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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  تقرير عن عمل اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 ألمانة امن إعداد

يات  .1 تاسعة واألربعني  سةل الاجامتعات ا نذ  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مرتني  نة ادلامئة ا متعت ا مجلعا ل سل ن مللج ملع ج
مترب  بو يف  سبادلول األعضاء يف الو رشين اليت عقدت يف األايم من 2011ي ثة وا ثا تحديد يف دورهتا ا لع، واب ل ل  25 إىل 21ل

سمرب 2 نومفرب و29 و28و رشين اليت عقدت من 2011ي د  .2012ل يويو 25 إىل 16لع، ودورهتا الرابعة وا

مترب إىل 26ويف الفرتة من  .2 توبر 5سب  بو 2011ك أ ية العامة للو ي، عقدت ا ها أحاطت  ودورهتا األربعنيمجلع علام لخال
نة بت من األمانة أن ترفع تقريرا إىل دورهتا للجابلوضع احلايل لعمل ا ئات  عن أعامل2012لعام طل، و تعلقة حبامية  نة ا ي ا مل هللج

ناءات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يدات وا بث و سـتثا ي  .تقل

سائل املذكورة أعالهو .3 تعلق اب تجدات حول وضع العمل ا ملتعرض هذه الويقة  مل سـ  .مث

بث .ألف ئات ا لحامية  هي
 

شة يف .4 نا ية اكن موضع  نولو تطورات ا تجابة  بث ا ئات ا قيذكر أن حتديث حقوق  لل سـ ل مي ج لتك ه نذ ُ نة  م لك دورات ا للج
تا حرصا ذلكل املوضوع يف 1998عام  تان  تان ا خصص، مبا فهيا ادلوراتن اخلا لل  .2007عام ص

يف يوم ُنظمت و .5 بث 2011 نومفرب 26جنيف  ئات ا شأن حامية  ية  لشاورات غري ر ي ب مس شات يف . هم نا قوسامهت ا مل
بث و ئات ا تحديث حامية  رشوع معاهدة  يإحراز تقدم حنو وضع  ل ي هل ه يديم بيل ابملعىن ا بث ا تقلئات ا لل وقد ُعرضت . لك

نة ويرد تقرير الاجامتع يف الويقة  رشين  ثة وا ثا شاورات يف ادلورة ا ثيجة ا للج ل ل لعمل  .SCCR/23/9نت

رشين و .6 رشين والرابعة وا ثة وا ثا ناء دورتهيا ا نة علام أ لعأحاطت ا لع ل ل ث ادلول املقدمني من ابالقرتاحني اجلديدين للج
يك  األعضاء، وهام يا وا نوب أفر رشوع املعاهدة املقدم من  تحديد اقرتاح  سـاب ملكل يق ج تان (م  SCCR/23/6ثيقالو
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ياابن الاقرتاح املقدم و) SCCR/24/5و تلف ). SCCR/24/3ثالويقة (لمن ا بارها  نة أيضا يف ا خمووضعت ا ت عللج
سابقة شأن يف دوراهتا ا يقات الواردة هبذا ا لالاقرتاحات وا ل  .لتعل

نة و .7 نوانه للجاتبعت ا يد  شات اليت أفضت إىل اعامتد نص و نا رشين ا ناء دورهتا الرابعة وا عأ ق مل حث ثويقة معل ملعاهدة "لع
بث ئات ا لشأن حامية  ي تجرهيا )SCCR/24/10ثالويقة " (هب نصوص  شات أخرى قامئة عىل ا نا شلك أساسا  سـ، سوف  ل ق مل ي

رشين،  سة وا نة يف دورهتا اخلا لعا م ية أخرى من األعضاءتعأية تعديالت أو مع مراعاة للج نصيقات   .ل

رشينو .8 سة وا نة يف دورهتا اخلا بث عىل جدول أعامل ا ئات ا بقى حامية  لعسوف  م للج ل ي  .هت

سق مع و .9 نة مرة أخرى الزتاهما مبواصةل العمل بهنج قامئ عىل اإلشارات،  تأكدت ا ية العامة والية يللج ، 2007لعام مجلعا
ئات  تحديث حامية  يحنو إعداد معاهدة دوية  ل يديهل بيل ابملعىن ا بث ا ئات ا بث و تقلا ل ي لل نة عىل رفع اتفقت كام . لكه للجا

يه  توصل إىل نص ميكن من اختاذ قرار حول ما إذا اكن جيب تو ها  نة  بو بأن تواصل ا ية العامة للو ية إىل ا جتو ِّمعل لل للج ي مجلع ص
 .2014ادلعوة لعقد مؤمتر دبلومايس يف 

ناءات .ابء يدات والا تثا سـي  لتق

يدات  ناءات للتقيا برص معايقاألشخاص  فائدةسـتثوالا بوعاتالعاجزين عن األشخاص /لا  ملطقراءة ا

نة  .10 للجيذكر أن ا سأةل  عىلاتفقت ُ  فائدةحق املؤلف واحلقوق اجملاورة لعىل سـتثناءات الاتقييدات ولاممعاجلة 
برصاألشخاص  بات ودور احملفوظااألشخاص /لمعايق ا بوعات، وا تالعاجزين عن قراءة ا تعلمي، ملكملط واألشخاص ذوي لت، وا

ناءات . اإلعاقات األخرى يدات والا سـتثوقد نوقش موضوع ا رشة اليت لتقي ية  ثا نة بدءا من ادلورة ا عيف لك دورة عادية  ن ل للج
 .وحىت اآلن 2004عقدت يف نومفرب 

نة علام و .11 ناء للجأحاطت ا رشين ثأ ثة وا ثا لعدورهتا ا ل يدات"ل شأن ا يابقرتاح الريس لصك دويل  لتقب ناءات ئ سـتث والا
بوعاتلفائدة األشخاص   ).SCCR/22/16ثالويقة " (ملطالعاجزين عن قراءة ا

نصوص اليت و .12 يارات القامئة عىل ا يقات وا تلف ا نادا إىل هذا الاقرتاح، ومع مراعاة  لا خل تعل لخم الوفود، تقدمت هبا ست
نة  متدت ا للجا ناءات لفائد"ع يدات والا شأن ا سـتثويقة معل حول صك دويل  ي ب برصلتقث األشخاص /لة األشخاص معايق ا

بوعات  ).SCCR/23/7ثالويقة " (ملطالعاجزين عن قراءة ا

تعلق ابلويقة املذكورة أعاله وو .13 نصوص فامي  رشين العمل القامئ عىل ا ناء دورهتا الرابعة وا نة أ ثاصلت ا ي ل ث لعللج
SCCR/23/7 نقحة ترد يف الويقة سخة  متدت  ث، وا من  .SCCR/24/9ع

نةالحظت و .14 شأن حقيقي مت إحراز تقدم ) أ: (ييل ما للجا رشوع صك قانوين  ية  تعلق ابألحاكم املوضو بفامي  ع ملي
برص و يدات املالمئة لألشخاص معايق ا ناءات وا لالا لتقي بوعات، /سـتث ناك معل و) ب(ملطأو العاجزين عن قراءة ا هما زال 

ية،  تعلق ابألحاكم املوضو عإضايف جيب إجنازه فامي  نة عىلو) ج(ي ها هممة حل للجحتمل ا يةتق عا تا سائل العالقة يف دورهتا ا لا ل . مل
بواتفقت ويف هذا الصدد،  ية العامة للو ية إىل ا تا يات ا تو نة عىل رفع ا يا مجلع ل ل ص ل  :للج

نة )أ( ية العامة لعام للجعقد اجامتع بني ادلورات  يف بني ا مجلع يف  نة، 2012جن رشين  سة وا للج وادلورة اخلا لعم
متويل، وفقا وتوفري  شاركوا يف الاجامتعصيغةلللا ية يك  نا بدلان ا تادة، للخرباء من ا ي ا ل ل بو  ، عىل أنمملع يتوىل أمانة الو ت

يد  .عحتديد املوا
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برصومواصةل  )ب( ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا لند ا ي سـتثب األشخاص العاجزين عن قراءة /لتق
بوعات  ية ملطا نة  رشين  سة وا بغيف ادلورة اخلا للج نصوصإمتام اللعم يق تقدم ملموسلعمل القامئ عىل ا  فامي فيه، حتق، أو 

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا لتعلق اب ي سـتثي بوعات/لتق  .ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

ية و )ج( نا ية العامة إىل عقد دورة ا ئأن تدعو ا سمرب سـتثمجلع نص 2012ييف د يمي ا ل  سة لتق مالصادر عن ادلورة اخلا
رش يه ادلعوة لعقد مؤمتر دبلومايس يف يلعوا تعلق مبا إذا اكن جيب تو نة، والختاذ قرار فامي  جن  ي  .2013للج

نة أحاطت و .15 نصة أحصاب املصاحلاب"علام للجا ملتقرير املرحيل اخلامس  ثت أحصاب ) SCCR/24/2ثالويقة " (ل حو
نصة أحصاب املصاحل نصة ا. ماملصاحل عىل مواصةل معل  توىل إدارة هذه ا ملو ناير ي نذ  بو  يملدير العام للو  .2009مي

بات ودور احملفوظات ناءات لفائدة ا يدات والا تا ت ملكي ثتق سـ  ل

ثة  .16 ثا ناء دورهتا ا نة علام أ بات ودور احملفوظات، أحاطت ا ناءات لفائدة ا يدات والا سأةل ا تعلق  لفامي  ل ث للج ت ي مب ملكي سـتثتق ل
ثالث واثئق جديدة، يه رشين  بوا شأن ا: "لع رشبجدوى وضع معاهدة  بات ودور ا ناءات لفائدة ا لنيدات والا ت ملكي سـتثتق : ل

بات ومعاهدها يات ا ية من إعداد الاحتاد ادلويل  تويقة معلومات أسا مجلع سـ  واجمللس ادلويل للمحفوظات (IFLA) ملكث
(ICA) بات ية  سة املعلومات اإللكرتو تومؤ ن سة إنوفاريت (EIFL) للمكس  املقدمة من الربازيل "(Innovarte) سومؤ

يقة ؛ و)SCCR/23/3ثويقة ال( بات ودور احملفوظات"ثو يدات لفائدة ا ناءات وا شأن الا بادئ  تاألهداف وا ي ب ملكمل لتق " سـتث
ية تحدة األمر يكاملقدمة من الوالايت ا يقة ؛ و)SCCR/23/4ثالويقة  (مل ناءات لفائدة "ثو يدات والا شأن ا سـتثاقرتاح  ي لتقب

بات ودور احملفوظات  ).SCCR/23/5ثالويقة ( وإكوادور وأوروغواي املقدمة من الربازيل" ملكتا

شأن و .17 ية اليت وضوعات املبأعدت األمانة مجموعة من الاقرتاحات  نة، وذكل من األحاكم ملعنا اخلاصة للجحددهتا ا
بات ودور احملفوظات يف  يدات لفائدة األشخاص املعاقني "ملكتاب ناءات وا شأن الا بو  يرشوع معاهدة الو ب لتقي سـتث م

تعل سات ا لومؤ بات ودور احملفوظاتومي س بحث وا تا ية " ملكل بدلان األفر ته مجموعة ا يقاذلي اقرت  ،)SCCR/22/12ثالويقة (لح
تني املذكورتني أعاله  يقات الوفودSCCR/23/5 وSCCR/23/4ثيقوالو  .تعل، و

يه وقد شلك .18 ية أو غريها اليت أرسفلك ذكل، مبا  ية القانوية أو ا يحات اإلضا يقات أو ا نص ا ن تصح لتعل ل لهتا الوفود إىل فل
بو،  تة يأمانة الو قويقة معل مؤ رشين ث ناء دورهتا الرابعة وا نة أ متدهتا ا لعا ث للج توي "عنوان ب وSCCR/23/8برمق ع حتويقة معل  ث

ية  يقات واقرتاحات  نصعىل  ناءات ) أي شلك اكنيف (لتوصل إىل صك قانوين دويل مالمئ لتعل يدات والا سـتثشأن ا ي لتقب
بات ودور  تعلق هبذه  ".احملفوظاتملكتلفائدة ا نصوص فامي  بل القامئ عىل ا شلك هذه الويقة أساس العمل ا يوسوف  ل ث ملقت

رشين سة وا نة يف دورهتا اخلا تضطلع به ا سأةل، واذلي  لعا م للج سـ  .مل

توصل إىلو .19 شة للعمل عىل ا نا نة ا بو بأن تواصل ا ية العامة للو نة عىل أن تويص ا لاتفقت ا ق مل للج ي مجلع  صك قانوين للج
شرتكة أو معاهدة أو أي شلك آخريج  منوذيف شلك قانونسواء (أو أكرث واحد مالمئ دويل  ية  مأو تو هبدف تقدمي ، )ص

نة  ثا ية العامة حبلول ادلورة ا بات ودور احملفوظات إىل ا ناءات لفائدة ا يدات والا شأن ا يات  متو لث مجلع ت ي ب ملكص سـتتق ل
رشين  .للجنة لعوا

سات ناءات لفائدة مؤ يدات والا سا ت ثي سـ بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرىلتق تعلمي وا ل ا  ل

بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى،  .20 تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات والا سائل ا تعلق  لفامي  ل س ي مب سـتثي لتق
رشين  نة علام يف دورهتا الرابعة وا لعأحاطت ا تني اجلديدتنيللج تعلمي": ثيقابلو تعلقة اب ناءات ا يدات والا لا مل سـتثي املقدمة ، "لتق

يقة ، و)SCCR/24/6ثالويقة (من إكوادور وبريو وأوروغواي  يدات "ثو شأن ا ئات موضوعات  يرشوع مواد و لتقب ف م
بحث تدريس وا تعلمي وا سات ا ناءات عىل حق املؤلف لفائدة مؤ لوالا ل ل س ثالويقة (، املقدمة من الربازيل "سـتث
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SCCR/24/7( شأن ، ابإلضافة إىل يدات لفائدة مرشوع معا"باألحاكم احملدثة  ناءات وا شأن الا بو  يهدة الو ب لتقي سـتث
تعلمي  سات ا لاألشخاص املعاقني ومؤ بات ودور احملفوظاتوس بحث وا تا ية ، "ملكل بدلان األفر يقاملقدم من مجموعة ا ثالويقة (ل

SCCR/22/12.( 

تة مجموعة من و .21 قأعدت األمانة كويقة معل مؤ ية عىل املوضث يقات ا ية وا نصالاقرتاحات ا تعل لنص ل وعات املذكورة أعاله ل
نظمي الويقة، . واليت اقرتهحا األعضاء ية  شأن  بري يف اآلراء  نة وجود تفاوت  ثوالحظت ا ت ب ك تعلق وخاصة كيفللج ربط بيفامي 

يقات  يةولتعلا يلكهتا بطريقة مماثةل للويقة . لنصالاقرتاحات ا نة عىل أن الويقة جيب أن تعاد  ثواتفقت ا ه ث  SCCR/23/8للج
يدات يشأن ا يقات لتقب بات ودور احملفوظات، مع فصل ا ناءات لفائدة ا تعل والا لت ملك ية حتت لك والاقرتاحات سـتث لنصا

 .موضوع

شلك هذه اجملموعة وو .22 نوان تسوف  نة حتمل  عيقة من واثئق ا للج تة ثويقة معل "ث توصل إىل صك قمؤ لمن أجل ا
ناءات لفائ) أي شلك اكنيف (قانوين دويل مالمئ  يدات والا سـتثشأن ا ي تعلمي دة لتقب سات ا لمؤ تدريس س بحث لوا لوا

ية يقات واقرتاحات  توي عىل  نصواألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى،  تعل ندما يمت ). .SCCR/24/8 Provثالويقة ( "حت عو
نارص  تضطلع به ،ثويقةهذه العالاتفاق عىل  نصوص واذلي  بل القامئ عىل ا نارص أساس العمل ا سـ سوف شلك هذه ا ل لع ملقت

نة يف دورهتا رشينللجا سة وا لع اخلا  .م

نة عىل أن تويص و .23 توصل إىل صك قانوين للجاتفقت ا شة للعمل عىل ا نا نة ا بو بأن تواصل ا ية العامة للو لا ق مل للج ي مجلع
شرتكة أو معاهدة أو أي شلك آخريف شلك قانون منوذيجسواء اكن (دويل مالمئ أو أكرث  ية  م أو تو رفع ، هبدف )ص

ناء يدات والا شأن ا يات  سـتثتو ي ب تعلمي لتقص سات ا لات لفائدة مؤ تدريس س بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى لوا لوا
نة ثالثني  ية العامة حبلول ادلورة ا للجإىل ا ل  .مجلع

نةو .24 رشين  سة وا ناءات عىل جدول أعامل ادلورة اخلا يدات والا سأةل ا بقى  للجسوف  م ي م لعت سـتث  .لتق

ية .جمي يات جدول أعامل ا يذ تو هام يف  مناإل لتص نف  تس

بو لعام إحلاق .25 ية العامة للو يا بقرار ا شأن 2010مجلع نوية "ب  تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه ج
ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  منوصفا إل ن ص لتل ملع نف رشوع تقرير "تس تخرجة من  نقل فامي ييل اإلعالانت ا م،  سـ ملن

رشين  لالاجامتع الرابع وا  ):SCCR/24/11ثويقة ال(لجنة لع

ند " هام 8لبا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةس إ نة ادلامئة ا نا يةملعللج ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا من يف  ن ص لتل ملع  تنف

يع جماالت " تقدم احملرز يف  ية معراب عن رضاه عن ا مجحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا ل نة لتمن ناء للجا ثأ
ناءاتادلورة، ال سـامي يدات والا تقدم اذلي حتقق يف جدول أعامل ا سـتث ا ي بار برانمج وقال إن من املم. لتقل عتكن ا

يات امخلس  تو يذ ا نة يف  هامات ا رشين واحدا من أمه إ نة يف دورهتا احلادية وا متدته ا صالعمل اذلي ا ل للج نفللج تس لع ع
ية نة إن و ،لتمنواألربعني جلدول أعامل ا لصحسري عىل الطريق اللجا ئات األخرى منوذجا ت تخذها ا بغي أن  ييح و لهت ين

ية يات جدول أعامل ا ئة ابء من تو ناية اليت أويت  يق وا ية ا يذ آ يث  منتذى به من  ص ل لع سـ ل لتحي للف نف لتنح ترب أن . ت عوا
ية، ألنه يعطي والية لوضع القواعد واملعا يات جدول أعامل ا ية يف تعممي تو هاما ابلغ األ ثل إ منبرانمج العمل  ص مه لتمي يري س

ية  ية الفكرية بطريقة  توازن يف نظام ا هامات املقدمة من أجل تعزيز ا ية واإل ياجات ا بان ا معلتأخذ يف ا ل من ت مللكسـ س لت ح حل
ية وقال إن . جدا ية؛ وتربز لتمنمجموعة جدول أعامل ا ية اإلبدا ثقا ية ا يات ا يع  عمية حق املؤلف يف  ل من معل فشج لت ت يه ق

توازن الالزم يف عرتف يف نفس الوقت ابحلاجة إىل وضع ت يق ا ية، هبدف  ناءات يف اجملاالت الر ليدات وا سـ حتقي ئيث سـت تق
ثقافة،  ساكن إىل املعارف وا با عىل نفاذ القطاعات احملرومة من ا ية الفكرية لضامن عدم تأثري تكل احلقوق  لنظام ا ل سل مللك
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ية نا بدلان ا مخاصة يف ا ل تقدم احملرز . ل ناء ادلورة حنو إبرام معاهدة لصاحل لوأعرب الوفد عن تفاؤل اجملموعة إزاء ا ثأ
نفس امحلاس والالزتام يف مفاوضات حول الصكوك ادلوية  تعداد اجملموعة لدلخول  برص، وا لاألشخاص معايق ا ب سـ ل

يع أنواع اإلعاقة بحث، واألشخاص اذلين يعانون من  تدريس وا سات ا بات ودور احملفوظات، ومؤ تعلقة اب مجا ل ل س ت . ملكمل
تطلب فهذه اجملاالت أيضا تاجئ فعاةل وملموسةيف رأي اجملموعة ت  نيق  ية قال إن مجموعة و. حتق بأن تؤمن لتمنجدول أعامل ا

يس  تصادية،  ية والا ثقا ية ا يدين تلعب دورا همام يف تعزيز ا ناءات املالمئة لفائدة هؤالء ا يدات والا لا ق ف تف لث من لتي سـ ملتق سـتل
يع ادلول األعضاء سب، بل أيضا  ية  نا مجلبدلان ا حف ل بوملل تخلصة من هذه املفاوضات أن . ي يف الو ملسـومن أمه العرب ا

توازن والعداةل سم اب تاجئ املرتبة عىل وجود نظام حلق املؤلف  يدوا من ا بو ميكن أن  للك أعضاء الو ت ت ن يي لسـ تف نت . ي ثوأ
بث ئات ا بذوةل من أجل إبرام معاهدة محلاية  هود ا لاجملموعة أيضا عىل ا ي همل يام تقدم وال يُأحرز  ، إذجل تعني ا لقزال  ي
بو لعام  ية العامة للو سائل جوهرية، مع مراعاة والية ا يبعمل إضايف يف  مجلع ية2007م تعلق . لتمن وجدول أعامل ا يوفامي 

شاورات غري ّشدد ابإلجراءات،  شلك رمسي، عىل الرمغ من احلاجة أيضا إىل ا شات  نا ملعىل احلاجة إىل إجراء ا ب ق مل
ية ية ِّإن اجملموعة تذكقال ويف هذا الصدد، . مسالر تو صر اب شلك رمسي وغري 44ل شاور  ناول احلاجة إىل ا ب اليت  لت تت

ية شفا شمول وا سم اب فرمسي عىل حنو  ل ل ية، أجريت تكل ادلورة قد أعامل  ونظرا إىل أن ،يت ترى مسأساسا بطريقة غري ر
شات داخل ااجملموعة  نا ند إجراء ا ية  تو لرضورة مراعاة هذه ا ق مل ع ص جناح مؤمتر بكني  أن وأشار إىل. لجنةل

برصي،  سمعي ا شأن األداء ا لادلبلومايس، واذلي أسفر عن معاهدة جديدة  ل مثرة يرجع ب هود ا ناءة وا شاركة ا ملإىل ا جل ب لمل
يات جدول أعامل . مجليع ادلول األعضاء ية تو شري إىل أ باجة املعاهدة   صوشعر اجملموعة ابلرضا إلدراج فقرة يف د مه ت ي ت

متدهت ية اليت ا عا ية العامة يف لتمن تضمن أول صك دويل يوضع بعد اعامتد . 2007مجلعا ا ية مباكن أن  يفقد اكن من األ مه
ية هذه اإلشارة يات جدول أعامل ا منتو سقة متاما . لتص بل  بو يف ا تكام أعربت عن األمل يف أن جتيء صكوك الو مي تقسـ مل

ية، ال سـامي تكل ا يات امخلس واألربعني جلدول أعامل ا تو منمع ا ص ئة ابءلتل  .لفملقدمة من ا

ية--مجهورية (إيران وأيد وفد " ية)م اإلسال يان اذلي أدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا من ا لتب . ل
بارشة  تصل  ية  بو  يات امخلس واألربعني جلدول أعامل الو تو نة، كام أن ا ثل لب معل ا ية  مفاألهداف اإلمنا ت من ي ص ل للج مت للتئ

تواصةل ون تهودها ا مل نةوأعرب الوفد . درج فهيا  فعالجب هود ا لمثيعن سعادته إذ يرى ا تلف جل بارها  نة تأخذ يف ا خم  ت عللج
ئة ابء نحو احملدد يف ا ية، خاصة يف جمال وضع القواعد واملعايري عىل ا يات جدول أعامل ا لفتو ل من ثل ،لتص مت وميكن أن 

يع اجلوانب ذ تعلقة بوضع القواعد واملعايري  بو ا شطة الو مجلأ مل ي يدات، أي األشخاص ن ناءات وا لتقيات الصةل ابال سـتث
ية لدلول األعضاء،  تعلمي واألحباث، دعام لألهداف اإلمنا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ برص وا ئمعايق ا ل س ت ملكل

ية فهيا بارشة اب ها صالت  لتمنوميكن أن تكون  م نة بإعداد إطار عام وشامل يف . ل للجوذلكل، فإن الوفد رحب ابلزتام ا
رشينخطة  تفق علهيا يف دورهتا احلادية وا لعها ا مل بغي ،معل تاجئ يف رأيه ين و سري عىل هذا الهنج للوصول إىل  نمواصةل ا ل

يع اجملاالت سأةل . مجملموسة يف  برية عىل  ية  بة إىل اإلبداع، علق الوفد أ ية حق املؤلف اب سلمي بأ مومع ا ك مه سـ مه لنت ل
شلك عىل تقييدات لاسـتثناءات والا هم  بحق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت تلعب دورا ابرزا يف دمع الصاحل العام و تس

ية يق األهداف اإلمنا ئبري يف  توازن الالزم يف أنظمة ،حتقك يق ا ساعد احلكومات يف  يدات  ناءات وا ل فاال ت حتقي لتقث سـت
ية الفكرية دلهيا لضامن عدم تأثري هذه األهداف عىل نفاذ شعوهبا إىل ال ياق، علق . عمل واملعارفمللكا لسـويف هذا ا

برص ناءات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات مبن فهيم معايق ا يدات والا برية عىل ا ية  لالوفد أ ي ك سـتثمه والزتم بإعداد . لتق
يق  شموةل حبق املؤلف، وأعرب عن سعادته  نفات ا تدام إىل ا شلك  لتحقمعاهدة قوية لكفاةل نفاذ املكفوفني  مل ملص سـ مب

بري  تعلق كتقدم  نص واإلعداد لعقد املؤمتر ادلبلومايس، وأعرب عن تطلعه إىل إحراز تقدم مماثل فامي  ييف إعداد ا ل
نة نحو اجململ يف برانمج معل ا تعلمي واألحباث عىل ا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ للجاب ل ل س وأعرب عن أمهل . ملكت

ية، يات جدول أعامل ا شلك اكمل تو بان  منيف أن تؤخذ يف ا ص ب لتسـ تعلقة بوضع القواعد واملعايري يف حل مل ال سـامي تكل ا
نة تلفة يف تكل ا شأن املعاهدات ا تفاوض  ند ا ئة ابء،  للجا خمل ب ل ع بث اإلذاعيو. لف تطرد قائال إن ا لا دورا يؤدي  أيضا سـ

ية نا بدلان ا بدلان، ال سـامي يف ا يع ا تصادية  يف  ية والا ثقا ية وا ية الاجامت مهمام يف ا ق لف ل ل مج ل ع ئات  حفامية،لتمن هي حقوق 
برصية  ية ا تجاهتا ا تلفزيوية و ها ا ية عىل الاعامتد عىل برا نا بدلان ا ئات يف ا ساعد هذه ا بث ميكن أن  لا سمع ن ن ل ل ل ي ت لل مه جم م ل
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تفق  ية  ية أ تاج برامج تلفزيوية وإذا ية عىل إ نا بدلان ا ناعة يف ا ساعد ا ية، وهو ما ميكن أن  ية أو ا تالو صل ع ن ن ل ل لص ي حملل من ط
ية و ها ا حمللمع  يةقمي ثقا يدية وا فا ل ها القامئة يف األنظمة، لن ،لتقل تحديث حقو ناعة  ق وإذا مل يمت تقدمي ادلمع الاكيف  ب للص

بث القوية ئات ا بقاء إال  ليع ا ي ل هتط بث كام . يسـ ئات ا شأن حامية  ته يف أن املعاهدة اجلديدة  لوأعرب الوفد عن  ي هب ثق
بو لعام  ية العامة للو يتقرر يف ا ت2007مجلع ثل هنجا  م  ية سـمت ناعة العا ثقايف يف هذه ا نوع ا ساعدة يف تعزيز ا ملوازان  لص ل ت لللم

همة تفادة من . ملا ساعدهتا يف الا ية  نا بدلان ا ية يف ا ساعدة ا تعلقة اب شطهتا ا سني أ سـودعا الوفد األمانة إىل  مل ل ل ن مل مل ن محت لتق
تعدي ناءات املالمئة من أجل الصاحل العام، مبا يف ذكل إدخال ا يدات والا لا سـتثي يةلتق يهنا الو طنالت املالمئة عىل قوا . ن

يدات  ية ا رشوعات ألفضل املامرسات يف جمال فعا ية الفكرية اقرتاح  ية وا ية اب نة ا يكام طلب من ا ل من ن لتقللج م مللك لت ملع
ناءات يدات والا تفادة من ا سني قدرة ادلول األعضاء عىل الا ية  ية  نا بدلان ا ناءات يف ا ثوالا م تث سـت يسـ سـ حت بغ ل  .لتقل

يع اجملاالت وحتدث وفد" ية يف  يات جدول أعامل ا يذ وتعممي تو ية فذكر أن  بدلان األفر مج مرص ابمس مجموعة ا من ص لتل نف تيق
ية كربى بو هلام أ مهيف الو ية . ي نود املوضو نة أحرزت تقدما ملموسا يف العام املايض يف معاجلهتا  عوأشار إىل أن ا ب للللج

يدات والا ية، مبا يف ذكل ا ثالثة الر سـتثا ي سـ لتقل بثيئ ئات ا برصي، وحامية  سمعي ا لناءات، واألداء ا ي ل وأعرب . هل
تعلق  ية، ال سـامي فامي  بادئ جدول أعامل ا ها  نة تواصل الاسرتشاد يف  يالوفد عن سعادته إذ يرى أن ا من مب لتللج معل

تاكر واإلبداع واملكل العام ووضع القواعد واملعايري سمعي اقال إن و. بابال شأن األداء ا لمعاهدة بكني  ل اكنت برصي ب
ياته  ية تو ية وقد اعرتفت هذه املعاهدة رصاحة بأ بو  صأول معاهدة يمت إبراهما بعد اعامتد جدول أعامل الو مه من للتي

بو تجزأ من معل الو بارها جزءا ال  ياب ي يدات حق املؤلف تقدما، ال ،عت ناءات و تعلقة اب هد املفاوضات ا ي كام  تقمل ثت سـتش
شأن تعلق بإبرام معاهدة  بسـامي فامي  برصي يان الاحتاد . ل األشخاص معايق ا يده  بويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن تأ لي

يث تكون ،العاملي للمكفوفني ية  يات جدول أعامل ا تو ها وفقا  نة  ية ابلغة أن تواصل ا حب واكن مما هل أ من ص ل للج لتمه معل
يه األعضاء، ومرا تعلقة بوضع القواعد واملعايري شامةل، وقامئة عىل تو شطة ا جاأل مل ية، ن تلفة  توايت ا منية  خمل سـ للتع للم

بو يادية الو بدأ  ية مع  يو حشـ م نظام ادلويل حلق املؤلف قال إن و. ممت ياسات العامة يسامه لا يق أهداف هممة  للسـيف  حتق
ية  تو تحدة وفقا  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا ثال، خاصة دلمع األهداف اإلمنا تعلمي  صاك لل مل مل ئ مل ، وكذكل احملافظة 22م

برص إىل املعلومات واملعارفعىل حق يث نفاذ األشخاص معايق ا سان من  لوق اإل نظام ،حن ل وأمه من ذكل لكه أن ا
بات ودور احملفوظات ها من خالل دمع دور ا ية ومعار سا هم يف احملافظة عىل تراث اإل تادلويل حلق املؤلف  ن ملكن في . س

سرتشد يف  بغي أن  نة  ية أن ا بدلان األفر توترى مجموعة ا للج نل ية ييق تو بل اب صها ا ل ملق بو يف 21معل ي يك تكفل دخول الو
يه  ية قامئة عىل تو تعلق بوضع القواعد واملعايري من خالل  شطة  بل أي أ توازنة  توحة و ية  جشاورات غري ر ق م معلمف ت ن مس م

ية نا بدلان ا شاركة اخلرباء من ادلول األعضاء، ال سـامي ا يع عىل  ماألعضاء، مع ا ل ل م نبغي ي وابإلضافة إىل ذكل، ،لتشج
تصادية  نوية والا يح بني حامية احلقوق ا توازن ا يق ا سعي إىل  ها امجلاعي هو ا قأن يظل هد حتق ملعف لصح ل للمؤلفني ل

تقدم وترامك املعارف شامةل وا رشية ا ية ا هم يف ا يث  نفاهتم  نفاذ إىل  تكرين واحلاجة إىل ا بدعني وا لوا ل من حب مص ل ب لبمل لت تس  .مل

يانني الذل" يا ا نوب أفر لبوأيد وفد  يق ية ووفد الربازيل ابمس مجموعة ج بدلان األفر يقين ألقاهام وفد مرص ابمس مجموعة ا ل
ية يع . لتمنجدول أعامل ا ية، وتويل اهامتما  بو  برية عىل جدول أعامل الو ية  يا تعلق أ نوب أفر شجوذكر أن  من ي ك لتمه للت يق ج

بو شطة الو يع أعامل أ ية يف  يات جدول أعامل ا يتعممي تو ن مج من نة إبالغ وأعرب الوف. لتص للجد عن سعادته العزتام ا
ية يذ جدول أعامل ا هاهما يف  ية عن إ ثا ية العامة للمرة ا منا ن ل لتمجلع نف ندا دامئا ،تس سأةل  بار هذه ا يهل ال ب غري أنه أكد  مل ت عتفض

ية العامة سابقة عىل ا نة ا مجلعيف جدول األعامل يف دورات ا ل نة و. للج شطة لوضع للجالحظ أن ا يا يف أ نشارك حا ل ت
بحث، ال تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات، ومؤ ناءات لفائدة ا يدات والا تعلق اب لقواعد واملعايري  ل س ت ي ملكت سـتثتق ل

بث ئات ا برص، وكذكل حامية  لواألشخاص معايق ا ي شأن وضع . هل ئة ابء  يات ا يذ تو ية عىل  بويعلق الوفد أ ص لفمه تنف
نة، وبصفة خاصة ا تعلقة بعمل ا ملالقواعد واملعايري ا للج ية مل تو صبادئ الواردة يف ا نة إذ  ،15ل نظر يف معل ا للجبغى ا ل ين

ية أوسع نطاقا ناءات يف إطار جدول أعامل دويل  يدات والا تعلق اب منا ي للتمل سـتث يت ثالثة أعوام عىل موعد ،لتق بق وقد 
متل اذلي ميكن أن تقوم  نة أن يوحض ادلور ا ية، وميكن لعمل ا ية لأل تعراض األهداف اإلمنا حملا للج ئ ية الفكرية لفسـ مللكبه ا
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تعلمي ية ذات الصةل اب ية لأل ليف دمع األهداف اإلمنا ها أن والحظ . لفئ يح  ست يف وضع  نة يف هذه املرحةل  لأن ا يت ي لللج
يات،  ترب أنه صتصدر تو هم عوا شأن رمغ ذكل ملمن ا توصل وفده عىل األقل إىل صك دويل ملزم قانوان  بأن  ي

ناءات يدات والا سـتثا سأةل وقال الوفد . لتقي شلك خاص يف  يا الحظت أن تقدما ملموسا قد أحرز  نوب أفر مإن  ب يق ج
برص نة . لاألشخاص معايق ا رشين  رشين والرابعة وا ثة وا ثا يا لكون ادلورتني ا نوب أفر للجوأعرب عن سعادة  ل لعل لع يق ج

يع الصكوك ناءات، وحث عىل إبرام  يدات والا بذوةل يف جمال ا هود ا تا قدما اب مجقد د ي مل ثفع سـتجل  يف أقرب وقت لتق
نة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف قال إن و. ممكن يدات 2013للجمن احلمكة أن تدعو ا شأن ا ي إلعداد معاهدة  لتقب

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا لوالا ثل . سـتث بث  ئات ا سعي إىل حامية  يا، فإن ا نوب أفر بة إىل  ميواب ل ي ل هسـ يقن ج ل
ن ية ا ية كربى يف  ية ذات أ لصرضورة و من مه تن يةط ثقا ناعة ا ية، وخاصة ا فاعة اإلبدا ل لص ية ،ع ملعن ويه تدرك أن املعاهدة ا

نة اإلشارات وأثرها الاجامتعي  تعني إجنازه للحد من وطأة قر سعى  نه  بريا، و ثل حتداي  بث  ئات ا صحبامية  ي م ك مت ل لكي ه
تصادي تصل ابمليض قدما حنو إمتام املعاهدة، وال رحب الوفدو. قالا تقدم احملرز فامي  ي اب ية ل شاورات غري الر مسسـامي ا مل

سأةل2011اليت عقدت يف نومفرب  تكل ا ياء الاهامتم  مل هبدف إ ب تفاعل مع ادلول . ح ثريا من ا تفاد الوفد  لوقد ا ك سـ
ية هام روح جدول أعامل ا سأةل  تعلق اب ية وأحصاب املصاحل اآلخرين فامي  مناألعضاء ا مل ي لتن مسـتل تعداد . ملع سـوهو عىل ا

بث يف ملواصةل العمل يف تعا ئات ا نجاح يف إبرام معاهدة حامية  لون ويق مع مجموعة من أحصاب املصاحل من أجل ا ي ل هث
بل القريب وقد أقرت .  العامتد املعاهدة2014ويرى أنه من األفضل ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف . ملسـتقا

سائل اكنت تعرقل  تطاعت بعد عقد من الزمان حل  نة ا يا بأن ا منوب أفر سـ للج يق ية حبامية ج األداء ملعناعامتد املعاهدة ا
برصي سمعي ا لا أن املعاهدة مشلت ّنوه بو. 2012نابعامتد املعاهدة يف بكني أخريا يف يويو وأعرب عن سعادة بدله . ل

توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق والصاحل العام تاجئ بكني بدأت تؤثر فعال تأثريا . لأحاكما حتقق ا نوذكر الوفد أن 
يا  نةبإجيا ها ا نا ية اليت  سائل ا للجعىل ا ت شمل قبق ناك ،ملت نة، فإن  تأكد من أن روح بكني قد أثرت فعال يف معل ا ه و للج لل

توقعة تاجئ ا نطاق وا شرتكة  ملحاجة إىل رؤية واحضة و ن لل ترب أوذلكل. لم شدة وجود برانمج ع، ا يه  بنه من املرغوب  ف
نة بل ا شأن  ية واحضة  بادئ تو للجمعل يضع  ب تقجهي تعامل مع ار إىل رضورة اسرتشاد أشو. مسـم بدأ ا لهذا الربانمج  مب

بان ها يف ا تحقا تلفة ال توايت ا ساواة، مع أخذ ا سائل عىل قدم ا سـا سـ خمل سـ مل حلمل يا عن . قمل نوب أفر يقوأعرب وفد  ج
نة عىل األولوية  ية يف جدول أعامل ا بايق وناء من أجل ضامن حصول قضااي ا شلك ا شاركة  تعداده  للجا من ب ب للم لتسـ ست

هاموالا  .تسـتحقهامتم الذلين 

ند إىل الوفود املوقرة للك من إيران " ية--مجهورية (لهوانضم وفد ا يان ) م اإلسال ها  يا يف د نوب أفر لبومرص و مع يق ج
يةمجموعة ج ية وأشار إىل أن. لتمندول أعامل ا يات جدول أعامل ا من تو ندما حققا مؤخرا لتص هم روح بكني  عجناحا ا سـتل

باجة املعاهدة اجلديدةأدرجت ادلول األعضاء  ية يف د تعلق جبدول أعامل ا يفقرة  من ية جناح . لتت مهوذكر الوفد بأ َّ
تعلمي  سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات والا نه وبني ا تحدة وربط  ية اليت حددهتا األمم ا ية لأل لاألهداف اإلمنا س ي مل ثئ ي تلف سـب لتق

بحث نظامت ا لو س. م شأن ا يده إلشارة أخرى وردت  ملكام أعرب عن تأ ب سان يف إشارة إىل ي تعلقة حبقوق اإل نائل ا مل
بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا ناءات لفائدة معايق ا يدات والا شأن ا ملطاعامتد معاهدة  ل ي سـتثب يف رأيه وجيب . لتق

سأةل يف عام  يد أو رشط ادلعوة إىل عقد املؤمتر ادلبلومايس املعين هبذه ا ملبدون أي  يدات وقال إن . 2013ق لتقيا
ن نظام ادلويل حلق املؤلفال تؤدي اءات العامة سـتثوالا بو ،لإىل أي خلل يف توازن ا ية برن ومعاهدة الو ي كام أن اتفا ق

توازن يف احلقوق ية ا يل الصويت واتفاق تربس أقرت بأ شأن األداء وا بو  لشأن حق املؤلف ومعاهدة الو مه سج ب ي يب . لت
ساواة يف هذه املعاهدات ابلغة األ مهواملعامةل عىل قدم ا تصاد . يةمل ية ا هام يف  ية اإل نة بأ قوقد ذكر الوفد ا منس مه تللج َّ

يوي نفاذ إىل املعارف أمر  متع املعرفة ألن ا حاملعرفة وتقدم  ل  .جم

نة ادلامئة فيه  األعضاء ادلولالحظ وفد الاحتاد األورويب وو" تصل اب ية  يات جدول أعامل ا للجأن بعض تو ت من لتص
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ية ال  ،ملعنا تو صسـامي ا ية مراعاة نوع من ، اليت15ل ياء أخرى، أ مه ذكرت، مضن أ شـ

نافع  يف وا تاك توازن بني ا ملا ل ل شطة وضع املعايري والقواعدل ية خاصة  ،نيف أ هذا الهنج أ مهوقد اكن  شة  عندل قنا م
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نة موضوعات جديدة  يدات ومثل ، أي شلك اكنيف صكوك  بشأهناوضع أن تمن املزمع للجيف ا ناءات لتقيا سـتثالا
يدات والا بات ودور احملفوظات أو ا سـتثلفائدة ا ي تقت تعلمي والملك سات ا لناءات لفائدة مؤ ل تلف  .بحثس خمومع وضع 

بار،  ية أيضا يف الا تتوايت ا من عسـ تصادي أشار الوفد إىل رضورة لتم بعد الاجامتعي الا ناية يف ا نة  نظر ا قأن  ل بع للج ت
ن هذه الصكوك ا متل  ملمكواألثر ا ل تقدم احملرز فيه  األعضاء ادلولأعرب الوفد عن رضا الاحتاد األورويب وو .ةحمل لإزاء ا

سابق،  نة يف العام ا ليف ا برصيللج سمعي ا شأن األداء ا تعلق بإمتام معاهدة بكني  بل لك يشء فامي  لخاصة و ل ب ي  ق
همة أشار إىل و .واعامتدها سائل ا ملبعض ا يت مل تعلبقاليت  برص ملعىل جدول األعامل، مهنا تكل ا لقة ابألشخاص معايق ا

بث ئات ا لو نة عىل أن  و.هي للجحث ا توازن وشامل لجتهتد من أجّ ويف هذا الصدد، أبدى  .ماعامتد برانمج معل 
تعداد الاكملول األعضاء ادلالاحتاد األورويب و سـيه الا تقدمي اقرتاحات ملموسة وناءةف ب   .ل

ية و" ياين مجموعة جدول أعامل ا منوأيد وفد اجلزائر  يةلتب بدلان األفر يقمجموعة ا ية  .ل ية اليت وافقت علهيا ا مجلعوقال إن اآل ل
بو من حتديد 2011يف  نت لك جلان الو ي  سن هبا الكيفية لامك ِّاليت ميكن أن  نظمة نظام تضطلع به اذلي عمل حي ملا

ية الفكرية  هوةل حصول لك ادلول األوجيعهل أكرث كفاءة ومللكا ّوحث  .عضاء علهياسيضمن توفر املعارف واملعلومات و
تقدم ابقرتاحات عىل  بو ملموسةلا شلك أفضل يف برانمج الو ية  سائل ا يدلمج  ب من بل لك يشء، فإن روح تكل  ،لتم قو

ها  يات  تو نفسا ص نا ل ية الفكريةلنظر يف ابمضاكنت تقيض  توازن  نة إلجياد نظام  للملكمعل ا م نة  ،للج للجوذلكل، فإن ا
هاما ابرزاسامهت  توصل إىل صكوك دو يف جدول أعامل اسإ لية من خالل جدول أعامل  لل ناءات لتمن شأن الا سـتثية  ب

يدات ية أخرى،  ،لتقيوا بارحومن ان يود بعني الا عتأخذت ا لق يح  .ُ سري عىل الطريق ا نة  لصحوقد رأى الوفد أن ا ت للج
شأن وضع القواعد واملعايري ئة ابء  بند احلديث عن ا ن آرائه يف اإلعالن وابإلضافة إىل ذكل، أعرب الوفد أيضا ع .لفع

ية  تو شأن ا صالصادر  ل شة جيب أن 44ب نا يث رأى أن ا ق،  مل يسري عىل حنو ح يةت شفا شمول وا فسم اب ل ل ومع ذكل،  .ت
نة لن تكون قد سامهت  ياللجرأى الوفد أن ا يا وموضو هاما ر عإ مس ها س ند اكامتل برانمج  يات إال  تو معليف روح ا ع ص  .ل
يدات لفائدة األشخاص وذلكل حث ادلول األعضاء عىل العمل معا ناءات وا شأن الا ي من أجل اعامتد معاهدة  لتقب سـتث

بحث، وأخريا، معاهدة تعىن  تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات، ومؤ برص، و لمعايق ا ل س ت  .لبثابللمكل

ية" بدلان األفر ية ومجموعة ا يان مجموعة جدول أعامل ا يا  يقوأيد وفد إندو ل من ب لتسـ تقدم احملر. ني نةلوأقر أيضا اب . للجز يف ا
يات جدول ذكر أنه و ية مباكن وضع تو يام به، فإنه من األ ناك مزيدا من العمل جيب ا صرمغ أنه من املؤكد أن  مه لقه

تاجئ بو من ا تفادة لك أعضاء الو بار لكفاةل ا ية يف الا نأعامل ا ي سـ ت لمن ع  .لت

ية و" يان مجموعة جدول أعامل ا يجرياي  منأيد وفد  ب يا يرجع ن أول قانوإللجنة وقال لتن إىل اترخيه يقن حلق املؤلف يف أفر
تد وقد  ، عام خلت100 ية11  إىلهذا القانون حلق املؤلفما تقةل يف القارة األفر ها بدلاان  يت  يق بدلا،  لك عند و .مسـبق

تطورات اليت حدثت يف العالقات ادلوية وخاصة أيضا يف القانون ادلويل حلق املؤلف،  نظر إىل ا لا ل أنه للوفد يتضح ل
تاج دامئا إىل تعديالتنظا يوم مل  ،حيم  ية مباكن أن نالحظ أن ما حتقق من إجنازات حىت ا لومن األ كن سوى يمه

برص ية مبعايق ا تعلق ابملعاهدة ا لاخلطوات األوىل يف رحةل طويةل جدا فامي  ن ياجات معايق  .ملعي تطرق إىل ا ند ا تو ل حع
برص،  شك يف أن اإلجاابت جيبليس يف نظر الوفد لا وجيب أن تكون  ، أن تكون قانوان، ال جمرد شعورللجمال 

لثافكرة الزتاما، ال جمرد  ياسة خاصةف ،يةم ية، ويس  ياسة حكو سـقانون حق املؤلف  لسـ  أمرا خموالليس فهو  ،م
سـهتلكني أو املؤلفني أو الوسطاء ملتخدمني أو ا سك بادلول األعضاء  ، وعىلللمسـ شجاعة متأن  يادة وتحىل اب لزمام ا ت لق

ية  بادئ لباألد توايت الزناهةمتضع  سـتدامة وعادةل ونفذ بأعىل  ت مسـ يجرياي أهنا قال الوفد إن و .َّم نمن دواعي خفر 
يعي قدمت  يفطبأول معاجل  تاذ  كفيف وأول أ تدريب وتعلمي املكفوفني  يف القارة، سـكف نظمة  شأت أول  لوأهنا أ من

برص يداأضاف قائال إن و .لومعايق ا ناءات وا لتقيجدول أعامل الا تارخي طويل هو ت سـتث تأكد من والزتاملانعاكس  ل اب
تجة وها معىن ياة  تام لألفراد يف  لأن نظام حق املؤلف ولك األنظمة األخرى ابلفعل تدمع الاندماج ا نح وقال إن  .مل

ية،  .2013د حان لعقد مؤمتر دبلومايس يف الوقت ق بو  تعلق جبدول أعامل الو منوفامي  ي الواحض أن رأى الوفد أن من للتي
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نظام ادلويل حلق املؤلف اذلي ال  يايس هو أن ا لالواقع القانوين والاجامتعي وا عىل يصلح للك، ال ل يصلحلسـ
 .اإلطالق

ند و" شأن ا ياانت املدىل هبا  نة أحاطت علام اب بأعلن الريس أن ا ب ب لللج ل سجل يف تقرير 8ئ َّ من جدول األعامل وأهنا  ست
نة اذلي  ية العامة للوسرتفعه للجا  ."يبومجلعإىل ا

بو مدعوة إىل .26 ية العامة للو يإن ا  :مجلع

اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف هذه  "1"
 ثالويقة؛

يع  "2" ية حبق املؤلف تشجو نة ادلامئة ا نا ملعللج
تعلق اجملاورة واحلقوق  ها ا ملعىل مواصةل  معل

سائل املذكورة يف هذه الويقة؛ ثاب  مل

نة كام ترد يفو "3" يات ا للجاملوافقة عىل تو  ص
ث من هذه الويقة فامي 23 و19 و14 و9الفقرات 

ناءات يدات والا بث وا ئات ا سـتثتعلق  ي ل ي لتقي  .هب
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