس ا@موعة االٔ  .171
ود ٔابدت مرونة ٔاثناء تô املناقشات، ويُتوقع أن تسود الوف ، وٕانحققت تقدما جيدا يف مسأ° أالشخاص ضعاف البرص

ثناء مناقشة مسائل  هانفس  الروح  أنه يطمح ٕاىل الوصول ٕاىل معاهدة هادفة لفائدةبرئيسـية ظلت دون حل. ورصح الوفد أ
 فريقيا.أ خشص ضعيف البرص يف  ماليني لسـبع cحتياجات وأالولو�ت الثقافية تلبيةأالشخاص ضعاف البرص بغية 

بشأن تô املوضوعات  مسـتفيضةٕاجراء مناقشات  قلقه ٕازاء عدميتعلق �السـتثناءات والتقييدات أالخرى، ٔابدى الوفد  وف8
 املرتبطة مبارشة �لتمنية الثقافية وحفظ الرتاث الثقايف، ûú أكد الوفد أالمهية البالغة لتحقيق نتيجة ملموسة بشأن

خرى االٔ عاقات االٕ تبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث وأالشخاص ذوي cسـتثناءات والتقييدات لفائدة املك 
، يف مجيع الوفود تُظهر. ؤاعرب الوفد عن ٔام� يف ٔان التمنية فهياللويبو ؤايضا لJول أالعضاء فهيا، بغض النظر عن مسـتوى 

 ل.عند مناقشة تô املسائ مماثال قو� اسـياسـي إارادة والزتام املرة القادمة،

 الالتينية والاكرييب، الرئيس عىل صربه وحمكته اليت جتلت يف القراراتٔامرياك وشكر وفد بريو، �مس مجموعة بJان  .172
ٔان  ويؤململيض قدما �لعمل املتعلق بضعاف البرص، ��ا الزتا أظهرتوأشار ٕاىل أن مجيع الوفود  .ذû أالسـبوع هاذاخت اليت

وأالمانة عىل  الشفوينيتبدي ا5ول أالعضاء التفاين نفسه لعقد املؤمتر ا5بلومايس يف ديسمرب القادم. وشكر الوفد املرتمجني 
ا5ورة اكن شديد التوازن وعكس  يف ٕاعداد الو	ئق وترمجهتا. والحظ الوفد أن جدول ٔاعامل ُقضيتأالمسـيات املتأخرة اليت 

 .أالولو�ت الصحيحة

دورة اللجنة ا5امئة. ؤاشار ٕاىل ٔانه جاء يف ديسمرب  وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية عن ارتياحه ٕازاء نتاجئ ؤاعرب .173
جديدة بشأن حق املؤلف عىل الصعيد ا5ويل ملعاجلة ما يعتقد ٔانه قلق مرشوع:  مبادئ، ٕاىل اللجنة ا5امئة لصياغة 2009

لٔالشخاص ضعاف البرص  يف ٔاشاكل يسهل cطالع علهياالنسخ املتاحة الكتب ٔاو النقص غري املربر يف  النقص احلاد يف
، وينبغي حقيقة واقعةالنقص احلاد يف الكتب وأالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف مجيع ٔاحناء العامل. ؤاضاف ٔان 

 عقدتلرمسية يف ذû اليوم، وكام ُذكر آنفا يف ا5ورات غري ا للجنة ا5امئة أن تتبع طريقة حامسة ملعاجلة تô املشلكة.
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 وال ميكن. �لغة القوةاحلسـنة بني مجموعة من الشخصيات  من النوا� كبرياالوفود قدرا فهيا ٔابدت  عىل مدى عامني جbعاتا
ون ما حيتاجو �لنسـبة هلم  �مما هو  يف حتديداملشاركون �لزناهة التامة الزتم حيث  ،متعاونة ٔاكرث من ذû ختيل بيئة بناءة ٔاو

جبدية لرشح مضمون وفد بJه عمل يوسـ  قد أحرزت الوفود تقدما هائال ٔاثناء ذû أالسـبوع،ل. اجلاريته يف العمل رؤي 
قرار ٕاجيايب يف ديسمرب. وعرض الوفد  ٕاىل للتوصل الالزمحصول عىل ا5مع لليف واشـنطن  SCCR/25/2الوثيقة اجلديدة

 الوفود ٕاظهار مزيد من إالبداع والقدرة عىل cسـbع ٕاىل بعضهم البعض. ٕاىلcنضامم ٕاىل قارب املرونة، لكنه طلب 

زتا�م لال الشفوينيلٔالمانة وللمرتمجني ، كام ٔاعرب عن تقديره لقيادته املمتازةؤاعرب وفد ٕاكوادور عن تقديره للرئيس  .174
روحة ٔامام اللجنة ا5امئة ويه النجاح وأضاف ٔان املهمة املط ،التوافق طوال cجbع. وهنأ مجيع الوفود عىل روح املتواصل

 اسـمترار الزتامه وأكديف اعbد معاهدة بشأن التقييدات وcسـتثناءات لفائدة أالشخاص ضعاف البرص توشك عىل cنهتاء. 
شواغل تظهر التغلب عىل ٔاية  عىلملساعدة ملزتم � ، كام ٔانهالسفينة يف مرفأ آمن ليك ترسوببذل لك اجلهود الرضورية 

 الطريق. يف

عىل أالمانة  الوفد أالسـبوع. كام شكر خاللوانضم وفد نيجري� ٕاىل مجيع الوفود اليت شكرت الرئيس عىل قيادته  .175
 مجيع إالجراءات. وأشار ٕاىل ٔان املسائل امهب تناولت ال�ينواحلزم  الرباعةفضال عن اليت حتلت هبا  املودةروح عىل كفاءهتا و 

 الشواغل،لود يف معاجلة مجيع �دامئا  حتلوا عىل ا5وام املرونة يظهروااúين مل  املندوبني ؤان اكنت معقدة بصورة غري عادية،
 اúي يكفل�لعمل  اللزتا�م �لقيام و�لفخربضعف البرص،  هتمٕاصابلعدم  املندوبني ٔان يشكروا هللا مضيفا ٔانه جيدر جبميع

ٕاىل  اليت يعيشون فهيا. ونظرا يكونوا جزءا من جممتعاهتممن أن ومتكيهنم  أالشخاص املصابني بضعف البرصحبقوق cعرتاف 
ن أالمهية مباكن للوفد ٔان مف منوا،البJان ٔاقل لعديد من ل اا يربو عن سـبعة ماليني مكفوف، وموطنمل اموطن تعدفريقيا أ أن 

وشدد عىل حتياجات ضعاف البرص وتلبهيا. ا توفر تتسم �لبساطة، ،قابd للتطبيق ،نونياالعملية عن معاهدة ملزمة قا تسفر
متعدد أالطراف يُفرز مواطنني من ا5رجة الثانية. ؤاعرب عن ٔام� يف أن نظام  عىل ٕانشاء فريقيا ٔاو توافقأ ٔاال تنشئ  رضورة

اللجنة  اخلطوات اليت تقطعها ٔاثناءمجيع ا5ول أالعضاء 5ى ام السـيايس وفضيd ا5ميقراطية cلزت واحلسـنة  �واتسود الن
الاكمل مبصاحل أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. ورصح  cعرتافلضامن  أالخرية من السـباق املرحd حنوا5امئة 
ال أن يتعارض ٔاحدها العمل رضورة ٔامهية التعاون املتعدد أالطراف مع  مرة ٔاخرى، متزتج،ٔان يف أنه يأمل ٔايضا بالوفد 

 .االٓخر مع

مساعد املدير العام السـيد ترفور 2رك، وأالمانة الوفد كام شكر  .الرئيس عىل ٔادائه املمتزيربازيل وهنأ وفد ال .176
معلهم اجلاد والبن�اء عىل . وقدم الوفد هتنئته ٕاىل مجيع الوفود أالخرى Ïود مضنية عىل لك ما بذلوه من الشفويني واملرتمجني

للعمل حنو  بJه وفدوشدد عىل أالمهية اليت يولهيا  حلول مقبو°. طوال ا5ورة، وعىل حتلهيم �ملرونة من ٔاجل الوصول ٕاىل
 ف8 يتعلقجمددا الزتامه مبواصd التعاون مع ا5ول أالعضاء أالخرى  وأكداعbد معاهدة لصاحل أالشخاص ضعاف البرص، 

 عمل اللجنة ا5امئة. ب

ذû أالسـبوع. ؤاضاف أن  اúي حتققتقدم ا5ول أالعضاء عىل ال  (WBU)وشكر ممثل cحتاد العاملي للمكفوفني  .177
مكفوفني للحقوق إالنسان  ُحيِدث تغيريا يفذي مغزى  ،قابل للتطبيق ،نص معاهدة معيل لوضعا5ول أالعضاء تعمل جاهدة 

بة ية عىل لكامته الطي وضعاف البرص يف مجيع ٔاحناء العامل. وشكر الوفد السـيد جاسنت هيوز من وفد الوال�ت املتحدة أالمريك 
تقريبا  عضو ٔان لك دو°حقيقة رمغ  "معاهدة" :لكمة ويه الطويله بيان يفلكمة واحدة  غيابالحظ  الوفد، ٕاال ٔان والكرمية
cجbع يف ديسمرب عىل عىل القوة ا5افعة و  احلفاظ �سـمترارعىل بدمعها للمعاهدة. وحث الوفد اللجنة العامة  اعرتفت

  السـتكامل العمل. 2013نيو يف يو  وا5عوة ٕاىل مؤمتر دبلومايس

 اليت اتسمتأالمانة وا5ول أالعضاء عىل املفاوضات الرسية   (KEI)وشكر ممثل املؤسسة ا5ولية ٕاليكولوجيا املعرفة  .178
 جbعاتوٕاذاعة cبث و رمقية يف مجيع أحناء العامل، نسخ  وتبادلم، نرش نص منقح لك يو وأشار ٕاىل أن . �لغة شفافيةب 
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ابتاكرات  ، لك ذû يُعدفورية بعد املفاوضات الرسية اليوميةلكرتونية إ مسـتنسخات وٕا�حة تدوين و ، �لصوت والصورة
وعىل غرار  cنفتاح العادل يف املفاوضات. متاما ذûٔان الناس يف مجيع ٔاحناء العامل تقدر  . ؤاضاف�لغتقدير ب  حتظى مهبرة

كام لو  اúي بدايبة ٔام� ٔانه بعد لك تô السـنوات من أالداء اجليد cحتاد العاملي للمكفوفني، ٔاعرب ممثل املؤسسة عن خ 
 عدم إالشارة ٕاىلمثل (تقريبا  القتهاليت  اخلطوط امحلراء مجيع جناحه يف جتاوز بعد سـ8 سيساعد يف وضع معاهدة، ال اكن

ال ميكن لوفد  ،م يف املعاهدة)الص ذكرالعالقة مع العقود، وحذف املصنفات السمعية البرصية من تعريف املصنفات، وعدم 
 يدعو ٕاىل أالسف. ٔامر فهذا ،د املعاهدةٔان يقول ٕانه مسـتعد العb ةأالمريكيالوال�ت املتحدة 

ٔايضا شكر و يف ٕاجياد حلول يف سـياق معل اللجنة ا5امئة. ٕاسها�ا بفعالية وعىل  وشكر الرئيس الوفود عىل بياxهتا .179
يع الوفود يف ومجل لرئيس لوشكر أالمانة عىل دمعها . احلاالتٔايضا يف معظم  اكن مفيدأالن ذû  اليت الزتمت الصمت الوفود
هو° بفضل النوا� احلسـنة اليت تعذر حلها يف املايض، ُحتل بس  الصعبة ٔان ترى بعض ا@االت الرائع منوقال ٕانه  ،الواقع
حاط وٕاقام ود اليت سـتعود ٕاىل عوامص بالدها،. ومتىن سفرا طيبا للوفللوفود ة طيبة للوفود اليت تعيش يف جنيف، ؤاخريا أ

 بأن اللجنة ا5امئة اعمتدت �ٕالجامع cسـتنتاجات الواردة ٔادxه، واختمت ا5ورة. الرئيس علام

    cسـتنتاcسـتنتاcسـتنتاcسـتنتاججججاتاتاتات

        //// أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتالبرصالبرصالبرصالبرص    الٔشخاص الٔشخاص الٔشخاص الٔشخاص ضضضضعافعافعافعاففائدة افائدة افائدة افائدة اتقييدات واسـتتقييدات واسـتتقييدات واسـتتقييدات واسـتثثثثناءات لناءات لناءات لناءات ل

واسـتثناءات  وثيقة معل منقحة بشأن صك دويل بشأن تقييداتية مناقشاهتا "ا5امئة يف بدا اعمتدت اللجنة .1
" بوصفها وثيقة معل 2010ٔاكتوبر  19 نص العمل –أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتلٔالشخاص ضعاف البرص/
    للجنة ا5امئة. لJورة اخلامسة والعرشين

اءات لفائدة أالشخاص ضعاف بشأن التقييدات وcسـتثن/ معاهدة دويل صكاعمتدت اللجنة ا5امئة "مرشوع نص و  .2
    ) يف ختام مناقشاهتا.SCCR/25/2أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات" ( الوثيقة البرص/

قانونية بشأن  معاهدةصك/ بشأن أالحاكم املوضوعية ملرشوع حتققاúي  لتقدم امللموسعلام �اللجنة ا5امئة  ؤاحاطت .3
    ٔاو أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.بة لفائدة أالشخاص ضعاف البرص و/مناسـ تقييدات واسـتثناءات 

 18و 17 يويمسـتثنائية c هتادور يفوافقت اللجنة ا5امئة عىل التوصية بأن تقوم امجلعية العامة للويبو و  .4
 معاهدةالعbد صك/ 2013يف  واختاذ قرار بشأن عقد مؤمتر دبلومايس ، SCCR/25/2 تقيمي نص الوثيقةب  2012 ربديسم

 ٔاو أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.بة لفائدة أالشخاص ضعاف البرص و/قانونية بشأن تقييدات واسـتثناءات مناسـ 
ملواصd توجهيها  امجلعية العامة تتوىلأن ب، 2013ٕاذا قررت امجلعية العامة عدم عقد املؤمتر يف ما  ، يف حا°اللجنة ؤاوصت

    العمل.العامة ٕالعطاء ٔاولوية ûú  للجنةلها يف ا5ورة املقبd  الوقت احملدد أن النص وٕاعادة ختصيصاملفاوضات بش

شهرين للنظر يف الو	ئق يف لك من ا5ورة cسـتثنائية املمتدة  إال�الفرتة  عىل التنازل عنوافقت اللجنة ا5امئة و  .5
    .2012ديسمرب  18و 17 املزمع عقده يويمالتحضريي املقرتح للجنة ا5امئة  جbعوcللجمعية العامة 

    حامية هيئات البثحامية هيئات البثحامية هيئات البثحامية هيئات البث

).واتُفق عىل ٔان SCCR/24/10 نظرت اللجنة ا5امئة يف "وثيقة معل ملعاهدة بشأن حامية هيئات البث" (الوثيقة .6
 ٔاجرهتاوفد اليا�ن، وٕاىل املناقشة اليت  ، استنادا ٕاىل التصحيحات النصية اليت اقرتIاالوثيقة تصويبب تقوم أالمانة 

    ا5امئة. اللجنة
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كِ  SCCR/24/10لوثيقة � املتعلقيض قدما بعملها يك متقررت اللجنة ا5امئة ٔانه لكام  .7 ن من اختاذ قرار لوضع نص يُم�
النصف أالول  يفم ٔا� اجbع بني ا5ورات ملدة ثالثة عقد، ٔام ال 2014 عام بشأن ما ٕاذا اكن سيمت عقد مؤمتر دبلومايس يف

    .عضاء مزيدا من التعليقات النصيةاالٔ  ٔان يقدم، رشيطة  2013من عام 

    التقييدات وcسـتالتقييدات وcسـتالتقييدات وcسـتالتقييدات وcسـتثثثثناءات للمكتبات ودور احملفوظاتناءات للمكتبات ودور احملفوظاتناءات للمكتبات ودور احملفوظاتناءات للمكتبات ودور احملفوظات

ٔاعربت اللجنة عن وÏات نظر متباينة بشأن "وثيقة معل تتضمن التعليقات وcقرتاحات النصية للتوصل ٕاىل صك قانوين  .8
 ).SCCR/23/8 لك اكن) بشأن cسـتثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" (الوثيقةدويل مناسب (يف ٔاي ش

قانوين  القامئ عىل نص للتوصل ٕاىل صك عملاليف دورهتا السادسة والعرشين، عىل مواصd  ،وافقت اللجنة ا5امئة .9
معاهدة و/ٔاو أشاكل ٔاخرى)، والنظر يف هيلك ٔاو ، مشرتكة ةتوصئاو قانون منوذ£،  ٕاما(واحد أو ٔاكرث دويل مناسب 

بني ا5ورات ملدة ثالثة ٔا�م بشأن cسـتثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات  عقد اجbع اختاذ قرار حول ، فضال عنالوثيقة
ة ا5امئة ، بني ا5ورة السادسة والعرشين وا5ورة السابعة والعرشين للجن2013ودور احملفوظات يف النصف الثاين من عام 

وذû هبدف تقدمي توصيات بشأن التقييدات وcسـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ٕاىل امجلعية العمومية للويبو 
 ا5ورة الثامنة والعرشين للجنة ا5امئة. حبلول

 والربازيل وٕاكوادور رجنتنيطلب وفود االٔ بفريقية وا5ول أالعضاء فهيا، و ة ا5امئة علام بطلب ا@موعة االٔ ؤاحاطت اللجن .10
 ٕاىل املرفق يف هناية الوثيقة. SCCR/23/8نقل تعليقاهتم يف الوثيقة 

    ٔالشخاص ذوي إالعاقات أالخرىٔالشخاص ذوي إالعاقات أالخرىٔالشخاص ذوي إالعاقات أالخرىٔالشخاص ذوي إالعاقات أالخرىاااامؤسسات التعلمي والبحث و مؤسسات التعلمي والبحث و مؤسسات التعلمي والبحث و مؤسسات التعلمي والبحث و لفائدة لفائدة لفائدة لفائدة التقييدات وcسـتالتقييدات وcسـتالتقييدات وcسـتالتقييدات وcسـتثثثثناءات ناءات ناءات ناءات 

التقييدات  بشأن لتوصل ٕاىل صك قانوين مالمئ (يف ٔاي شلك اكن)ل "وثيقة معل مؤقتة ٔاحاطت اللجنة علام بـ .11
توي عىل التعليقات وcقرتاحات ٔالشخاص ذوي إالعاقات أالخرى حت امؤسسات التعلمي والبحث و لفائدة وcسـتثناءات 

 )..SCCR/24/8 Provالنصية" (الوثيقة 

 .SCCR/24/8/Prov عىل مواصd العمل القامئ عىل نص الوثيقة ،يف دورهتا السادسة والعرشين، اللجنة ا5امئة وافقت  .12
كام معاهدة و/ٔاو ٔاشاكل ٔاخرى). ٔاو مشرتكة،  ةتوصئاو قانون منوذ£،  ٕاما(واحد ٔاو ٔاكرث للتوصل ٕاىل صك قانوين دويل مناسب 

لجنة ال ٕاعادة تنظمي الوثيقة، وٕاماكنية حتديد املسائل اليت ميكن ٔان تركز علهيا  ٕاماكنيةعىل النظر يف  ،ٔاثناء ذc ûجbعوافقت، 
 والتدريس مؤسسات التعلميلفائدة تقدمي توصيات ٕاىل امجلعية العامة بشأن التقييدات وcسـتثناءات  هبدف معلها القامئ عىل نص

 ا5امئة. ٔالشخاص ذوي إالعاقات أالخرى حبلول ا5ورة الثالثني للجنةاوالبحث و 

رجنتني والربازيل طلب وفود االٔ بفريقية وا5ول أالعضاء فهيا، و Hة ا5امئة علام بطلب ا@موعة الؤاحاطت اللجن  .13
  ٕاىل املرفق يف هناية الوثيقة. SCCR/23/8نقل تعليقاهتم يف الوثيقة  وٕاكوادور

    ا5ورة القادمة للجنة ا5امئةا5ورة القادمة للجنة ا5امئةا5ورة القادمة للجنة ا5امئةا5ورة القادمة للجنة ا5امئة

. ووافقت اللجنة ا5امئة عىل ختصيص يومني لبند 2013سـُتعقد ا5ورة السادسة والعرشين للجنة ا5امئة يف يوليو  .14
التقييدات وcسـتثناءات لفائدة  بشأنت البث. وختصيص يومني لبند جدول أالعامل جدول أالعامل املتعلق حبامية هيئا

مؤسسات لفائدة ملتعلق �لتقييدات وcسـتثناءات لبند جدول أالعامل ا واحد بات ودور احملفوظات. وختصيص يوماملكت 
 ٔالشخاص ذوي إالعاقات أالخرى.االتعلمي والبحث و 

ييل ذû املرفق[
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Enrique MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Mark Andrew Co HERRIN, Consultant, Copyright Services, Taguig City 
 
 
POLOGNE/POLAND  
 
Maciej DYDO, Head, Copyright Division, Department of Intellectual Property and Media, 
Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Magdalena JACHIMOWICZ-ROLNIK (Ms.), National Broadcasting Council, Warsaw 
 
Malgorzata PEK (Ms.), National Broadcasting Council, Warsaw 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE/CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
 
Bruno YAPANDE, président du comité de restructuration du bureau centrafricain de droit 
d’auteur (BUCADA), Bangui 
 
Dieudonné BM’NIYAT BANGABOULOU, Ministère de la jeunesse, des sports, des arts et de la 
culture, Bangui 
 
 
REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KO Yu-Hyun (Ms.), Deputy Director, Culture and Trade Team, Copyright Policy Division, 
Ministry of Culture, Sports and Tourism, Seoul 
 
JO Yu-Mi, Assistant Director, Culture and Trade Team, Ministry of Culture, Sports and Tourism, 
Seoul 
 
SEO Jae-Kweon, Researcher, Law and Policy Research Division, Korea Copyright 
Commission, Seoul 
 
OH Heung-Lok, Judge, Seoul Southern District Court, Seoul 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMAW (Mrs.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Stephen ROWAN, Deputy Director Copyright and Intellectual Property Enforcement Directorate, 
Intellectual Property Office, London 
 
Robin STOUT, Policy Advisor, Intellectual Property Office, London 
 
Suzanne GREGSON (Ms.), Solicitor, Intellectual Property Office, Manchester 
 
Michelle Bordie FREW (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Office, London 
 
Doleman RHIAN, Intellectual Property Office, London 
 
 
SAINT–SIÈGE/HOLY SEE  
 
Silvano M. TOMASI (Archbishop), Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Carlo Maria MARENGHI, Member, Permanent Mission, Geneva  
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Mouhamadou Moiunirou SY, directeur général, Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA), 
Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
SINGAPOUR 
 
Jeffrey WONG, Senior Assistant Director, International Affairs Division, Intellectual Property 
Office of Singapore, Singapore 
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SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Petra BOSKIN (Ms.), Secretary, Intellectual Property Office, Ministry of Economic Development 
and Technology, Ljubljana 
 
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
 
Natasha GOONERATNE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND  
 
Emmanuel MEYER, chef du Service juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Kelly YONA (Mme), conseillère juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne  
 
Alexandra GRAZIOLl (Mme), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, 
Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Nemon Nabievich MUKUMOV, Head, Agency of Copyright and Related Rights, Ministry of 
Culture, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND  
 
Sudkhet BORIBOONSRI, Copyright Office, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Regan ASGARALI, Legal Officer, Intellectual Property Office, Port of Spain 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ozgur SEMIZ, Deputy Director General, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture 
and Tourism, Ankara 
 
Fatos ALTUNG, Expert, Directorate General of Copyright, Ankara 
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UKRAINE 
 
Oleksii IANOV, First Deputy Chairman, State Intellectual Property Service, Kyiv 
 
Tamara DAVYDENKO (Ms.), Head, Division of Legal Provision in the Sphere of Copyright, 
State Enterprise, Industrial Property Institute, Kyiv 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
VIET NAM 
 
Pham Thi Kim OANH (Ms.), Head, Related Rights Division, Copyright Office, Hanoi 
 
Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Darlington MWAPE, Lusaka 
 
Kenneth MUSAMVU, Registrar of Copyright, Ministry of Information, Broadcasting and Labor, 
Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*  
 
 
Maria MARTIN PRAT (Mrs.), Head, Copyright Unit, Directorate-General for Internal Market and 
Services, European Commission, Brussels 
 
Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

                                                
* 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/25/3 Prov. 
Annex 
15 
 
Judit FISCHER (Ms.), Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, 
European Commission, Brussels 
 
Agata Anna GERBA (Ms.), Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, 
European Commission, Brussels 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
 
Ridha BOUABID, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Antoine BARBRY, spécialiste de programme chargé des questions économique et de 
développement, Mission permanente, Genève 
 
Alexandre LAROUCHE-MALTAIS, stagiaire, Mission permanente, Genève 
 
Victor BRESCH, stagiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Carlos CORREA, Special Adviser on Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Germán VALASQUEZ, Special Adviser, Health and Development, Geneva 
 
Viviana Carolina MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Ms.), Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION  
 
Georges-Rémi NAMEKONG, Senior Economist, African Union Commission (AUC) Geneva 
Representative 
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IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris 
 
American Bar Association (ABA) 
Philip CARDINALE, Drinker, Biddle & Reath LLP, Washington, D.C. 
Ralph OMAN, The George Washington University Law School, Washington, D.C. 
 
American Council of the Blind (ACB) 
Melanie BRUNSON (Ms.), Executive Director, United States of America 
 
American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 
Jonathan RICHARDS, International and Regulatory Affairs, Virginia 
 
Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) 
Susana RINALDI (Sra), Vicepresidente y Directora de Relaciones Internacionales, Buenos 
Aires 
Martin MARIZCURRENA, Consultor Internacional, Buenos Aires 
 
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) 
Jorge Baca-Alvarez MARROQUÍN, Presidente de Nuestro, Comité Permanente de Derecho de 
Autor, Montevideo 
Alexandre JOBIM, Presidente del Comité Jurídico de AIR, Montevideo 
Nicolás NOVOA, Miembro del  Comité Permanente de Derecho de Autor, Montevideo 
 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 
Isabella Girão BUTRUCE SANTORO (Ms.), Legal Manager, Brasilia 
Benny SPIEWAK, Legal Advisor, Rio de Janeiro 
 
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial 
Television in Europe (ACT)  
Thomas RIVERS, Adviser, London 
Lodovico BENUVENUL, Mediasey Group, Brussels 
Emilie ANTHONIS, European Union Affairs, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Domenic DIRNBACHER, Austria 
Anna KALLIO (Ms.), Finland 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Jan NORDEMANN, Chair of Special Committee, Zurich 
Matthias GOTTSCHALK, Special Committee Member, Zurich 
Sanna WOLK (Mrs.), Co-Chair of Special Committee, Zurich 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Susan ISIKO STRBA (Mrs.), Expert, Geneva 
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Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA) 
Mihàly FICSOR, Chairman, Budapest 
Jorgen Savy BLOMQVIST 
 
Centre d’administration des droits des artistes interprètes ou exécutants du GEIDANKYO 
(CPRA)/Center for Performers' Rights Administration of Geidankyo (CPRA)  
Samuel Shu MASUYAMA, Secretary-General, Tokyo 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/ 
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Ahmed Abdel LATIF, Senior Programme Manager, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Daniella ALLAM (Ms.), Junior Programme Officer, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Alessandro MARONGIU, Research Assistant, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Gerardo MUÑOZ DE COTE, IP Legal Director, Mexico, D.F. 
 
Civil Society Coalition (CSC) 
Cristiana GONZALEZ (Mrs.), Fellow, Geneva 
Samantha BOLTON (Ms.), Fellow, Geneva 
Comité “acteurs, interprètes” (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI) 
Abel Martin VILLAREJO, General Secretary, Latin Artis, Madrid 
 
Communauté economique et monetaire de l'afrique centrale/Central African Economic and 
Monetary Community (CEMAC) 
David YINGRA, Director of Communication, Bangui 
 
Computer and Communications Industry Association (CCIA) 
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva 
 
Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) 
Francis BOÉ, chargé de mission, Paris  
 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Gadi ORON, Director of Legal and Public Affairs, Neuilly-sur-Seine 
 
Conseil britannique du droit d’auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC) 
Andrew YEATES, Director, General Counsel, London 
Maureen DUFFY (Ms.), President of Honour, London 
 
Copyright Research Information Center (CRIC) 
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
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Electronic Information for Libraries (eIFL.net) 
Teresa HACKETT (Ms.), Programme Manager, Dublin 
 
European Digital Rights (EDRi) 
Ville OKSANEN, Vice Chairman, Electronic Frontier Finland, Helsinki 
 
European Network for Copyright in Support of Education and Science (ENCES) 
Rainer KUHLEN, Department of Computer and Information Science, University of Konstanz, 
Konstanz 
Karin LUDEWIG 
 
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 associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Winston TABB, Dean of University Libraries and Museums, Johns Hopkins University, 
United States of America 
Victoria OWEN (Ms.), Head, Canadian Library Association (CLA), University of Toronto, Toronto 
Stuart HAMILTON, Senior Policy Advisor, IFLA, The Hauge  
Barbara STRATTON (Ms.), Secretary, Libraries and Archives, Copyright Alliance, London 
Paul WHITNEY, Governing Board, Canadian Library Association, Vancouver 
Simonenetta VEZZOSO, Professor, Trento University, Rome 
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 associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER, Expert, Head of Policy, London 
Richard L. MOXON, Paris 
Akim MOGAJI, Paris 
 
Fédération internationale de la vidéo/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
Alessandra SILVESTRO (Mrs.), Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI) 
David CARSON, Executive Vice-President, Global Legal Policy, London 
Gilda GONZALEZ CARMONA (Ms.), Executive President, AMPROFON Mexico D.F. 
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM) 
Benoît MACHUEL, secrétaire général, Paris 
  



SCCR/25/3 Prov. 
Annex 
19 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)   
Olav STOKKMO, Chief Executive Officer, Brussels 
Anita HUSS (Ms.), General Counsel and Deputy Secretary General, Brussels 
Rainer JUST, President, Brussels 
 
German Library Association 
Armin TALKE, Specialist for Law, Berlin 
 
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM)/ 
International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) 
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Legal Counsel, Basel 
André MYBURGH, Basel 
Damian SCHAI, Basel 
 
Inclusive Planet Foundation 
Rahul Jacob CHERIAN, Representative, Kochi, India 
 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTDS) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Geneva 
Daniella ALLAM (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva 
Alessandro MARONGUI, Programme Assistant, Geneva 
 
International Council on Archives (ICA) 
Tim PADFIELD, Information Policy Consultant, Surrey, United Kingdom 
 
Internet Society (ISOC) 
Konstantinos KOMITIS, Public Advisor, Geneva 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
James LOVE, Director, Washington, D.CThiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, 
Geneva 
 
Latin American Anti-Piracy and Intellectual Property Consulting 
Francisco ESCUTIA, Executive Director, Miami 
 
Library Copyright Alliance (LCA) 
Jonathan BAND, Technology Law and Policy, Washington, D.C. 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Theodore SHAPIRO, Legal Advisor, Brussels 
Federico De la GARZA, Managing Director, Mexico 
David FARES, Nyon 
Bradley SILVER, Attorney, New York 
Maren CHRISTENSEN (Ms.), Executive Vice President and General Counsel, California 
 
National Federation of the Blind (NFB) 
Scott LABARRE, Legal Advisor, Colorado, United States of America 
Lisa BONDERSON (Ms.), United States of America 
 
North American Broadcasters Association (NABA) 
Cristina Amado PINTO (Ms.), Intellectual Property Attorney, Videoserpel Ltd., Grupo Televisa, 
Zug 
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Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
Bárbara MARTÍN MUÑOZ, Head, Technical Office for European Affairs, Madrid 
Francisco Javier MARTÍNEZ CALVO, Technical Advisor, Madrid 
 
Royal National Institute of Blind People (RNIB) 
Dan PESCOD, Manager, RNIB European, International and Accessibility Campaigns, London 
 
Software and Information Industry Association (SIIA) 
Eric MASSANT, Senior Director, Government and Industry Affairs for Reed Elsevier,  
Washington, D.C. 
 
South African Broadcasting Corporation (SABC) 
David Lambert MATHE, Manager, Johannesburg 
 
South African National Council for the Blind (SANCB) 
Thomas ONGOLO, Programme Manager, Secretariat of the African Decade for Persons with 
Disabilities, Pretoria 
 
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) 
Mitsushi KIKUCHI, Patent Attorney, Head, Intellectual Property, TV Asahi Corporation, Tokyo 
Hiroki MAEKAWA, Intellectual Properties and Copyrights Programming and Production 
Department, Fuji Television Network, Inc, Tokyo 
 
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) 
David HAMMERSTEIN, Advocate, Brussels 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Yoshinori NAITO, Senior Manager, Copyright and Contracts Division, Tokyo 
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)    
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property Department, Geneva 
Peter Cyriel GEOTHALS, Judicial Counsellor, Geneva 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)   
Young Suk CHI, President, Geneva 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
Jacqueline THOMAS (Ms.), Deputy Secretary General, Legal Counsel, Geneva 
Allan ADLER, Vice President, Legal and Government Affairs, APA, Washington, D.C. 
Simon JUDEN, Delegate, Geneva 
Kamolpaj TOSINTHITI (Ms.), Delegate, Geneva 
Benjamin KING, News Corporation, Geneva 
 
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 (Ms.), 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 
Judith FRIEND (Mrs.), Special Projects Consultant, Sightsavers International WBU Global Right 
to Read Campaign Team Support Member, Sussex  



SCCR/25/3 Prov. 
Annex 
21 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:    Darlington MWAPE (Zambie/Zambia) 
 
Vice-président/Vice-Chair:   Alexandra GRAZIOLl (Mrs.) (Suisse/Switzerland)  
 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mrs.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
VI. BUREAU INTERNATIONALE 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 
 
Michele WOODS (Mme/Mrs.), directrice, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des 
industries de la création /Director, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
 
Carole CROELLA (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la 
culture et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and 
Creative Industries Sector  
 
Geidy LUNG (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture 
et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative 
Industries Sector  
 
Victor VÁZQUEZ LÓPEZ, conseiller juridique principal, Division du droit d’auteur, Secteur de la 
culture et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and 
Creative Industries Sector 
 
Paolo LANTERI, juriste adjoint, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries 
de la création/Assistant Legal Officer, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
 
Carlos Alberto CASTRO, consultant, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des 
industries de la création/Consultant, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries 
Sector 
 

 

  [هناية املرفق والوثيقة]

  


