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يدية  متهمالحظات 

ية  نة ادلامئة ا رشين  ية وا ثا ناة ووفقا خلالصات ادلورة ا تب الريس مكجرد  نأعدت هذه الويقة يف إطار معل  للج لع ن ل ملعث ق ئ مك ّ
نة(حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  تقدمي ويقة برمق ) للجا نص عىل الزتام الريس  ثاليت  ب ئت ّSCCR/22/16. 

هدف من هذه الو يقات اليت تقدمت هبا لوا يه ا شاريك وجتمع  سق وشفاف وذي طابع  تعليقة هو تقدمي نص واحض و ت ت لث ف ُ ّ م ّ
ناءات يف حق املؤلف لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة  يدات والا شة موضوع ا نا شاركة يف  ثالوفود ا سـتم ي ق لتقمل

بوعات و نة اوي ذملطا سة العامة دلورة ا لصعوابت أخرى يف القراءة، يف ا للج ية مواصةل العمل عىل جلل رشين،  ية وا بغثا لع ن
 .دويل ّصك

نجز سابقا، وإاتحة الفرصة  يع العمل ا يقات الوفود، حىت ال  ملوسعى الريس إىل أن جيمع يف ويقة واحدة  يض تعل ث خذ ألئي
يقات املقدمة بانلتعلا هم من ذكل عىل أن الريس دليه أي موقف يف هذا الصددحلسـ يف ا ئ، دون أن   .يف

ه يجة إ نص هو  سوا نت ّ باق أية مواقف ل ساس بأي موقف ودون ا بان دون ا يقاهتا يف ا ستام من الوفود اليت أخذت  مل سـ حلتعل
ناء عىل  يري  توحة وحمل  تظل  شة املوضوع، إذ  نا ياق  تأثري فهيا بأي شلك من األشاكل يف  ببةل أو ا تغ سـ ق سـ ّل مف م مق

بل يع الوفود يف ا هامات  تقإ ملسـس  .مج

تذكري بأن اآلراء واحلجج املق يه يف دورة لوجيدر ا توصل إ يجة العمل اذلي أجنزته الوفود وفقا لالتفاق اذلي مت ا لدمة يه  ل نت
رشين اليت انعقدت يف نومفرب  نة احلادية وا لعا  .2010للج

بةل رشين ا ثة وا ثا نة ا ية حول هذا املوضوع يف دورة ا تاجئ ملموسة وهنا يق  ملقوحيث الريس الوفود عىل  حتق لعئ ل ل للج ئ ن ّ. 
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باجة  يادل
تعاقدة،إن األ  ملطراف ا

يزي وتاكفؤ الفرص  بادئ عدم ا متإذ تذكر  لمب رس ّ نفاذ ا ّوا ي متع ملل ية واإلدماج يف ا شاركة الاكمةل وا جملوا لفعل نصوص علهيا يف مل ملا
شأن تحدة  ية األمم ا باتفا مل   األشخاص ذوي اإلعاقات، حقوقق

بارها  تحدايت عتوإذ تضع يف ا ية لا لتمناملرضة اب برص ضعاالاكمةل لألشخاص ّ بوعات، لف ا ملطوأوئك العاجزين عن قراءة ا ل
هم يف  حقواليت حتد من  نفاذ إىل املعلومات والاتصالّ بحثلا تعلمي وا ل، فضال عن ا  ،ل

يةل تكفل للك فرد الفرصة يك  بار ذكل حافزا لإلبداع األديب والفين وو ية حامية حق املؤلف اب شدد عىل أ ًوإذ  سـ ت مه عت
ية  ثقا ياة ا فشارك يف ا ل حل نافعه،متع للمجي تقدم العلمي و تقامس ا نون و تع اب مو للف ي  يسـمت

ية املرونة يف حامية حق املؤلف كحافز لإلبداع األديب والفين ولزايدة الفرص أمام األشخاص ضعاف  شدد عىل أ مهوإذ  ّت
متع  ية  ثقا ياة ا شاركة يف ا بوعات  برص وأوئك العاجزين عن قراءة ا للمجا ف ل حل للم ملط ل تاع ل نون وسـمتوالا تقدم العلمي قامس تلفاب لا

نافعه،  مو

متعو يع أوساط ا ية تاكفؤ الفرص يف  رس يف  نفاذ ا ية ا جملإذ تقر بأ مج معل ي ل ية ملمه نفاهتم األد ب وكذا حامية حقوق املؤلفني يف  مص
ية   ،بطريقة فعاةل وموحدة قدر اإلماكنلفنوا

نفاذ إىل املعلومات والاتصا لوإذ تدرك وجود العديد من العوائق املربطة اب برص األشخاص ل أمام ت والعاجزين عن لضعاف ا
بوعات  شورة،ملطقراءة ا نفات ا نفاذ إىل ا تعلق اب نأو ذوي اإلعاقات األخرى فامي  ملص ل  ملي

ية األشخاص أن أيضا وإذ تدرك  برصغلبأ بوعات ولمعايق ا شون يف ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا يةبدلان لايعي  نا ما  ،ل

بة يف توفري ا تاكئف إىل املعلومات غوإذ حتدوها الر تام وا ملنفاذ ا ل ثقافة ل برصألشخاص والاتصال للوا لألشخاص  ولمعايق ا
بوعات نفات يف ،ملطالعاجزين عن قراءة ا يع عدد ا ملص والعمل من أجل ذكل نظرا إىل احلاجة إىل تو رسةسـ ساق  ّأ ي  من

نفاذ إلو لسني ا  هيا،حت

تحدايت أمام  برصاألشخاص لوإذ تقر ابلفرص وا بوعاتو لمعايق ا  اليت يطرهحا تطور ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا
يات جديدة للمعلومات والاتصال، مبا فهيا  جنولو ية تك نولو نصات ا جا لتك ية مل نرش والاتصال العابرة للحدود الو طن لل

 بطبيعهتا،

يةل اكنت ودومنا اأيضا وإذ تدرك  ها بأية و تقصاء املعلومات واألفاكر وتلقهيا و ترضورة ا سـ عسـ  بار للحدود،نقل

شاط يف ظل عدة أنظمة قانوية فإن  ند الاضطالع  ميي وتدرك أنه  نوإذ تدرك أن قانون حق املؤلف الوطين هل طابع إ ن بع قل
ياة  سن  يات وخدمات جديدة من شأهنا أن  نولو شاط يقوض تطوير  ية هذا ا شأن رش يقني القانوين  حعدم ا ج ّتك حت ن ع ب ّل ل

برصاألشخاص  بوعاتاألشخاص العاجزين/لمعايق ا تخداهما،ملط عن قراءة ا  سـ ويعرقل ا

ية اخلاصة حبق  يهنم الو يدات يف قوا ناءات و هذا الغرض ا بريا من األعضاء اذلين وضعوا  نوإذ تقر بأن عددا  ي طك ن ث تقل سـت
برصاملؤلف لفائدة  نقص موجودا  ولاألشخاص معايق ا بوعات، وأنه مع ذكل ما زال ا لاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط

تاحة نفات ملصيف ا ساقملا بوةل نبأ  ملثل هؤالء األشخاص،مق 

يح أحصاب وإذ تقر بأن  ند مصنفاهتم احلقوق يتمن األفضل أن  سوق غري نرشها، وعلألشخاص املعاقني  لأنه حبمك أن ا
نفات  نفاذ املالمئ إىل ا ملصقادرة عىل توفري ا برصل بوعات، مفن  وللألشخاص معايق ا ملطلألشخاص العاجزين عن قراءة ا

يدات مالمئة يف حق املؤلف الواحض أنه ال بد من  ناءات و تقيا نفاذ،سـتث لسني هذا ا  لتح
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هوربرضورة احلفاظ عىل توازن بني حقوق املؤلفني ومصلحة قاعدة أوسع من أيضا وإذ تقر  بحث مجلا تعلمي وا ل، وال سـامي ا ل
نفاذ إىل املعلومات لوأنه ال بد ، لوا نفاذ إىل الهذا اّ رس ا لتوازن أن  ّي ناسب لفائدة ي ية ويف الوقت ا ملنفات بفعا ل األشخاص ملص

برص بوعات، ولمعايق ا  ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

نصوص علهيا يف  يدات ا ناءات وا ثالث لال بار اخلطوات ا يوي واملرن ال هام وا شدد عىل الطابع ا ملوإذ  ي ل ت حل تقت لخ ث سـتل
ية برن و) 2(9 املادة  ،ليف صكوك دوية أخرىقمن اتفا

ية الفكرية،تاج إىل حتوإذ  ية  نظمة العا ية اخلاص اب يات الوجهية جلدول أعامل ا تو يذ ا سامهة يف  للملكا ملنف مل من ص ل لتمل  ت

ية  بارها أ مهوإذ تضع يف ا ّهد بعت نفات لتعاتفاق ادلول األعضاء عىل ا رسة  للمصزايدة العدد واألنواع فامي خيص األساق ا ي ّن مل
تاحة  برصملا بوعات  لألشخاص وللألشخاص معايق ا يا  يف العامل،ملطالعاجزين عن قراءة ا نويف إاتحة مواطن املرونة ادل

ثقافة والاتصال لألشخاص معايق  تاكئف إىل املعلومات وا تام وا نفاذ ا لالالزمة يف قوانني حق املؤلف والرضورية لضامن ا مل ل ل
برص شاركهتم الاكمةل والفعاةل أو لا بوعات من أجل دمع  مالعاجزين عن قراءة ا ساواة مع غريمه ملط متع عىل قدم ا مل يف ا جمل

متع، نفع وسامه يف إثراء ا تخداهما مبا يعود علهيم اب ية والفكرية وا ية وا تطوير إماكياهتم اإلبدا جملوضامن الفرصة  ي ل سـ ن ع ن  لفل

 :قد اتفقت عىل ما ييل

 املادة ألف
 تعاريف

 :ألغراض هذه األحاكم

نف"  "ملصا
نف  يحامبومحمي أديب أو فين مصيقصد به  يه حق املؤلف  نصف أديب أو فين يظل  حصجب حق املؤلف وشمل أي  في ، م

يةل هور بأية و تاحا  شورا أو  سـسواء اكن  للجمن م  .م

رس" سق  يسخة يف  ن  "من
سامح  نف، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا يد ا شخص  يح  نف بأسلوب أو شلك بديل  سخة عن  ليقصد هبا  ملص ل ل مص تفن مسـت ي

ث سالسة ورس  يه  نفاذ إ مشخص اب ي ب ل ل بوعاتلل ثل خشص قادر قراءة ا ملطهل  رس . م سق ا سخة يف ا ّوجيب أن حترتم ا ي ن ملن ل ل
تخدهما سوى األشخاص  نصف األصيل وأال  سـيان ا مل يدونيك  .ملسـتفا

متدة" ئة ا ملعا  "لهي
ية من بني  نظمة غري ر ية أو  ئة غري ر ية أو  حبيقصد هبا واكةل حكو حب مي شطهتا هم مساعدة أشخاص عاجزين عن قراءة نأ

بوع تدريب أو القراءة املطا تعلمي أو ا لات عرب تزويدمه خبدمات يف جمال ا ل نفاذ إىل املعلومات، وفقا ل لية أو احلاجة إىل ا تكييف
 .للقانون الوطين

متدة  ئة ا ملعونفذ ا ي يدين إجراءات قواعد ولهت ملسـتفتحديد األشخاص ا  .ختدهمماذلين ل

متدة  ئة ا تع ا بو ي ملعمت له ّ  ومن املعلوم أنه للحصول عىل ثقة . وأحصاب حقوق املؤلفملسـتفيديناٍّثقة لك من األشخاص ت
يدين بق من أحصاب احلقوق  املذكورينملسـتفأحصاب احلقوق واألشخاص ا يس من الرضوري احلصول عىل ترصحي  مسـ،  ل

 .األشخاص املذكورين وأ

متدة وإذا اكن ئة ا ملعت ا يد الوطين، جزءا من لهي نظامت عىل ا لصعبكة من ا مل سات عىلوجب شـ نظامت واملؤ يع ا س  مل مج
ئات  يد هبذه اخلصائصلهيوا  .، وفقا للقانون الوطينتتقأن 
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تقدمة" بدلان ا ملسعر معقول ألجل ا  "ل
سعر  تاحة  رس  سق ا نف يف ا سخة ا بيقصد به أن تكون  ي ن ملص من مل تاح يف ل نف أو أدىن مما هو  سعر ا ممماثل  ملص تكل ل

سوق  بوعاتلا  .ملطلألشخاص القادرين عىل قراءة ا

ية" نا بدلان ا مسعر معقول ألجل ا ل  "ل
تاحة رس  سق ا نف يف ا سخة ا ميقصد به أن تكون  ي ن ملص ملن ناول ل سوقملت بأسعار يف ا ياجات   فهياىراعُي ليف تكل ا حتالا

برص وأوئك ألشخاص وفوارق ادلخل ل لضعاف ا بوعاتل  .ملطالعاجزين عن قراءة ا

 "دوةل عضو"
ية ا دوةل عضو يف يقصد هب نظمة العا ملا ية للملكية الفكرية أو يف مل ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ناتفا ب لفملص أو طرف /وق
شأن حق املؤلفمتعاقد مبو بو  بجب معاهدة الو  .ي

تعرتف هبا ادلول األعضاء وفقا للقانون  حق املؤلف وأية حقوق جماورة حلق املؤلف ‘حق املؤلف’تشمل اإلشارات إىل و
 .الوطين

 املادة ابء
 فيدونملسـتاألشخاص ا

يد هو خشص شخص ا ملسـتفا  :ل

 مكفوف؛  ) أ(
بوعات أو جعز عن اإلدراك أو القراءة، ذو إعاقة برصية  ) ب( سنيو ،ملطأو أي جعز آخر ذي صةل اب   ذكلحتال ميكن 

بري برص خشص بال إعاقة  يفة برصه تعادل إىل حد  بح و تخدام العدسات املصححة، يك  كاب ظ تص أو بال جعز من سـ
يل بوعة در عىل ، مما جيعهل غري قالقبهذا ا نفات ا ملطقراءة ا بري ملص  أو  خشص بال إعاقةقدرةكبقدر يضايه إىل حد 
 بال جعز؛

سدية، عىل )ج( بب إعاقة  جغري قادر،  تعامل معه بس تاب أو ا لسك  ك هام إىل حد  أو عىلم يه أو حتر تحديق  يك ا بعين ّ ل
بوال بوجه عام للقراءة  .مقيكون 

 املادة جمي
ناءات يف القانون الوطين رسسـتثالا سق  سخ يف  مي عىل ا ن  لن

ناء إدراج عضولك دوةل عىل  يتعني .1 يدسـتثا سخ اقانوهن يف تقي أو  شأن حق املؤلف خبصوص حق ا ن الوطين  لب
هور،  نف  توزيع وحق إاتحة ا للجموحق ا ملص رسةل ساق  نفات يف أ ّيل توافر ا ي ن ملص مه ، لفائدة األشخاص لتس
تعريف الوارد يف هذه الويقة يدين وفق ا ثا ل  .ملسـتف

ثال للامدة جمي  .2 يد يف ) 1(متميكن دلوةل عضو الا ناء أو  تقيبإدراج ا  :لقانون الوطين يكفل ما ييلاسـتث

متدة، دون ترصحي من  )أ( ئة ا سامح  ملعا ي رس  املؤلفحق صاحبللهل سق  نف يف  سخة عن ا ّ، بإعداد  ي ن ملص من
س رس وتوفري تكل ا سق  نف يف  متدة أخرى عىل  ئة  نواحلصول من  ي ن مص لي ّم مع يد خه مسـتف إىل خشص 

نقل اإللكرتوين  تجارية أو ا يةل، مبا يف ذكل اإلعارة غري ا لبأية و ل يةسـ ية أو ال سلكبوسائل   ة واختاذ أي،سلك
يق  يطة  لتحقخطوات و يةتكل سـ تا يع ارشوط ا توفر  ندما  لاألهداف  ل ل مج ت  :ع

متدة اليت ترغبيكون  .1 ملعئة ا شاط املذكور  يف الاضطالع للهي نف ٌنفاذ قانوين لناب ملصإىل ذكل ا
نفع نسخةأو إىل   ؛ملصن ذكل ا
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نف إىلو .2 ملصحيول ا سخة يف ّ رس، ميكهنن  يسق  يةل الزمة ت أن امن ّتصفحسـشمل أية و  املعلومات ل
رس، لكهن سق  ييف  رسا ت ال امن نف  يريات أخرى غري تكل الالزمة جلعل ا يدخل  ملص للشخص متغ

يد؛  ملسـتفا

نف نسخ عنر َّتوفو .3 سق املص ا مليف ا تخدهما حرصا يرس نل يدون؛يسـليك   ملسـتفاألشخاص ا

شاط عىل أساس غري رحبيو .4 ننجز ا  .لي

سق  )ب( نف يف  سخة عن  نه أو عهنا بإعداد  ية  يا ترصف اب شخص  يد أو  شخص  سامح  نا مص ن ع ب ن ي ل ل لل مسـتف
يد نفاذ قانوين إىل  شخص ا هذا ا يد يف حال اكن  شخص ا شخيص  تخدام ا تفرس لال ل سـتف سـ ملم لمل لل ل سـ ي

ن نفملصذكل ا سخة عن ذكل ا ملصف أو إىل   .ن

يفاء املادة جمي العضو دلوةل لجيوز  .3 ناءات ) 1(ستا شأن حق املؤلف عىل أية ا نص يف قانوهنا الوطين  سـتثبأن  ب ت
ترص عىل حاالت  يدات أخرى  تقأو  ساس تقي نف ويس فهيا  تغالل العادي  تعارض مع الا مخاصة ال  للمص سـ لت
رشوعة  . لصاحب احلقملعىل حنو غري معقول ابملصاحل ا

شورة  .4 نفات ا يدات املذكورة عىل ا ناءات أو ا نجيوز لدلوةل العضو قرص الا ملص ملي لتق اليت ال ميكن احلصول سـتث
ية،علهيا يغة اخلاصة ا ن يف ا  .ب خالل همةل معقوةل وسعر معقول،ملعلص

شار إلهيا .5 يدات ا ناءات أو ا بت فامي إذا اكنت الا مليرتك للقانون الوطين ا ي لتقل  يف هذه املادة ختضع إىل دفع سـتث
 .ماكفأة

 املادة دال
رس عرب احلدود سق  سخ يف  ميبادل ا ن ن  لت

نص ادلول األعضاء  .1 تتعني أن  رس وفقا لّي سق  نف يف  سخة عن  ية عىل أنه إذا أعدت  يهنا الو يقوا ن مص ن من ّ ط ن
سق ا سخة يف ا تصدير، جاز توزيع هذه ا يص خاص اب يد أو تر ناء أو  نمبوجب ا ن ل لي ل ختق مليرس عىل خشص سـتث

متدة يف حال اكنت ادلوةل  ئة  بوعات أو إاتحهتا هل يف دوةل عضو أخرى عن طريق  مععاجز عن قراءة ا ي هملط
تريادها األخرى العضو رسة أو ا سخة ا يد إعداد هذه ا شخص ا سـسمح  ي ن لل ملت ل تفسـ  .مل

يفاء املادة دال  .2 نص يف قانوهنا) 1(ستميكن دلوةل عضو ا شأن حق ا تبأن  ناءات أو بالوطين  سـتثملؤلف عىل ا
 :تقييدات تكفل ما ييل

متدة، دون ترصحي من  ) أ ( ئات ا سامح  ملعا ي ئات صاحب احلقللهل رس عىل  سق  سخا يف  ي، بأن توزع  ي ن هن م
تخدهما حرصا األشخاص  ها يف دول أعضاء أخرى ليك  ها  يسـمتدة أو  ل تتيح يدونمع ، يف حال إجناز ملسـتفا

 .نهذه األشطة عىل أساس غري رحبي

متدة، دون ترصحي من  )ب( ئات ا سامح  ملعا ي رس عىل األشخاص صاحب احلقللهل سق  سخا يف  ي، أن توزع  ن من
بوعات  متدة من أن ملطالعاجزين عن قراءة ا ئة ا ها هلم يف دول أعضاء أخرى يف حال حتققت ا ملعأو  لهي تتيح

رس مبوجب ال سق  سخ يف  يهذا الفرد حيق هل عىل حنو سلمي احلصول عىل هذه ا ن من تكل ل لقانون الوطين 
 .ادلوةل العضو األخرى

شورة  نفات ا توزيع أو اإلاتحة املذكورين عىل ا نجيوز لدلوةل العضو قرص ا ملص اليت ال ميكن احلصول علهيا يف ملل
يغة  رسة لصا َّا ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقولملي ية بطريقة أخرى يف بدل الا با سـ  .ملعن
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يفاء املاد .3 ناءات أو ) 1(ة دال ستميكن دلوةل عضو ا شأن حق املؤلف عىل ا نص يف قانوهنا الوطين  سـتثبأن  ب ت
ترص عىل حاالت  تقيدات أخرى  ساس عىل تقي نف ويس فهيا  تغالل العادي  تعارض مع الا مخاصة ال  للمص سـ لت

رشوعة لصاحب احلق  .ملحنو غري معقول ابملصاحل ا

 املادة هاء
رس سق  سخ يف  ترياد ا ميا ن ن  لسـ

سمح ال يتعني أن  سخة يف ّي ترياد  شخص ا يابة عن ذكل ا ترصف اب متدة  ئة  يد أو  شخص  نقانون الوطين  سـ ل ن ت ي لل معه مسـتف
رس يسق  متدة  دون ترصحي من صاحب حق املؤلفمن ئة  يد أو  شخص  سمح هذا القانون الوطين  مع، بقدر ما  ي ل لهي سـتفم

رس سق  نف يف  سخة عن  يد إعداد  شخص ا يابة عن ذكل ا يترصف اب ن مص ن ل ن مت تفسـ مل  .ل

 دة واواملا
ية نولو جتدابري امحلاية ا  لتك

ناء  ادلول األعضاءتضمن يدين من الا ث  سـتتف يه للمسـ نصوص  علا بق تدابري جمييف املادة مل ندما  ناء  تع ابال يةل  تط و ع مت سـتثسـ لل
نف ماا ية عىل  نولو مصمحلاية ا ج  .لتك

س نف يف  سخ ا ية من جانب أحصاب احلقوق، وبقدر ما تكون  تدابري الطو ياب ا نيف  ملص ن ع ل تاحة جتاراي غ رس غري  مق  مي
تضمن  تدابري املالمئة  بغي لدلول األعضاء اختاذ ا متدة،  ئات ا لسعر معقول أو عرب ا ل ي ينب ملع ناء له ثيدين من الا سـتتف للمسـ

يه نصوص  علا تع هبجمي يف املادة مل يةل  مت و بق تدابري اذا للسـ ندما  ناء  تطالا ع نف ماسـتث ية عىل  نولو مصمحلاية ا ج ، وابلقدر لتك
ناءالالزم ل سـتثالتفاع بذكل الا  .ن

 املادة زاي
 العالقات مع العقود

ية لفائدة  نظا يدات ا ناءات وا ناول العالقة بني قانون العقود والا نع ادلول األعضاء من  نص ما  ميس يف هذا ا ث لل ي ت مي لتقل سـت
يدين  .ملسـتفا

 حاءاملادة 
ية  صاحرتام اخلصو

يدات، ناءات وا يق هذه الا يند  ب لتقع سـتث يدين عضاءحترص ادلول األ تط ية ا ملسـتفعىل حامية خصو ساواة مع ص مل عىل قدم ا
 .غريمه
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