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  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية 

  ونعشروالالثانية  الدورة

 2011ن يويو 24 إىل 15من جنيف، 

مشروع معاهدة الويبو بشأن االستثناءات والتقييدات لفائدة 
املكتبات ودور  البحث و التعليم ومؤسساتاملعاقنياألشخاص 
  احملفوظات

ية بدلان األفر يقاقرتاح من مجموعة ا  ل
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 يباجةادل

تعاقدة، ملإن األطراف ا
 

نصوص علهيا يف إذ تذكر نفاذ ا يزي وتاكفؤ الفرص وا بادئ عدم ا مل  ل مت ية األمم المب ملاتفا  ؛تحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقةق

تعلمي كام أقر يف لك فرد حبق تعرتفوإذ  هد ادلل يف ا يةلعا تصادية والاجامت عويل اخلاص ابحلقوق الا  ؛ق

بري، مبا يف ذكل حرية توإذ شري ية يكفل احلق يف حرية ا يا ية وا هد ادلويل اخلاص ابحلقوق املد تع إىل أن ا سـ سـ لن ل لع
ها ها وتلقهيا و نا شـىت أ تقصاء املعلومات واألفاكر  نقلا ف ص ب بار للحدود،سـ بوعة يف ،عت دومنا ا يا أو  تا يا أو  مطسواء  ب ك  شفه

يار الفرد يةل أخرى من ا تيغة فن أو بأية و سـ  ؛خص

بارها وإذ تضع ثقافة واملعلومات والاتصال حعتيف ا تعلمي وا ل أن تاكفؤ الفرص يف ا ياسة العامةل ندرج يف ا سـق أسايس   ؛لي

ثقافة واملعلوإذ تقر تعلمي وا نفاذ إىل ا تعلق اب يع فامي  سلطات يف كفاةل تاكفؤ الفرص  ية دور ا ل بأ ل ل ي للجم ل  ؛وماتمه

بارها وإذ تضع بات وعتيف ا بحث وا تعلمي وا سات ا ت دور مؤ ل ل ثقايف والعلمي دور ملكس ية يف تعممي الرتاث ا لاحملفوظات العمو م
 ؛ وتعزيزه وصونهنورشه

ية اخلاص ابتعقد العزم عىل وإذ  يات الوجهية جلدول أعامل ا تو يذ ا سامهة يف  منا ص ل لتمل ية الفكريةتنف ية  للملكنظمة العا مل  ؛مل

بارهاوإ رشية وتعرقلاليت  العوائق عتذ تضع يف ا ية ا ب ا لمن نفاذ إىل لت بحث وا تعلمي وا لازدهار األشخاص املعاقني يف جماالت ا ل ل
 ؛ والاتصالاملعلومات

شاط يف ظل عدة وإذ تدرك ند الاضطالع  ية وتدرك أنه  بدأ األرايض اإل ن أن قانون حق املؤلف الوطين خيضع  ع مي بمل قل
يات وخدمات جديدة من شأهنا نأنظمة قانوية، فإن نولو شاط يقوض تطوير  ية هذا ا شأن رش يقني القانوين  ج عدم ا تك ّ ن ع ب لل

ياة  سن  حأن  ّ ثاألشخاص املعاقنيحت تعلمي وا نفاذ إىل ا يةل هلم  يع من ال و ل و ل لل سـ تخداهمامج يق ا سـقافة واملعلومات و  ؛يع

ناءات حق املؤلف ووإذ تقر يع نطاق ا تو ت ابلرضورة امللحة  سـتث سـ ل بات وّ تيداته لفائدة األشخاص املعاقني وا ملكي دور ق
تدريس احملفوظات  تعلمي وا لوا بحثل  ؛لوا

تحدايت والفرص وإذ تقر ياجات األشخاص الضعاف و بة ال نا توفري حلول  لل برضورة إدراج قواعد دوية جديدة  ت سـ ل حل م
تصادية والا تطورات الا قاليت تطرهحا ا يةل نولو ية وا ثقا ية وا ججامت تك لف ل  ؛ع

تعل يف، وال سـاميفني ومصلحة قاعدة أوسع من العموم برضورة احلفاظ عىل توازن بني حقوق املؤلقروإذ ت بحث ل ا لمي وا
تدريس  نفاذ إىل املعلوماتلوا  ؛لوا

تصل به من قوانني ميكن أن أن وإذ تدرك  ية اذلي خيضع هل حق املؤلف وما  يبدأ األرايض اإل قلمي تغالل م سـيق ا يع
نفات أو أشاكل األد تاج عرب احلدود ومن مث حيول دون نفاذ ملصا تعلمي العادياألشخاص املعاقني ناء أو اإل ثقافةل إىل ا  لوا

يا نولو جواملعلومات واملعارف، وال سـامي من خالل ا   اجلديدة؛تلتك

ء بأن قوانني حق املؤلف جيب أن حتقق توازان بني مصاحل العموم ومصاحل املؤلفني وسائر أحصاب احلقوق للوفاوإذ تقر 
تعمل ورش املعارف؛ يع عىل ا نابلغرض األسايس  ل  للتشج

ية وإذ تقر  باع مقاربة عا ملبرضورة ا يق الت يداته، و حتقناءات حق املؤلف و تقيث يدات هذه أدىن من مواءمة حد سـت لتقيا
ناءات  يد ادلويلسـتثوالا تدفق املعلومات لصععىل ا ساواةتدفقا فعاال ودون عوائق مبا يلزمل ضامان  يق ا مل  ية يف لتحق مل العا

نف بحلا تاكرولاذ إىل ا  ؛بث واألفاكر والا

تجزأ من أهداف نظام حق املؤلف؛توإذ شري ية حبق املؤلف هو جزء ال  نفات ا نفاذ إىل املعارف يف ا ي إىل أن ا حملم ملص  ل

تعارض مع أحاكهما؛وإذ تذكر نفاذ وال  نص عىل إبرام اتفاقات خاصة حتمك هذا ا ية برن  ت بأن اتفا ل ت  ق
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ناءات عىل حقوق مؤلفي توإذ شري يدات أو ا ية  ية برن، كفلت ادلول يف رشيعاهتا الو يا مع اتفا ث إىل أنه  سـتق ي ن ت تقشـ ط مت
ية يف حاالت خاصة  ية أو ا نفات األد نا ب تعارضلفملص تغالل العادي  مع يمبا ال  لالا تلحق رضرا بغري مربر لمصنف وال سـ

نف  ؛ملصاب

ناسب ب وإذ تقر تخدام غري ا ملأن الا نلسـ يهنا أدى إىل سـتثال ية أو عدم املواءمة  متدة يف القوانني ا يدات ا باءات وا حملل ملعي لتق
يل غري  نفاذ إىل املعارف؛مرغوبةقفرض عرا  ل أمام ا

بة ية يف املواءمة بني القوانني غوإذ حتدوها الر ناءات وتعزيزها طنالو يدات والا سـتث اخلاصة هبذه ا وضع إطار دويل بلتقي
سيمت ية برن  تيىش مع اتفا نفاذ ق بات ومراكز احملفوظات إىل األشخاص املعاقني لريا  بحث وا تعلمي وا سات ا تومؤ ل ل ملكس

ية حبق املؤلف نفات ا حملماملعارف يف ا  .ملص

 تعريف املصطلحات :1املادة 

 :هذه املعاهدة ألغراض

رس" عبارةبيقصد  سق ا ّا ي ملن شخص يعاين من إحدى اإلعاقات الواردة يف "ل يح  لأسلوب أو شلك بديل   من 18 املادة يت
يه خشص بال إعاقة نفذ إ ثلام  نف يف سالسة ورس  نفاذ إىل ا لهذه املعاهدة ا ي ي ملص  .مل

ية هممهتا ذات طابع معويم وتعمل بصفة  "احملفوظاتدور " عبارةبيقصد  حبشآت غري ر نفاتِودَممن يع أنواع ملصع  ناول  مج  تت
ية تع ثقايف،  شعوب، مبا يف ذكل الرتاث ا بغمعارف األمم وا ل بحث واملصلحة العامةل تعلمي وا يدة للرتية وا لزيز املعارف ا ل ب  .ملف

نفات  "بياانتلاقاعدة " عبارةبيقصد  نظمة  وأمصمجموعة  تقةل مربة بطريقة  مياانت أو مواد أخرى  ّ ت سـ مهنجية وميكن  وأمب
ية أو غريها نفاذ إىل لك مهنا عىل حدة بوسائل إلكرتو نا تحبمكت من الوسائل، وشلك ل يار  حم ا يع خت لصنوايهتا أو تريهبا ا ت

تع هبدون إحلاق رضر بأيةلمؤلف، الفكرية ل توايت يف حد ذاهتااتمت حقوق   .حمل هذه ا

ية "عاقةاإل" عبارةبيقصد  ية، أو انعدام القدرة اإلدرا ية أو  سدية أو  برصية أو أية إعاقة أخرى  ك اإلعاقة ا سـ عقل ج  مباحل
رسي سق  نف يف  نفاذ إىل أي  ّتطلب ا ي ن مص  .مل

ية برن "سـتئثاريةالاقوق احل" عبارةب يقصد تصارحي مبوجب اتفا نح للمؤلف وختوهل إصدار ا ثارية  ق أية حقوق ا لئ مت سـت
شأن حق املؤلفو بو  بمعاهدة الو  .ي

يع أنواع  "كتباتملا" عبارةبيقصد  ناول  نفات ابجملان  ية هممهتا ذات طابع معويم وتعمل عىل إاتحة  مجشآت غري ر مص حب تتن م
بحث واملصلحة العامةلمعارف األمم وا تعلمي وا يدة للرتية وا ية تعزيز املعارف ا ثقايف،  لشعوب، مبا يف ذكل الرتاث ا ل ب بغ  .ملفل

ّنفملا" عبارةبيقصد  ته "ص نف أديب وفين انقضت حام يا حبق املؤلف، وشمل أي  نف أديب وفين يكون  ي أي  مص ي محم مص
 .حبق املؤلف

 لالعالقة ابلصكوك ادلوية األخرى :2املادة 

ية عن الزتامات س يف هذه املعاهدة ما خيرجلي .1 تا تعاقد جتاه اآلخر مبوجب الصكوك ا للك طرف  ل  :م

ية  ) أ ( ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ناتفا ب لفملص ية برن(ق  ؛)قاتفا

نة  )ب( شأن حق املؤلف  بو  سـومعاهدة الو ب  ؛1996لي

يالت ا )ج( تجي ا ناين األداء و ية ادلوية محلاية  سجوالاتفا ن لتل م ف ية، احملررة يف روما يف ق ئات اإلذا عية و ي هن لف
توبر 26 ية روما (1961ك أ  ؛)قاتفا

نة  )د( يل الصويت  شأن األداء وا بو  سـومعاهدة الو سج ب لي  ؛1996لت

نة  )ه( تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا سـواتفاق جوانب حقوق ا ل لمل تتفق األطراف ؛)ياتفاق تربس (1994مللك
تعاقدة عىل أن هذه املعاهدة، يف ية ملا ية كام يه معرفة يف اتفا ية وا نفات األد بق مهنا عىل ا ق حدود ما  ن ب ملص لفنط ي
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تعاقدة اليت تكون بدلاان 20برن، تكون اتفاقا خاصا مبعىن املادة  بة إىل األطراف ا ية املذكورة اب مل من الاتفا لنسـ ق
ية شأ مبوجب تكل الاتفا قأعضاء يف الاحتاد ا  .ملن

يدون  :3املادة   ملسـتفا

تعاقدة األطتنص .1 يهنا عىلملراف ا يدات ن يف قوا ناءات وا لتقي الا ألشخاص فائدة ال يف هذه املعاهدة املكفوةلسـتث
بارة  شار إلهيم يف هذه املادة  بات واحملفوظات، ا بحث فضال عن ا تعلمي وا سات ا بعاملعاقني ومؤ مل ت ل ل ملكس

يدين  .ملسـتفا

شمل األ .2 تعاقدة نطاق أحاكم هذه املعاهدة  تتوسع األطراف ا شخاص اذلين يعانون من أية إعاقة أخرى ويلزهمم لمل
ندرج حتت املادة  رسا من نوع ميكن أن  سقا  يبب هذه اإلعاقة  ي ّن م نف محمي حبق 4سب نفذوا إىل أي  مص ليك  ي

يه أي خشص بال إعاقة نفذ إ ثلام  لاملؤلف  ي  .م

ها :4املادة  قيعة الالزتامات ونطا  طب

بة .1 نا تدابري ا تعاقدة ا سـمتد األطراف ا مل ل مل يذ أحاكم هذه املعاهدةتع  .لتنف 

تعاقدة تطبق .2 يةهذه مل األطراف ا نا بدلان ا ياجات اخلاصة  ية األولوايت والا ية مرا شفا ماملعاهدة  لف لل ت ع حب ً، 
تلفة و ية ا خملتوايت ا من لتسـ تعاقدةدلىم  .مل األطراف ا

يذ من  .3 تعاقدة أن ميكن ا لتنفتكفل األطراف ا ّ ناسب اختاذ اإلجراءات اليت تغطهيا هذه املعاهمل ملدة يف الوقت ا
نصفة ية، مبا يف ذكل اختاذ إجراءات رسيعة تكون عادةل و موبفعا  .ل

ناءات لفائدة األشخاص املعاقني يدات والا سـتثا  لتقي

ثارية :5املادة  ناءات عىل احلقوق الا يدات والا ئا ث تتق سـت سـ  ل

رس مندون ترصحي من ماكل حق املؤلف  يباح سق  ّإجناز  ي نفمن  من هذا نسختوفري يّرس أو ملانسق لهذا اتوفري  وأ ملص ا
تجارية  يةل، مبا يف ذكل بواسطة اإلعارة غري ا سق لفائدة األشخاص املعاقني بأية و لا سـ ية  وألن نقل اإللكرتوين بوسائل  سلكا ل

ية دون ترصحي من ماكل حق املؤلف، واختاذ  توفر أخرى خطوات وساطة أية سلكأو ال ندما  تيق هذه األهداف  ع لتحق
رشوط ليع ا يةمج تا ل ا  :ل

شاط مبوجب هذا احلمك نفاذ قانوين إىل ذكل أن  ) أ ( با يف الاضطالع  نظمة إن ر شخص أو ا ٌيكون  ن غ مل بلل
نف أو إىل  نفنسخةملصا  ؛ملص من ذكل ا

سق أن و )ب( ناقل املعلومات يف  يةل الزمة  شمل أية و نه أن  رس،  سق  نف إىل  نحيول ا ت سـ ي ي ن لملص ميك م ّ
يريات أخ نه ال يدخل  تغرس،  لكي رسا لألشخاص املعاقنيم نف  يرى غري تكل الالزمة جلعل ا  ؛مملص

تخدهما حرصا األشخاص املعاقوننسختوفر أن و )ج( نف ليك  سـ ا  ؛يملص

شاط عىل أساس غري رحبيأن و )د( ننجز ا  ؛لي

ته هذهأن و )ه( بصفيعرتف ملاكل حق املؤلف  ُ. 

تخدام :6املادة  بل األشخاص املعاقنيسـالا شخيص من  ق ا  ل

شخص ندرج يف لجيوز  شاط  ية يف إطار  ية أو ال نف بوسائل  يه  نقل إ ي معاق  ن مص ل سلكي سلك ٌ   من هذه املعاهدة،5املادة ُ
شخيص اخلاص حرصانسخة منّدون ترصحي من ماكل حق املؤلف، أن يعد  تخدامه ا نف ال ل ا سـ لويس يف هذا . ملص

تع هبا  يع أن  ناءات أخرى  يدات وا متاحلمك ما ميس أي  تط يي يسـ سـتث شخص املتق  .عينلا
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ياانت  :7املادة  يق عىل ا لكا يةلتطب  حبالر

نصوص علهيا يف  ملتاح أيضا احلقوق ا تجاري  من هذه املعاهدة5املادة ت تأجري ا سمح اب ها  ية ويوسع نطا ئات الر ل  ل ت حب لي ق لله
يةللنسخ تا رشوط ا رس، إذا توفر أي رشط من ا سق  ل يف  ل ل ي ّن  :م

شاط عىل أساس رحبي، لكن ال يكون ) أ ( ندرج يف لنإجناز ا تخدامات اليت  ت ذكل إال يف حدود تكل الا سـ
سموح هبا دون ماكفأة ملاليك حق  ثارية ا يدات العادية عىل احلقوق الا ناءات وا ملإطار الا ئي تث سـت لتقسـ

 املؤلف،

يع )ب( تو شاط عىل أساس غري رحبي  ية اب ئة ر سـأو اضطالع  ل ن حب لي نفات  نطاقه نفاذ إىل ا ملص ا لألشخاص ل
 املعاقني فقط؛

نف أو  )ج( سق مطابق أو نسخةملصأو عدم إاتحة ا رس عىل حنو معقول يف  سق  نف اليت تعد يف  ن ا ي ن ّملص م ّ
بري ميك ّمماثل إىل حد  نفاذاألشخاص املعاقنين ك يهل من ا ئة اليت ل إ ي، وتويل ا رس تلهت سق ا يوفر هذا ا ملن ل

تخدامذا هبإخطار ماكل حق املؤلف  بةماكفأة وتوفري سـالا نا سـ   . هلم

نفات بصورة معقوةل  :8املادة   ملصمعايري حتديد توفر ا

نفا نف من ا ملصند حتديد مدى إاتحة  مص يارى، يراع من هذه املعاهدة)ج( 7  إطار املادةت عىل حنو معقول يفع ن املع ا
ي تا لا  :نال

نف أو   ) أ( سعر ا سعر مماثل  ته  نف وإات سري ا تقدمة، جيب  تصادات ا بة إىل الا ملصاب ل ب ملص ي مل حسـ تق بسعر لن
تا سوق لألشخاص غري املعاقنيمأدىن مما هو   ؛لح يف ا

ته بأسعار   ) ب( نف وإات سري ا ية، جيب  نا بدلان ا بة إىل ا حواب ملصم ي ل ل تسـ يل ى يراعمعقوةللن خ فهيا تفاوت مدا
 .األشخاص املعاقني

نفات جتاراي  :9املادة  تغالل ا ملصماكفأة لقاء ا  سـ

يذ املادة  .1 تنفند  توى املاكفأة ، تكفل األطرا من هذه املعاهدة)ج(7ع تحديد  ية  تعاقدة وجود آ سـف ا ل ل بةممل نا سـا  مل
ياب اتفاق طوعي بة مبوجب املادة . غاليت تدفع ملاكل حق املؤلف يف  نا ند حتديد املاكفأة ا سـو مل من هذه  )ج(7ع

يةاملعاهدة تا بادئ ا ل، تراعى ا ل  :مل

نفات .2 تجاري العادي  يص ا للمصحيق ملاليك احلق ماكفأة تكون معقوةل عىل الرت ل نود املربطة عادة خ تعلق اب ت، فامي  ب لي
يات  نف، وفق  ها ا تخدم من أ ساكن واألغراض اليت  بدل وا تضاب ملص سـ ل مقل جل  ؛أدانه) ج (الفقرةي

بغي أن  .3 ية،  نا بدلان ا نويف ا يم ل بار  املاكفأة تأخذل رسة عتبعني الا نفات  يأيضا رضورة احلرص عىل أن تكون ا مملص
بة يراعى فهيا تفاو نا تاحة بأسعار  سـو م يل ام توايت مدا تت  ملسـخ يداتمسـ ناءات وا لتقييدين من الا ث  ؛سـتف

نصوص علهيا يف .4 شموةل ) أ ( الفقرةملوللقانون الوطين أن حيدد إذا اكنت املاكفأة ا نفات ا بة إىل ا ملسقط اب ملص سـ لنت
ناء  ؛سـتثابال

تاح .5 يل دفع املاكيو يار يف  نفات عرب احلدود ا سج أمام األشخاص اذلين يوزعون ا خل بدل واحد، إذا فأة يف تملص
ي بدلاتلاكنت اآل رشوعة ملاليك حق ،ل اخلاصة ابملاكفأة يف ا شواغل ا ناول ا يات هذه املعاهدة و مل تليب  ل تتتض مق

ية شفا يث ا فاملؤلف من  نفات اليت ذا وإ،لح يص عاملي فامي خيص ا تربت املاكفأة معقوةل إما من أجل تر ملص ا خع
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تخدام ا يص اب يا، وإما من أجل تر ملتوزع عا سـ يفاصنفات يف بدلان حمددة، خمل يص  مكويكون هذا الرت  وفق خ
تخدام تخدمني واألغراض من هذا الا بدلان وا سـا سـ  .ملل

بات  يدات لفائدة ا ناءات وا تالا ملكي لتق  احملفوظاتودور سـتث

نفات :10املادة   ملصرشاء ا

شورة قانويا إلدماهجا يف مجموع نفات  بات ودور احملفوظات رشاء وتوريد  نباح  ن مص ت مي نص للمك ياهتا يف احلاالت اليت ال 
تعاقد عىل  نفاد ادلويلملفهيا الطرف ا يع أو ستالا ية  ترياد عىل إثر أول  ب حلق الا معل نفسـ ية ا ملصأي نقل آخر   .مللك

نفات :11املادة   ملصتوفري ا

شموةل ابمحلاية مبوجب احلقوق اجمل نف أو أية مادة  سخة عن أي  بات ودور احملفوظات توفري  مباح  مص ن ت نهتا للمكي قتاورة ا
بات أو دور احملفوظات بات أو دور حمفوظات أخرى إلاتحهتا الحقا لفائدة أي  ملكتا يه عىل حنو قانوين،  تأو نفذت إ ملكل

نصفة، كام  تخدام للمامرسات ا ثل هذا الا نقل الرمقي، رشيطة أن  يةل اكنت، مبا فهيا ا تخدمني، بأية و ملمن ا سـ ت ل سـ ميسـ مل
ية  .طنحددهتا القوانني الو

يد عرب احلدود :12ادة امل ناء أو  سخ مبوجب ا نفات واملواد اليت  تخدام ا يا ن ملص تقسـ  سـتثت

نفات أو املواد  سخة عن ا بادل  سمل أو  تعاقد إرسال أو  بات ودور احملفوظات يف أرايض الطرف ا ملصباح  ن ت ت مل ت للمكي
تعاقدشموةل ابمحلاية مبوجب احلقوق اجملاورةملا نجزة قانويا يف أرايض طرف  م، ا ن نفات ومواد مل سخ  مص آخر مبا يف ذكل  ن

هذه املعاهدةمشموةل ابمحلاية مبوجب احلقوق اجملاورة  نجزة وفقا  لا  .مل

نف :13املادة  تخدام ا ملصا ية أو خاصةاتسـ  خشص ألغراض 

نهتا  .1 شموةل ابمحلاية مبوجب احلقوق اجملاورة ا نف أو أية مادة  سخ  بات ودور احملفوظات  تباح  م مص ن ت قي للمك
بات أو  يةل اكنت مبا فهيا  دور احملفوظاتملكتا هور وإاتحهتا بأية و ها إىل ا يه عىل حنو قانوين، و سـأو نفذت إ مجلل نقل

تخدام  ثل هذا الا تخدم، رشيطة أن  شخيص أو اخلاص  تخدام ا نقل الرمقي، ألغراض الا سـا ت سـ ل سـ ميل للم
ية نصفة، كام حددهتا القوانني الو نللمامرسات ا  .طمل

بات ودو .2 تخديم ا تباح  سـ ملكي نهتا مل شموةل ابمحلاية مبوجب احلقوق اجملاورة ا نف ومادة  تر احملفوظات سخ  م مص قن
بات أو دور احملفوظات يه عىل حنو قانوين، ملكتا شخيص أو اخلاص،  لأو نفذت إ تخدام ا لألغراض الا سـ

ية نصفة، كام حددهتا القوانني الو تخدام للمامرسات ا ثل هذا الا سخ، رشيطة أن  تفاظ اب نوالا مل سـ ت طن مي ل  .ح

بات واحملفوظات :14املادة   ملكتصون مواد ا

شورة عىل نطاق حمدود دون ترصحي من يباح .1 شورة أو غري  نفات  ن سخ  ن مص من نظر  املؤلف حقماكلم ل بغض ا
ها بات و وذ،نسقعن  ياجات ا ية ا تكل  ت ملكب ح  ؛احملفوظاتدور لتل

شار إلهيا يف الفقرة  .2 نف ا ملتخدم سخ ا ملص ن تعلمي لتلبي) أ(تسـ ياجات ا لة ا بحثحت  واحملافظة عىل الرتاث  العلميلوا
سب ثقايف  حفا  ؛ل

شار إلهيا يف الفقرة  .3 نفات ا ملسخ ا ملص رشية ) أ(تن ية ا يق املصلحة العامة وا تخدام غري الرحبي وهبدف  بلال من لسـ لت حتق
تعارض ذكل مع  تغالليدون أن  يةلمصنف ودون ل العادي سـالا رش عإحلاق رضر غري مربر ابملصاحل ا ؛ للمؤلف ل

يد؛وجيوز مم شاط من املوقع أو من ماكن  بعارسة هذا ا لن
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بحث :15املادة  تعلمي وا سات ا لمؤ ل  س

بحث .1 تعلمي وا سات ا لباح ملؤ ل س شورة عىل نطاق حمدود دون ترصحي من ي شورة أو غري  نفات  سخ  ن  ن مص من م
ها  ودون تعويض مايل،صاحب احلق، نظر عن  نسقبغض ا بحث العلمي ،ل تعلمي وا لألغراض ا  .ل

ملصتعد سخ ا .2 ن شار إلهيا يف الفقرة ّ تخدام غري رحبي أو) أ(ملنفات ا تخدام يربره الغرض سـال إحلاق ودون سـ ال
ية رش عرضر غري مربر ابملصاحل ا  ؛لصاحب احلق ل

ترصحي .3 لشمل هذا ا بحث و )أ( الوارد يف الفقرة ي تعلمي وا لا تعلمي عن بعدل  .لا

 شرتكةملاحاكم األ

 برامج احلاسوب :16املادة 

ت  ملنص األطراف ا تخزين ت بادل وا يل ا سامح بإماكية ا تعلق بربامج احلاسوب  يدات  ناءات و لعاقدة عىل ا ت شغ ن لل ت ملي لت تق سـتث
ياطي  .حتالا

ناءات  :17املادة  يدات والا سـتث ا   احلقوق اجملاورةعىللتقي

شموةل بأحاكم هذه املعاهدة عىل احلقوق اجملاورة،  ناءات ا يدات والا ملبق ا ي سـتثتط بديللتق  .تمع ما يلزم من 

ية :18املادة  تدابري ا ن تفادي ا  لتقل

يدات الواردة يف املادة  ناءات وا يدين من الا تعاقدة  يتضمن األطراف ا تقمل لسـ ثللم تع أن يكون هلم ، 2سـتتف يةل  متو للسـ

ند الرضورة، احلق يف تفادي تدابري امحلاية  نف ما، وشمل ذكل،  ية عىل  بق تدابري امحلاية ا ندما  ناء  عابال ي مص ن تط لتقع سـتث
تاحالتا نف  مية هبدف جعل ا ملص  .قن

 العالقة ابلعقود :19املادة 

ناءات الواردة يف املادة  يدات والا يق ا نص عىل إعفاءات من  سـتثتعد أية أحاكم تعاقدية  ي ب لتقت ية، 2تط  .غال

نفات وتصديرها  :20املادة  ترياد ا ملصا سـ
 

تعاقدة أن  نفات وتصديرها معليات ملتكفل األطراف ا ترياد ا ملصا رشوط املذكورة يف مواد سـتويفتسـ ، هذه املعاهدةل ا
 ؛توتخذ اخلطوات الالزمة جلواز ذكل دون ترصحي من ماكل حق املؤلف

نف ما أو ةتصدير أي ) أ ( يغة من  مص  نف إىل بدل آخر، حيق ألي خشص أونسخص نظمة يف بدل ملص ا م 
يازهتا أو إعدادها مبوجب مواد   هذه املعاهدة؛حمعني 

ترياد  )ب( نف أو منيغة صلتكل اسـوا نظمة مبقدورهام نسخملص ا نف بواسطة خشص أو  م من ا ملص
 . هذه املعاهدة مبوجب مواديف بدل آخرالاضطالع بذكل 

مية :21املادة  نفات ا ليتا   ملص

نصوص علهيم يف املادة  يباح .1 مليدين ا تخدامبنسخ من هذه املعاهدة 2للمسـتف شموةل ابمحلاية  مصنف سـ وا مومواد 
ها أو ال ميكن حتديد هوية اورة مبوجب احلقوق اجمل يق  أو حتديد ماكهنوق فهياصاحب احلقلفمؤ حتقام، بعد إجراء 

 .معقول
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بت فامي إذا اكن .2 سأةل ا لترتك للقانون الوطين  نفات يلزم دفع ماكفأة عىلم تجارية  تخدامات ا للمص بعض الا ل  سـ
شموةل ابمحلاية مبوجب احلقوق اجملاورة ها أو  هوية ال ميكن حتديداليت  ملواملواد ا  أو وق فهياصاحب احلقلفمؤ

يق معقولحتديد ماكهن  .حتقام، بعد إجراء 

 مؤمتر األطراف :22املادة 

تعاقدةلَّيؤسس مؤمتر  .1 هذه هذا املويكون .  يف هذه املعاهدةملألطراف بني األطراف ا يا  ئة العامة وا لؤمتر ا لعل لهي
 .املعاهدة

نواتجيمتع مؤمتر األطراف يف دورات عادية مرة لك  .2 ية إذا ما . سـمخس  نا متع يف دورات ا ئوجيوز هل أن  سـتث جي
 .قرر ذكل أو بطلب من ربع األطراف عىل األقل

 .يعمتد مؤمتر األطراف نظامه ادلاخيل .3

 :من بني همام مؤمتر األطراف، ما ييل .4

يذ  ) أ ( تعزيز  يةل  نة ا تدابري ا نفحبث ا لكف تملمك ب ها مبا يف ذكل أحاكم ل وضع الربوتوكوالت يلهذه املعاهدة أو تعد
يارية؛  ختالا

تدابري  )ب( تربه رضوراي من ا لواختاذ ما قد  يق أهداف يفللميض قدمايع  . هذه املعاهدةحتق 

يارية :23املادة   ختالربوتوكوالت الا

ثل يارية ألغراض هذه املعاهدة هبدف معاجلة تدابري  تعاقدة اقرتاح بروتوكوالت ا محيق لألطراف ا ت  :خمل

يق بني ) أ ( ية، لتنسـا تدابري ا يل، أو ا بادل ا يات  تعزيز املعايري، أو  بات أو العروض  مي الوا ل شغ ت تض لتنظل لت مق ج
نفات والاتصاالت؛ نفاذ إىل ا ملصسني ا ل  لتح

نفات ورشها؛ وأ )ب( نة ا متويل دلمع ر تعاون يف جمال ا نا ملص مق  لل

نفاذ إىلالخرى األتدابري ل اوأ )ج( ساواة يف ا يق املزيد من ا لرضورية  مل  . املعارف والاتصاالتلتحق

ية تا ماألحاكم ا  خل

 الانضامم إىل املعاهدة :24املادة 

ية .1 تا بح طرفا يف هذه املعاهدة ابلطرق ا بو أن  لجيوز ألية دوةل عضو يف الو ل تص  :ي

به إيداع ويقة تصديق؛ ) أ ( يع  ثتو يعق  ق

 .ثوإيداع ويقة انضامم )ب(

تصديق أو الانضامم دلى املدير العام ل .2 بولتودع واثئق ا  .يلو

نفاذ :25املادة   لدخول املعاهدة حزي ا

رش  .1 بل  تصديق أو الانضامم من  هر من اترخي إيداع واثئق ا نفاذ بعد ثالثة أ عتدخل هذه املعاهدة حزي ا ل قل ش
 .دول

نفاذ مبوجب الفقرة ةتصبح أي .2 ل دوةل غري طرف يف هذه املعاهدة إابن دخوها حزي ا ملزمة هبذه املعاهدة بعد ) 1(ل
هر ها أو انضامهماشثالثة أ يه تكل ادلوةل ويقة تصد تارخي اذلي أودعت  يق من ا ثف  .ل

نقض :26املادة   لا

 .َّنقض هذه املعاهدة مبوجب إخطار موجه إىل املدير العامت أن ةمتعاقدة دوةل جيوز ألي .1
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نقض انفذا .2 لبح ا هر بعد يص شتة أ يه املدير العام اإلخطارسـ سمل  تارخي اذلي  ف من ا ت  .يل

تو :27املادة   قيع واللغاتلا

ية .1 با ية واإل ية ابللغات اإلنلكزيية والفر سخة أ نتوقع هذه املعاهدة يف  سـ سـ صل نن ية ّ ية ابللغات الر مس، وتعد ويقة ر مس ث
تحدة ية( ملاألخرى لألمم ا ية والرو سـالعرية وا نصوص)لصينب ترب لك ا ل و تةتع ّ ا يةلسـ ساوية يف ا حلج   .مت

يف إىل ات .2 يع يف  تو تاحة  نتظل هذه املعاهدة  جلل ق سمرب 31رخي م  (....).ي د

 همام أمني اإليداع :28املادة 

يع علهيا .1 تو ندما يغلق ابب ا بو  هذه املعاهدة دلى املدير العام للو ية  قتودع الويقة األ لل ع ي صل  .ث

سخة مصدقة  .2 بو إرسال  نتوىل املدير العام للو ي تعاقدةمني يع ادلول ا مل هذه املعاهدة إىل حكومات   .مج

ب .3 يتوىل املدير العام للو يل ي تحدةتسجو   .ملهذه املعاهدة دلى أمانة األمم ا

يع ادلول  .4 تني من أي تعديل عىل هذه املعاهدة إىل حكومات  تني مصد بو إرسال  مجتوىل املدير العام للو سخ ي قي ن
تعاقدة وإىل حكومة أية دوةل أخرى تطلب ذكل  .ملا

 اإلخطارات :29املادة 

يع ادل بو إخطار حكومات  مجتوىل املدير العام للو ي بو مبا ييلي  :يول األعضاء يف الو

ناء عىل املادة  ) أ ( يع  تو بحاالت ا  ؛29قل

ناء عىل املادة  )ب( تصديق أو الانضامم  بحاالت إيداع واثئق ا  ؛25ل

نفاذ؛ )ج(  لاترخي دخول هذه املعاهدة حزي ا

ناء عىل املادة  )د( تلمة  نقض ا بحاالت ا سـ  .28ملل

 ]ثهناية الويقة[


