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باجة  يادل

 )األوىل(
يزي وتاكفؤ الفرص  بادئ عدم ا متإذ تذكر  لمب شاركة الاكمةل واّ رس وا نفاذ ا لفعلوا مل ّل متع، املعلن عهنا ملي يف جملية واإلدماج يف ا

سان و تحدةناإلعالن العاملي حلقوق اإل ية األمم ا ملاتفا شأنق   األشخاص ذوي اإلعاقات، حقوقب 

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

ها واحلصول علهيا و يع أشاك تقصاء املعلومات واألفاكر  بري، مبا يف ذكل احلرية يف ا لحريهتم يف ا جبم سـ ساواة لتع ملها عىل قدم ا نقل
تعلمي، ومن الفرصة  هم ابحلق يف ا تاروهنا، ومن  يع أشاكل الاتصاالت اليت  لمع غريمه، مبا يف ذكل عن طريق  خي متتعمج

بحوث إلجراء  .لا

ث( ثا لا  )ةل
شد ّوإذ  ية حامية حق املؤلف ابت يات حافزا لإلبداعهاعتبارمهد عىل أ ية ب األد لوماكفأة علهيا وتعزيز  ةلفنوا لك لفرص أمام اً

برصشخاص األشخاص، مبن فهيم األ بوعاتالعاجزو/لمعاقو ا شارك، ملطن عن قراءة ا ية واييك  ثقا ياة ا ف يف ا ل تعللمجمتع حل  وايسـمتو
تقامس نون و ياب نافعه،والف تقدم العلمي و م ا  ل

 )الرابعة(
ها  العوائقوإذ تدرك  برصاألشخاص هجاليت يوا بوعات/لمعاقو ا نفاذ ملطالعاجزون عن قراءة ا شورةلل  نفات ا نإىل ا  يف ململص

متع، واحلاجة  تفادة من تاكفؤ الفرص يف ا جملسعهيم إىل الا نفات زايدةإىل سـ تاحة ملص عدد ا رسةيف ملا ساق  ّأ مي  حتسنيإىل  ون
نفات،  ملصتداول تكل ا

سة(  )ماخلا
برص ية األشخاص معايق ا بارها أن أ لوإذ تضع يف ا ب غلت بوعات /ّع تالعاجزين عن قراءة ا بدلان ملط ية وا نا بدلان ا ليش يف ا ل مل ع

 ّاألقل منوا،

سادسة(  )لا
ياة وإذ  يا املعلومات والاتصاالت اجلديدة يف  نولو حتقر بأنه من املمكن تقوية األثر اإلجيايب  ج لتك ّ برصاألشخاص ّ / لمعايق ا

ية، وذكل من خالل إط تالف يف قوانني حق املؤلف الو بوعات، رمغ الا نالعاجزين عن قراءة ا طملط ّار قانوين معزز عىل خ
يد ادلويل  .لصعا

سابعة(  )لا
يدات لفائدة  ناءات و شأن حق املؤلف ا ية  يهنا الو يوإذ تقر بأن العديد من ادلول األعضاء وضعت يف قوا ب تقن ث سـتن ط ّ األشخاص ّ

برص سخ /لمعايق ا تاحة يف  نفات ا مترا يف ا نقص  بوعات، ومع ذكل ال يزال ا مالعاجزين عن قراءة ا ُ ن مل ملص ل لرسة ألوئك مسـملط ّ ي
تيض موارد خضمة، وأن انعدام  هؤالء األشخاص  نفات  نفاذ إىل تكل ا ّاألشخاص، وبأن هجودها من أجل إاتحة ا تقّ ل ملص ل

رسة عرب احلدود تطلب بذل هجود مزدوجة سخ ا بادل ا ّإماكيات  ّ ملي نُ ت  .لن

نة( ثا ما  )ل
ّوإذ تقر بأنه  بة ألحصاب احلقوق[ّ لنسـمن املفضل اب هم اب] [ّ لمن ا ّ نفاهتم لأل] نسـبة ألحصاب احلقوقمل معايق شخاص مصإاتحة 

برص بوعات، وبأنه /لا ّالعاجزين عن قراءة ا هم[ملط ّمن ا يدات مالمئة من أجل إاتحة ] من الرضوري] [مل ناءات و تقيوضع ا سـتث
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نفات لأل برصشخاص ملصا بوعات، /لمعايق ا سوق ع] خصوصا] [مبا يف ذكل[ملطالعاجزين عن قراءة ا لندما تكون ا اجزة عن ع
نفاذ  .لإاتحة ذكل ا

تاسعة(  )لا
هور معوما، ال مجلوإذ تقر أيضا ابحلاجة إىل احلفاظ عىل توازن بني امحلاية الفعاةل حلقوق املؤلفني ومصلحة ا بحث  ّ تعلمي وا لسـامي ا ل

ية ويف نفات بفعا نفاذ إىل ا سري ا سامه يف  توازن ال بد وأن  نفاذ إىل املعلومات، وبأن ذكل ا لوا ملص ل ي ي ل تل ناسب لفائدة ّ مل الوقت ا
برصمعايقشخاص األ بوعات،/ل ا  ملطالعاجزين عن قراءة ا

 )العارشة(
يار [ ية  شأن حامية حق املؤلف وأ معوإذ تؤكد جمددا عىل الزتامات ادلول األعضاء مبوجب املعاهدات ادلوية القامئة  مه ب ل ّ ّ

ناءات  يدات والا تعلق اب ته فامي  ثالث ومرو سـتثاخلطوات ا ي ي ن نصولتقل ية برن و) 2(9 ص علهيا يف املادةملا يف صكوك قمن اتفا
 ،]لدوية أخرى

رشة(  ) عاحلادية 
متدهتا يف عام  ية، اليت ا يات جدول أعامل ا ية تو عوإذ تذكر بأ من ص لتمه ية 2007ّ نظمة العا شاء ا ية إ ية العامة التفا مل ا مل ن قمجلع
بارات اإلمنا شلك الا سعى إىل ضامن أن  تية الفكرية، واليت  ت عت ّ نظمة،للملك تجزأ من معل ا ملية جزءا ال  ي  ّئ

رشة( ية  ثا عا ن  )ل
سري نفاذ األشخاص  يدات من أجل  ناءات وا ية نظام حق املؤلف ادلويل وإذ ترغب يف مواءمة الا يوإذ تقر بأ ي تمه لتق سـتث ّ

برص ها/لمعايق ا تخداهمم  نفات وا بوعات إىل ا لالعاجزين عن قراءة ا سـ ملص  .ملط
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ّند عام  1ب

ناء عىل أية  ما حيد من ليس يف هذه املعاهدة ها جتاه بعض  تعاقدة  بالزتامات مرتبة عىل األطراف ا مل أية معاهدات أخرى، بعضت
تع هبا ّخيل بأية ما لويس فهيا  ناء عىل أية معاهدات أخرىيمتحقوق  تعاقد  بطرف   .م

                                                 

شاور 1 متعت من : لتبعد ا نة اليت ا يجة دورة ا نارص من املعاهدة يه  جهذه ا للج ن ياغهتا مو. 2013 فرباير 22 إىل 18تلع بديئ من صواكنت  مضع اتفاق 
 .الوفود اليت حرضت ادلورة
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 املادة ألف
 تعاريف

 :ألغراض هذه األحاكم

نف"  "ملصا
يةُيقصد به ية و نفات أد ن  ب شلك نص و1.2لوارد يف املادة  ابملعىن افمص ية برن،  ب من اتفا ية، /أو رموز و/ق ية  يا نأو صور  ن معب

هور بطريقة أخرى يف أية دعامةس تاحا  شورا أو  للجمواء اكن  م  .2من

رس" سق  ّسخة يف  مي ن  "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

سالسة ورس للش نفاذ  يخص اب ب برصشخص كل بوعاتغري عاجز عن /لغري معاق ا تخدم و. ملطقراءة ا سق يسـال  سخة يف ا نا لن ل
يدون رس سوى األشخاص ا ملسـتفا ّ سخة حصانةملي نف لن، وجيب أن حترتم تكل ا بار الواجب  األصيلملصا عت، مع إيالء الا

سق ا رسا يف ا نف  ها جلعل ا نيريات الالزم إدخا ملص لتغ ّ مي ل سري لل يدين فامي خيص  ياجات األشخاص ا يبديل وال ت تل سـ تفح مل
نفاذ يه لا  .لإ

                                                 

سري  2 تفيصاغ تفامه حول ا تعريف /لسـ شموةل  تب الصوية  يان أن ا يه  تفق  بيان  م ت ب عل لكب لم نف"ّ  ".ملصا
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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 م سعر ا ملصمماثل  تاح يف ّأدىن ممبسعر ل ما هو 

سوق  بوعاتغري العاجزين عىل اص لألشخلتكل ا  .ملطقراءة ا

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

نف ُي 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
برص وأوئك العاجزحمدوديوفوارق ادلخل لألشخاص  ل ا بوعاتل  .ملطين عن قراءة ا

بديل ألف  لا
تعريفني  لحذف ا

بديل ابء  لا
تعريفني  لاإلبقاء عىل ا

بديل ابء  1-لا
ية" نا بدلان ا سعر املعقول ألجل ا ما ل ل رس " ل سق ا نف املعدة يف ا سخة ا تاح به  سعر اذلي  ّهو ا ملي ن ملص ن ت لل ُ

ية، تصادية الو سد احلقائق الا نبأسعار  طجت ق ّ 

بديل ابء  2-لا
سعر املعق" يةلا نا بدلان ا مول ألجل ا ل رس بأسعار " ل سق ا نف يف ا سخة ا تاح به  سعر اذلي  ّهو ا ملي ن ملص ن ت لل

ية، تصادية الو نسد احلقائق الا طجت ق ياجات وفوارق ادلخل لألشخاص مع مراعاة  ّ برص حمدودي حتالا لا
بوعات ملطوأوئك العاجزين عن قراءة ا  .ل
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األطراف /تعرتف هبا ادلول األعضاءحقوق جماورة حلق املؤلف ة ّحق املؤلف وأي "حق املؤلف"تشمل اإلشارات إىل [
تعاقدة   ].الوطين وفقا للقانونملا
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متدة" ئة ا ملعا  ":لهي

ئة متدة ا ئة ا ييقصد اب هي له متدها أو تعرتف هبا احل ملعل يدين، عىل أساس غري رحبي، كومةتعاليت  ملسـتف لزتويد األشخاص ا
تدريب أو اخبدمات يف جماالت  تعلمي أو ا لا ية ل نفاذ إىل املعلوماتلتكييفلقراءة ا سات . لأو ا شمل أيضا املؤ سويه  ت

ية شطهتا األسا يدين مضن أ ية اليت تقدم اخلدمات ذاهتا إىل األشخاص ا نظامت غري الر ية أو ا سـاحلكو ن حب تفمل  أو 3ملسـم
ية  .سسـالزتاماهتا املؤ

ها من أجل ما ييل  :تتّبعوتضع ممارسات خاصة هبا و

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

ساق  ميّرسة، نأ
سخ غري املرصح هبا، "3" توزيع واإلاتحة  سخ وا ّوردع أعامل ا نُ ل للن  ل
سك جسالت  "4" ناية و مومواصةل إيالء قدر اكف من ا نفات واحلرص يف لع سخ ا تعامل مع  ملصدلى ا ن ل

بقا للامدة حاء يدين  ية األشخاص ا طالوقت ذاته عىل احرتام خصو  .ملسـتفص

 

                                                 

سري 3 تفيصاغ تفامه حول ا شأن نطاق /لسـ يه  تفق  بيان  عل ية"مب  ".سـاألسا
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 املادة ابء
يدون  ملسـتفاألشخاص ا

يد هو خشص شخص ا ملسـتفا  :ل

 مكفوف؛ )أ(

يفة برصه تعه حتسين أو جعز عن اإلدراك أو القراءة ال ميكن ذو إعاقة برصيةأو  )ب( بح و ظيك  بري تص كادل إىل حد 
يل أوبرص خشص بال إعاقة  بوعة  قراءةا جيعهل غري قادر عىل ّممو، لقببال جعز من هذا ا نفات ا ملطا بقدر يضايه إىل ملص

بري  4 أو بال جعز؛ خشص بال إعاقةقدرةكحد 

 

تعامل معه غري قادر عىلأو يف خالف ذكل،  )ج( تاب أو ا لسك  ك ت أو عىلم هام إل ا يه أو حتر يكحديق  ىل حد بعين
بوال بوجه عام للقراءة سدية مقيكون  جبب إعاقة   بس

نظر عن أية حاالت جعز أخرى ّوبرصف ا  .ل

                                                 

سري[ 4 با: لتفتفامه حول ا ياغة ما يدل عىل أن  عيس يف هذه ا ّلص ّ نه"رة ل يص والعالجات " حتسيال ميكن  يع إجراءات ا تخدام  شختيض ا مج لتسـ تق
ية نة لطبا  .]ملمكا
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 املادة جمي
سخ  شأن ا ناءات يف القانون الوطين  يدات والا نُا ب ت لي ثتق سـ رسَّعداملل سق  ّة يف  ي  من

ّتعني/ينبغي )أ( .1 تعاقد/عضولك دوةل يدرج /أن تدرج ي ق املؤلف اخلاص حب الوطينقانونه /قانوهنا يف مطرف 
ناء توزيع وحق عىل  اتقييد  أوسـتثا سخ وحق ا لحق ا هور،اإللن شأن حق للجماتحة  بو  تعريف الوارد يف معاهدة الو ب وفق ا ي ل
نفات يف ، 5املؤلف ملصيل توافر ا تعريف الوارد يف نُسخ معدة يف لتسه يدين وفق ا رسة، لفائدة األشخاص ا ساق  لأ ملسـتفن ّ مي

نص ّهذا ا بغي أن .ل ي و يريات الالزمة جلعل ين يه يف القانون الوطين بإدخال ا نصوص  ناء ا يد أو الا تغسمح ا عل مل لي سـتث لتق
بديل سق ا رسا يف ا نف  لا ن لملص ّ  .مي

ناء حلق األداء العلين /جيوز لدلول األعضاء )ب( نص أيضا عىل ا تعاقدة أن  سـتثلألطراف ا ت بغية ] 6وحق الرتمجة[مل
نف لفائدة األشخ نفاذ إىل ا ملصسري ا ل تعريف الوارد يف هذه األحاكمتي يدين وفق ا لاص ا  .ملسـتف

ثال للامدة جمي /دلوةل عضوجيوز  .2 تعاقد الا متطرف  نصوص علهيا فهيا)1(م يع احلقوق ا مل فامي خيص  ناء مج سـتث بإدراج ا
يد يف قانون  : الوطين يكفل ما ييلقانوهنا/هتقيأو 

متدة، دون ترصحي من صاحب حق امل )أ( ئة ا سامح  ملعا ي رس للهل سق  نف يف  سخة عن ا ّؤلف، بإعداد  مي ن ملص ن
متدة أخرى عىل ئة  معواحلصول من  يل هي سخ من هذا ا رس وتوفري  سق  نف يف  ل  ب ن ن لقمص ُ ّ يد بأيمي ّ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 األتكل لتحقيق  يةتُسـتوىفعهداف  تا رشوط ا يع ا ل  ل  :لمج

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

نف يكون و .2 سخة يف إىلَّحموال ملصا رسن  ّسق  مي يةل الزمة ّأيذكل شمل يأن جيوز ، ن ّتصفحسـة و  ل
رس دون إدخال لكنو، سقنلذكل ا املعلومات يف نف  ّيريات أخرى غري تكل الالزمة جلعل ا مي ملص ا تغ

يد؛ للشخص  ملسـتفا
ُوتكون  .3 نف سخ عنن رسملص ا سق ا ّيف ا ملي تخدهما حرصا متاحة  لن يدون؛يسـليك   ملسـتفاألشخاص ا
شاط يكون ذكل و .4  .عىل أساس غري رحبيمنجزا لنا

يد،  )ب( شخص  سامح  مسـتفا ل ترصلأو ل يل أو الراعي األسايس، يشخص  نه مبا يف ذكل ا يابة  ملعف اب ع بإعداد لن
رس سق  نف يف  ّسخة عن  مي ن مص يد ن شخص ا شخيص  تخدام ا ملسـتف لال لل ل ساعدة سـ سامح، خالف ذكل،  مبأو ا ل

تخداهما  رس وا سق  نف يف  سخ عن  يد عىل إعداد  شخص ا سـا ن مص ن ّل مي ُ يد ذلكل يف حال اكن ملسـتف شخص ا ملسـتفا ل
نفنفاذ قانوين إىل  سخة عن ذكل ا نف أو إىل  ملصذكل ا ن  .ملص

يفاء /جيوز دلوةل عضو .3 تعاقد ا تلطرف  نص) 1(املادة جميسم شأن حق املؤلف قانونه/ يف قانوهناينص/تبأن  ب الوطين 
بقا لــ ّعىل أي يد آخر  ناء أو  ط ا تقي ية حتدد الحقا[سـتث َّإحاةل مر  .]جع

                                                 

ياغة هذه اإلحاةل  5 ية عىل  نات  صبغي إدخال  ن س تقي ي  .حتن

 .انظر املرفق  6



SCCR/25/2 Rev. 

11 

 

تعاقد ل/جيوز لدلوةل العضو[ .4 ناءات أو يدات لتقياقرص مللطرف ا شورة مبوجب هذه املادة عىل سـتثالا نفات ا نا ململص
سق يف   احلصول علهيا جتاراياليت ال ميكن رس اخلاصلنا ّا يدين يف  ملي ملسـتفوفق رشوط معقوةل لفائدة األشخاص ا

سوق تكل  7.]لا

بتُي .5 ّرتك للقانون الوطين ا شار إلهيا يف هذهإخضاع   يفل يدات ا ناءات أو ا ملالا لتقي  .فع ماكفأةدل املادة سـتث

                                                 

 .انظر املرفق  7
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 املادة دال
رس عرب احلدود سق  سخ يف  ّبادل ا ي ن ن مت  ُل

ّتعني/ينبغي .1 نصي تعاقد/ ادلوةل العضوينص/ت أن  رسّه إذا أعدت ّعىل أن ملالطرف ا سق  نف يف  ّسخة عن  مي ن مص  ن
يد أو إعامال للقانون، ناء أو  تقيمبوجب ا رسسـتث سق ا سخة يف ا ّ جاز توزيع هذه ا ملي ن لن يد حهتا لفائدة أو إات ل أو مسـتفخشص 

متدة  معئة  تعاقد آخر/يف دوةل عضو أخرىهي متدةمطرف  ئة  مع عن طريق   .هي

يفاء املادة دال/ دلوةل عضوميكن .2 تعاقد ا تطرف  نص) 1(سم شأن حق املؤلف قانونه/ يف قانوهناينص/تبأن  ب الوطين 
يدات تكفل ما ييل ناءات أو  تقيعىل ا  :سـتث

مت )أ( ئات ا سامح  ملعا ي ُع ّدة، دون ترصحي من صاحب احلق، بأن توزللهل رسن سق  ّسخا يف  مي ها ن ليك  تتيحأو 
نظمة يف دوةل عضو أخرىيسـتخدهما حرصا األش ئة أو  يدون،  مخاص ا لهيتف تعاقد آخر تكون /سـمل مطرف 

ًئة ًمتدة هي  .مع

متدة،  )ب([ ئات ا سامح  ملعا ي ُع ّأن توزب، طبقا للامدة ألفللهل رسن سق  ّسخا يف  مي يدها لفائدة تتيحأو  ن  مسـتفخشص 
تعاقدآخر /يف دوةل عضو أخرى  8.]دون ترصحي من صاحب احلقمطرف 

باب معقوةل يك تعمل أن  يس دلهيا أ ها، عىل غري عمل أو  سخ أو توز بل إاتحة ا ية،  متدة األ ئة ا ّرشيطة أن تكون ا سـ ن صل لي يع ُق ل ملع له
يدين تخدم ألشخاص غري األشخاص ا رس  سق  سخة املعدة يف  سـتفا ملل سـس ن تُن ّ مي ُ. 

بديل ألف .3 تعاقد /جيوز لدلوةل العضو: [لا يد عىل ملالطرف ا شورة اتوزيع تقيوضع  ننفات ا نفات أو ململص ملصعىل إاتحة ا
شورة سقاليت ال ميكن احلصول علهيا يف  ملنا رس  لنا َّا ترياد خالل همةل معقوةل ملي سـاملعين بطريقة أخرى يف بدل الا

 ].بوسعر معقول

بديل ابء ّتعني/ينبغي: [لا تعاقد/العضولدلوةل ] جيوز[/ي شورة أو إاتحهتتوزيع حظر  ملالطرف ا نفات ا نا ا يف حال ململص
توزيع، عىل عمل أو عىل عمل مفرتض بأنه اكن من املمكن احلصول عىل  بل اإلاتحة أو ا متدة املصدرة،  ئة ا ّاكنت ا ل ُي ق ّ ملع له

يدين  توزيع املألوفة لألشخاص ا نوات ا رس اخلاص عرب  سق ا تفسخة اب سـق ملل ل ن ّن ] وفق رشوط معقوةل، مبا يف ذكل[ملي
ياجات ودخل األشخار اسعأ ترياد حتتراعي ا يدين يف بدل الا سـص ا نف وتوزيعه[ملسـتف تاج ا ملصوتلكفة إ  9].]ن

بديل ألف .4 تعاقد/دلوةل عضوجيوز  :لا يفاء املادة دالمطرف  نص) 1(ست ا شأن /ينص يف قانوهنا/تبأن  بقانونه الوطين 
ت تعارض والا يد آخر يكون حمصورا عىل حاالت خاصة حمددة ال  ناء أو  سـحق املؤلف عىل أي ا ت ّي تق غالل العادي سـتث

رشوعة لصاحب احلقللمصنف ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا مل ويس فهيا  م  .ل

بديل ابء يفاء /جيوز دلوةل عضو[ :لا تعاقد ا تطرف  شأن  قانونه/ يف قانوهناينص/تنصبأن ) 1(دالاملادة سم بالوطين 
بقا لــ تقييدات أخرىة ّحق املؤلف عىل أي ية حتدد الحقا[ط  َّإحاةل مر  ].جع

                                                 

 .انظر املرفق  8
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 املادة هاء
رس سق  سخ يف  ترياد ا ّا ي ن ن مسـ ُل

 

سمح به القانون الوطين دلوةل عضو نه أو /يبقدر ما  يابة  ترصف اب يد أو خشص  شخص  تعاقد  علطرف  ن ي لل تف هيئة مسـم
رس سق  نف يف  سخة عن  ّمتدة إعداد  مي ن مص ن ّتعني/ينبغي، مع سمح ي تعاقد /القانون الوطين دلوةل عضوي أن  ملطرف 

متد/هلم[ ملعئات ا رس] ة أيضاللهي سق  سخة يف  ترياد  ّا مي ن ن يدين  سـ  11 10.قاحلدون ترصحي من صاحب ملسـتفلفائدة األشخاص ا

 

                                                 

 .انظر املرفق  10
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 املادة واو
ية نولو تدابري ا جالالزتامات املربطة اب لتك ل  ت

بديل ألف  لا
ّتعني /ينبغي .1 نع ا/عىل ادلول األعضاءي تعاقد ضامن أن ال  ملالطرف ا يم ناء وسـتفيدُمل يه سـتثن من الا نصوص  علا يف مل

ناء لمن ا جمياملادة  سـتثتع ابال يةمت نا ئيف احلاةل الا ُاليت  سـتث نففهيا طبق ت ية عىل  نولو مصتدابري امحلاية ا ج  .لتك

يفاء املادة /ميكن دلوةل عضو .2 تعاقد ا تطرف  سامح، مبوجب قانوهنا) 1(واوسم شأن حق املؤلف، /لاب بقانونه الوطين 
يةبتفادي  نولو جتدابري امحلاية ا يه يف املادة جمي، وابلقدر الالزم لضامن  ألغراض الالتك نصوص  ناء ا علتفادة من الا مل سـتثسـ

ناء تفادة من ذكل الا سـتثالا ية /وجيوز لدلول األعضاء. سـ يع أحصاب احلقوق عىل اختاذ تدابري طو تعاقدة  عاألطراف ا شج تمل
بة وفعاةل  سـنا تاحةم ناءاتمو يدات والا يدين  بارشة لضامن ممارسة ا ث  تف سـتم تقيً للسـ  .مل

بديل ابء  لا
بة واجلزاءات القانوية الفعاةل إزاء تفادي /يف حال اكن القانون الوطين دلوةل عضو نا تعاقد يكفل امحلاية القانوية ا نطرف  سـ مل ن م

بغي ية،  نولو تدابري ا نا ج يتك ل ّتعني/ل متد ادلوةل العضو/ي تدابري الفعاةل والالزمة يك /تعجيوز أن  تعاقد ا لمتد الطرف ا مل يع
شخص/تضمن تكل ادلوةل لليضمن  نصوص علهيا يف القانون الوطين  ناءات ا يدات والا تع اب يد إماكية ا ل ا مل ي مت ثن سـتتف تق لسـ لمل
تعاقد، وفقا ألحاكم هذا الصك/العضو نف تبقُطهذه املعاهدة، يف حال /ملذلكل الطرف ا ية عىل  نولو مص تدابري امحلاية ا ج لتك

نف، يف حاال يد نفاذ قانوين ذلكل ا شخص ا ملصواكن  بة ملسـتفلل نا تخذ فهيا أحصاب احلقوق تدابري  ثل تكل اليت مل  سـت  مي م
تاحة مبوجب القانون الوطين  ناءات ا يدات والا تع اب يد من ا شخص ا متكني ا نف  ملوفعاةل فامي خيص ذكل ا ي مت ل ثملص سـتتف تق لسـ لمل ل

تعاقد/لتكل ادلوةل العضو  .ملذلكل الطرف ا
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 حاءاملادة 
ية  صاحرتام اخلصو

ن يق هذه الا سـتثند  ب يدات،تطع ّتعني أن /ينبغي لتقياءات وا تعاقدة/حترص ادلول األعضاءي ية  ملاألطراف ا صعىل حامية خصو
يديناألشخاص  ساواة مع ملسـتفا  .غريمهمل عىل قدم ا



SCCR/25/2 Rev. 

16 

 

 املادة ايء
بادل عرب احلدود سري ا تعاون  تا ي لل  لت

سعى ادلول األعضاء[ رسة عرب احلدود،  ساق  سخ يف أ بادل ا تدعام  ن ن ّت مي ل ل تقامس الطوعي ملاألطراف ا/ً سري ا لتعاقدة من أجل  تي
يهنا تعارف فامي  متدة عىل ا ئات ا ساعدة ا ية  بللمعلومات  ل ي م ملعبغ هذا. له نفذا إىل املعلومات  تب ادلويل  لويضع ا م  .]الغرض ملك

رسة عرب احلدود[ ساق  سخ يف أ بادل ا تاح، خبصوص  سب ما هو  ياانت مغفةل ومجمعة،  تب ادلويل  ّحيصل ا مي ن ن ت ح لب م ّملك ُ ُ  من ّ
يمي معل هذا الصك ّأجل   .]هذه املعاهدة/تق
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 12)مواد(مادة 

يذ شأن ا لتنفأحاكم   ب

يق هذه املعاهدة/تتعهّد ادلول األعضاء تدابري الالزمة لضامن  تعاقدة ابعامتد ا باألطراف ا ل  .تطمل

نع األطراف من حتديد  يذ أحاكم هذا الصكالطريقةميال يشء   .نظاهما القانوين وممارساهتاهذه املعاهدة يف إطار /لتنف املالمئة 

يدات حتديدا لفائدة  ناءات أو  ها والزتاماهتا مبوجب هذه املعاهدة من خالل ا تويف حقو تعاقدة أن  ًجيوز لألطراف ا ي سـ تقمل ث سـتق ت
يهنا يف إطار أنظمهتا يدات أخرى، أو امجلع  ناءات أو  يدين، أو ا باألشخاص ا ث تقيتف سـتسـ ية/مل يدها القانوية الو نتقا ن ز أن وجيو. طل

شأن املامرسات أو املعامالت أو  يدين  ية لفائدة األشخاص ا ية أو اإلدارية أو ا بشمل ذكل األحاكم القضا مي ئ ملسـتفي لتنظ
ياجاهتم ية ا نصفة  تخدامات ا تالا ب مل حسـ  .لتل

ّال خيل هذا الصك نصوص علهيا يف القانون الوطين ل/ّ يدات األخرى ا ناءات وا ملوال ختل هذه املعاهدة ابال لتقي سـتث فائدة ّ
 .األشخاص ذوي إعاقات

شأن احرتام حق املؤلف  بحمك 

يه الوفاء اباللزتامات  تعني  تعاقد ممارسة احلقوق و يق هذه املعاهدة، جيوز للطرف ا تدابري الالزمة لضامن  علند اعامتد ا ي مل ب ل تطع
ية و ية وا نفات األد ية برن محلاية ا يه مبوجب اتفا ناملربة  ب ملص عل لفت تجارة أو اتفاق جوانب حقوق/قّ تصةل اب ية الفكرية ا ل ا مل مللك

يث/و شأن حق املؤلف،  بو  حبأو معاهدة الو ب  :ي

تعاقد، وفقا للامدة  .1 ية، 2.9ملجيوز للطرف ا ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ن من اتفا ب لفملص سخ من ق سامح بعمل  نا ل
تغ سخ مع الا ثل هذه ا تعارض معل  رشط أال  نفات يف بعض احلاالت اخلاصة  سـا ن ي لملص م بب ب نف وأال  يسالل العادي  للمص

رشوعة للمؤلف  ؛ملرضرا بغري مربر للمصاحل ا

تعاقد، وفقا للامدة  .2 ملتعني عىل الطرف ا تجارة، 13ّي تصةل اب ية الفكرية ا ل من اتفاق جوانب حقوق ا مل يدات قرص مللك لتقيا
ناءات اليت  ثارية عىل بعض احلاالت اخلاصة اليسـتثأو الا ها عىل احلقوق الا ئفر تعارض سـتض تغالل العادي مع تيت ال  سـالا

ّبب للمصنف وال  رشوعة ّبغري مربر لرضرا تس  للمؤلف؛مللمصاحل ا

تعاقدللجيوز  .3 شأن حق املؤلف، 1.10، وفقا للامدة ملطرف ا بو  ب من معاهدة الو رشيعه الوطين عىل ي نص يف  تأن  ي
نوحة  ناءات للحقوق ا ملميدات أو ا سـتثي شأن حق املؤلف ابناء عىل معاهدة للمؤلفني تق بو  بلو يف بعض احلاالت اخلاصة اليت ي

رشوعة للمؤلف بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا نف وال  تغالل العادي  تعارض والا ملال  ً تس للمص سـ  ؛ت

ّتعني  .4 تعاقد، وفقا للامدة عىل ي شأن حق املؤلف، و2.10ملالطرف ا بو  ب من معاهدة الو ية برن، قرص ي يق اتفا قند  ب تطع
يدات أو ا بب تقيأي  نف وال  تغالل العادي  تعارض والا سناءات للحقوق عىل بعض احلاالت اخلاصة اليت ال  تث للمص سـ ت سـت

رشوعة للمؤلف  .ملرضرا بغري مربر للمصاحل ا

                                                 

شاور 12 نارص: لتبعد ا متعت من لعهذه ا نة اليت ا يجة دورة ا ج من املعاهدة يه  للج بديئ من . 2013 فرباير 22 إىل 18تن ياغهتا موضع اتفاق  مواكنت  ص
 .الوفود اليت حرضت ادلورة
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ية شأن ا منحمك   لتب

ّسمل ادلول األعضاء تعاقدة بأنه جيوز لدلوةل العضو/ت نفذ/ملاألطراف ا تعاقد أن  ّللطرف ا ت ّنفذ يف قانوهنا/مل لوطين قانونه ا/ي
نصوص علهيا يف هذا الصك يدين خالف تكل ا شأن حق املؤلف لفائدة األشخاص ا يدات أخرى  ناءات و ملا ب تفي سـث ملتق يف /سـت

ياجاهتا/هذه املعاهدة، مع مراعاة حاةل تكل ادلوةل العضو تعاقد وا تذكل الطرف ا ية؛ ويف حال /حمل ثقا ية وا ياجاته الاجامت فوا ل ع حت
بدلان األقل منوا، مر تكل ادلوةل العضولبدل من ا ياجاته اخلاصة، وفقا للحقوق والالزتامات ادلوية  لاعاة ا ل ذلكل /حت

تعاقد الطرف  .ملا

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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شأن املادة جمي تصدي ملفاهمي إاتحة حق الرتمجة داخل ):  ب(بمالحظة  ية ا يه  تفقا  ياان  يجرياي وسورسا  لتقرتح  بغ عل ب ن مسـ ي
ية و يامن/طناألرايض الو يةحأو  نة عىل أهنا اللغات الر تور الوطين لغات  مس حيدد ادل ي ّسـ مع نقاش. ّ للنص مطروح  يُسمح : [ّ

يدين تور لفائدة األشخاص ا ية مبوجب ادل ية ا ية أو اللغات الو ية الر ملسـتفابلرتمجة إىل اللغات الو سـ حملم ن مس طن هوم أن . ط ملفومن ا
يق نطاق  يص أو متديد  بهذه املادة ال تؤدي إىل أي  ل ية برنتطتقل ناء عىل اتفا سموح هبا  ناءات ا يدات والا ق ا بث مل سـتي  .]لتق

شأن املادة جمي ياغة  ): 4(بمالحظة  لصيعمل فريق ا ية/سـنغافورة[سـ ند/الاحتاد األورويب/يقاجملموعة األفر الوالايت /لها
تحدة تايل اذلي نوقش يوم ] ملا ناد إىل الاقرتاح ا لابال يدات أو للطرف /جيوز لدلوةل العضو[. فرباير 18ست تعاقد قرص ا يا لتقمل

ناءات  تويف الزتاماهتا/يف قانوهنا[سـتثالا شورة اليت ال ] الزتاماته/يسـقانونه الوطين اذلي  نفات ا نمبوجب هذه املادة عىل ا ململص
يدين  رس اخلاص وفق رشوط معقوةل لفائدة األشخاص ا سق ا سـتفميكن احلصول علهيا جتاراي يف ا ملل ّ ملي يف سوق تكل ادلوةل [ن

سوق] عضوال سري مفاده أن هذه املادة ال رسي عىل املادتني دال وهاء [.]ليف تكل ا ية أو تفامه حول ا تإضافة حا تف ّنص .] لشـ
نقاش نص/جيوز لدلوةل العضو[[: للمطروح  تعاقد أن  تللطرف ا يدات /ينص يف قانوهنا/مل لتقيقانونه الوطين عىل قرص ا

شار إلهيا يف هذه املادة عىل ناءات ا ملوالا رس اخلاص سـتث سق ا شورة اليت ال ميكن احلصول علهيا جتاراي يف ا نفات ا ّ ا ملي ن ن لملص مل
يدين يف تكل ادلوةل العضو تعاقد/ملسـتفوفق رشوط معقوةل لفائدة األشخاص ا  ].ملذكل الطرف ا

يد–ّمالحظة احملرر  بة إىل األشخاص ا ناءات اب يدات والا تف رسي هذه الفقرة فقط عىل حتديد ا سـث ملتق ل سـل ني سـت ين يف تكل ت
تعاقد ذكل الطرف/ادلوةل العضو  ].ملا

شأن املادة دال نقاش):  ب)(2(بمالحظة  للنص مطروح  ّتعني) ب([: ّ ناء عىل املادة ]جيوز[/ي متدة،  ئات ا سامح  ب ا ي ملعل لله
رسة توزيع ألف،  سخ ا ّا ملي يد يف دوةل عضو أخرىأو إاتحهتا لن مسـتفشخص  تعاقد آخر دون ترصحي من صاحب /ل مطرف 
توردة [احلق ِإذا مل تكن لدلوةل العضو ا متدة /ملسـ ئة  تورد  تعاقد ا معللطرف ا ي سـ همل سجال دلى / ِمل يد  شخص ا ّإذا اكن ا م ملسـتفل

توردة متدة يف ادلوةل العضو ا ِئة  سـ ملي تورد/معه تعاقد ا ِالطرف ا سـ  ].]ململ

شأن املادة دال بديل ابء)3(بمالحظة  نقاش:  ل ا للنص مطروح  سخ : [ّ ُّتحديد توافر ا ن رس يف ادلوةل العضو لل سق  ّيف  مي ن
توردة متدة يف ادلوةل العضو /ملسـا ئة  متدة املصدرة عىل املعلومات اليت توفرها  ئة ا متد ا تورد،  تعاقد ا معالطرف ا ملع يتع ِّ ي سـ همل ه ّمل ل
توردة تورد، و/ملسـا تعاقد ا سـالطرف ا ئة ا. أو أي مصدر موثوق آخر/أو أحصاب احلقوق و/ململ تعني أن توفر ا ملعو ي لهي ّ متدة يف ّ

توردة تورد و/ملسـادلوةل العضو ا تعاقد ا سـالطرف ا متدة املصدرة، إذا /ململ ئة ا ِّأو أحصاب احلقوق املعلومات اليت تطلهبا ا ملعي له
تاحة  .]ماكنت 

شأن املادة هاء نقاش:  بمالحظة  للنص مطروح  تعاقد قرص /جيوز لدلوةل العضو[: ّ ترياد عىل ملللطرف ا نفات سـذكل الا ملصا
شورة  يدين ملنا رس اخلاص وفق رشوط معقوةل لفائدة األشخاص ا سق ا سـتفاليت ال ميكن احلصول علهيا جتاراي يف ا ملل ّ ملي يف ن

توردة ِادلوةل العضو ا تورد/ملسـ تعاقد ا ِالطرف ا سـ تجاري يف املادة دال [.]ململ توافر ا ند اخلاص اب لنص بديل  ل للب ّ.[ 

شأن املادة هاء نقاش: بمالحظة  للنص مطروح  ناد إىل هذا سـتعمل ا: ّ متة األخرى ابال ستياابن والاحتاد األورويب والوفود ا مله ل
توافق وقانون حق املؤلف ادلويل املعمول : [الاقرتاح ناسب وفعال حلق املؤلف  يس دليه نظام  تعاقد اذلي  يجيوز للطرف ا ّمل م ل
يا  شأن حق املؤلف(لبه حا بو  ية برن واتفاق تربس ومعاهدة الو باتفا ي ي نص يف ) ف ّأن  به ي جقانونه الوطين عىل حمك حيظر مبو

يدين ها لفائدة أشخاص غري األشخاص ا رس أو توز سق  توردة يف  سخ ا تفإاتحة ا سـيع ملل ّ مي ن سـ  .]ملن

 ]ثهناية املرفق والويقة[


