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  ق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية حب
 

  والعشرونالثالثة الدورة 
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 صك دويل بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة وثيقة عمل حول
  األشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات/ معاقي البصراألشخاص

نةكام  متدهتا ا للجا  ع
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يديةةمالحظ  مته 

هدف من ويقةإن  ثا سق يف هو  العمل هذه ل باع هنج شامل و نإ هامات يف وضع تقدمي مت ستلف اإل شأن خم بصك دويل 
برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا لا سـتثي بوعاتاألشخاص العاجزين عن قرا/لتق  :ت وتضمن ما ييل.ملطءة ا

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةئمن ريس اقرتاح  - نة ادلامئة ا نا نة (ملعللج يدات حول ) للجا شأن ا يصك دويل  لتقب
بوعات ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطوالا  )SCCR/22/16ثالويقة  (سـتث

نة عىل الاقرتاح أعاله خال - يقات أعضاء ا للجو رشينتعل ثة وا ثا لعل ادلورة ا ل  ل
نةو - رشين  ثة وا ثا ناء ادلورة ا نة أ نصوص، اليت اقرتهحا أعضاء ا يارات القامئة عىل ا للجا ل ل ث للج ل  .لعخل

مينيعىل (الصفحات الفردية ئوترد نصوص املواد اليت اقرتهحا الريس يف أعىل   ).لا

يقات عىل وترد  ية ئاملواد اليت اقرتهحا الريس يف الصفحانصوص لتعلا سارعىل (جت الزو  ).ليا

نصوص، اليت اقرتهحا  يارات القامئة عىل ا لوترد ا نة خل ميني(الفردية يف أسفل الصفحات  يف احلوايشللجأعضاء ا  ).لعىل ا

يدية[  ]لمتههناية املالحظة ا



SCCR/23/7 

3 

 

باجةاتبع [  ]5صفحة ل يف ايادل
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باجة ييقات عىل ادل  تعل

تعاضة عن 1.0 بارةسـالا برصواألشخاص معاق "ع  بوعاتواألشخاص العاجز ول ا األشخاص  "بعبارة" ملطن عن قراءة ا
برصومعاق بوعاتواألشخاص العاجز/ل ا تني ". ملطن عن قراءة ا تني  تني، ولكن بطر تني  نا مبجمو تعلق األمر  تلفوال  يق خمتلف خم ع ه ي

يدين  ها من ا تفلإلشارة إىل اجملموعة  سـس يهالاحتاد األورويب(ملنف يا ابمس،ف وادلول األعضاء  ية، والوالايت كين و يق اجملموعة األفر
ية تحدة األمر يكا يري عىل نص الريس). مل ئوقد أدخل هذا ا لتغ ُ. 

يا(1.0 تعاضة عن   )ناث برصواألشخاص معاق" عبارةسـالا بوعاتواألشخاص العاجز/ل ا  األشخاص "بعبارة "ملطن عن قراءة ا
يدون ي" (ملسـتفا تحدة الأسرتا يمل والربازيل والوالايت ا  ).ةيكاألمر

1.0
ثا( يع   )لاث مجيري  تخدمة يف صطلحات املتغ ثلام هو احلال يف الفقرملسـا يدين  باجة لوصف األشخاص ا مادل ملسـتف ية اتي ثا ن ا ل

بارة  رشة  سابعة  رشة وا ثة  ثا سادسة وا بعوالرابعة وا ل ل ل عل برصواألشخاص معاق"ع ن عن قراءة واألشخاص العاجز/ل ا
بوعات يا ("ملطا  ).لأسرتا

برص"مصطلح يظهر ينبغي أن  )رابعا( 1.0 بوعات/لاألشخاص معاقو ا نوان  "ملطاألشخاص العاجزون عن قراءة ا عأيضا يف 
ية(الاقرتاح  يقيا، ابمس اجملموعة األفر  ).كين

ية كام ييل 2.0 ثا نبغي أن يكون نص الفقرة ا ل ية الاكمةل لألشخاص : "ين تحدايت املرضة اب بارها ا منوإذ تضع يف ا ل لتت ّ  معايقع
برص و بوعات، واليت حتد من ااألشخاص لا ّلعاجزين عن قراءة ا نفاذ إىل املعلومات والاتصال يفحريهتمملط هم يف ،ل ا حق و

تعلمي بحث،حريهتم يف  و،لا  ).يسورسا" (لا

ية  3.0 ثا نيف الفقرة ا بارة ل تعاضة عن  عبغي الا سـ برص"ين بوعات"بعبارة  "لضعاف ا " ( ملطاألشخاص العاجزون عن قراءة ا
يا ابمس  ند، و كينا يةله  ).يقاجملموعة األفر

بري مضمون  4.0 كتكرر إىل حد  ية ةالفقري ثا ن ا يدهام يف الفقرة ل ية(حالعارشة وميكن تو تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

ية يف الفقرة العارشة  5.0 ثا نتكرر مضمون الفقرة ا ل سأةل ترد يف الفقرتي ناوالن  مو سادسة نيتت سة وا ل اخلا نغال(م  ).لسـا

نظ 6.0 لبغي إعادة ا ية(ر يف الفقرة الرابعة ين تحدة األمر يكالوالايت ا ية حامية حق ). مل بغي أن تؤكد هذه الفقرة عىل أ مهو ين
بار ذكل حافزا وماكفأة  ها لإلبداع األديب والفينعتاملؤلف اب بغي حذ ف أو  يه(ين ينبغي و). فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

نغال(حذف هذه الفقرة   ).لسـاملغرب وا

باجةلتعلااتبع [  ]6الصفحة  يف ييقات عىل ادل
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باجة  يادل

 )األوىل(
يزي وتاكفؤ الفرص  بادئ عدم ا متإذ تذكر  لمب متع ّ ية واإلدماج يف ا شاركة الاكمةل وا رس وا نفاذ ا جملوا لفعل مل ّل نصوص علهيا يف ملي ملا

شأن تحدة  ية األمم ا باتفا مل   األشخاص ذوي اإلعاقات، حقوقق
 
ية( ثا نا  1)ل

بارها تحدايت  عتوإذ تضع يف ا ية لا لتمناملرضة اب بوعات، واليت حتد معايقالاكمةل لألشخاص ّ برص والعاجزين عن قراءة ا ّ ا ملط ل
هم يف  نفاذ إىل املعلومات والاتصالحقمن  بحثلا تعلمي وا ل، فضال عن ا  ،ل

 
ثة( ثا لا  2)ل

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

 3)الرابعة(
ية املرونة يف حامية حق املؤلف كحافز لإلبداع األديب والفين ولزايدة الفرص أمام األشخاص  شدد عىل أ مهوإذ  برص معايقّت ل ا

بوعاو نملطالعاجزين عن قراءة ا تاع اب متع والا ية  ثقا ياة ا شاركة يف ا لفت  متف ل حل سـللم نافعهللمج تقدم العلمي و مون وتقامس ا  .ل
 

باجةاتبع [  ]7الصفحة  يف يادل

                                                 

ية( 1 ثا نا بوعات، واليت حتد من وإذ ) ل برص والعاجزين عن قراءة ا ية الاكمةل لألشخاص معايق ا تحدايت املرضة اب بارها ا ّتضع يف ا ملط ل من ل لتت ّ حريهتم يف ع
تقصاء ها،  املعلوماتسـا تلفة وتلقهيا و ها ا نقل واألفاكر بأنوا ية(خملع تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

ية(  ثا نا تحدايت ا) ل بارها ا لوإذ تضع يف ا بوعات، واليت حتد من عت برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ية الاكمةل لألشخاص معايق ا ّملرضة اب ملط ل لتمن ّ
بحث،  تعلمي، وحريهتم يف ا هم يف ا نفاذ إىل املعلومات والاتصال، و لحريهتم يف ا ل  ).يسورسا(حقل

ثة( 2 ثا لا بار ذكل حافزا ) ل ية حامية حق املؤلف اب شدد عىل أ توإذ  مه ياة وماكفأة عت شارك يف ا يةل تكفل للك فرد الفرصة يك  حللإلبداع األديب والفين وو ي ًسـ
نافعه، تقدم العلمي و تقامس ا نون و تع اب متع و ية  ثقا ما لف لف ي مت يسـل يه (للمج  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

يه(حذف هذه الفقرة ) الرابعة( 3  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
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سة  7.0 نص ". موحدة "صفةينبغي حذف ميف الفقرة اخلا رشوع ا تقدمة و ية وا نا بدلان ا لناك فروق بني ا مل ل ل مه م  ال احلايلف
يد يشري إىل تو ح ا يهالاحتاد األور(ل  ).فويب وادلول األعضاء 

سادسة كام ييل 8.0 لبغي أن يكون نص الفقرة ا نفاذ إىل املعلومات : "ين لوإذ تدرك وجود العديد من العوائق املربطة اب ت
شورة،املكفوفني أو معايق والاتصال أمام األشخاص  نفات ا نفاذ إىل ا تعلق اب برص أو ذوي اإلعاقات األخرى فامي  نا ملص ل ي " ملل

يةالوالايت( تحدة األمر يك ا  ).مل
 

باجةلاتبع ا[ ييقات عىل ادل  ]8الصفحة  يف تعل
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باجة، اتبع[  ]يادل

سة(  4)ماخلا
رس و نفاذ ا ية ا مليإذ تقر بأ ل ية تاكفؤمه متعمعليف  يع أوساط ا جمل الفرص يف  ية مج نفاهتم األد ب وكذا حامية حقوق املؤلفني يف  مص

ية   ،بطريقة فعاةل وموحدة قدر اإلماكنلفنوا

سا(  5)دسةلا
نفاذ إىل املعلومات والاتصال أمام  لوإذ تدرك وجود العديد من العوائق املربطة اب برص معايقاألشخاص ت والعاجزين عن ل ا

بوعات  شورة،ملطقراءة ا نفات ا نفاذ إىل ا تعلق اب نأو ذوي اإلعاقات األخرى فامي  ملص ل  ملي
 
سابعة(  6)لا

ية األشخاص أن أيضا وإذ تدرك  برصغلبأ بوعات واأللمعايق ا شون يف ملطشخاص العاجزين عن قراءة ا يةبدلان لايعي  نا ما  ،ل
 
نة( ثا ما  7)ل

تاكئف إىل املعلومات  تام وا نفاذ ا بة يف توفري ا ملوإذ حتدوها الر ل ل ثقافة غ برصألشخاص والاتصال للوا ألشخاص ا/لمعايق ا
بوعات يع ،ملطالعاجزين عن قراءة ا نفات يف سـ والعمل من أجل ذكل نظرا إىل احلاجة إىل تو رسةملصعدد ا ساق  ّأ مي حتسني  ون

نفاذ إل  هيا،لا
 

باجة يف الصفحة [  ]9ياتبع ادل

                                                 

سة( 4 ية بطريقة وإذ تق) ماخلا ية وا نفاهتم األد متع وكذا حامية حقوق املؤلفني يف  يع أوساط ا ية تاكفؤ الفرص يف  رس يف  نفاذ ا ية ا نر بأ ب مص مج معل ي ل لفمه جململ
يه (فعاةل قدر اإلماكن،  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

سادسة( 5 نفاذ إىل املعلوم) لا لوإذ تدرك وجود العديد من العوائق املربطة اب برص أو ذوي اإلعاقات ت لات والاتصال أمام األشخاص املكفوفني أو معايق ا
شورة، نفات ا نفاذ إىل ا تعلق اب ناألخرى فامي  ملص ل ية" (ملي تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

سابعة( 6 ية األشخاص   )لا يدينغلبوإذ تدرك أيضا أن أ ية،ملسـتفا نا بدلان ا شون يف ا م  ل ل ية (يعي تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

نة( 7 ثا ما ثقافة والاتصال لألشخاص ) ل تاكئف إىل املعلومات وا تام وا نفاذ ا بة يف توفري ا لوإذ حتدوها الر مل ل ل يدين وغ تحدة  (،[...]ملسـتفا ملالوالايت ا
ية  ).يكاألمر
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رشة كام ييلينبغي دمج الفقرتني  9.0 تقصاء املعلومات واألفاكر وتلقهيا : "عالعارشة واحلادية  سـوإذ تدرك أيضا رضورة ا
بار للحدود، يةل اكنت ودومنا ا ها بأية و تو عسـ تخدامنقل يسـ وأن ا نولو ج  ياة حيات وخدمات جديدة من شأنه أن تك حسن  ّ

برص بوعات،/لاألشخاص معايق ا يه" (ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

رشة  10.0 عبغي حذف الفقرة العارشة ألهنا تكرار للفقرة احلادية  نغال(ين  ).لسـا

رشة غري واحضة وال بد من إعا 11.0 ية  ثا عالفقرة ا ن نظر فهيال ساق . لدة ا تاحة بأ نفات ا شلكة يف نقص ا نوال تمكن ا مل ملص مل
يدات مقبوةل ناءات وا شأن الا ي بل يف رضورة وضع معايري دوية  ب لتقل نغال(سـتث بدلان ). لسـا لوقد وضع العديد من ا

برص ية لفائدة األشخاص معايق ا يدات الو ناءات وا لالا ن طي لتق ناءات. سـتث بغي سـتثورمغ الاعامتد عىل هذه الا يدات،  ن وا فيي تقل
بدلان  نقص يف بعض ا يف من ا ناءات العابرة للحدود عىل ا ساعد الا لأن  ل تخفت لث  ).الربازيل(سـت

رشة  12.0 ية  ثا عيف الفقرة ا ن تعاضة عن ل سـبغي الا ية" (ميّرسة "بصفة" مقبوةل "صفةين تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

 

باجة يف الصفحة [ يقات عىل ادل ياتبع ا  ]10لتعل
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 ]يباجة، اتبعادل[

 

تاسعة(  )لا
تحدايت أمام  برصاألشخاص لوإذ تقر ابلفرص وا بوعات/لمعايق ا  اليت يطرهحا تطور ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

يات جديدة للمعلومات والاتصال، مبا فهيا  جنولو ية تك نولو نصات ا جا لتك يعهتا،مل ية  برش والاتصال العابرة للحدود الو بطن ط  للن
 
 8)العارشة(
بار للحدود،أيضا ذ تدرك وإ يةل اكنت ودومنا ا ها بأية و تقصاء املعلومات واألفاكر وتلقهيا و ترضورة ا سـ عسـ  نقل

رشة(  )عاحلادية 
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

ية هذا ا شأن رش يقني القانوين  ععدم ا ب ياة ل سن  يات وخدمات جديدة من شأهنا أن  نولو حشاط يقوض تطوير  ج ّتك حت ّن ل
برصاألشخاص  بوعات/لمعايق ا تخداهما،ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا  سـ ويعرقل ا

 
رشة( ية  ثا عا ن  9)ل

ية اخلا يهنم الو يدات يف قوا ناءات و هذا الغرض ا بريا من األعضاء اذلين وضعوا  نوإذ تقر بأن عددا  ي طك ن ث تقل صة حبق املؤلف سـت
برصلفائدة  نفات /لاألشخاص معايق ا نقص موجودا يف ا بوعات، وأنه مع ذكل ما زال ا ملصاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ل ملط

تاحة  ساقملا بوةل نبأ  ملثل هؤالء األشخاص،مق 

باجة يف الصفحة [  ]11ياتبع ادل

                                                 

رشة( 8 ها ب) عدمج الفقرتني العارشة واحلادية  تقصاء املعلومات واألفاكر وتلقهيا و نقلوإذ تدرك أيضا رضورة ا بار للحدود، سـ يةل اكنت ودومنا ا تأية و وإذ عسـ
ية هذا  شأن رش يقني القانوين  شاط يف ظل عدة أنظمة قانوية فإن عدم ا ند الاضطالع  ميي وتدرك أنه  عتدرك أن قانون حق املؤلف الوطين هل طابع إ ب ل ن ن بع قل

يات وخدمات جديدة نولو شاط يقوض تطوير  جا تك ّ يات وخدمات جديدلن نولو تخدام  ج وأن ا تك برصسـ ياة األشخاص معايق ا سن  لة من شأنه أن  ححي األشخاص /ّ
بوعات،  يه(ملطالعاجزين عن قراءة ا  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

رشة(  بار للحدود) عدمج الفقرتني العارشة واحلادية  يةل اكنت ودومنا ا ها بأية و تقصاء املعلومات واألفاكر وتلقهيا و توإذ تدرك أيضا رضورة ا سـ عسـ وأن ، نقل
شاط مما يقوض تطوير  ية هذا ا شوب رش يقني  رشيع هل طابع قانوين وأن عدم ا ّا ن ع ي ل لت يات جديدة ل جنولو تخداهما تك نغال(سـوا  .)لسـا

رشة( 9 ية  ثا عا ن ية اخلاصة حبق املؤلف لفائ) ل يهنم الو يدات يف قوا ناءات و هذا الغرض ا بريا من األعضاء اذلين وضعوا  نوإذ تقر بأن عددا  ي ت طك نسـ ث دة تقل
برص ساق /لاألشخاص معايق ا تاحة بأ نفات ا نقص موجودا يف ا بوعات، وأنه مع ذكل ما زال ا ناألشخاص العاجزين عن قراءة ا مل ملص ل ثل هؤالء ميّرسةملط مل 

ية (األشخاص، تحدة األمر يكالوالايت ا  ). مل
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رشة  13.0 ثة  ثا عيف الفقرة ا ل بارة ل تعاضة عن  عبغي الا سـ ناء"ين يدات سـتثا بارة " يف حق املؤلف[...]تقيات و تدابري "بع 
يه" (بديةل  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

نظر فهيا 14.0 رشة غري واحضة وال بد من إعادة ا ثة  ثا لالفقرة ا ل ئة . عل يدات داخل  ناءات وا هدف هو وجود الا يوا ث بل لتقيت سـ
ناسقة تدوية  نفات. مل شري إىل احامتل وجود  بغي أن  مصو ت تعلق األمر ين هؤالء األشخاص، وال  بة  نا ساق  تاح يف أ ي ال  سـ ن لت م

بوعات أو ابلرضورة  نفاتابملطاب نغال ( أيضاملصألنواع األخرى من ا  ).لسـا

رشة كام ييل 15.0 سة  عبغي أن يكون نص الفقرة اخلا م يدوإذ : "ين تأ كيد ا ل  عىل الزتامات ادلول األعضاء مبوجب املعاهدات تع
شأن بادلوية املربمة  يدات  حامية حق املؤلف وعل ناءات وا ثالث لال بار اخلطوات ا هام واملرن ال يىل الطابع ا ل تقت لخ ث سـتل

نصوص علهيا يف املادة  ية برن ويف صكوك دوية أخرى،) 2(9ملا لمن اتفا يه" (ق  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

رشة  16.0 سة  عيف الفقرة اخلا تعاضة م سـبغي الا شددو"امجلةل عن ين ثالثتإذ  بار اخلطوات ا هام واملرن ال ل عىل الطابع ا خت  "ل
يد عىل وإذ "ابمجلةل  تأ كيد ا ل بار اخلطواتتع هام واملرن ال ختالطابع ا ثالثل يار اخلطوات ". ل ا هوم ا بغي أن يكون  ختو مف ين

ثالث أساس هذا الصك  ياابن(لا يه، وا لالاحتاد األورويب وادلول األعضاء   ).ف

با[ يقات عىل ادل ياتبع ا  ]12جة يف الصفحة لتعل
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باجة، اتبع[  ]يادل

رشة( ثة  ثا عا ل  10)ل
نفاهتم وإذ تقر بأن  يح أحصاب احلقوق  مصمن األفضل أن  سوق غري نرشها، وعند  ذوي اإلعاقةلألشخاص يت لأنه حبمك أن ا

نفات  نفاذ املالمئ إىل ا ملصقادرة عىل توفري ا برصل بوعاتا/للألشخاص معايق ا ، مفن الواحض ملطألشخاص العاجزين عن قراءة ا
يدات مالمئة يف حق املؤلف أنه ال بد من  ناءات و تقيا نفاذ،سـتث لسني هذا ا  لتح

 
رشة(  )عالرابعة 

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 ناسب لفائدة توازنلهذا اّ ية ويف الوقت ا نفات بفعا نفاذ إىل ا رس ا مل أن  ل ملص ل ّ األشخاص يي

برص بوعات،/لمعايق ا  ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

رشة( سة  عاخلا  11)م
نصوص علهيا يف املادة يدات ا ناءات وا ثالث لال بار اخلطوات ا هام واملرن ال شدد عىل الطابع ا ملوإذ  ي ل ت تقت لخ ث من ) 2(9 سـتل

ية ب  ،ليف صكوك دوية أخرىرن وقاتفا
 

باجة يف الصفحة [  ]13ياتبع ادل

                                                 

رشة( 10 ثة  ثا عا ل نفاهتم لألشخاص ذو) ل يح أحصاب احلقوق  مصوإذ تقر بأن من األفضل أن  سوق غري قادرة عىل  ي اإلعاقةتي لند رشها، وأنه حبمك أن ا ن ع
برص نفات لألشخاص معايق ا نفاذ املالمئ إىل ا لتوفري ا ملص بوعات، مفن الواحض أنه ال بد من  ول نفاذ،تدابري بديةل ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا لسني هذا ا  لتح

يه(  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

رشة( 11 سة  عاخلا هام واملرن ) م شأن حامية حق املؤلف وعىل الطابع ا يد عىل الزتامات ادلول األعضاء مبوجب املعاهدات ادلوية املربمة  تأ يد ا لوإذ  ب ل ك ل تع
نصوص علهيا يف املادة  يدات ا ناءات وا ثالث لال بار اخلطوات ا ملال ي ت ل تقت لخ ث ية برن ويف صكوك دوية أخرى،) 2(9سـ لمن اتفا ول األعضاء الاحتاد األورويب وادل( ق

ياابنفيه  ).ل، وا

رشة(  سة  عاخلا نصوص علهيا يف املادة ) م يدات ا ناءات وا ثالث لال بار اخلطوات ا هام واملرن ال شدد عىل الطابع ا ملوإذ  ي ت ل ت تقت لخ ث ية برن من ) 2(9سـل قاتفا
رشوعة للغري، مبا يف ذكل املصاحل لوتأويه لويف صكوك دوية أخرى يةمل مبا حيرتم املصاحل ا تأ تا ية مل سـ من حقوق اإلسان واحلرايت األسا سةن نا فومصاحل ا ، وال مل

ثانوية، واملصاحل العامة األخرى،  تقدم العلميلسـامي يف األسواق ا تصادية، لوخاصة ا ية أو الا ية أو الاجامت ثقا ية ا ق وا عف ل تان(لتمن  ).كسـاب
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رشة  17.0 سادسة  عيف الفقرة ا تعاضة عن ل سـبغي الا بة مهنا يف"بعبارة " حتتاج "فعلين الاحتاد األورويب وادلول " (غور
يه  ).فاألعضاء 

رشةينبغي أن يكون نص الفقرة  18.0 سابعة  عا ية ز ": كام ييلل بارها أ مهوإذ تضع يف ا نفات عت رسة  ساق ا للمصايدة عدد األ ّن ملي
برصهاعوأنوا تاحة لألشخاص معايق ا ل ا بوعات يف العامل، ا/مل تاكئف إىل وملطألشخاص العاجزين عن قراءة ا تام وا نفاذ ا ملضامن ا ل ل

شاركهتم الاكمةل والفعا بوعات من أجل دمع  برص أو العاجزين عن قراءة ا ماملعلومات والاتصال لألشخاص معايق ا ملط ةل يف ل
نفع  تخداهما مبا يعود علهيم اب ية والفكرية وا ية وا تطوير إماكياهتم اإلبدا ساواة مع غريمه وضامن الفرصة  متع عىل قدم ا لا سـ ن ع ن ل لفمل جمل

متع، جملوسامه يف إثراء ا يه" (ي  )فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

رشة  19.0 سابعة  عيف الفقرة ا بارة ل تعاضة عن  عبغي الا سـ بارة "دمعمن أجل "ين يا" (من أجل ضامن"بع  با نإ  ).سـ

بارة  20.0 رشة عن  سابعة  تعاضة يف الفقرة ا عالا ل هّد بزايدة"عسـ " زايدة[...] "بعبارة " لتعاتفاق ادلول األعضاء عىل ا
ية( تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

باجة  21.0 توقف امجلةل األخرية يف ادل يقد  يعة الصك " قد اتفقت عىل ما ييل"ت يةا(طبعىل  تحدة األمر يكلوالايت ا  ).مل

ها كام ييل 22.0 نصبغي إضافة فقرة جديدة يكون  ناءات : "ين شأن هذه الا ية  بة مهنا يف املواءمة بني القوانني الو سـتثور ب ن طغ
يهنا عرب إطار دويل  يدات و حتسوا يتق ية يامتىشل سري نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املعارف يف قواتفا تي برن من أجل 

نفات ية حبق املؤلف،ملصا ية(" حملم ا يقيا، ابمس اجملموعة األفر  ).كين

ياغة  23.0 ية لبدور جدوبند يقر صاتفقت ادلول األعضاء عىل  برصيألغراضلتمن أعامل ا سمعي ا ل معاهدة حامية األداء ا ، ل
سمعي ناسق بني حمك معاهدة حامية األداء ا ناك يف هناية املطاف بعض ا بغي أن يكون  لوأنه رمبا  ت له برصي واحلمك الوارد ين ل ا

ية(يف هذا الصك  تحدة األمر يكالوالايت ا رشة). مل سادسة  عوهذا األمر هل صةل ابلفقرة ا  .ل

باجة من  24.0 يص عدد فقرات ادل يميكن  ية ( عىل األكرث ات فقر10 فقرة إىل 17تقل يا، ابمس اجملموعة األفر يقمرص و كين
ية تحدة األمر يكوالاحتاد الرويس والوالايت ا  ).مل

باجة[ يقات عىل ادل يهناية ا  ]لتعل
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رشة( سادسة  عا  12)ل
يات الوجهية  تو يذ ا سامهة يف  تاج إىل ا صوإذ  ل مل يةتنفحت شأن ا بو  منجلدول أعامل الو ب  ،لتي

 
رشة( سابعة  عا  13)ل

رسة  ساق ا هّد بزايدة العدد واألنواع فامي خيص األ ية اتفاق ادلول األعضاء عىل ا بارها أ لوإذ تضع يف ا ن مه ّت ملي لتع لمصنفات ع
تاحة لألشخاص برص ملا يا الالزمة األشخاص /لمعايق ا بوعات يف العامل، ويف إاتحة مواطن املرونة ادل نالعاجزين عن قراءة ا ملط

برص أو  ثقافة والاتصال لألشخاص معايق ا تاكئف إىل املعلومات وا تام وا نفاذ ا ليف قوانني حق املؤلف والرضورية لضامن ا ل مل ل ل
ساواة مع غريمه وضامن الفرصة ملالعاجزين عن قراءة ا متع عىل قدم ا شاركهتم الاكمةل والفعاةل يف ا ملبوعات من أجل دمع  م جملط

متع، نفع وسامه يف إثراء ا تخداهما مبا يعود علهيم اب ية والفكرية وا ية وا جملتطوير إماكياهتم اإلبدا ي ل سـ ن ع ن  لفل
 
 14)فقرة جديدة(

 15:قد اتفقت عىل ما ييل

باجة[  ]يهناية ادل

                                                 

رشة( 12 سادسة  عا يات الوجهية جل) ل تو يذ ا سامهة يف  بة مهنا يف ا صور ل مل يةدول تنفغ شأن ا بو  منأعامل الو ب يه(، لتي  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

رشة( 13 سابعة  عا برص) ل تاحة لألشخاص معايق ا ها ا نفات وأنوا رسة  ية زايدة عدد األساق ا بارها أ لوإذ تضع يف ا مل للمص ي ن مه عت ّ مل األشخاص العاجزين عن /ع
تاكئف تام وا نفاذ ا بوعات يف العامل، وضامن ا ملقراءة ا ل ل بوعات من أجل دمع ملط برص أو العاجزين عن قراءة ا ملط إىل املعلومات والاتصال لألشخاص معايق ا ل

نفع وسامه  تخداهما مبا يعود علهيم اب ية والفكرية وا ية وا تطوير إماكياهتم اإلبدا ساواة مع غريمه وضامن الفرصة  متع عىل قدم ا يشاركهتم الاكمةل والفعاةل يف ا ل سـ ن ع ن ل مل لفم جمل
متع،يف إثراء يه" (جمل ا  .)فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

يهنا عرب إطار دويل يامتىش ومعاهدة برن من ) فقرة جديدة( 14 يدات و ناءات وا شأن هذه الا ية  بة مهنا يف املواءمة بني القوانني الو سور حتث يتق ت ب ن لغ سـ ط
ية حبق نفات ا سري نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املعارف يف ا حملمأجل  ملص ية" ( املؤلف،تي يقيا، ابمس اجملموعة األفر  ).كين

ية( اتفقت عىل ما ييل، وإذ 15 تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل



SCCR/23/7 

14 

 

 يقات عىل املادة ألفتعل

شري أيضا تعريف  1.ألف يبغي أن  نف"ين ية برن " ملصا يه يف اتفا نصوص  ية كام هو  نفات ا قإىل ا علم لعمل مرص و (ملص
ية ). الاحتاد الرويس نفات ا تعريف ا شمل ا يغ أخرى  لعلموميكن وضع  ملص ل ي ية(لص تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

نصف"ينبغي أن يكون تعريف  2.ألف نف محمي : "ام ييلك" ملا ية برن مصيقصد به  سواء اكن قوفقا للمعىن الوارد يف اتفا
يةل هور بأية و تاحا  سـشورا أو  للجمن م ية" (.م تحدة األمر يه والوالايت ا يكالربازيل والاحتاد األورويب وادلول األعضاء   ).ملف

بوعات  شري إىل ا نفات  ملطوا ت يه والوال(ملص يةفالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  تحدة األمر يكايت ا هذا ). مل يغ األخرى  لوا لص
بوةل أيض تعريف  مقا ية(ا ل تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

نف" تعريف تفصيلينبغي  3.ألف نغال(أكرث " ملصا  ).لسـا

نف"يف تعريف  4.ألف تعاضة  "ملصا سـبغي الا توب [...]أديب"بعبارة " أديب"عن ين يغ ). يسورسا" (مك  صوميكن وضع 
شمل ا بوعات ليأخرى  ملطتعريف ا ية(ل تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

يقات عىل املادة ألف يف الصفحة [  ]16لتعلاتبع ا
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 املادة ألف
 تعاريف

 :ألغراض هذه األحاكم

نف"  16"ملصا
يحا، سواء  يه حق املؤلف  نصف أديب وفين يظل  نف أديب أو فين محمي مبوجب حق املؤلف وشمل أي  حصيقصد به  ي فمص م

شورا أو  ماكن  يةلمن هور بأية و سـتاحا   .للجم
 

 ]17اتبع املادة ألف يف الصفحة [

                                                 

نف" 16 يةل "ملصا هور بأية و تاحا  شورا أو  ية برن سواء اكن  نف محمي وفقا للمعىن الوارد يف اتفا سـيقصد به  ن للجممص م الربازيل والاحتاد األورويب ." (مق
يه وا يةفوادلول األعضاء  تحدة األمر يكلوالايت ا  ).مل

نف"  نف أديب أو "ملصا يحا، سواء اكن أو   علميمصيقصد به  يه حق املؤلف  نصف أديب وفين يظل  حصفين محمي مبوجب حق املؤلف وشمل أي  في م
يةل هور بأية و تاحا  سـشورا أو  للجمن م  ).مرص والاحتاد الرويس (م

نف"  نف أديب "ملصا يحا، سواء اكن  محمي مبمكتوبفين  أو مصيقصد به  يه حق املؤلف  نصف أديب وفين يظل  حصوجب حق املؤلف وشمل أي  في م
يةل هور بأية و تاحا  سـشورا أو  للجمن م  ).يسورسا (م
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شري تعريف  5.ألف يبغي أن  رس"ين سق  ميسخة يف  ن بوعة بل  إىل أي"ن نفات ا ترص ذكل عىل ا نف وال  ملط  ملص يقمص
ية  نفات الر مقشمل أيضا ا ملص نفات املوجودة أساسا أو أصال عىل ش). اجلزائر(ي تعريف ا يغ أخرى  ملصوميكن وضع  ل لك ص

توبة  بوعة أو  نفات تكون إما  مكرمقي، رمغ أن ا مط ية(ملص تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

رس"يف تعريف  6.ألف سق  سخة يف  مي  ن تعاضة "ن بغي الا سـ،  بوعات"عبارة عن ين ثل خشص قادر قراءة ا ملطثهل  م بارة"م  بع 
ثل " مثهل  بوعات م ند" (ملطخشص دون إعاقة برصية وجعز عن قراءة ا  ).لها

شري تعريف  7.ألف يبغي أن  رس"ين سق  ميسخة يف  ن سخأنواأي نوع من إىل " ن نغال (لنع ا  ).لسـا

يا(7.ألف نفات ينبغي أن يكون تعريف  )ناث بوعة وا نفات ا شمل الك من ا رس شامال وجامعا  سق  ملصسخة يف  ملط ملص ي ن لن مي
ية  تان(مقالر  ).كسـاب

 

يقات عىل املادة ألف يف الصفحة [  ]18لتعلاتبع ا
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 ]ألف، اتبعاملادة [

رس" سق  ميسخة يف  ن  17"ن
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

بوعات ثل خشص قادر قراءة ا ثهل  سالسة ورس  يه  نفاذ إ ملطشخص اب ب ل ل ملل م يان . ي رس  سق ا سخة يف ا كوجيب أن حترتم ا ن ّن ملي ل ل
نصف األصيل وأال  سـا يدونيمل  .ملسـتفتخدهما سوى األشخاص ا

 
 ]19اتبع املادة ألف يف الصفحة [

                                                 

رس" 17 سق  يسخة يف  ن سخة عن  "من سامح أي نيقصد هبا  نف، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا يد ا شخص  يح  لنف بأسلوب أو شلك بديل  ملص ل ل ي تفمص مسـت
يه  نفاذ إ بشخص اب ل ل بوعاتلل ثل خشص قادر قراءة ا ثهل  ملطسالسة ورس  مي تخدهما . م نصف األصيل وأال  يان ا رس  سق ا سخة يف ا سـوجيب أن حترتم ا مل ك ي ن ين ّ مل ل ل

يدون  ).اجلزائر (ملسـتفسوى األشخاص ا

رس"  سق  يسخة يف  ن نف، مبا يف ذ "من نفاذ إىل ا يد ا شخص  يح  نف بأسلوب أو شلك بديل  سخة عن  ملصيقصد هبا  ل ل ي مص تفن شخص مسـت سامح  للكل ا ل
سالسة ورس  يه  نفاذ إ ياب ب ل بوعاتل ثل خشص دون إعاقة برصية وجعز عن قراءة ا ملطثهل  م نصف األصيل وأال . م يان ا رس  سق ا سخة يف ا ملوجيب أن حترتم ا ك ي ن ّن مل ل ل

يدون ملسـتفتخدهما سوى األشخاص ا ند (يسـ  ).لها

رس"  سق  يسخة يف  ن نف بأسلوب أو شلكأي يقصد هبا  "من مصسخة عن  سامح ن نف، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا يد ا شخص  يح  ل بديل  ملص ل ل تفي مسـت
بوعات ثل خشص قادر قراءة ا ثهل  سالسة ورس  يه  نفاذ إ ملطشخص اب ي ب ل ل ملل تخدهما . م نصف األصيل وأال  يان ا رس  سق ا سخة يف ا سـوجيب أن حترتم ا مل ك ي ن ين ّ مل ل ل

يدون نغال (ملسـتفسوى األشخاص ا  ).لسـا
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سؤال املطروح فامي خيص تعريف  8.ألف متدة"لإن ا ئة ا ملعا متدة ويف حتصل عىل ل ينح هذه الصفة هو من "لهي كئة ا ملعي له
ثقة  ياابن(لا  ).لا

متدة"فامي خيص الفقرة األوىل من تعريف  9.ألف ئة ا ملعا بغي الا"لهي شطهتا"سـتعاضة عن ين،  يةهماهما "بعبارة " نأ " سـاألسا
ية( تحدة األمر يه والوالايت ا يكالاحتاد األورويب وادلول األعضاء   ).ملف

متدة"تعريف  فامي خيص الفقرة األوىل من  10.ألف ئة ا ملعا بغي "لهي ) الربازيل(أكرث " وفقا للقانون الوطين "امجلةلّأن توحض ين، 
يةالاحتاد األورو(ُأو حتذف  تحدة األمر يه والوالايت ا يكيب وادلول األعضاء   ).ملف

يا(10.ألف متدة"فامي خيص الفقرة األوىل من تعريف ) ناث ئة ا ملعا شاط تسمح اإلشارةأن  يتعني، "لهي شط"ن إىل   واكةل" ةنمن بني أ
ية نظمة غري ر ية أو  ئة غري ر ية أو  حبحكو حب مي شمل ن بإماكيةهم تعريف ي أن  ثري من املدارس لا نظامت لكا ملواجلامعات وا

يةةسـنحلااألخرى  رس يكون توفري  اليتلن ا ميسق  يواي ويس ن ل معال  ي"جزءا ح وذلكل، ندمع الفقرة األوىل .  مما تقوم به"اسـأسا
نص  تان(لكام يه يف ا  ).كسـاب

متدة"يف تعريف  11.ألف ئة ا ملعا تعاضة عن ، "لهي سـبغي الا بو "مجةلين ملطساعدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا  جبمةل "عاتم
بوعات" برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطساعدة األشخاص معايق ا ل ند" (م  ).لها

متدة"فامي خيص تعريف  12.ألف ئة ا ملعا ية كام ييل"لهي ثا بغي أن يكون نص الفقرة ا ن،  ل متدة قواعد : "ين ئة ا ملعونفذ ا ي لهت
تحديد  ية لوإجراءات  نسن  بوعااألشخاص ح الاحتاد األورويب وادلول األعضاء " (. اذلين ختدهممتملطالعاجزين عن قراءة ا

 ).فيه

متدة" فامي خيص تعريف 13.ألف ئة ا ملعا بغي أن "لهي ية تبدأ ين،  ثا نالفقرة ا ئات متنح"ابمجلةل ل تصة ا ية ا سلطات الو ي ا خمل ن هل لط
متدة نغال" (. تكل الصفةملعا  ).لسـاملغرب وا

متدة"فامي خيص تعريف  14.ألف ئة ا ملعا ية كام ييلي، "لهي ثا نبغي أن يكون نص الفقرة ا ل متدة قواعد وإجراءات : "ن ئة ا ملعونفذ ا ي لهت
يةلتحديد  يدين األشخاص هلأ ية." ( اذلين ختدهممملسـتفا تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

ثة من تعريف  15.ألف ثا ليف الفقرة ا متدة"ل ئة ا ملعا بغي حذف "لهي   ).إكوادور" (مسـبق"ين، 

ثة من تعريف فامي خيص ا 16.ألف ثا للفقرة ا متدة"ل ئة ا ملعا ية"لهي تا بغي إضافة امجلةل ا ل،  ل شجع ادلول : "ين تبغي أن  ين
شاركة فهيا/األعضاء متدة وا ئات ا تعاون مع ا يدين عىل ا تعاقدة أحصاب احلقوق واألشخاص ا ملاألطراف ا ي ل ملعمل له ." سـتفمل

يه(  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

ثة من تعريف فامي خيص ا 17.ألف ثا للفقرة ا متدة"ل ئة ا ملعا ناقش أكرث معىن "لهي بغي أن  يُ،  فهناك قلق من أن تؤدي ". ثقة"ين
يص  ية إىل نظام تر يغة احلا خا ل ند(لص  ).لها

يا(17.ألف ثة من تعريف  )ناث ثا لفامي خيص الفقرة ا متدة"ل ئة ا ملعا  واألمن الاعامتدمجموعة معقدة من معايري وضع  ينالس، "لهي
متدة" فامي خيصغ واإلبال ئات ا ملعا ية ها ل حصوواإلشارة إىل" لهي بق من هدف املرونة ألنه ميكن أن جيعل ا لعملعىل ترصحي  مسـ

ها فامي خيص معايري األمن واإلبالغ. مرهقة ومعقدة للغاية ية  متدة أن تضع قواعد  ئة  بغي للك  سو لنفن مي تنظي مع ه نص . ي لويقرتح ا
يدات وال  ناءات وا لتقيإدخال الا يدات سـتث ناءات أو ا لتقيبغي أن ختضع ممارسة تكل الا ث تن  احلقوق أو أحصاب" ثقة"ملسأةل سـي

بل املوافقة أو بعدها ثة ابلاكمل . قترصحي مهنم سواء أاكن  ثا يه، من املقرتح حذف الفقرة ا لو ل تان(عل  ).كسـاب

يقات عىل املادة ألف يف الصفحة [  ]20لتعلاتبع ا
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 ]املادة ألف، اتبع[

ئة ا" ملا  18"عمتدةلهي
ساعدة أشخاص عاجزين عن قراءة  شطهتا  ية من بني أ نظمة غري ر ية أو  ئة غري ر ية أو  ميقصد هبا واكةل حكو ن حب حب مي هم

نفاذ إىل املعلومات، وفقا  ية أو احلاجة إىل ا تدريب أو القراءة ا تعلمي أو ا بوعات عرب تزويدمه خبدمات يف جمال ا لا ل ل لتكييفملط
 .للقانون الوطين

ئ يونفذ ا يدين لهت تحديد األشخاص ا متدة قواعد وإجراءات  ملسـتفة ا ل  19.ختدهمماذلين ملع

متدة  ئة ا تع ا بو ي ملعمت له ّ يدينٍّثقة لك من األشخاص ت  املعلوم أنه للحصول عىل ثقة أحصاب  ومن. املؤلفوق وأحصاب حقملسـتفا
بق م يس من الرضوري احلصول عىل ترصحي  يدين املذكورين،  مسـاحلقوق واألشخاص ا ل ن أحصاب احلقوق أو ملسـتف

 .األشخاص املذكورين

متدة جزءا من وإذا اكن ئة ا ملعت ا يد الوطين، لهي نظامت عىل ا لصعبكة من ا مل سات وجب شـ نظامت واملؤ يع ا سعىل  مل مج
يد هبذه اخلصائص ئات أن  تتقوا  .، وفقا للقانون الوطينلهي

 ]21 الصفحة  يفاتبع املادة ألف[

                                                 

متدة" 18 ئة ا ملعا بوعات عرب يقصد " لهي ساعدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا شطهتا  ية من بني أ نظمة غري ر ية أو  ئة غري ر ية أو  ملطهبا واكةل حكو م ن حب حب مي هم
نفاذ إىل املعلومات، وفقا للقانون الوطين ية أو احلاجة إىل ا تدريب أو القراءة ا تعلمي أو ا لتزويدمه خبدمات يف جمال ا ل  .لتكييفل

متدة قو ئة ا ملعونفذ ا ي يدين اذلين ختدهمملهت تحديد األشخاص ا ملسـتفاعد وإجراءات   .ل

يدين  ثقة لك من األشخاص ا متدة  ئة ا تع ا ملسـتفو ٍّل ب ي ملعمت ه ّ يدين .وأحصاب حقوق املؤلفت ملسـتف ومن املعلوم أنه للحصول عىل ثقة أحصاب احلقوق واألشخاص ا
بق من أحصاب احلقوق يس من الرضوري احلصول عىل ترصحي  مسـاملذكورين،  ند ( أو األشخاص املذكورينل  .)لها

يد هبذه اخلصائص، وفقا  ئات أن  سات وا نظامت واملؤ يع ا يد الوطين، وجب عىل  نظامت عىل ا بكة من ا متدة جزءا من  ئة ا تتقوإذا اكنت ا ي س مل مج لصع مل شـ هي له ملعل
 .للقانون الوطين

متدة"  ئة ا ملعا نظمة غري" لهي ية أو  ئة غري ر ية أو  ميقصد هبا واكةل حكو حبم ية من بني هي يةحب ر ساعدة أشخاص عاجزين عن قراءة سـهماهما األسا م 
نفاذ إىل املعلومات ية أو احلاجة إىل ا تدريب أو القراءة ا تعلمي أو ا بوعات عرب تزويدمه خبدمات يف جمال ا لا ل ل متدة قواعد وإجراءات .لتكييفملط ئة ا ملع ونفذ ا ي لهت

ب ية األشخاص العاجزين عن قراءة ا سن  ملطتحديد  ن ح  .وعات اذلين ختدهممل

ثقة لك من األشخاص   متدة  ئة ا تع ا ٍّو ب ي ملعمت له ّ يدين وأحصاب حقت ومن املعلوم أنه للحصول عىل ثقة أحصاب احلقوق واألشخاص .  املؤلفوقملسـتفا
بق من أحصاب احلقوق أو األشخاص املذكورين يس من الرضوري احلصول عىل ترصحي  يدين املذكورين،  مسـا ل األطراف /تشجع ادلول األعضاءينبغي أن و. ملسـتف

شاركة فهيا متدة وا ئات ا تعاون مع ا يدين عىل ا تعاقدة أحصاب احلقوق واألشخاص ا ملا ي ل ملعمل له متدة يه  .سـتفمل ئات ا ملعوا ئات لهي سات وا نظامت واملؤ يا س ية إىل لهمل ملنمتا
يشـبكة  نظامت عىل ا لصعمن ا يع دمل يد  جبم الوطين واليت  يةالاحتاد األ (هذه اخلصائصتتق تحدة األمر يه والوالايت ا يكورويب وادلول األعضاء   .)ملف

يدين اذلين ختدهمم" 19 ية األشخاص ا تحديد أ متدة قواعد وإجراءات  ئة ا ملسـتفونفذ ا هلل ل ي ملعت ية" (ه تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل
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ئة "ينبغي حذف تعريف  18.ألف متدةلهيا ناك حتفظات فامي خيص الفقرة الرابعة ". ملعا ية(هو يقيا، ابمس اجملموعة األفر وال ). كين
متدة وال بد من قدر معني من املرونة يف هذا الصدد  ئات  يا  معتوجد يف أفر هي نغال(يق  ).لسـا

متدة"يف تعريف  19.ألف ئة ا ملعا تعاضة عن الفقرة الرابعة مبا ييل"لهي بغي الا سـ،  ئا: "ين نظامت لهيوا متدة يه ا ملت ا ملع
يع هذه اخلصائص  يد  يد الوطين واليت  نظامت عىل ا بكة من ا ية إىل  ئات ا سات وا جبمواملؤ لصع مل شـ مت ي تتقس ملن الاحتاد (له

يه  ).فاألورويب وادلول األعضاء 

تضمن تعريف  20.ألف يبغي أن  متدة"ين ئة ا ملعا تخدامه وإشارة إىل" لهي بع إحصايئ ملا مت ا سـ احلاجة إىل  تجة تت سخ ا نية ا ن ملمك ل
 ).جاماياك(واملوزعة 

يقات عىل املادة ألف يف الصفحة [  ]22لتعلاتبع ا
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 ]23اتبع املادة ألف يف الصفحة [
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تقدمة" تعريف تعديلينبغي  21.ألف بدلان ا ملسعر معقول ألجل ا سق " كام ييل "ل نف يف ا سخة ا نيقصد به أن تكون  ملص لن
سعر ا سعر مماثل  تاحة  رس  ملصا ل ب م بوعاتملي سوق لألشخاص القادرين عىل قراءة ا تاح يف تكل ا ملطنف أو أدىن مما هو  ل ، مع م

ياجامراعاة برصل وفوارق ادلخل تحت الا سوق/لألشخاص معايق ا بوعات يف تكل ا لاألشخاص العاجزين عن قراءة ا " ملط
يه(  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

يا( 21.ألف بارة جيب اإلبقاء عىل )ناث ناوليف"ع  ية"يف تعريف " ملت ا نا بدلان ا مسعر معقول ألجل ا ل أن تكون للك بدل وجيب . "ل
تان" (عقولاملسعر لا"هو  األعضاء املرونة يف حتديد ما ولادل من انم  ).كسـاب

نقاشات واحلوارا 22.ألف سعر املعقول"قضية   حولتلال بد من مزيد من ا ية غري انجضة  ألهناملعقدة" لا الاحتاد (قضا 
يهاأل  ).فورويب وادلول األعضاء 

الاحتاد األورويب ( األفضل حذفه  يف الوقت ذاته، من ولكن،"حق املؤلف" إجراء نقاش إضايف حول ينبغي 23.ألف
يه  ).فوادلول األعضاء 

يكون من الرضوري الاتفاق عىل تعريف  24.ألف يعة الصك،  سـوفقا  تعاقد"أو " دوةل عضو"لطب ويف الوقت ". مطرف 
يه(ن األفضل حذفه ذاته، م  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

ية الفكرية أو يف: "كام ييل" دوةل عضو" أن يكون تعريف ينبغي 25.ألف ية  نظمة العا للملكيقصد هبا دوةل عضو يف ا مل  مل
شأ مبوجب ية وملنالاحتاد ا ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ن اتفا ب لفملص تعاقد مبوجب معاهدة /ق شأن حق مأو طرف  بو  بالو ي

تني" (املؤلف  .)جناألر

شري هذا الصك إىل ينبغي 26.ألف تخدام مصطلح ألن  "حق املؤلف وأية حقوق جماورة حلق املؤلف"ي أن  حق "سـا
تني من احلقوق أمر مضلل   لوحده"املؤلف نغال(لفئلإلشارة إىل هاتني ا سأةل ). لسـا القطاعات، وال سـامي تتداخل فهيا موهذه 
شاهبة احلقوإدراج  يه(احلقوق اجملاورة أو ملق ا واإلشارة إىل األطراف يف ) فالربازيل والاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

شأن حق املؤلف يف تعريف  بو  بمعاهدة الو  ).الربازيل" (دوةل عضو"ي

يدات" إضافة تعريف ملصطلحي ينبغي 27.ألف ناءات"و "لتقيا تلفة"سـتثالا  للك تعريف وفقا خمل، وال سـامي ما خيص اآلاثر ا
تعريف وضعلويس من احلكمي ). اجلزائر(للقانون الوطين  ية(ل هذا ا تحدة األمر يكالربازيل والوالايت ا  ).مل

يقات عىل املادة ألف[  ]لتعلهناية ا
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 ]املادة ألف، اتبع[

تقدمة" بدلان ا ملسعر معقول ألجل ا  "ل

سعر  تاحة  رس  سق ا نف يف ا سخة ا بيقصد به أن تكون  ن ملص من ملي تاح يف ممل نف أو أدىن مما هو  سعر ا ماثل  ملص سوق ل لتكل ا
بوعات  .ملطلألشخاص القادرين عىل قراءة ا

ية" نا بدلان ا مسعر معقول ألجل ا ل  20"ل

تاحة رس  سق ا نف يف ا سخة ا ميقصد به أن تكون  ملي ن ملص ناول لن سوقملت بأسعار يف ا ياجات  فهياىراعُي ليف تكل ا حت الا
ب بوعاتلوفوارق ادلخل لألشخاص ضعاف ا ملطرص وأوئك العاجزين عن قراءة ا  .ل

 21"دوةل عضو"

ية و ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ية الفكرية أو يف اتفا ية  نظمة العا نيقصد هبا دوةل عضو يف ا ب ملص مل لفمل ق تعاقد /للملك مأو طرف 
شأن حق املؤلف بو  بمبوجب معاهدة الو  .ي

تعرتف هبا ادلول األعضاء وفقا للقانون وق جماورة حلق املؤلف  حق املؤلف وأية حق22"حق املؤلف"تشمل اإلشارات إىل و
 .الوطين

 ]هناية املادة ألف[

 

                                                 

ية" 20 نا بدلان ا مسعر معقول ألجل ا ل تاحة "ل رس  سق ا نف يف ا سخة ا ميقصد به أن تكون  ي ن ملص ملن تاح يف ل نف أو أدىن مما هو  سعر ا سعر مماثل  م  ملص ل ب
برص ياجات وفوارق ادلخل لألشخاص معايق ا بوعات، مع مراعاة الا سوق لألشخاص القادرين عىل قراءة ا لتكل ا ت ملط األشخاص العاجزين عن قراءة /حل

سوق بوعات يف تكل ا لا يه" (ملط  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

يه" (دوةل عضو"ينبغي حذف تعريف  21  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

ية و"  ية وا نفات األد ية برن محلاية ا شأ مبوجب اتفا ية الفكرية أو يف الاحتاد ا ية  نظمة العا نيقصد هبا دوةل عضو يف ا ب ملص ن مل لفمل قمل تعاقد /للملك مأو طرف 
شأن حق املؤلف بو  بمبوجب معاهدة الو تني ("ي  ).جناألر

يه" (حق املؤلف"ريف ينبغي حذف تع 22  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
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 تعليقات عىل املادة ابء

بوعاتهلجعز ال حاجة إىل اإلشارة إىل األشخاص ذوي  1.ابء بوعات،  ،ملط صةل اب ملطواألشخاص العاجزين عن قراءة ا
برص، إىل غري ذكلوا يدون" مصطلح فّعري الصك  ألنلألشخاص معايق ا وهذا املصطلح اكيف وميكن " ملسـتفاألشخاص ا

نص  سالفة اذلكر يف ا بارات ا تعاضة به عن ا لالا ل لع ية(سـ تحدة األمر يكالربازيل والوالايت ا  ).مل

يدون" إدراج تعريف ينبغي 2.ابء تعاريف األخرى " ملسـتفاألشخاص ا ند(ليف املادة ألف مع ا والهنج ادلاعي ). لهاجلزائر وا
يك إىل ته الربازيل وإكوادور وا رشوع املعاهدة اذلي قد بع يف  نفصل هو الهنج ا شلك  تعريف  سـ وضع هذا ا ت ب ملكل ممل مم
تحقت هبا األرجني فامي بعدو شدد عىل أن الصك لفائدة هؤالء األشخاص . لا ياغة  توهذه ا الربازيل ومرص واملغرب (لص

يةنويجرياي  تحدة األمر يكوالوالايت ا نوان  وميكن أيضا مج).مل تعاريف"بعع تعاريف املادة ألف وابء يف فصل واحد  " لفصل ا
 ).اجلزائر(

تعريف كام ييلينبغي 3.ابء سطر األول من ا ل أن يكون ا يد هو: "ل شخص ا ملسـتفا ) ب(و) أ(تبدأ الفقرات ينبغي أن و:" ل
يدين " خشص" بلكمة )ج(و ئات من ا تضح وجود ثالث  تفليك  ملسـف  ).املغرب(ي

بوعات"حذف ) ب (يف الفقرة 4.ابء ية" (ملطأو أي جعز آخر ذي صةل اب تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

يغة الفقرة ينبغي 5.ابء تعامل معه أو : "كام ييل) ج(ص أن تكون  تاب أو ا سك  سدية، عىل  بب إعاقة  لغري قادر،  ك م ج بس
بوال بوجه عام للقراءة هام إىل حد يكون  يه أو حتر تحديق  مقعىل ا يك بعين ّ  من هذا إعاقةبال ليت يقرأ هبا خشص  ابلطريقة ال

يل ية" (لقبا تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

يقات عىل املادة ابء[  ]لتعلهناية ا
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 23املادة ابء
يدون  ملسـتفاألشخاص ا

يد هو خشص شخص ا ملسـتفا  :ل

 مكفوف؛  )أ (

بوعات،ذو إعاقة برصية  )ب ( ال ميكن و ملط أو جعز عن اإلدراك أو القراءة، أو أي جعز آخر ذي صةل اب
بري برص خشص  ذكلسنيحت يفة برصه تعادل إىل حد  بح و تخدام العدسات املصححة، يك  ك اب ظ تص سـ

يلبال إعاقة  بوعة ، مما جيعهل غري قادر عىل لقبأو بال جعز من هذا ا نفات ا ملطقراءة ا بقدر يضايه ملص
بري    أو بال جعز؛ خشص بال إعاقةقدرةكإىل حد 

سدية، عىل  )ج ( بب إعاقة  جغري قادر،  تاب بس كسك  تعامل معهم يه أو  أو عىلل أو ا تحديق  بعين ا ّ ل
بوال بوجه عام للقراءة هام إىل حد يكون  مقحتر  .يك

 ]هناية املادة ابء[

                                                 

بري ) ب( 23 يفة برصه تعادل إىل حد  بح و تخدام العدسات املصححة يك  سني ذكل اب كذو إعاقة برصية أو جعز عن اإلدراك أو القراءة، وال ميكن  ظ تص سـ حت
يل، مما جيعهل غري قادر عىل قر بري قدرة خشص بال إعاقة أو بال جعز؛لقببرص خشص بال إعاقة أو بال جعز من هذا ا بوعة بقدر يضايه إىل حد  نفات ا كاءة ا ملط  ملص

ية( تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

بوال بوجه عام للقراءة) ج(  هام إىل حد يكون  يه أو حتر تحديق  تعامل معه أو عىل ا تاب أو ا سك  سدية، عىل  بب إعاقة  مقغري قادر،  يك ن يس ل ل ك م بعج ّ  ب
يلابلطريقة اليت يقرأ ية" (لقب هبا خشص بال إعاقة من هذا ا تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل
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يقات عىل   سنيمادة جديدة لتعلا

ها كام ييلسنيمن املقرتح إعادة إدراج مادة جديدة  1.سني  :نص يكون 

 سنياملادة 
ها قيعة الالزتامات ونطا  طب

يق أحاكم هذ/ ادلول األعضاءعمتدت أنيتعني /ينبغي .1 تعاقدة تدابري مالمئة  باألطراف ا ا الصك القانوين لتطمل
شرتكة/ادلويل ية ا تو ملا ص  . املعاهدة/ل

ياجات اخلاصة /ادلول األعضاءطبق ت أنيتعني /ينبغي .2 ية األولوايت والا ية مرا شفا تعاقدة املعاهدة  تاألطراف ا ع ب حمل ف
توايت ا ية و نا لتبدلان ا سـ ل مللل تلفة م خملية ا تعاقدة/لدلول األعضاءمن  .ملاألطراف ا

تعاقدة /ادلول األعضاءكفل ت أنيتعني /ينبغي .3 ية /ا الصك القانوين ادلويلهذتنفيذ  ّأن ميكنملاألطراف ا تو صا ل
شرتكة ناسب وب من اختاذ  املعاهدة/ملا راءات  إجاختاذة، مبا يف ذكل يلفعاملاإلجراءات اليت يغطهيا هذا الصك يف الوقت ا

نصفة رسيعة يةك (متكون عادةل و يقيا، ابمس اجملموعة األفر  .)ين

يقات عىل املادة [  ]سنيلتعلهناية ا
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 24 سني اجلديدة املادة

ها قيعة الالزتامات ونطا  طب
 

 ]سنيهناية املادة [

                                                 

ها 24 قيعة الالزتامات ونطا  طب

يق أحاكم هذا الصك القانوين ادلويل/تعمتد ادلول األعضاء  أنيتعني/ينبغي .1 تعاقدة تدابري مالمئة  باألطراف ا شرتكة/لتطمل ية ا تو ملا ص  .املعاهدة/ ل

ية /األعضاءتطبق ادلول   أنيتعني/ينبغي .2 توايت ا ية و نا بدلان ا ياجات اخلاصة  ية األولوايت والا ية مرا شفا تعاقدة املعاهدة  مناألطراف ا سـ ل لل ت ع ب لتمل مل م حف
تلفة لدلول األعضاء تعاقدة/خملا  .ملاألطراف ا

يذ هذا الصك القانوين ادلويل/تكفل ادلول األعضاء أنيتعني /ينبغي .3 تعاقدة أن ميكن  تنفاألطراف ا ّ ي/مل تو صا شرتكةل املعاهدة من اختاذ اإلجراءات / ملة ا
ناسب وبفعا لاليت يغطهيا هذا الصك يف الوقت ا نصفة يمل ية(مة، مبا يف ذكل اختاذ إجراءات رسيعة تكون عادةل و يقيا، ابمس اجملموعة األفر  ).كين
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 تعليقات عىل املادة جمي

بارة ادلول 1.جمي تعاضة عن ادلول األعضاء  بعالا تعاقدة/سـ بعبارة " يتعني " فعلسـتعاضة أيضا عنوالا. ملاألطراف ا
ية أم معاهدة". يتعني/ينبغي" بار الصك تو سائد حول ا تالف ا يد الا صوذكل  ت ل عسـ ختج بق هذا األمر عىل املواد . ل ينطو

تحدة الربازيل ومرص (األخرى كذكل  يةملوالوالايت ا نغالالاحتاد األورويبو يكاألمر يه وا لسـ وادلول األعضاء  ُوقد أدخل ). ف

نصهذا يري يف ا ل ا  .لتغ

سخينبغي 2.جمي تضمن املادة جمي حق الرتمجة بعد حق ا ن أن  ثقايف وجيوز وضع . لت نولويج وا تطور ا تاح  لوالرتمجة  تكلل لمف
شأن هذا احلق مبوجب املادة  ناءات  بالا سخ، ولكن وحق الرتمجة حق ). مرص(ي من اتفاق تربس 13سـتث لنمضين يف حق ا

شلك بني  ّميكن إدراجه  نوية ). ادورإكو(ب يات احلقوق ا يث تربيره وتدا ملعوإدراج حق الرتمجة مصدر قلق، وال سـامي من  ع ح
ية( تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

شري املادة جمي إىل ينبغي 3.جمي ت أال  ناءات"ّ يدات"حفسب، بل إىل " سـتثالا ناءات وا لتقيالا والوالايت اجلزائر " (سـتث
ية تحدة األمر يكا  ).مل

يقا[  ]30ت عىل املادة جمي يف الصفحة لتعلاتبع ا
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 25املادة جمي
رس سق  سخ يف  ناءات يف القانون الوطين عىل ا يالا ن ن مت ل ث  سـ

تعاقد/عضولك دوةل  أن تدرج يتعني/ينبغي .1 ناءمطرف  يدسـتث ا ق املؤلف خبصوص حق حل الوطين قانوهنا يف اتقي أو 
هور،  نف  توزيع وحق إاتحة ا سخ وحق ا للجما ملص ل يدين لتسهيل توافر الن رسة، لفائدة األشخاص ا ساق  ملسـتفنفات يف أ ّ مي ن ملص

تعريف الوارد يف هذه الويقة ثوفق ا  .ل

 ]31اتبع املادة جمي يف الصفحة [

                                                 

نوان( 25 يدات) لعا ناءات وا يالا لتقت ث رسسـ سق  سخ يف  ي يف القانون الوطين عىل ا ن من يةالوالايت  (ل تحدة األمر يكا  ).مل
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رسةلتسهيل توافر"امجلةل توسع  4.جمي ساق  نفات يف أ ّ ا مي ن ثرية)1(يف الفقرة " ملص يات  ك من نطاق هدف الصك وها تدا ع . ل
ها امجلةل  بغي أن  بقو تسـن يه" (أي تدبري آخر فعالأو "ي  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

بغي إعادة إدراج اإلشارة إىل )1(يف الفقرة  5.جمي شأن حق املؤلفين  بو  بمعاهدة الو بح كام ييلي وحق إاتحة : "تص ليك 
هور نف  للجما يه املادة ملص نص  عل، كام  شأن حق املؤلف8ت بو  ب من معاهدة الو سأةل ينبغي ). الربازيل" (ي يح  مزايدة تو ض

ثل  هور"ماحلقوق  نف  توزيع وحق إاتحة ا سخ وحق ا للجمحق ا ملص ل  كام حيدده القانون الوطين مع اإلشارة إىل حق املؤلف" لن
ية( تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

سق : "كام ييل) أ)(2(ينبغي أن تكون الفقرة  6.جمي نف يف  سخة عن ا متدة بإعداد  ئة ا سامح  ميا ن ملص ن ي ملعل ّرس واحلصول لله
متدة أخ ئة  معمن  رس هي سق  نف يف  ّرى عىل  مي ن يل من ذكلنسخ وتوفريمص يةل، مبا يف ذكل ل لقب ا يد بأية و سـشخص  مسـتف

يق تكل األهداف  يطة  ية، واختاذ أية خطوات و ية أو ال نقل اإللكرتوين بوسائل  تجارية أو ا تحقاإلعارة غري ا سلك لسلك سـ ل ل
ية تا رشوط ا يع ا توفر  لندما  ل مج ت تعاضة عن " دون ترصحي من صاحب حق املؤلف" أي حذف اإلشارة إىل ،:"لع سـوالا

سخ" بارة "لنتكل ا يلنسخ"بع   ).يهفالاحتاد األورويب وادلول األعضاء " (لقب من ذكل ا

ية الفقرة  7.جمي شـبغي إعادة إدراج حا تعاون أو إقامة رشااكت: "اليت جاء فهيا) أ)(2(ين سامح اب تعني ا هوم أنه  لمن ا ل ّي  مع ملف
ية نظامت الر حبنظامت أخرى، مبا فهيا ا مل يةالربازيل " (.م تحدة األمر يكوالوالايت ا  ).مل

يقات عىل املادة جمي يف الصفحة [  ]32لتعلاتبع ا
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 26]املادة جمي، اتبع[

تعاقد/ميكن دلوةل عضو .2 ثال للامدة جمي مطرف  يد يف القانون الوطين يكفل ما ييل) 1(مت الا ناء أو  تقيبإدراج ا  :سـتث

رس  )أ( سق  نف يف  سخة عن ا متدة، دون ترصحي من صاحب حق املؤلف، بإعداد  ئة ا سامح  ّا مي ن ملص ن ي ملعل لله
يةل، مبا  يد بأية و سخ إىل خشص  رس وتوفري تكل ا سق  نف يف  متدة أخرى عىل  ئة  سـواحلصول من  ن ن مص سـتفي مل ّ مي مع ه

نقل اإللكرتوين  تجارية أو ا ليف ذكل اإلعارة غري ا ية أول يةسلكبوسائل  يق ة واختاذ أي،سلك ال يطة  لتحق خطوات و سـ
يةتكل  تا رشوط ا يع ا توفر  ندما  لاألهداف  ل مج ت  :لع

متدة اليت ترغبيكون  .1 ملعئة ا شاط املذكور  يف الاضطالع للهي نف أو إىل لناب ملصنفاذ قانوين إىل ذكل ا ٌ
نفع نسخة  ؛ملصن ذكل ا

نف إىلو .2 ملصحيول ا سخة يف ّ رس، ميكهنن  ميسق  يةل الزمة شمل ت أن ان ّتصفحسـأية و  املعلومات يف ل
رس، لكهن ميسق  رسا ت ال ان نف  يريات أخرى غري تكل الالزمة جلعل ا ميدخل  ملص يد؛تغ ملسـتفشخص ا  لل

نف نسخ عنر َّتوفو .3 رس ملص ا سق ا ملييف ا تخدهما حرصا لن يدون؛يسـليك   ملسـتفاألشخاص ا

شاط عىل أساس غري رحبيو .4 ننجز ا  .لي

شخص  )ب( سامح  مسـتا ل رس ل سق  نف يف  سخة عن  نه أو عهنا بإعداد  ية  يا ترصف اب شخص  مييد أو  ن مص ن ع ب ن ي لل ف
نف أو إىل  يد نفاذ قانوين إىل ذكل ا شخص ا هذا ا يد يف حال اكن  شخص ا شخيص  تخدام ا ملصلال ل لل ل تفسـ ل سـتف ملسـ مل

نف ملصسخة عن ذكل ا  .ن

 ]33اتبع املادة جمي يف الصفحة [

                                                 

توزيع وحق /لك دوةل عضو يتعني أن تدرج/ينبغي .1 26 سخ وحق ا يدا يف قانوهنا الوطين حلق املؤلف خبصوص حق ا ناء أو  تعاقد ا لطرف  ن ي لت تق ث سـم
هور، نف  للجمإاتحة ا يدين و، أو أي تدبري آخر فعالملص رسة، لفائدة األشخاص ا ساق  نفات يف أ يل توافر ا سـتف  م ملس ّت ي ن ملص ه تعريف الوارد يف هذه الويقةل ثفق ا  .ل

 2:[...] . 
رس وتوفري "  )أ( سق  نف يف  متدة أخرى عىل  ئة  رس واحلصول من  سق  نف يف  سخة عن ا متدة بإعداد  ئة ا سامح  ّا يّ ن مص ي ي ن ملص ن ي مل معم هملع من  نسخلله

يل  نقل اإللكرتلقبذكل ا تجارية أو ا يةل، مبا يف ذكل اإلعارة غري ا يد بأية و لشخص  ل سـ ية، واختاذ أية خطوات مسـتفل ية أو ال سلكوين بوسائل  سلك
ية تا رشوط ا يع ا توفر  ندما  يق تكل األهداف  يطة  لو ل ل مج ت ع يه( [...] :لتحقسـ  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
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ثالثىل ، حذف اإلشارة إ)3(يف الفقرة  8.جمي بار اخلطوات ا لا تغالل ت "خت تعارض مع الا سـترص عىل حاالت خاصة ال  ت ق
رشوعة لصاحب احلق ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا نف ويس فهيا  ملالعادي  م شلك ." لللمص توقف احلذف املقرتح  بو ي

يا(إدراج مادة أخرى هاءمطلق عىل  يهالاحتاد() ناث  ).ف األورويب وادلول األعضاء 

بغي وضع )3(يف الفقرة  9.جمي يةالربازيل " (تقترص"بعد " يه أيضا "عبارةين،  تحدة األمر يكوالوالايت ا هدف من ). مل لوا
ناءات ) 3(الفقرة  ية برن ومعاهدات حق املؤلف األخرى احلرية يف اعامتد ا تعاقدة يف اتفا ثهو اإلشارة إىل أن لألطراف ا سـتق مل

يدات أخرى  بار اخلتسـتويفتقيو ثالث خت يه أيضا ا ت(لطوات ا يةملالوالايت ا  ).يكحدة األمر

تعاقد/دلوةل العضوا يتعني عىل/ينبغي: "كام ييل) 4(ينبغي أن يكون نص الفقرة  10.جمي ناءات أو ملالطرف ا سـتث قرص الا
يدات  نصوص علهيالتقيا شورة اليت ال ميكن احلصول علهيا، يف يف هذه املادة  ملا نفات ا نعىل ا سق اخلاصململص  ،عينامل لنا

يه" (ب خالل همةل معقوةل وسعر معقولبطرق أخرى بغي اإلبقاء عىل ). فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  بطرق  "عبارةينو
يةالربازيل (يف هذه الفقرة " أخرى تحدة األمر يكوالوالايت ا تاحة ). مل نفات  ناءات عىل وجود  متد الا بغي أن  موال  ث مصن ت سـي تع

يةجتاراي ألن  سان يهاةل  يف هذه احللقضا  ).إكوادور(ن ادلفاع عن حق أسايس من حقوق اإل

تعاقد/دلوةل العضوا يتعني عىل/ينبغي: "كام ييل) 4(ينبغي أن يكون نص الفقرة  11.جمي ناءات أو ملالطرف ا سـتث قرص الا
يدات  نصوص علهيالتقيا شورة اليت ال ميكن احلصول علهيا، يف يف هذه املادة  ملا نفات ا نعىل ا  ،املعين سق اخلاصلناململص

يه" (ب خالل همةل معقوةل وسعر معقولبطرق أخرى بارة ). فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  عىل " بطرق أخرى"عوتدل 
سخ حلصولحللول جتارية من أجل اهامش وجود  ناء لن عىل ا سـتثبديل لال يه(ك  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

بارة )4(وفامي خيص الفقرة  12.جمي بارة "همةل معقوةل"بع، ما املقصود  بغي حذف  ع؟ و  من امجلةل" خالل همةل معقوةل"ين
ند(  ).لها

تخدام  13.جمي  سـبغي ا ند انعدام بدائل ) 4(يف الفقرة " يتعني "فعلين ناءات  عيق الا سـتثب حوافز عدم توافر ومعقوةل لتط
رس تاج مواد  ّإل مي  ).جاماياك(ة ن

بغ)4(يف الفقرة  14.جمي بارة ين،  تعاضة عن  عي الا يدات املذكورة"من أجل دمع"سـ ناءات أو ا لتقيالا بعبارة " سـتث
نصوص علهيا يف هذه املادة" يدات ا ناءات أو ا ملالا لتقي يح نطاق احلمك ". سـتث الاحتاد األورويب وادلول (ضومن شأن ذكل تو

يه  يةفاألعضاء  تحدة األمر يكوالوالايت ا  ).مل

ياابن وسورسا(لتكون جزءا مهنا ) 2(إىل آخر الفقرة ) 4(ينبغي نقل الفقرة  15.جمي يا يح ت). ل كل الفقرة مرونة للحلول تتو
بديةل بغي أن  لا نصوص املرونةحتدينولكن ال  تجاوز) 3(يف الفقرة  مل ا ثالث يمبا  بار اخلطوات ا يدات ا ل  ت خي  وال ).يسورسا(تق

سلمي  نظر يف نطاق هذه املادة وتريهبا ا لبد من إعادة ا يةالوال(تل تحدة األمر يكايت ا  ).مل

يص ) 5(يف الفقرة  16.جمي شري إىل نظام الرت يدات ولكن ذكل ال يعين أهنا  ناءات أو ا بارة الا تخدمت  خا تث ي ع لتقسـ سـت
ند(  ).لها

نظر يف تريب الفقرات ليك تكون األمور واحضة 17.جمي تميكن إعادة ا ، والفقرة )أ(2حمل ) ب(2وذكل بأن حتل الفقرة . ل
نغال) (3(حمل الفقرة ) 5(ة ، والفقر)4(لفقرة حمل ا) 3( يق الاساق ). لسـا بوال  بدو هذا الرتيب  تو تحقي مق الاحتاد (لت

يه  ).فاألورويب وادلول األعضاء 

يقات عىل املادة جمي[  ]لتعلهناية ا
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 27]املادة جمي، اتبع[

تعاقد/ دلوةل عضوميكن .3 يفاء املادة جمي مطرف  نص يف قانوهنا الو) 1(ست ا شأن حق املؤلف عىل أية تبأن  بطين 
ترص عىل حاالت  يدات أخرى  ناءات أو  تقا تقيث ساس عىل سـت نف ويس فهيا  تغالل العادي  تعارض مع الا مخاصة ال  للمص سـ لت
رشوعة لصاحب احلق  .ملحنو غري معقول ابملصاحل ا

يدات املذكورة عىل اتعاقدملاطرف ال/عضوالدلوةل لجيوز  .4 ناءات أو ا ملص قرص الا لتقي شورة سـتث اليت ال ميكن ملننفات ا
سق اخلاص يف ،احلصول علهيا  .ب خالل همةل معقوةل وسعر معقول،املعين لنا

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

 ]هناية املادة جمي[

                                                 

يفاء املادة جمي /جيوز دلوةل عضو .3 27 تعاقد ا تطرف  شأن حق املؤلف عىل أية ا) 1(سم نص يف قانوهنا الوطين  تثبأن  ب يدات سـت تقيناءات أو 
 .أخرى

شورة اليت /يتعني عىل ادلوةل العضو/ينبغي .4  نفات ا نصوص علهيا يف هذه املادة عىل ا يدات ا ناءات أو ا تعاقد قرص الا نالطرف ا ملص مل ي ت ململ لتق ث سـ
ية، بطرق أخرى خالل همةل معقوةل وسعر معقول يغة اخلاصة ا بال ميكن احلصول علهيا، يف ا ن يهالاحتاد األو" (ملعلص  ).فرويب وادلول األعضاء 

ترص[...]  .3  يدات أخرى  تقأو   ، [...] عىل حاالت خاصة يه أيضاتقي

شورة اليت ال ميكن /دلوةل العضوجيوز ل .4  نفات ا نصوص علهيا يف هذه املادة عىل ا يدات ا ناءات أو ا تعاقد قرص الا نالطرف ا ملص مل ي ت ململ لتق ث سـ
ية، يغة اخلاصة ا ناحلصول علهيا، يف ا ية (ب بطرق أخرى خالل همةل معقوةل وسعر معقولملعلص تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل
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 تعليقات عىل املادة دال

بارة ) 1(يف الفقرة  1.دال عبغي إضافة  تصدير "بعد" غري ذكلبأو "ين يص خاص اب لتر  ).إكوادور" (خ

يح ما إذا اكن املقصود مبصطلح  2.دال متدة"ضمن املطلوب تو معئة  بدل مصدر" هي متدة  ئة  ليف الفقرة األوىل  معي ومبوجب . ه
رس تكون مع سق  سخة يف  ياابين، جيوز تصدير  ميقانون حق املؤلف ا ن ن سخ ما دامل يد عىل حق ا ندة وفقا حلمك ا لي لتق  أهنا ّ

ناء سـتثمعاجلة يف إطار هدف حمك الا ٌ متدة . ُ ئة  رس دون  سق  سخ يف  تصدير ا سامح  ياابن ا معومن مثة، ميكن  ي ن ن ب ل هلل مي ل
سخ يدة لضامن معاجلة ا تدابري ا متدة قد يكون من ا ئة  نابملعىن احملدد بدقة يف املادة ألف رمغ أن وجود  جل ل لي مع سق ه ن يف 

يدات لتقيرس يف إطار هدف ا رس عرب احلدود . مي سق  سخ يف  بادل ا سامه يف  نوع من املرونة من شأنه أن  ميوهذا ا ن ن ت ي لل
ياابن(  ).لا

يا(3.دال يدين يف ،)1( الفقرة فامي خيص )ناث رس عىل ا سق  سخ يف  توزيع ا متدة يف دوةل عضو  ئة ا سامح  سـتف جيب ا ملل ميلل ن ن ب ي ملعل ه
يدين اذلين ختدهممدوةل عضو أخرى ب ية األشخاص ا سن  ملسـتفعد حتديد  ن يام بطلب آخرح وذلكل، . لق دون أن يكون علهيا ا

ياغة الفقرة  صبغي إعادة   :كام ييل) 1(ين
ناء " رس مبوجب ا سق  نف يف  سخة عن  ية عىل أنه إذا أعدت  يهنا الو نص ادلول األعضاء وفقا لقوا ثتعني أن  سـتن مي نّ مص ن ن ت طي ّ

يص  يد أو تر خأو  بوعات أو تقي رس عىل خشص عاجز عن قراءة ا سق ا سخة يف ا تصدير، جاز توزيع هذه ا ملطخاص اب ن ن مليل ل ل
متدةإاتحهتا هل يف دو ئة  معةل عضو أخرى عن طريق  ية هي سن  ن بعد حتديد  شخصح يدلا تان" (ملسـتف ا  ).كسـاب

ثا( 3.دال بغي حذف امجلةل )1( الفقرة فامي خيص )لاث يد يف حال اكنت ادلوةل العضو"ين،  شخص ا سمح  ملسـتف األخرى  لل إعداد بت
تريادها رسة أو ا سخة ا سـهذه ا ملين ند" (ل  ).لها

ترياد"لكميت  إن 4.دال بادل " تصدير"و" سـا يان يف العادة  تجات امللموسة، وال  سلع أو ا بادل ا يان  تعادة ما  ن ن ل ت تعن مل تع
ية ساق الر ثل األ سلع غري امللموسة  مقا ن تني يف هذ. مل ية مفن األفضل للكموإذا اكن معىن ا ساق الر بادل األ تضمن  مقا الصك  ن ت ي

تفادي الغموض  يح ذكل يف ماكن ما يف الصك  لتو ياابن(ض  ).لا

بغي حذف )أ)(2(يف الفقرة  5.دال يهالاحتا" (دون ترصحي من صاحب احلق"ين،   ).فد األورويب وادلول األعضاء 

يا(5.دال متدة)2( فامي خيص الفقرة )ناث ئة  سامح  مع، جيب ا ي متدة يف دوةل لهل ئة  رس  سق  سخ يف  توفري ا مع يف دوةل عضو  ي ن ن لهب مي ل
تان(من املادة دال كام يه ) أ)(2(وجيب ترك الفقرة . عضو أخرى  ).كسـاب

يقات عىل املادة دال يف الصفحة [  ]36لتعلاتبع ا
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 28املادة دال
رس عرب احلدود سق  سخ يف  ميبادل ا ن ن  لت

نص ادلوةل/ينبغي .1 تتعني أن  تعاقدال/و العضّي نف يف ملطرف ا سخة عن  ية عىل أنه إذا أعدت  يهنا الو مص وفقا لقوا ن ّن ط ن
رس عىل خشص  سق ا سخة يف ا تصدير، جاز توزيع هذه ا يص خاص اب يد أو تر ناء أو  رس مبوجب ا يسق  ملي نم ن ل ي لن ل ختق سـتث

متدة يف حال اكنت ادلوةل العضو األمسـتفيد ئة  مع أو إاتحهتا هل يف دوةل عضو أخرى عن طريق  شخص هي سمح  للخرى  ت
تريادها رسة أو ا سخة ا يد إعداد هذه ا سـا ملين ل تفسـ  .مل

 ]37اتبع املادة دال يف الصفحة [

                                                 

يد أو  .1 28 ناء أو  رس مبوجب ا سق  نف يف  سخة عن  ية عىل أنه إذا أعدت  يهنا الو نص ادلول األعضاء وفقا لقوا يتعني أن  ت ي ن مص ن ن ت تقي م ثّ سـن ط ّ
رس عىل  سق ا سخة يف ا تصدير، جاز توزيع هذه ا يص خاص اب يتر ن ن ملل ل ل ئة خ بوعات أو إاتحهتا هل يف دوةل عضو أخرى عن طريق  يخشص عاجز عن قراءة ا هملط

ية  سن  نمتدة بعد حتديد  ح شخصمع يدلا تان" (ملسـتف ا  ).كسـاب
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بغي حذف )ب)(2(يف الفقرة  6.دال يه" (دون ترصحي من صاحب احلق"ين،   ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

بغي حذف)2(يف الفقرة  7.دال شورة جيوز لدلوةل العضو قرص " الفقرة ين،  نفات ا توزيع أو اإلاتحة املذكورين عىل ا نا ملص ملل
سقاليت ال ميكن احلصول علهيا يف  ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقوللنا رس املعين بطريقة أخرى يف بدل الا ب ا سـ َّ اليت  "ملي

ية تيل يه ()ب(ع الفقرة الفر يا()3(رة قامئة بذاهتا ُ وهبذا الصدد، يقرتح إضافة فق).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء   )ناث

يه(  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

يا(8.دال بارة )2(يف الفقرة  )ناث بغي حذف  ع،  ند" (خالل همةل معقوةل"ين  ).لها

بارة ، )2(يف الفقرة  8.دال لعبغي إضافة ا توزيع أو"[بعد " مبوجب هذه املادة"ين قرة اليت تيل يف الف" اإلاتحة املذكورين] لا
ية  شري إىل أي ) ب(عالفقرة الفر يتضح أن ذكل ال  تعاقديشلي بغي أيضا حذف . ملء آخر تقوم به ادلوةل العضو أو الطرف ا ينو

شورة" نفات"بعد " ملنا شلكة" ملصا تقاط  مملعاجلة  شورة وإاتحهتا لا نفات ا نا تكون الفقرة .  الرمقييف العرص بوسائطململص سـو
تعاقدالطرف/جيوز لدلوةل العضو: "كام ييل توزيع أو اإلاتحة مل ا نفات اليت ال ميكن احلصول هذه املادة مبوجب ل قرص ا ملصعىل ا

سقعلهيا يف  ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقوللنا رس املعين بطريقة أخرى يف بدل الا ب ا سـ َّ تحدة " (.ملي ملالوالايت ا
ية  ).يكاألمر

يقات عىل املادة دال يف الصفحة [  ]38لتعلاتبع ا
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 29]ة دال، اتبعاملاد[

تعاقد/دلوةل عضو ميكن .2 يفاء املادة دالمطرف  شأن حق املؤلف عىل ) 1(ست ا نص يف قانوهنا الوطين  ببأن  ت
يدات تكفل ما ييل ناءات أو  تقيا  :سـتث

متدة  ) أ ( ئات  رس عىل  سق  سخا يف  متدة، دون ترصحي من صاحب احلق، بأن توزع  ئات ا سامح  معا يملع ن ن ي هل ميه لل
ها  ها  لأو  تعاقدة/يف دول أعضاءتتيح يدون، يف حال إجناز مأطراف  تخدهما حرصا األشخاص ا ملسـتف أخرى ليك  يسـ

شطة عىل أساس غري رحبي  .نهذه األ

رس عىل األشخاص  )ب( سق  سخا يف  متدة، دون ترصحي من صاحب احلق، أن توزع  ئات ا سامح  ميا ن ن ي ملعل لله
يدين ها هلم يف دول أعضاءملسـتفا تعاقدة/ تتيح أو  متدة من أن هذا الفرد مأطراف  ئة ا ملع أخرى يف حال حتققت ا لهي

تكل ادلوةل العضو رس مبوجب القانون الوطين  سق  سخ يف  لحيق هل عىل حنو سلمي احلصول عىل هذه ا ن مين الطرف /ل
تعاقد اآل  .خرملا

تعاقد/جيوز لدلوةل العضو شورة ملالطرف ا نفات ا توزيع أو اإلاتحة املذكورين عىل ا ن قرص ا ملص  ال ميكن احلصول علهيا يف اليتملل
سق رس  لنا َّا ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقولملي باملعين بطريقة أخرى يف بدل الا  .سـ

 ]39اتبع املادة دال يف الصفحة [

                                                 

يفاء املادة دال/جيوز دلوةل عضو .2 29 تعاقد ا تطرف  يدات تكفل ) 1(سم ناءات أو  شأن حق املؤلف عىل ا نص يف قانوهنا الوطين  يبأن  ت ب تقت ث سـ
 :ييل ما

متدة،  )أ (  ئات ا سامح  ملعا ي ها يف دول دون ترصحي من صاحب احلقللهل ها  متدة أو  ئات  رس عىل  سق  سخا يف  ل، بأن توزع  تيح ي ي ن تن معم ه
شطة عىل أساس غري رحبي/أعضاء يدون، يف حال إجناز هذه األ تخدهما حرصا األشخاص ا تعاقدة أخرى ليك  نأطراف  تفسـ ملسـم  .ي

متدة،  )ب( ئات ا سامح  ملعا ي ها هلم يف دول ون ترصحي من صاحب احلقدللهل يدين أو  رس عىل األشخاص ا سق  سخا يف  يح، أن توزع  تتف ي ن تن سـ ملم
رس مبوجب / أعضاء سق  سخ يف  متدة من أن هذا الفرد حيق هل عىل حنو سلمي احلصول عىل هذه ا ئة ا تعاقدة أخرى يف حال حتققت ا يأطراف  ن ن مي ل ملع له م

تكل ادلوةل العضو تعاقد اآلخرا/لالقانون الوطين   .مللطرف ا

رس املعين /جيوز لدلوةل العضو سق ا شورة اليت ال ميكن احلصول علهيا يف ا نفات ا توزيع أو اإلاتحة املذكورين عىل ا تعاقد قرص ا َّالطرف ا ي ن ن ملص ل ململ ل مل
ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقول ببطريقة أخرى يف بدل الا يه (.سـ  .)فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

2. [...] 
نفات اليت ال ميكن احلصول /جيوز لدلوةل العضو) الفقرة األخرية(  توزيع أو اإلاتحة املذكورين يف هذه املادة عىل ا تعاقد قرص ا ملصالطرف ا ل مل

ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقول رس املعين بطريقة أخرى يف بدل الا سق ا بعلهيا يف ا سـ ي َّن مل تحدة األمر( ل يكالوالايت ا  ).يةمل
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ثالثينبغي حذف اإلشارة إىل ، )3(يف الفقرة  9.دال بار اخلطوات ا لا تعارض مع ت "خت تترص عىل حاالت خاصة ال  ق
تغالل العادي رشوعة لصاحب احلقسـالا ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا نف ويس فهيا  مل  م توقف احلذف ." لللمص يو

شلك مطلق عىل  يا(إدراج مادة أخرى هاءباملقرتح  يهالاحتاد() ناث  ).ف األورويب وادلول األعضاء 

يا(10.دال بغي إضافة )3(يف الفقرة  )ناث ناءات األخرى"ين،  ساس ابال ثويس فهيا  سـتل ثارية اليت  حلقوق م جتزيها سـتئاملؤلفني الا
ية برن أو اتفاق تربسبأي طريقة أخرى ي اتفا ند" (ق  ).لها

بغي وضع )3(يف الفقرة   10.دال يةالربازيل " (تقترص " فعلبعد" يه أيضا "عبارةين،  تحدة األمر يكوالوالايت ا  وال بد من ).مل
يح فامي خيص إضافة هذه  تو ضمزيد من ا بارةل هدف من الفقرة  و).إكوادور (لعا تعاقدة يف ) 3(لا ملهو اإلشارة إىل أن لألطراف ا

بار اخلطوات  ثل يه أيضا ال يدات أخرى  ناءات و ية برن ومعاهدات حق املؤلف األخرى احلرية يف اعامتد ا تاتفا ت خي متتق ث سـتق
ثالث  ية(لا تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

يا(3من املقرتح إضافة مادة جديدة  11.دال تعاقد/دلوةل العضوا يتعني عىل/ينبغي" :صها كام ييلنيكون  )ناث  قرص ملالطرف ا
يدات  ناءات أو ا لتقيالا نصوص علهياسـتث شورة يف هذه املادة  ملا نفات ا نعىل ا سقاليت ال ميكن احلصول علهيا يف ململص  لنا

رس  َّا ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقولملي باملعين بطريقة أخرى يف بدل الا يهالاحتاد " (سـ  ).فاألورويب وادلول األعضاء 

يقات عىل املادة دال[  ]لتعلهناية ا
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 30]املادة دال، اتبع[

تعاقد/ميكن دلوةل عضو .3 يفاء املادة دال مطرف  شأن حق املؤلف عىل ) 1(ست ا نص يف قانوهنا الوطين  ببأن  ت
ترص عىل حاالت  يدات أخرى  ناءات أو  تقا تقيث تغالل العادسـت تعارض مع الا سـخاصة ال  ساس عىل ت نف ويس فهيا  مي  لللمص
رشوعة لصاحب احلق  .ملحنو غري معقول ابملصاحل ا

 ]هناية املادة دال[

                                                 

يفاء املادة دال /ميكن دلوةل عضو .3 30 تعاقد ا تطرف  شأن حق املؤل) 1(سم نص يف قانوهنا الوطين  ببأن  يدات أخرىت ناءات أو  يف عىل ا تقت ث  .سـ

يا(3  نفات ا/يتعني عىل ادلوةل العضو/ينبغي )ناث نصوص علهيا يف هذه املادة عىل ا يدات ا ناءات أو ا تعاقد قرص الا ملصالطرف ا مل ي ت لتقمل ث ملنشورة اليت سـ
ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقول رس املعين بطريقة أخرى يف بدل الا سق ا بال ميكن احلصول علهيا يف ا سـ ي َّن مل يه" (ل  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

يفاء املادة دال /ميكن دلوةل عضو 3  تعاقد ا تطرف  شأن حق املؤلف عىل ا) 1(سم نص يف قانوهنا الوطين  سـبأن  ب يدات أخرى ت يناءات أو  تقت ث
ية[...] (عىل حاالت خاصة يه أيضا تقترص  تحدة األمر يكالربازيل والوالايت ا  ).مل
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 تعليقات عىل املادة هاء

ترياد"إن لكميت  1.هاء بادل " تصدير"و" سـا يان يف العادة  تجات امللموسة، وال  سلع أو ا بادل ا يان  تعادة ما  ن ن ل ت تعن مل تع
ساق ثل األ سلع غري امللموسة  نا يةمل ية مفن األفضل . مق الر ساق الر بادل األ تضمن  تني يف هذا الصك  مقوإذا اكن معىن ا ن ت ي للكم

تفادي الغموض  يح ذكل يف ماكن ما يف الصك  لتو ياابن(ض  )لا

بارة  2.هاء يه" (دون ترصحي من صاحب حق املؤلف"لعحذف ا تحدة و فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ملالوالايت ا
ية تصينو). يكاألمر ناءاهتا فامي خيص ا سد ادلول األعضاء مرونة ا سمح املادة هاء بأن  لبغي أن  جت ثال، . ديرسـتثت يل ا ملوعىل  سب

بارة أنه ال حاجة إىل ترصحي من صاحب حق املؤلف وال بد من .  يف املواد األخرى اليت مل حيدد فهيا ذكللعقد تعين تكل ا
هو نظر يف هذه املادة، والسـامي ما خيص  مفإعادة ا يه( ق املؤلفتاملربط حبتصدير لام ل  )فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

بارة ينبغي إضافة 3.هاء ية" (يتعني "فعلإىل ذكل احلمك بعد " هو أيضا"ع  تحدة األمر يكالوالايت ا  )مل

يقات عىل املادة هاء[  ]لتعلهناية ا
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 31املادة هاء
رس سق  سخ يف  ترياد ا ميا ن ن  لسـ

سمح ال/ينبغي يتعني أن  سخة ّ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 سق  مييف  سمح  دون ترصحي من صاحب حق املؤلفن متدة ذكلي، بقدر ما  ئة  يد أو  شخص  مع القانون الوطين  ي لهل سـتفم

رس سق  نف يف  سخة عن  يد إعداد  شخص ا يابة عن ذكل ا ميترصف اب ن مص ن ل ن ملسـتفت  .ل

 ]ة املادة هاءهناي[

                                                 

رس، بقدر ما /ينبغي 31 سق  سخة يف  ترياد  شخص ا يابة عن ذكل ا ترصف اب متدة  ئة  يد أو  شخص  سمح القانون الوطين  يتعني أن  ن ن سـ ل ن ت ي ل ي مي لسـ معه تف م ّ
شخص ذكليسمح  م القانون الوطين  رسل سق  نف يف  سخة عن  يد إعداد  شخص ا يابة عن ذكل ا ترصف اب متدة  ئة  ييد أو  ن مص ن ل ن ت مي سـ تفسـ ملتف لل الاحتاد  (معه

يه  .)فاألورويب وادلول األعضاء 

ّتعني/ينبغي  سمح القانون الوطين  ي رس هو أيضايأن  سق  سخة يف  ترياد  شخص ا يابة عن ذكل ا ترصف اب متدة  ئة  يد أو  شخص  ي  ن ن سـ ل ن ت ي مل لسـ معه تف م
سمح دو يد إعداد ذكلين ترصحي من صاحب حق املؤلف، بقدر ما  شخص ا يابة عن ذكل ا ترصف اب متدة  ئة  يد أو  شخص  تف القانون الوطين  سـتف ملسـ ل لم ن ت ي لل معه

رس سق  نف يف  يسخة عن  ن مص ية (من تحدة األمر يكالوالايت ا  .)مل
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يا(تعليقات عىل املادة اجلديدة هاء  )ناث

يا(هاء يا(هاءديدة من املقرتح إضافة مادة ج  1.)ناث ها كام ييل )ناث  :نصيكون 

يا(هاءاملادة   )ناث

يع الا ترص  مجتعني أن  نصوص علهيا يف هذا الصك عىل تقييداتلواسـتثناءات تقي تغالل مل ا تعارض مع الا سـحاالت خاصة ال  ت
رشوعة لصاحب احلقالعاد ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا نف ويس فهيا  ملي  م الاحتاد األورويب وادلول  (لللمص

يه  ).فاألعضاء 

يا(هاء تضمن احلمك يف هذه احلاةل   2.)ناث يبغي أن  تعلق اباللزتامات " يتعني "فعلين ثالث ا بار اخلطوات ا شري إىل ا ملألنه  ل ت خي
نصوص علهيا  .لدلويةالاتفاقات ايف  ملا

يه(  )فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

يقات عىل املادة [ يا(هاءلتعلهناية ا  ])ناث
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يا(هاءاملادة اجلديدة   32)ناث

يا(هاءهناية املادة اجلديدة [  ])ناث

                                                 

نصوص علهيا يف هذا الصك  32 يدات ا ناءات وا يع الا ترص  ملتعني أن  ي ت مج لتقي ث نف ويس سـتق تغالل العادي  تعارض مع الا لعىل حاالت خاصة ال  للمص سـ ت
رشوعة لصاحب احلق  ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا ملفهيا  يه(م  ).فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
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 تعليقات عىل املادة واو

يغة املادة كام ييل 1.واو صبغي تغري   :ين
يه يف املادة جميلمسـتفيدين ملتضمن أن  ادلول األعضاء  عىليتعني" نصوص  ناء ا علن الا مل لمتتع ا من عدم حرماهنم سـتث
ناء اب نف ماسـتثال ية عىل  نولو بق تدابري امحلاية ا مصندما  تط جع  .لتك
يفاء املادة و شأن حق بأن) 1 (واوستميكن دلوةل عضو ا سمح، مبوجب قانوهنا الوطين  ب    تدابري امحلايةبتفاديؤلف، املت

ية ألغراض  نولو جا نه وابلقدر الالزمناء الوارد يف املادة جمي سـتثالالتك تفادة  ملال ياابن( "سـ يا وا لأسرتا  ).ل

بارة  2.واو لعبغي إضافة ا ية" بوجه خاص"ين ثا نيف بداية الفقرة ا شأن حق و. ل بو  ببغي قراءة هذه املادة مقرتنة مبعاهدة الو ي ين
بغي  شـهتايناملؤلف و نا قمواصةل  ساب  عىل أهنا تعطي اتفسريها ألنه ميكن م ية عىل  نولو تدابري امحلاية ا ية  حأل جل تك لبق سـ

شأن حق املؤلف  بو  يه معاهدة الو نص  يس كذكل وفقا ملا  يدات األخرى واألمر  ناءات وا بالا ي عل ت لي لتقث  ).يسورسا(سـت

تعاضة عن 3.واو نف "سـالا تعاقد/دوةل عضو"بعبارة " ادلول األعضاء"وعن " مصنف ما"بعبارة " ملصا ألن " مطرف 
تعاقد واحد يف املقصود متعةلويس ادلول األعضاء ماملادة هو دوةل عضو واحدة أو طرف  قبل " جيوز " فعلإضافةو. جم 

بارة" يتعني/ينبغي" تصةل تسمح "عو خملسلطات ا بح". يتعني/ينبغي" بعد " بل : الفقرة األوىل من املادة كام ييلنص  يصو
تعا/ ادلول األعضاءتسمحيتعني أن /ينبغي/جيوز" تصةقدةملاألطراف ا سلطات ا خمل  تضمن اب لل تدابري املالمئة  لختاذ ا ل

يه يف املادة جمي  نصوص  ناء ا عليدين من الا مل ث سـتتف تع وسائلللمسـ ية بذكل للمت  نولو بق تدابري امحلاية ا ندما  ناء  جالا تك لث تط ع سـت
نف ما ية كام يه توبقى ". مصعىل  ثا نالفقرة ا ية(ل تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل

ية: "نوان كام ييللعتعديل ا 4.واو نولو تدابري ا جالالزتامات املربطة اب لتك ل ند) (2(وحذف الفقرة " ت  )لها

ثل  5.واو نة  ناءات  تخداهما مبوجب ا ية ولكن ميكن ا نفات آلت إىل املكل العام وأخرى ال تزال  مناك  يث سـ محم مص معه سـت
بحث العلمي تخدامُتقفلوقد . لأغراض ا نفات اب سـ تكل ا تخدهما أحصاب احلقوق، مما ل تدابري امحلاية املص ية اليت  يسـنولو ج تك

يدات ميلسليعرقل املامرسة ا ناءات وا لتقية لال  ).مرص(سـتث

يقات عىل املادة واو[  ]لتعلهناية ا
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 33املادة واو
ية نولو تدابري ا جالالزتامات املربطة اب لتك ل  ت

ناء  تضمن  أنادلول األعضاءيتعني عىل  ثيدين من الا سـتتف يه للمسـ نصوص  علا ندما وسائل جميملادة يف امل ناء  تع ابال ع  سـتثمت لل
نف ما ية عىل  نولو مصبق تدابري امحلاية ا جتط  .لتك

تاحة جتاراي  رس غري  سق  نف يف  سخ ا ية من جانب أحصاب احلقوق، وبقدر ما تكون  تدابري الطو ياب ا ميف  مي ن ملص ن ع ل غ
بغي متدة،  ئات ا ينسعر معقول أو عرب ا ملع ي تعاقدةاألط/دلول األعضاءا يتعني عىل/لهب تضمن ملراف ا تدابري املالمئة  ل اختاذ ا ل

ناء  ثيدين من الا سـتتف يهللمسـ نصوص  علا تع وسائل جمي يف املادة مل ية عىل ابللمت  نولو بق تدابري امحلاية ا ندما  ناء  جال تك لث تط ع سـت
ناءمصنف ما سـتث، وابلقدر الالزم لالتفاع بذكل الا  .ن

 ]هناية املادة واو[

                                                 

يه يف املادة جمي عدم حرماهنم من ا 33 نصوص  ناء ا يدين من الا متتعني عىل ادلول األعضاء أن تضمن  عل مل ت لي ث سـتف بق تدابري ابتع للمسـ ندما  ناء  تطال ع ثت سـ
نف ما ية عىل  نولو مصامحلاية ا ج  .لتك

يفاء املادة واو  شأن حق املؤلف) 1(ستوميكن دلوةل عضو ا سمح، مبوجب قانوهنا الوطين  ببأن  ناء بتفادي، ت ية ألغراض الا نولو ث تدابري امحلاية ا ج سـتتك ل
نه تفادة  مالوارد يف املادة جمي وابلقدر الالزم لال ياابنأ" (سـ يا وا لسرتا  ).ل

سمح ادلول األعضاء/ينبغي/جيوز  تتعني أن  نصوص /ي ناء ا يدين من الا تضمن  تدابري املالمئة  تصة ابختاذ ا سلطات ا تعاقدة  ملاألطراف ا ت ل ل خمل لل ثمل سـتف للمسـ
نف ما ية عىل  نولو بق تدابري امحلاية ا ندما  ناء  تع بذكل الا مصيه يف املادة جمي وسائل  تط ع ت مت جعل تك لث سـ ية(.]  [..لل تحدة األمر يكالوالايت ا  ).مل
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 تعليقات عىل املادة زاي

يقات عىل هذه املادةتقدممل   .تعل أي 

يقات عىل املادة زاي[  ]لتعلهناية ا
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 املادة زاي
 العالقات مع العقود

نع ادلول األعضاء نص ما  مييس يف هذا ا ل تعاقدة/ل يدات ملاألطراف ا ناءات وا ناول العالقة بني قانون العقود والا ي من  لتقت سـتث
يدين ية لفائدة ا نظا تفا ملسـم  .ل

 ]هناية املادة زاي[
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 تعليقات عىل املادة حاء

يقات عىل هذه املادة  .تعلمل تقدم أي 

يقات عىل املادة حاء[  ]لتعلهناية ا
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 حاءاملادة 
ية  صاحرتام اخلصو

يدات، ناءات وا يق هذه الا يند  ب لتقع سـتث تعاقدة/حترص ادلول األعضاء تط يدين ملاألطراف ا ية ا ملسـتفعىل حامية خصو  عىل ص
ساواة مع   .غريمهملقدم ا

 ]املادة حاءة هناي[
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 تعليقات عىل املادة اجلديدة طاء

ها كام ييل 1.طاء  :نصمن املقرتح إضافة مادة جديدة طاء يكون 
ختبغي تأويل ا" ثالث مببين رشوعة للغري، مبا يف ذكلم ارتا حيلار اخلطوات ا  ململصاحل ا

ية من املصاحل  - تأ تا ية؛مل سان واحلرايت األسا سـحقوق اإل  ن
سة، و - نا فمصاحل ا ثانوية؛ سـاميوالمل  ل يف األسواق ا

يو - ثقا ية ا تقدم العلمي وا فاملصاحل العامة األخرى، وخاصة ا ل من ية أو لتل يةلتعلميا تصاديةع أو الاجامت  ).فزنويال" (ةق أو الا

يقات عىل املادة اجلديدة طاء[  ]لتعلهناية ا
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 34املادة اجلديدة طاء

 ]ثهناية املادة اجلديدة طاء والويقة[

                                                 

رشوعة للغري، مبا يف ذكل 34 ثالث مبا حيرتم املصاحل ا بار اخلطوات ا ملبغي تأويل ا ل ت خي  ن
ية؛ - ية من حقوق اإلسان واحلرايت األسا تأ سـاملصاحل ا ن ت  مل
ثانوية؛ - سة، وال سـامي يف األسواق ا نا لومصاحل ا ف  مل
تقدم  - تصادية لواملصاحل العامة األخرى، وخاصة ا ية أو الا ية أو الاجامت ية أو ا ثقا ية ا قالعلمي وا عف مي ل تعلمن لت  ).فزنويال(ل


