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باجة  يادل

 )SCCR/23/7ثيف الويقة ُاقرتحت (

 
 )األوىل(

يزي وتاكفؤ الفرص  بادئ عدم ا متإذ تذكر  لمب شاركة الاكمّ رس وا نفاذ ا ملوا ّل متع، ملي ية واإلدماج يف ا جملةل وا نصوص علهيا يف لفعل ملا
شأن تحدة  ية األمم ا باتفا مل   األشخاص ذوي اإلعاقات،قوق حق

ية( ثا نا  )ل
بارها  تحدايت عتوإذ تضع يف ا ية لا لتمناملرضة اب برص وضعافالاكمةل لألشخاص ّ بوعات، لأوئك ل ا ملطالعاجزين عن قراءة ا

هم يف  حقواليت حتد من  نفاذ إىل املعلومات والاتصالّ بحثلا تعلمي وا ل، فضال عن ا  ،ل

ثة( ثا لا  )ل
شد ّوإذ  ية حاميت بار ذكل حافزا لإلبداع األديب والفين مهد عىل أ يك  األشخاصلك ولزايدة الفرص أمام عتة حق املؤلف اب

ية وايشارك ثقا ياة ا ف يف ا ل تعللمجمتع حل تقامسوايسـمتو نون و ي اب نافعهوالف تقدم العلمي و م ا  ، مع غريمهل

 )الرابعة(
ية املرونة يف حامية حق املؤلف  شدد عىل أ مهوإذ  بار ذكل حافزاّت إلبداع األديب والفين ولزايدة الفرص أمام األشخاص  لعتاب

برص ضعاف نلأوئك العاجزين ول ا تاع اب متع والا ية  ثقا ياة ا شاركة يف ا بوعات  لفعن قراءة ا متف ل حل للم سـملط تقدم للمج لون وتقامس ا
نافعه  . مع غريمهمالعلمي و

سة(  )ماخلا
رسّإذ تقرو نفاذ ا ية ا ّ بأ ملي ل ي تاكفؤحتقيقيف  مه متعمج الفرص يف  ية جملع أوساط ا نفاهتم مه وكذكل بأ مصحامية حقوق املؤلفني يف 

ية  ية وا ناألد  ،بطريقة فعاةل وموحدة قدر اإلماكنلفب

سادسة(  )لا
نفاذ إىل املعلومات والاتصال أمام  لوإذ تدرك وجود العديد من العوائق املربطة اب برص ضعافاألشخاص ت العاجزين  لأوئكول ا

بوعات  شورة،أو ذوملطعن قراءة ا نفات ا نفاذ إىل ا تعلق اب ني اإلعاقات األخرى فامي  ملص ل  ملي
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سابعة(  )لا
ية األشخاص أن أيضا وإذ تدرك  برصغلبأ بوعاتلمعايق ا يةبدلان لا يف تعيش ملط واألشخاص العاجزين عن قراءة ا نا ما  ،ل

نة( ثا ما  )ل
بة يف توفري  تاكئف إىل املعلوماتوسائل غوإذ حتدوها الر تام وا نفاذ ا ملا ل ثقافة و ل برصألشخاص لوالاتصال لا ألشخاص ا/لمعايق ا

بوعات نظرالعمل من أجل يف  و،ملطالعاجزين عن قراءة ا ليق ذكل، اب نفات يف زايدة إىل احلاجة إىل حتق ساق ملص عدد ا نأ
نفاذ إل وميّرسة لسني ا  هيا،حت

تاسعة(  )لا
تحدايت ّوإذ تقر برصاألشخاص أمام اليت يطرهحا ل ابلفرص وا بوعاتا/لمعايق ا ر ّتطو ملطألشخاص 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

 )العارشة(
تأيضا وإذ تدرك  ها بأياحلصول علهيا قصاء املعلومات واألفاكر وسـرضورة ا ّو يةل اكنت ودومنانقل بار للحدود،سـة و  عت ا

رشة(  )عاحلادية 
ميي قانون حق املّوإذ تدرك أن شاط يف ظلّأن، وقلؤلف الوطين هل طابع إ ند الاضطالع  ّه  ن ّ عدة أنظمة قانوية فإنبع  عدم ن

ش يقني القانوين  با شاط يقوض ل ية هذا ا ّأن رش ن ياة تطوير لع سن  يات وخدمات جديدة من شأهنا أن  حنولو ج ّتك األشخاص حت
ب بوعات/رصلمعايق ا تخداهما،ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا  سـ ويعرقل ا

رشة( ية  ثا عا ن  )ل
ية اخلاصة حبق مثة  ّ بأنّوإذ تقر يهنم الو يدات يف قوا ناءات و هذا الغرض ا بريا من األعضاء اذلين وضعوا  نعددا  ي طك ن ث تقل سـت

برصاملؤلف لفائدة  بوعات، /لاألشخاص معايق ا ناك، ه ّوأنملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا مسـمتر  نقص، مع ذكلهال يزال 
نفات  تاحة ملصيف ا ساقملا بوةل نبأ  هؤالء األشخاص،لمق 

رشة( ثة  ثا عا ل  )ل
نفاهتم املفضلمن  ّه بأنّوإذ تقر يح أحصاب احلقوق  مص أن  سمل به لزوم عند  ذوي اإلعاقةلألشخاص يت ّرشها، وبأن من ا مل ّ ن

سوق عن إاتحة فرصة  نظر إىل جعز ا لالعمل، اب برصمعايقشخاص نفاذ األل بوعات إىل تكل /ل ا ملطالعاجزين عن قراءة ا
نفاذ سني ذكل ا بة عىل حق املؤلف من أجل  نا يدات  ناءات و نفات، عىل وضع ا لا حت سـ ي مملص تقث  سـت
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رشة(  )عالرابعة 
هور ق املؤلفني ومصلحةبرضورة احلفاظ عىل توازن بني حقوأيضا  ّوإذ تقر تعلمي وا معومامجلا نفاذ إىل ل، وال سـامي ا لبحث وا ل

له ال بد ّوأن، املعلومات سريتوازن لهذا اّ ناسب لفائدة تيمن  ية ويف الوقت ا نفات بفعا نفاذ إىل ا مل ا ل ملص األشخاص معايق ل
برص بوعات،/لا  ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

رشة( سة  عاخلا  )م
شد ّوإذ  هام واملرن دت مل عىل الطابع ا ناءات عيارل ثالث لال سـتث اخلطوات ا نصوص عل يدات ا ملوا من ) 2(9  يف املادةالهيلتقي

ية برن و  ،ليف صكوك دوية أخرىقاتفا

رشة( سادسة  عا  )ل
تاج إىل  هامحتوإذ  يات الوجهيةساإل تو يذ ا ص يف  ل ية من جتنف شأن ا بو  مندول أعامل الو ب  ،لتي

رشة( سابعة  عا  )ل
هّد بزايدة ال ية اتفاق ادلول األعضاء عىل ا بارها أ لتعوإذ تضع يف ا مه نفات عت رسة  ساق ا للمصعدد واألنواع فامي خيص األ ّن ملي

تاحة  يد العاملي ملا برص لألشخاصلصععىل ا بوعاتاألشخاص /لمعايق ا ، ويف إاتحة مواطن املرونة ملطالعاجزين عن قراءة ا
يا الالزمة يف قوانني حق املؤلف والرضورية لضامن  ثقافةفرص نادل تاكئف إىل املعلومات وا تام وا نفاذ ا لا مل ل  والاتصال ل

برص أو  متع عىل األشخاص للألشخاص معايق ا شاركهتم الاكمةل والفعاةل يف ا بوعات من أجل دمع  جملالعاجزين عن قراءة ا م ملط
ساواة مع غريمه وضامن قدم  نفع وسامه يف فرصة ملا تخداهما مبا يعود علهيم اب ية والفكرية وا ية وا يتطوير إماكياهتم اإلبدا ل سـ ن ع لفن

متع،  جملإثراء ا

 نص بديل

  من الربازيلةمقرتح) األوىل(
يزي وتاكفؤ الفرص  بادئ عدم ا متإذ تذكر  لمب شاركة الاكمةل واّ رس وا نفاذ ا لفعلوا مل ّل متع، ملي نصوص علهيا يف جملية واإلدماج يف ا ملا

شأن تحدة  ية األمم ا باتفا مل   األشخاص ذوي اإلعاقات، حقوقق

ية( ثا نا تحدة األمرةمقرتح) ل يك من الوالايت ا  يةمل
بارها  تحدايت عتوإذ تضع يف ا ية لا لتمناملرضة اب برصالاكمةل لألشخاص ّ بوعات، واليت حتد من /لمعايق ا ّالعاجزين عن قراءة ا ملط

هم مبا يف ذكل احلرية يف الامتس املعلومات واألفاكر  بري عن أ نفسحريهتم يف ا ها واحلصول علهيالتع ليع أشاك ها عىل قدم جبم نقل و
ساواة مع  تعلمي،،غريمهملا هم يف ا هم  تاروهنا، ومن  يع أشاكل الاتصال اليت  ل مبا يف ذكل عن طريق  خي حبقمج  متتع
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ند وبريواقرتحت  بحث" إضافة لها  يف آخر الفقرة" لوا

تاناقرتحت  ية واب كسـاجملموعة األفر بحوثإلفرصة الو" إضافة يق  يف آخر الفقرة" لجراء ا

ث( ثا لا يكةمقرتح) ةل  ملكسـ من ا
شد ّوإذ  ولزايدة الفرص وماكفأة عىل ذكل اإلبداع والفين  عتبار ذكل حافزا لإلبداع األديبية حامية حق املؤلف ابمهد عىل أت

برصشخاص األشخاص، مبن فهيم األلك أمام  بوعاتالعاجزو/لمعاقو ا شارك، ملطن عن قراءة ا ية واييك  ثقا ياة ا ف يف ا ل للمجمتع حل
تع تقامسوايسـمتو نون و ي اب نوالف تقدم العلمي و م ا  ، مع غريمهافعهل

نةمجعت ) (الرابعة( ثا سادسة وا سة وا ماخلا ل ل يا )SCCR/23/7ث يف الويقة تكام ورد م  ل مقرتحة من أسرتا
برصمعايقاألشخاص اليت حتول دون نفاذ  العوائقوإذ تدرك وجود العديد من  بوعات /ل ا إىل ملطالعاجزين عن قراءة ا

شورة نفات ا نا نزايدةإىل  واحلاجة ململص تاحة فات ملص عدد ا رسةيف ملا ساق  ّأ مي نفات،حتسنيإىل  ون  ملص تعممي تكل ا

شورة"ُ أن يضاف، بعد إيراناقرتحت  نفات ا نا متع، : "...، ما ييل"ململص يق تاكفؤ الفرص بني رشاحئ ا جملمن أجل  حتق
 ..."واحلاجة إىل

سة( ية) ماخلا  يقمقرتحة من اجملموعة األفر
بارها أن  ّوإذ تضع يف ا يةعت ب األشخاصغلبأ بوعات /رصل معايق ا بدلان تعيشملطالعاجزين عن قراءة ا ية وا نا بدلان ا ل يف ا ل مل

 ّاألقل منوا،

سادسة( رشة  مجعت() لا تاسعة والعارشة واحلادية  عا تحدة ) SCCR/23/7ث يف الويقة تكام وردل ملمقرتحة من الوالايت ا
ية  يكاألمر

تالفات القامئة بّتقروإذ  خ بأنه ميكن، عىل الرمغ من الا يات ّ نولو ية، تقوية األثر اإلجيايب  جني قوانني حق املؤلف الو لتك طن
ياة  برصمعايقاألشخاص حاملعلومات والاتصال اجلديدة عىل  بوعات وذكل بوضع إطار قا/ل ا وين نملطالعاجزين عن قراءة ا

يد ادلويل لصعمعزز عىل ا ّ. 

سابعة(  مقرتحة من الاحتاد األورويب) لا
ثريا من ادلّوإذ تقر ك بأن  يدات لفائدة ّ ناءات و ية اخلاصة حبق املؤلف، ا يهنا الو يول األعضاء حددت، يف قوا تقن ث سـتن ط ّ

برصمعايقاألشخاص  ساق /ل ا تاحة بأ نفات ا متر يف ا ناك نقص  بوعات، ومع ذكل اليزال  نالعاجزين عن قراءة ا مل ملص ه مسـملط
هؤالء األشخاص، لرسة  ّ  مي
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 :ُ أن يضاف يف آخر الفقرة ما ييليسورسااقرتحت 
تيض موارد خضمةبو" هؤالء األشخاص  نفات  تقأن هجودها من أجل إاتحة تكل ا ل ملص بادل ّ ت، وأن انعدام إماكيات  ن ّ

تيض بذل هجود مزدوجة ميكن اد رسة عرب احلدود  ساق ا ّاأل يق ّ ملي  "خارها،ن

نة( ثا ما  مقرتحة من الربازيل) ل
بديل ألف  لا
ّوإذ تقر بأن يار املفضل هو أن ّ ّ ا برصمعايقشخاص  فرصة نفاذ األقوق أحصاب احليتيحخل بوعات/ل ا  ملطالعاجزين عن قراءة ا

نفاهتم يدات ّ، وبأنه جيب وضع مصإىل  ناءات و تقيا بةسـتث سـنا سوق عاجزة عن م  إاتحةل عىل حق املؤلف، مادامت ا
نفاذ، ذكل  لا

نة( ثا ما رشة الواردة يف الويقة ) (ل ثة  ثا ثا ل ييلة مقرتح)SCCR/23/7عل  شـ من 
بديل ابء  لا

هم اذلي يؤديه أحصاب احلقوق يف إاتحة فرصة نفاذ األوإذ مل تقر بأنه ال بد، إىل جانب ادلور ا ّ ّ برصمعايقشخاص ّ العاجزين /ل ا
نفاهتم بوعات إىل  مصعن قراءة ا يدات وضع ، من ملط ناءات و تقيا بة عىل حق املؤلف، سـتث سـنا ندما تكونم  عمبا يف ذكل 

نفاذ، سوق عاجزة عن إاتحة ذكل ا لا  ل

ن( ثا ما رشة الواردة يف الويقة ) (ةل ثة  ثا ثا ل ياة مقرتح)SCCR/23/7عل  مب من كولو
بديل   جميلا

ثل هو يار األ موإذ تقر بأن ا خل ّ يح أحصاب احلقوق فرصة نفاذ األّ نفاهتم ذوي اإلعاقةشخاص يت أن  ّن أ، وبنرشهاعند  مصإىل 
سمل به  ّمن ا سوق عاجزة عن إاتحة فرصة نفاذ األلزوم العمل، مادامت مل برصمعايقشخاص لا العاجزين عن قراءة /ل ا

نفات بوعات إىل تكل ا ملصا يدات ، عىل ملط ناءات و تقيوضع ا نفاذ،سـتث سني ذكل ا بة عىل حق املؤلف من أجل  لنا حت سـ  م

تاسعة( يه) لا  فمقرتحة من الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
بحث ّوإذ تقر أيضا برضورة احلفاظ عىل توازن بني امحلاية الفعاةل حلقوق  تعلمي وا هور معوما، السـامي ا لاملؤلفني ومصلحة ا ل مجل

ناسب خدمة  ية ويف الوقت ا نفات بفعا نفاذ إىل ا سري ا توازن يف  هم ذكل ا نفاذ إىل املعلومات، وبلزوم أن  ملوا ل ملص ل ي ل تل سي
برصمعايقشخاص ملصاحل األ بوعات،/ل ا  ملطالعاجزين عن قراءة ا

يك) العارشة(  ملكسـمقرتحة من ا
تعلقة حبّ جمددا عىل الزتامات ادلول األعضاء مبوجّوإذ تؤكد نة ا ملب املعاهدات ادلوية الرا ه ية ل  معيارمهامية حق املؤلف وعىل أ

ثالث  تعلق ابلاخلطوات ا ته فامي  يومرو ناءات ن سـتثيدات والا نصوص علهيا يف املادةلتقي ية برن و) 2(9 ملا يف صكوك قمن اتفا
 ،لدوية أخرى
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رشة(  من الربازيلمقرتحة ) عاحلادية 
بديل ألف  لا

يات  تو يذ ا هام يف  صيا مهنا إىل اإل ل نفسع ية الفكرية،تس ية  نظمة العا ته ا ية اذلي و للملكالوجهية من جدول أعامل ا مل مل ضع  لتمن

رشة( ساد) (عاحلادية  رشة الواردة يف الويقة سلا ثة  ندةمقرتح) SCCR/23/7ع  له من بريو وا
بديل ابء  لا

يات جد ية تو صوإذ تذكر بأ مه متدهتا يف عام ول أّ ية، اليت ا ععامل ا ية 2007لتمن نظمة العا شاء ا ية إ ية العامة التفا مل ا مل ن قمجلع
نظمة، تجزأ من معل ا ية جزءا ال  بارات اإلمنا شلك الا سعى إىل ضامن أن  ملية الفكرية، واليت  ي ئ ت ت ّت ع ّ  للملك

رشة( ية  ثا عا ن ية) ل  يقمقرتحة من اجملموعة األفر
بة مهنا يف مواءمة ال ناءات غور يدات والا تكل ا ية اخلاصة  سـتثقوانني الو ي ب لتقن من خالل إطار دويل مرن، يكون وتعزيزها ط

سري نفاذ األ ية برن، من أجل  يسقا مع اتفا تت برصمعايقشخاص قم ية /ل ا نفات ا بوعات إىل ا حملمالعاجزين عن قراءة ا ملص ملط
 حق املؤلف،وجب مب

يهاقرتح  يات دوية أخرى"ضافة  إفالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  لواتفا ية برن"بعد " ق  ".قاتفا
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 املادة ألف
 تعاريف

 :ألغراض هذه األحاكم

نف"  "ملصا
نف أديب وُي ية برن، مضن ا] أو علمي[فين مصقصد به  ية/أو رموز و/يتخذ شلك نص و[قملعىن الوارد يف اتفا يا نأو صور  ، ]ب

هورس تاحا  شورا أو  للجمواء اكن  م يةلّبأي[من  .]سـة و
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رسن" سق  ّسخة يف  مي  "ن
سامح ُي نف، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا يد ا شخص  يح  نف بأسلوب أو شلك بديل  سخة عن  لقصد هبا  ملص ل ل مص تفن مسـت ي

ثل خشص  ثهل  سالسة ورس  يه  نفاذ إ مشخص اب م ي ب ل ل بوعات عن جعز/يةبرصإعاقة من غري لل تخدم وجيب . ملطقراءة ا يسـأال  ّ
رس  سق ا سخة يف ا ّا ملي ن لن سخة حصانةسـتفيدون ملسوى األشخاص ال نف لنكام جيب أن حترتم تكل ا ، مع إيالء  األصيلملصا

ها جل يريات الالزم إدخا بار الواجب  لالا تغ للت نف علع بديل واليف  ميّرساملص ا سق ا لا يدين فامي حتياجاتلن ملسـتف األشخاص ا
يهسهوةل خيص  نفاذ إ لا  .ل
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تقدمة" بدلان ا ملسعر معقول ألجل ا ثاقرتح يف الويقة  ("ل ُSCCR/23/7( 
نف ُي سخة ا ملصقصد به أن تكون  رسُاملعدة ن سق ا ّيف ا ملي سعر لن تاحة  ب  نف أو أدىن ممم سعر ا ّمماثل  ملص تاح يف ل تكل ما هو 

سوق  بوعاتالقادرين عىل لألشخاص لا  .ملطقراءة ا

ية" نا بدلان ا مسعر معقول ألجل ا ل ثاقرتح يف الويقة  ("ل ُSCCR/23/7( 

نفُي سخة ا ملصقصد به أن تكون  رسُاملعدة  ن سق ا ّيف ا ملي تاحةلن سوق معقوةل بأسعار م  ياجات ، مع مراعاة ليف تكل ا حتالا
بوعات برص وأوئك العاجزين عن قراءة ا ملطوفوارق ادلخل لألشخاص ضعاف ا ل  .ل

بديل ألف  لا
تعريفني  لحذف الك ا

بديل ابء  لا
تعريفني  لاإلبقاء عىل الك ا

بديل ابء  1-لا
بدلان املسعر لا" يةلعقول ألجل ا نا ما تاح به " ل سعر اذلي  تهو ا نف ل ملصسخة ا سد ُاملعدة ن رس بأسعار  سق ا ّيف ا جت ّن ملي ل

ية تصادية الو طناحلقائق الا  ق

بديل ابء  2-لا
يةاملسعر لا" نا بدلان ا معقول ألجل ا ل تاح به " ل سعر اذلي  تهو ا سد ل رس بأسعار  سق ا نف يف ا ّسخة ا جت ن ملص ّن ملي ل

ية، تصادية الو طناحلقائق الا برص وأوئك العاجزين عن عاة مع مرا ق ياجات وفوارق ادلخل لألشخاص ضعاف ا لالا ل حت
بوعات  .ملطقراءة ا
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تعرتف هبا ادلول األعضاء وفقا ة حقوق جماورة حلق املؤلف ّحق املؤلف وأي"حق املؤلف"تشمل اإلشارات إىل [
 ].الوطين للقانون
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متدة" ئة ا ملعا  "لهي

يةهيئةقصد هبا ُي يةأو  م حكو سة  ميمؤ ية تعلس ية[يسـ أو تدر ية]مكتبات[أو ] حبغري ر نظمة غري ر حب أو  نظامت م مل، مبا يف ذكل ا
ية  ئات غري احلكو موا ها لهي متدة أو اخملول  لا ّ ناسب وأحاكم [احلكومات قبل من ملع يتبقا لقانون وطين  هذه /هذا الصك[[ط

ية ]]املعاهدة سعى إىل  ب،  يدين عىل أساس غري رحبتلت ياجات األشخاص ا سـتفا ملح شطهتا  يف إطار يت ية نأ سسـأو الزتاماهتا املؤ
ية[ ية أو  تيف جماالُتقدم هلم  خبدمات، مبا يف ذكل تزويدمه ]سـاألسا تدريب أو القراءة ا تعلمي أو ا لتكييفا ل ّسدل إىل حاجهتم  ل

نفاذ إىل املعلومات، وفقا للقانون الوطين  ،لا

يذو[] تتّبعضع وت[و ها  نفجيوز   : ما ييلمن أجل.قواعد وإجراءات] تل

يدون، "1" بات أن األشخاص اذلين ختدهمم مه أشخاص  مسـتفإ ّ  ث
يدين و "2" تصار عىل األشخاص ا تفالا سخ املعدة يف أ/ملسـق ها وإاتحهتا  متدة يف توز ئات ا ُو ا ن للي يع ملع له

ساق  ميّرسة، نأ
سخ  "3" يات  نردع  سخ غري املرصح هبا معل ّا متدة مبا يف ذكل عن طريق إبال [ها وإاتحهتايعوتوزلنُ ئات ا ملعغ ا لهي

يؤدي  سف يف هذا الصدد  يدين بأن أي  سـواألشخاص ا ّتع ّ ّ رسةإىل ملسـتف ساق  سخ املعدة يف أ ّوقف اإلمداد اب مي ن ُن  ،]ل
نفات، واحلرص يف  "4" سخ ا ناوةل  سجالت، دلى  تفاظ  ناية، والا ملصمواصةل إيالء قدر معقول من ا ن ب ملع ح

ية األشخاص ا ملسـتالوقت ذاته عىل احرتام خصو بقا للامدة حاءص طيدين  متدة اليت تقدم خدمات ف ئة ا ملع، ويف حاةل ا لهي
تفاظ  ية واليت قد يكون الا رسة بأشاكل إلكرتو ساق  سخ املعدة يف أ ية أو صغرية وال توزع ا ئة ساكية ر حإىل  يف نف ن ن ّن مي ُ ل

نحو  سجالت عىل ا ئا ال داعي هل جيوز تعديل اإلجراء اخلاص حبفظ ا ها  بة  لسجالت اب ل ب سـ عب لن ناسبل  .ملا
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 املادة ابء

يدون  ملسـتفاألشخاص ا

يد هو خشص شخص ا ملسـتفا  :ل

 مكفوف؛ )أ(

بوعاتّأو أي[ أو جعز عن اإلدراك أو القراءة ذو إعاقة برصيةأو  )ب( ال ] [ملط جعز آخر ذي صةل اب
تخدام العدسات املصحه حتسين] اليمت/ميكن ّاب بري برص سـ يفة برصه تعادل إىل حد  بح و كحة، يك  ظ تص

يلال إعاقة خشص ب بوعة ا جيعهل غري قادر عىل ّ، مملقبأو بال جعز من هذا ا نفات ا ملطقراءة ا بقدر ملص
بري    أو بال جعز؛ خشص بال إعاقةقدرةكيضايه إىل حد 

سدية، عىلأو  )ج( بب إعاقة  جغري قادر،  تعامل معه بس تاب أو ا لسك  ك ت أو عىلم يه أو ل ا بعينحديق 
بوال بوج هام إىل حد يكون  مقحتر نظر عن أية حاالت جعز أخرىه عام للقراءةيك ّ، برصف ا  .ل
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يا(املادة ابء  )ناث

ها قيعة الالزتامات ونطا  طب

ّتعني/ينبغي .1[ يق أحاكم هذ/ ادلول األعضاءعمتدت أن ي تعاقدة تدابري مالمئة  باألطراف ا الصك القانوين ا لتطمل
شرتكةهذه /ادلويل ية ا تو ملا ص  .املعاهدةهذه  /ل

ّتعني/ينبغي .2 تعاقدة /ادلول األعضاءطبق ت أن ي شرتكة/الصك القانوين ادلويلملاألطراف ا ية ا تو ملا ص  املعاهدة /ل
ية األولوايت والا ية مرا تشفا ع حب ية وف نا بدلان ا مياجات اخلاصة  ل متلف لل يةخم منتوايت ا األطراف /لدلول األعضاء لتسـ

تعاقدة  .ملا

ّتعني/ينبغي .3 ية هذه /الصك القانوين ادلويل اهذتنفيذ  ّأن ميكنتعاقدة ملاألطراف ا/ادلول األعضاءكفل ت أن ي تو صا ل
شرتكة شموةل بهاإلجراءات  من اختاذ  املعاهدةهذه/ملا ناسب وبهبا /ملا  عاجةل إجراءات اختاذة، مبا يف ذكل يلفعامليف الوقت ا

نصفة  .]متكون عادةل و
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 املادة جمي

يدات و ناءات يف القانون الوطين لتقيا رسُاملعدة سخ لنُ ابشأنسـتثالا سق  ّيف  مي  ن

ّتعني/ينبغي .1 تعاقد/عضولك دوةل  يدرج/أن تدرج ي ناءق املؤلف  اخلاص حبالوطينقانونه /قانوهنايف  مطرف   سـتثا
توزيع عىل  اتقييد أو سخ وحق ا لحق ا هور، ]وحق الرتمجة] [وحق األداء العلين[لن نف  للجموحق إاتحة ا تعريف  [ملص لوفق ا

شأن حق املؤلف من 8الوارد يف املادة  بو  بمعاهدة الو نفات يف ] ي ملصيل توافر ا سخ معدة يف لتسه ُشلك  رسة، ن ساق  ّأ مي ن
تعريف الوارد يف  يدين وفق ا للفائدة األشخاص ا نصملسـتف ّهذا ا بغي .ل يه يف ين و نصوص  ناء ا يد أو الا سمح ا علأن  مل ي سـتثي لتق

رسا القانون الوطين نف  يريات الالزمة جلعل ا ّ بإدخال ا مي ملص بديليف لتغ سق ا لا  .لن
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تعاقد/ميكن دلوةل عضوو .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
متدة أخرى عىل ئة  معواحلصول من  نف هي رس وتوفري مص  سق  ّيف  مي يل نُسخ ن يد بأيللقبمن هذا ا ّشخص  ة مسـتف

نقل اإللكرتوين  تجارية أو ا يةل، مبا يف ذكل اإلعارة غري ا لو ل يةسـ ية أو ال سلكبوسائل  يطة ّة واختاذ أي،سلك سـ خطوات و
ندما تكل لتحقيق  يةتُسـتوىفعاألهداف  تا رشوط ا يع ا ل  ل  :لمج

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

نف إىلُحيو .2 ملصول ا سخة يف ّ رسن  ّسق  مي يةل الزمة ّشمل أيت أن ا، ميكهنن ّتصفحسـة و  املعلومات يف ل
رس دون إدخال لكنو، سقنلذكل ا نف  ّيريات أخرى غري تكل الالزمة جلعل ا مي ملص ملسـشخص اا تغ  تفيد؛لل

ُر َّتوفو .3 نف سخ عنن رسملص ا سق ا ّيف ا ملي تخدهما حرصا  لن يدون؛يسـليك   ملسـتفاألشخاص ا

شاط عىل أساس غري رحبيهذا نجز يُو .4  .لنا

يد أو  )ب( شخص  سامح  لا ل نه مسـتفل ية  يا ترصف اب عشخص  ب ن رسلي سق  نف يف  سخة عن  ّبإعداد  مي ن مص  ن
ه يد يف حال اكن  شخص ا شخيص  تخدام ا للال ملسـتف لل ل نف أو إىل سـ يد نفاذ قانوين إىل ذكل ا شخص ا ملصذا ا ملسـتفل

نف ملصسخة عن ذكل ا  .ن

تكل [ شخص عىل الاضطالع  ساعدة هذا ا يد  شخص ا يل األسايس  هوم أنه جيوز  بمن ا ل م لل للمع تفّ ملسـملف
شطة  ]إدراج نص إضايف....ناأل
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تعاقد/ دلوةل عضوجيوز .3 يفاء املادة جمي مطرف  نص يف قانوهن) 1(ست ا شأن حق املؤلف عىل أيتبأن  ّا الوطين  ة ب
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

يفاء / دلوةل عضوجيوز[ تعاقد ا تطرف  نص يف قانوهنا الوطين ) 1(املادة جميسم ببأن  ة ّشأن حق املؤلف عىل أيت
يدات أخرى ناءات أو  تقيا بقا للامدة هاءسـتث يا(ط   ])ناث

يدات املذكورة قرص تعاقدملاطرف ال/عضوالدلوةل لجيوز  .4 ناءات أو ا لتقي الا شورة عىلسـتث نفات ا ن ا اليت ال ميكن ململص
سق اخلاصيف  ،احلصول علهيا  .ب خالل همةل معقوةل وسعر معقول،املعين لنا

تعاقد /دلوةل العضوجيوز ل[ يدات قرصملالطرف ا ناءات أو لتقي ا شورة عىلمبوجب هذه املادة سـتثالا نفات ا ن ا ململص
سق يف   احلصول علهيا جتاراياليت ال ميكن رس لنا ّا ياجات ر ابسعمضن رشوط معقوةل مبا يف ذكل بأ اخلاصملي حتتراعي ا

سوق يدين يف تكل ا لودخل األشخاص ا  ].ملسـتف

بترتك للقانونُي .5 ّ الوطين ا شار إلهيا يف هذه املادة ختضع إىل دفع ماكفأةل يدات ا ناءات أو ا مل فامي إذا اكنت الا لتقي  .سـتث
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 املادة دال

نُبادل ا رسلت سق  ّسخ يف  مي   عرب احلدودن

ّتعني/ينبغي .1 نصي تعاقد/و العض ادلوةلينص/ت أن  رسّه إذا أعدت ّعىل أن ملالطرف ا سق  نف يف  ّسخة عن  مي ن مص  ن
يص خاص مبوجب  يد أو تر ناء أو  خا تقيث ترياد[سـت تصدير] سـابال جاز توزيع  قانونه الوطين،/هناوفقا لقانو، ]أو خالف ذكل [لاب

رس سق ا سخة يف ا ّهذه ا ملي ن لن تعاقد آخر/ أو إاتحهتا هل يف دوةل عضو أخرىمسـتفيد عىل خشص ل ئة مطرف  هي عن طريق 
تعاقد اآلخرالطر/ ادلوةل العضو األخرىاكن/يف حال اكنت[معمتدة  سمحملف ا يد يسمح/ت  شخص ا ملسـتف  متدة[لل ئة ا ملعأو ا ] لهي

رس سخة ا ّإعداد هذه ا ملي تريادهالن  .]سـة أو ا

تعاقد/دلوةل عضو ميكن .2 يفاء املادة دالمطرف  نص) 1(ست ا شأن حق املؤلف قانونه/ يف قانوهناينص/تبأن  ب الوطين 
يدات تكفل ما ييل ناءات أو  تقيعىل ا  :سـتث

سامح  )أ( متدة، دون ترصحي من صاحب احلق، بأن توزلا ّئات ا ملع ُع للهي رسن سق  ّسخا يف  مي نظة [ عىل ن مئة أو  هي
تعاقدآخر /يف دوةل عضو أخرى ئة مطرف  لهياليت حتددها ا متدة أخرىِّاملرصحة ّ ئة  ية عىل أهنا  معاأل ي هصل هيئات [ /] ّ

تعاقدة/معمتدة يف دول أعضاء ها  أخرى مأطراف  ها  لأو  تختتيح يدون، يف حال دهما حرصا األشيسـليك  ملسـتفخاص ا
شاط إجناز هذا  ]. عىل أساس غري رحبيلنا

متدة،  )ب([ ئات ا سامح  ملعا ي ُع ّأن توزب، ألفطبقا للامدة للهل رسن سق  ّسخا يف  مي  تتيحها هل  أومسـتفيد عىل خشص ن
تعاقدآخر /يف دوةل عضو أخرى  .]دون ترصحي من صاحب احلقمطرف 

ئة[ متدة  لهيرشيطة أن تكون ا يةملعا بل إاتحةصلاأل ها، عىل غري عمل ق،  سخ أو توز يع ا باب معقوةلدلهيا أو لنُ ّأن تعمل يك  سـأ
تخدم ألي رس  سق  سخة املعدة يف  ّا سـ ن ستُن ّ مي ُ يدينةل ياجات األشخاص ا ية ا سـتف أغراض أخرى غري  ملح ت  .]تلب

بديل ألف 3  لا

تعاقد/جيوز لدلوةل العضو[ توزيع أو اإلاتحةملالطرف ا شورة ل قرص ا نفات ا ن املذكورين عىل ا اليت ال ميكن احلصول ململص
سقعلهيا يف  رس  لنا َّا ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقولملي باملعين بطريقة أخرى يف بدل الا  ].سـ

 لبديل ابءا 3

ّتعني/ينبغي تعاقد/العضولدلوةل ] جيوز/[ي توزيع أو اإلاتحة املذكورين حرص  ملالطرف ا شويفلا نفات ا ن ا اليت ال رة ململص
سقيف ، ]جتاراي[ميكن احلصول علهيا  رس  لنا َّا يدين يف ر اسعبأ[اخلاص، ملي ياجات ودخل األشخاص ا سـتفتراعي ا ملح ت

سوق يدين يف بدل ر اسعمضن رشوط معقوةل، مبا يف ذكل بأ /لتكل ا ياجات ودخل األشخاص ا سـتفتراعي ا ملح ت
ترياد نف وتوزيعه] [سـالا تاج ا ملصوكذكل تلكفة إ  ].]ن
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تعاقد/ميكن دلوةل عضو 4 يفاء املادة دالمطرف  شأن حق املؤلف عىل ) 1(ست ا نص يف قانوهنا الوطين  ببأن  ت
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

بديل ألف  لا
يفاء / دلوةل عضوميكن تعاقد ا تطرف  شأن حق املؤلف عىل أي) 1(دالاملادة سم نص يف قانوهنا الوطين  ّبأن  ب ناءات أو ت سـتثة ا

بقا للامدة هاءتقييدات أخرى يا(ط   .)ناث

بديل ابء  لا
باع قواعد وإجراءات متكن [ رسة عرب احلدود بوضع وا ساق  سخا يف أ بادل  متدة اليت  ئة ا ّتقوم ا ّ ت ن ن ّي مي ُ تت ملع ياانت له بمن توفري 

ها وتواترهاُمغفةل  يمي  تضاء،  سب الا بادالت يك يمت،  جحمومجمعة خبصوص تكل ا تق ق ح لت ّ ية(]  ُ ) يقمقرتح من اجملموعة األفر
بات أوهذا احلمك ينطبق  الو[ متدة أو ا ية ا ئات احلكو بدلان األقل منوا، وال عىل ا ية وا نا بدلان ا تعىل ا ي ل ل ملكل ملع م سات  لهم ساملؤ

ية  .]لتعلميا
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 املادة هاء

ترياد ا نُا رسلسـ سق  ّسخ يف  مي  ن

سمح به القانون الوطين دلوةل عضو تعاقد /يبقدر ما  يد أو مطرف  مسـتفشخص  يابة عن ذكل ل ترصف اب متدة  نئة  ت لي معه
رس سق  نف يف  سخة عن  يد إعداد  شخص ا ّا مي ن مص ن ّتعني/ينبغي، ملسـتفل سمح ي طرف /القانون الوطين دلوةل عضوي أن 

يدل[متعاقد أيضا  شخص[ ]مسـتفشخص  يابة عن ذكل ا ترصف اب متدة  ئة  لأو  ن ت لي نه، مبا ]/[معه يابة  ترصف اب عأو خشص  ن لي
متدة ئة  معيف ذكل  رس]هي سق  سخة يف  ترياد  ّ ا مي ن ن  هذا احلمك/ليس يف هذه املادة. [ دون ترصحي من صاحب حق املؤلفسـ

ية مب نفات ا ترياد ا تعلقة اب حملمما يؤثر يف أي من األحاكم ا ملص سـ مل ّ لوجب حق املؤلف والواردة يف الاتفاقات ادلوية القامئة يف ّ
ية الفكرية  .]مللكجمال ا
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يا(هاءاملادة   )ناث

بديل ألف  لا
ّتعني[ يع ي ترص  مج أن  يذ الوطين[ تقييداتلواسـتثناءات الاتق نفترص ا يدات لتيق ناءات وا لتقيلال نصوص علهيا يف هذا ]سـتث مل ا

تعارض مععىل الصك  ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل تحاالت خاصة ال  نف ويس فهيا  تغالل العادي  م الا للمص لسـ
رشوعة لصاحب احلق  ].ملا

بديل ابء  لا
ّتعني[ تعاقدة أن تدرج اينبغي /ي ها/هناقانو[يف ادلول األعضاء /ملألطراف ا يعرش ناءات ] ّةأي [الوطين] ت سـتثيدات أو ا تقي
ية[ هذه املع] فإضا لبقا  ّها إالتطوعدم [هذا الصك /ةاهدط نف يف ] بيق تغالل العادي  تعارض مع الا للمصحاالت خاصة ال  سـ ت

رشوعة لصاحب احلق ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا ملويس فهيا  م  .]ل
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 املادة واو

ية نولو تدابري ا جالالزتامات املربطة اب لتك ل  ت

ّتعني 1 تعاقد/ادلول األعضاء عىل ي نع املالطرف ا مل ضامن أن ال  يه سـتثناء ن من الاوسـتفيدُيم نصوص  علا  جمييف املادة مل
ناء لمن ا سـتثتع ابال يةمت نا ئيف احلاةل الا ُاليت  سـتث نف مافهيا طبق ت ية عىل  نولو مصتدابري امحلاية ا ج  .لتك

بديل ألف 2  لا
ية من جانب أحصاب احلقوق، وبقدر ما تكون [ تدابري الطو ياب ا ُيف  ن ع ل نف غ رسُاملعدة ملصسخ ا سق  ّيف  مي  غري ن

متدة،متاحة جتار ئات ا سعر معقول أو عرب ا ملعاي  ي بغي]لهب ّتعني/ين  تعاقدة/دلول األعضاءا  عىلي  احلرص ملاألطراف ا
تضمن عىل ] بوجه خاص[ تدابري املالمئة  لاختاذ ا ناء ل ثيدين من الا سـتتف يهللمسـ نصوص  علا  وسائل جمي يف املادة مل

تفادة من ا ندما سـلال ناء  تُالا ع نولوسـتث لتكبق تدابري امحلاية ا نف ماط مصية عىل  ر الالزم لضامن ، وابلقدج
تفادة تكل  .سـالا

بديل ابء 2  لا

يفاء املادة /ميكن دلوةل عضو[ تعاقد ا تطرف  تفادي لسامح، مبوجب اب) 1(واوسم بقانوهنا الوطين اخلاص حبق املؤلف، 
ية نولو جتدابري امحلاية ا يه يف املادة جمي، ولتك نصوص  ناء ا تفادة من الا عل ألغراض الا مل ابلقدر الالزم لضامن سـتثسـ

تفادة ناء املادة جميسـالا  .]سـتث من ا

ّتعني/ينبغي[ متد ي تدابري الفعاةل والالزمة /ادلوةل العضويعمتد /تعأن  تعاقد ا لالطرف ا يد ليك تضمن مل ملسـتفشخص ا تع نإماكية ل لمتا
بقا تعاقد،  نصوص علهيا يف القانون الوطين ذلكل الطرف ا ناءات ا يدات والا طاب مل مل سـتثي ُندما  للامدة جمي، لتق ت طبق تدابري ع

نف ما ية عىل  نولو مصامحلاية ا ج ثل تكل اليت مل لتك نف، يف حاالت  يد نفاذ قانوين ذلكل ا شخص ا ندما يكون  م و ملصتف لل ملسـع
يدات يتخذ فهيا أحصاب احل تع اب يد من ا شخص ا متكني ا نف  بة وفعاةل فامي خيص ذكل ا نا يقوق تدابري  مت ل ملص تقسـ لسـ لمل تف لم

ن تاحة مبوجب القانون الوطين لدلوةل العضوسـتثوالا تعاقد/ملاءات ا  .]ملالطرف 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
ية لفائدة  نظا ما يديناألشخاص ل  ].ملسـتفا

بديل أل  فلا
نص ابطةل[ تجاوز ممارسة األحاكم احملددة يف هذا ا لتكون العقود اليت  يةّت  ].غ وال

بديل ابء  لا
نع ادلول األعضاءهنا ليس [ يدين /ميما  تاحة لألشخاص ا ناءات ا يدات والا بار ا تعاقدة من ا تفاألطراف ا سـث ملتق ملل ي ت سـتمل ع

يل املربمة مبا خيالف أحاكم هذه املعاهدة عقودا منحصينة من العقود اخلاصة، وتكون العقود مبوجب هذه املعاهدة  لقب هذا ا
يةابطةل  .]غ وال
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 حاءاملادة 
ية  صاحرتام اخلصو

يدات، ناءات وا يق هذه الا يند  ب لتقع سـتث ّتعني/ينبغي تط تعاقدة/حترص ادلول األعضاء أن ي ية  ملاألطراف ا صعىل حامية خصو
يديناألشخاص  ساواة مع ملسـتفا  .غريمهمل عىل قدم ا
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 طاءادة امل
ثالثتفسري يار اخلطوات ا ل   مع

ثالث مبمعيار تفسرينبغي [ رشوعة للغري، مبا يف ذكلم ارتا حيل اخلطوات ا  :ململصاحل ا
ية من املصاحل  )أ( تأ تا ية؛مل سان واحلرايت األسا سـحقوق اإل  ن
سة، تاملربطة ابصاحل املو )ب( فنا ثانوية؛ يف جمال سـامي المل  لاألسواق ا

تعلق اباملصاحل العامةو )ج( يي األخرى، ال سـامي ما  ثقا ية ا فتقدم العلمي وا ل من ية أو لتل يةلتعلميا  ةع أو الاجامت
تصادي أو  ".]ةقالا
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  ايءاملادة
متدة ئات ا ملعيل ا ي هسج  لت

ّتعني[ شئ اينبغي /ي تعاقدة جسال/دلول األعضاءتنأن  يملاألطراف ا تخدامه اع طو متدة ا ئات ا متدة ميكن  ئات ا سـ اب ي ملعي هملع لله ل
بعض ألغراض املادة دالللتع ها ا لرف عىل  بعض ّ[. 

 ]ثالويقةهناية [


