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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 ية املعلن عهنا لفعل قيف اتفا
شأن تحدة  باألمم ا   األشخاص ذوي اإلعاقات، حقوقمل

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

هم يف  حقواليت حتد من  نفاذ إىل ّ بحثوالاتصاالتاملعلومات لا تعلمي وا ل، فضال عن ا  ،ل

ثة( ثا لا  )ل
شد ّوإذ  بارت ية حامية حق املؤلف اب تد عىل أ شارك األشخاصلك الفرص أمام لوتعزيز  حافزا لإلبداع األديب والفين هاعمه  واييك 

ية  ثقا ياة ا فيف ا ل تعللمجمتع حل تقامسوايسـمتو نون و ي اب نافعه،والف تقدم العلمي و م ا  ل

 )ةالرابع(
ية املرونة يف حامية حق املؤلف  شدد عىل أ مهوإذ  بارّت األشخاص مجيع  لإلبداع األديب والفين ولزايدة الفرص أمام حافزاها عتاب

برص حمدودي  نلأوئك العاجزين ولا 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  .مالعلمي و

سةاخل(  )ما
رسّإذ تقرو نفاذ ا ية ا ّ بأ ملي ل متع تاكفؤحتقيقيف  مه يع أوساط ا جمل الفرص يف  ية مج ية مه وبأ نفاهتم األد بحامية حقوق املؤلفني يف  مص

ية   ،بطريقة فعاةل وموحدة قدر اإلماكنلفنوا

سادسة(  )لا
نفاذ إىل املعلومات أمام العوائق ُّتعدد وإذ تدرك  ها  والاتصاالتلا برص حمدودو شخاص األهجاليت يوا العاجزين عن  لأوئكولا

بوعات  شورة،ملطقراءة ا نفات ا نفاذ إىل ا تعلق اب نأو ذوي إعاقات أخرى فامي  ملص ل  ملي
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سابعة(  )لا
ية األشخاص أن أيضا وإذ تدرك  برصغلبأ بوعات/لمعايق ا يةبدلان لا يف تعيش ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا نا ما  ،ل

نة( ثا ما  )ل
نفاذ غوإذ حتدوها الر تاكئف الاكمل لبة يف توفري ا ثقافة وإىل املعلومات ملوا برصألشخاص ل والاتصاالتلا ألشخاص ا/لمعايق ا

بوعات نظر يف  ،ملطالعاجزين عن قراءة ا نفات يف زايدةاحلاجة إىل تويه من أجل ذكل  رسةملص عدد ا ساق  ّأ مي حتسني إىل  ون
نفاذ إل  هيا،لا

تاسعة(  )لا
تحدايتّوإذ تقر برصاألشخاص أمام اليت يطرهحا  ل ابلفرص وا بوعات/لمعايق ا ر ّتطو ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

يا جنولو ية ، مبا فهيا  اجلديدةتملعلومات والاتصاالا تك نولو نصات ا جا لتك يعهتا،والاتصاالتللنرش مل ية  ب العابرة للحدود الو بطن  ط

 )العارشة(
تأيضا وإذ تدرك  ها بأياحلصول علهيا وقصاء املعلومات واألفاكر سـرضورة ا ّو بار للحدود،نقل يةل اكنت ودومنا ا تة و  عسـ

رشة(  )عاحلادية 
يةؤلف الوطين  حق املترشيع ّوإذ تدرك أن ته داخل األرايض الو نرسي  طيع بطب شاط يف ظليف حال ، وي ّالاضطالع   عدة بن

ّأنظمة قانوية فإن شن يقني القانوين  ب عدم ا ية ل شاط يقوض ذكل عأن رش ّا ياتلاتطوير لن جنولو من اليت ديدة اجلدمات اخل وك
ياة  سن  حشأهنا أن  ّ برصاألشخاص حت بوعات/لمعايق ا تخداهما،ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا  سـ ويعرقل ا

رشة( ية  ثا عا ن  )ل
يدات يف قوااذلين وضعوا كبري من األعضاء لاعدد ل ابّوإذ تقر ناءات و نهذا الغرض ا ث تقيل ية ميهنسـت حق املؤلف بشأن طن الو

برصائدة لف بوعات، و/لاألشخاص معايق ا نفات  امسـمتر نقصلاال يزال مع ذكل ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملصيف ا
تاحة  ساقملا بوةل نبأ   األشخاص،ئكلوألمق 

رشة( ثة  ثا عا ل  )ل
يح أحصاب احلقوق املفضلمن  ّه بأنّوإذ تقر نفاذ إىل يت أن  وأنه ا، نرشهعند  اتذوي إعاقألشخاص افائدة لصنفات ملالا

سوق عاجزة  ما برصمعايقشخاص عن تزويد األلدامت ا نفاذ املالمئ إىل /ل ا بوعات اب لاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط
نفات، سمل مف ملصا ّن ا نفاذرضورية المئة عىل حق املؤلف املتقييدات لاسـتثناءات وبه أن الامل سني ذكل ا لمن أجل   ،حت
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رشة(  )عالرابعة 
هور ق املؤلفني ومصلحةاحلفاظ عىل توازن بني حقوبرضورة أيضا  ّوإذ تقر نفاذ إىل  معومامجلا بحث وا تعلمي وا ل، وال سـامي ا ل 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

س( رشةماخلا  )عة 
شد ّوإذ  ية  عىل دت ثالث معيارمهأ تعلق ابل اخلطوات ا ته فامي  يومرو نصوص عن يدات ا ناءات وا ملال لتقي ) 2(9  يف املادةالهيسـتث

ية برن و  ،ليف صكوك دوية أخرىقمن اتفا

رشة( سادسة  عا  )ل
تاج إىل  هامحتوإذ  يات ساإل تو يذ ا ص يف  ل ية تنف يةمن جملعنا نظمة العالتمندول أعامل ا مل  ية الفكريةللم  ،للملكية 

رشة( سابعة  عا  )ل
بارها وإذ تضع يف  هّد بزايدة عدد عتا ية اتفاق ادلول األعضاء عىل ا لتعأ ها يّرسة ملانساق مصنفات األمه تاحة لألشخاصعوأنوا  ملا
برص بوعاتاألشخاص /لمعايق ا يا الالزمة يف قوانب، و يف العاململطالعاجزين عن قراءة ا ني حق املؤلف نإاتحة مواطن املرونة ادل

نفاذ  تاكئفوالاكمل لوالرضورية لضامن ا برص أو العاجزين عن قراءة فائدة األ لوالاتصاالتإىل املعلومات  ملا لشخاص معايق ا
متع عىل قدم  شاركهتم الاكمةل والفعاةل يف ا بوعات من أجل دمع  جملا م ساواة مع غريمه وضامن ملط نتطوير إماكياهتم فرصة ملا

ية  ية وا ناإلبدا متع،لفع نفع وسامه يف إثراء ا تخداهما مبا يعود علهيم اب جملوالفكرية وا ي ل  سـ

 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 يف املعلن عهنا جملية واإلدماج يف ا

سان  شأناتوناإلعالن العاملي حلقوق اإل تحدة  ية األمم ا بفا مل   األشخاص ذوي اإلعاقات، حقوقق

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

بري تقصاء  مبا يف ذكل احلرية يف ،لتعحريهتم يف ا ها واحلصول علهيااملعلومات واألفاكر سـا ليع أشاك ساواة جبم ها عىل قدم ا مل و نقل
يع أشاكل الاتصاالغريمهمع  هم ابتمج، مبا يف ذكل عن طريق  تاروهنا، ومن  متتع اليت  تعلمي،حلقخي  ل يف ا
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ند وبريواقرتحت  بحث" إضافة لها  يف آخر الفقرة" لوا

تااقرتحت  ية واب كسـاجملموعة األفر بحوثإلفرصة الو" إضافة نيق  يف آخر الفقرة" لجراء ا

ث( ثا لا يكةمقرتح) ةل  ملكسـ من ا
شد ّوإذ  ية حامية حق املؤلف ابت يات حافزا لإلبداعهاعتبارمهد عىل أ ي ةب األد لك الفرص أمام لوتعزيز  ًوماكفأة علهيا ةلفنوا

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

نةمجعت ) (الرابعة( ثا سادسة وا سة وا ماخلا ل ل يا )SCCR/23/7ثالويقة من  م  ل مقرتحة من أسرتا
ها  العوائقوإذ تدرك  برصاألشخاص هجاليت يوا بوعات زوالعاج/لمعاقو ا شورةذ للنفاملطن عن قراءة ا نفات ا نإىل ا  ململص

نفات زايدةإىل واحلاجة  تاحة ملص عدد ا رسةيف ملا ساق  ّأ مي نفات،تداول  حتسنيإىل  ون  ملصتكل ا

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

سة( يةمقرتحة من اجملم) ماخلا  يقوعة األفر
بارها أن  ّوإذ تضع يف ا يةعت برص األشخاص غلبأ بوعات /لمعايق 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 ية) SCCR/23/7ثالويقة من ل تحدة األمر يكمقرتحة من الوالايت ا  مل
ياّنه  بأّتقروإذ  نولو جمن املمكن تقوية األثر اإلجيايب  برصاألشخاص حياة يف  اجلديدة والاتصاالت املعلومات لتك  /لمعايق ا

بوعات ية،ملطالعاجزين عن قراءة ا تالف يف قوانني حق املؤلف الو طن، رمغ الا ّوين معزز عىل نإطار قامن خالل  وذكل خ
يد ادلويل  .لصعا

سابعة(  ورويبمقرتحة من الاحتاد األ) لا
ية وضعت  من ادلول األعضاء العديدّ بأن ّوإذ تقر يهنا الو بيف قوا طن يدات لفائدة شأن ن ناءات و تقيحق املؤلف ا األشخاص سـتث

برص بوعات، ومع ذكل ال/لمعايق ا مترلايزال  ملطالعاجزين عن قراءة ا رسة امسـنقص  ساق  تاحة بأ نفات ا ّ يف ا مي ن مل لئك ألوملص
 األشخاص،
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 :ُيضاف يف آخر الفقرة ما ييل أن يسورسااقرتحت 
نفاذ إىل ّأن هجودها من أجل إاتحة بو" تيض موارد خضمةلا هؤالء األشخاص  نفات  تقتكل ا ل ن، وأن انعدام إماكيات ملص ّ

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

نة( ثا ما  مقرتحة من الربازيل) ل
بديل ألف  لا
نفاذ إىل  أحصاب احلقوقيتيح ّ املفضل أن ه منّنّوإذ تقر بأ برصشخاص ألفائدة امصنفاهتم للا العاجزين عن قراءة /لمعايق ا

بوعات وأنه  ّا يدات وضع الرضوري من ملط ناءات و تقيا سوق عاجزة عن دامت ماعىل حق املؤلف، مالمئة سـتث  إاتحةل ا
نفاذ، ذكل  لا

نة( ثا ما رشة ) (ل ثة  ثا عا ل ييلة مقرتح)SCCR/23/7ثالويقة من ل  شـ من 
بديل ابء  لا
يدات وضع بلزوم ّوإذ تقر  ناءات و تقيا ندما تكونعىل حق املؤلف، مالمئة سـتث سوق عاجزة عن إاتحة ذكل عمبا يف ذكل  ل ا

نفاذ، نفاهتم لفائدة األلا نفاذ إىل  هم اذلي يؤديه أحصاب احلقوق يف إاتحة ا مص إىل جانب ادلور ا ل  معايقشخاص مل
برص نفاهتم،العاجزين ع/لا بوعات إىل  مصن قراءة ا  ملط

نة( ثا ما رشة ) (ل ثة  ثا عا ل ياة مقرتح)SCCR/23/7ثالويقة من ل  مب من كولو
بديل   جميلا

ثل هو يار األ موإذ تقر بأن ا خل ّ يح أحصاب احلقوق ّ نفات لفائدة انفاذ لايت أن   ّهنأ، ونرشهاعند  ذوي إعاقاتشخاص ألملصإىل ا
سوق عاجزة عن  دامت ما برصمعايقخاص شاألتزويد لا بوعات /ل ا نفاذ املالمئ ملطالعاجزين عن قراءة ا نفاتلاب مفن ، ملصإىل ا

سمل  ّا نفاذ،رضورية عىل حق املؤلف املالمئة تقييدات لاسـتثناءات وبه أن الامل سني ذكل ا لمن أجل   حت

تاسعة( يه) لا  فمقرتحة من الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
هور معوما، احلفابحلاجة إىل ّوإذ تقر أيضا  بحث سـامي المجلاظ عىل توازن بني امحلاية الفعاةل حلقوق املؤلفني ومصلحة ا تعلمي وا ل ا ل

نفاذ إىل املعلومات، و توازن بأن لوا سامه لذكل ا يال بد وأن  ناسب ّ ية ويف الوقت ا نفات بفعا نفاذ إىل ا سري ا مليف  ل ملص ل لفائدة تي
برصمعايقشخاص األ بو/ل ا  عات،ملطالعاجزين عن قراءة ا

يك) العارشة(  ملكسـمقرتحة من ا
ّوإذ تؤكد جمددا عىل الزتامات ادلول األعضاء مبوج ية بشأن  القامئةلب املعاهدات ادلوية ّ  معيارمهحامية حق املؤلف وأ

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
 ،لية أخرىدو
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رشة(  مقرتحة من الربازيل) عاحلادية 
بديل ألف  لا

يات و تو يذ ا هام يف  صيا مهنا إىل اإل ل نفسع ية تس ية ملعنا ية الفكرية،للتمنمن جدول أعامل ا ية  للملكنظمة العا مل  لم

رشة( ساد) (عاحلادية  رشة سلا ندةمقرتح) SCCR/23/7ث الويقة منعة   له من بريو وا
بديل ابء  لا
يات جدول أّوإذ تذكر ب ية تو صأ متدهتا يف عام مه 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 مهن ناءات غور يدات والا تكل ا ية اخلاصة  سـتثا يف مواءمة القوانني 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

يهالاحتاد األورويب وادلواقرتح  يات دوية أخرى" إضافة فل األعضاء  لواتفا ية برن"بعد " ق  ".قاتفا
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 املادة ألف
 تعاريف

 :ألغراض هذه األحاكم

نف"  "ملصا
ية قصد بهُي ية و ننفات أد ب ية برن،  من 1.2املادة ملعىن الوارد يف اب فمص ية/أو رموز و/شلك نص وب[قاتفا يا نأو صور   ب

تاحا س، ]معنية شورا أو  للجواء اكن  م  .]يف أية دعامة[ بطريقة أخرى مهورمن
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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  نفاذ  يشخص اب ب ل برصشخص كلل بوعاتعن غري عاجز /لغري معاق ا سق يسـتخدم ال و. ملطقراءة ا سخة يف ا نا لن ل
يدونّرس مليا سخة حصانة، وملسـتفسوى األشخاص ا نف لنجيب أن حترتم تكل ا بار الواجب  األصيلملصا عت، مع إيالء الا

ها جل ليريات الالزم إدخا نف علللتغ بديل واليف  ميّرساملص ا سق ا لا يدين فامي خيص حتياجاتلن سري يتملسـتف األشخاص ا
نفاذ يه لا  .لإ
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تقدمة" بدلان ا ملسعر معقول ألجل ا  )SCCR/23/7ثح يف الويقة ُاقرت ("ل
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  بوعاتعىل غري العاجزين لألشخاص لتكل ا  .ملطقراءة ا

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

نف ُقي سخة ا ملصصد به أن تكون  رسُاملعدة ن سق ا ّيف ا ملي تاحةلن سوق معقوةل بأسعار م  ياجات ، مع مراعاة ليف تكل ا حتالا
بوعاتحمدوديوفوارق ادلخل لألشخاص  برص وأوئك العاجزين عن قراءة ا ملط ا ل  .ل

بديل ألف  لا
تعريفني  لحذف ا

بديل ابء  لا
تعريفني  لاإلبقاء عىل ا

بديل ابء  1-لا
يةاملسعر لا" نا بدلان ا معقول ألجل ا ل 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

تص ية،قاحلقائق الا ياجات وفوارق ادلخل لألشخاص مع مراعاة  طنادية الو برص وأوئك العاجزين حمدودي حتالا لا ل
بوعات  .ملطعن قراءة ا
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األطراف /تعرتف هبا ادلول األعضاءة حقوق جماورة حلق املؤلف ّحق املؤلف وأي "حق املؤلف"تشمل اإلشارات إىل [
تعاقدة   ].الوطين وفقا للقانونملا
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متد" ئة ا ملعا  "ةلهي

متدة ايقصد اب[ لئة ا ملعل متدها أو تعرتف هبا  هيئةهي يدين، عىل أساس غري  ةكوماحلتعاليت  ملسـتفلزتويد األشخاص ا
ية رحبي، خبدمات يف جماالت  تدريب أو القراءة ا تعلمي أو ا لتكييفا ل نفاذ إىل املعلوماتل شمل أيضا . لأو ا تويه 

نظامت غري  ية أو ا سات احلكو ملاملؤ ية مس يدياليت حبالر شطهتا ملسـتفتقدم اخلدمات ذاهتا إىل األشخاص ا نن مضن أ
ية ية أو الزتاماهتا املؤ سـاألسا  .]سسـ

يذو[] تتّبعضع وتو[ ها  نفجيوز   : ما ييلمن أجل خاصة هباقواعد وإجراءات ] تل

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

ساق  ميّرسة، نأ
توزيع واإلاتحة نسخ لأعامل اردع  "3" لوا ّسخ غري املرصح هبا ل ئات [لنُ لهيمبا يف ذكل عن طريق إبالغ ا

يؤدي  سف يف هذا الصدد  يدين بأن أي  متدة واألشخاص ا سـا ّتع ّ ّ ملسـتف سخ املعدة يف إىل ملع ُوقف اإلمداد اب لن
رسة ساق  ّأ مي  ،]ن

ناية "4" تعامل مع دلى تجسالمسك  ولعمواصةل إيالء قدر معقول من ا نفات واحلرص يف لا سخ ا ملص  ن
بقا للامدة حاء يدين  ية األشخاص ا طالوقت ذاته عىل احرتام خصو متدة اليت تقدم ملسـتفص ئة ا ملع، ويف حاةل ا لهي

ئة ساكية ر يفخدمات إىل  ية واليت قد نف رسة بأشاكل إلكرتو ساق  سخ املعدة يف أ نية أو صغرية وال توزع ا ن ّن مي ُ ل
ئا مسكيكون  ناسبتكل حفظ تغيري ال داعي هل جيوز علهيا عب جسالت  نحو ا سجالت عىل ا ملا ل  .ل

رسة عرب احلدود وضع قواعد وإجراءات  "5[" ساق  سخا يف أ بادل  متدة اليت  ئة ا ّتعني عىل ا مي ن ن ي ُي تت ملع له ّ
ها وتواترها،  يمي  بادالت من أجل  ياانت مغفةل ومجمعة خبصوص تكل ا ها مبا ميكن من توفري  با جحموا تق تع ب لت ّ ُ ُ ّ ّ

تضاء قسب الا ئات  وال]  [.ح بدلان األقل منوا، وال عىل ا ية وا نا بدلان ا يبق هذا احلمك عىل ا ل ل ل هنط لي م
بات أو متدة أو ا ية ا ملكتاحلكو ملع ية م سات ا مياملؤ  ].]لتعلس

ئات يف حاةل متدة لهيا شطة احململع ا ناليت ال تضطلع إال ابأل فامي خيص [، ]جمي وهاءاملادتني [] جمي[ّددة مبوجب املادة ّ
سخ املادية ها ،]لنُا ليرتك  يذ  ُ بت يف  تنفا ّ نود من ل ندين "5"إىل " 3"لبا  .؟"5"و" 4"لب؟ ا
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 املادة ابء

يدون  ملسـتفاألشخاص ا

يد هو خشص شخص ا ملسـتفا  :ل

 مكفوف؛ )أ(

يفة برصه تعادل إىل ه حتسين ال ميكن  أو جعز عن اإلدراك أو القراءةذو إعاقة برصيةأو  )ب( بح و ظيك  تص
بري برص خشص بال إعاقة  يل أوكحد  نفات  قراءةا جيعهل غري قادر عىل ّممو، لقببال جعز من هذا ا ملصا

بوعة  بري ملطا 1 أو بال جعز؛ خشص بال إعاقةقدرةكبقدر يضايه إىل حد 

 

تعامل معه عىلغري قادر خالف ذكل، يف  أو )ج( تاب أو ا لسك  ك ت أو عىلم هام ل ا يه أو حتر يكحديق  بعين
بوال بوجه عام للقراءة سدية مقإىل حد يكون  جبب إعاقة   بس

نظر عن أية حاالت جعز أخرىو ّبرصف ا  .ل

                                                 

سريي[ 1 تفهم  بارة : ف ياغة ما يدل عىل أن  عيس يف هذه ا ّلص ّ نة" سينهحتال ميكن "ل ية ا يص والعالجات ا يع إجراءات ا تخدام  ملمكتيض ا بتق شخ مج لطسـ  .]لت



 

14 

 

يا(املادة ابء  )ناث

ها قيعة الالزتامات ونطا  طب

ّتعني/ينبغي .1[ يق أحاكم هذ/اء ادلول األعضعمتدت 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 وياجات اخلاصف نا بدلان ا مة  ل متلف لل يةخم منتوايت ا لدلول  لتسـ

تعاقدة األطراف/األعضاء  .ملا

ّتعني/ينبغي .3 تعاقدة /ادلول األعضاءكفل ت أن ي ية هذه /الصك القانوين ادلويل اهذتنفيذ  ّأن ميكنملاألطراف ا تو صا ل
شرتكة شموةل بهاإلجراءات  ممارسةمن   املعاهدةهذه/ملا ناسهبا /ملا  عاجةل إجراءات اختاذة، مبا يف ذكل يلفعاب وبمليف الوقت ا

نصفة  .]متكون عادةل و

نة ادلامئةسـنص [ بل اجامتع ا ية  تحدة األمر ند ويجرياي والوالايت ا للجيقرتحه لك من الربازيل والاحتاد األورويب وا مل ن قه يك  ]ل
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 املادة جمي

يدات و ناءات يف القانون الوطين لتقيا رسنيف ُاملعدة سخ لنُ ابشأنسـتثالا ّسق   مي

ّ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 وف ملص لق ا

شأن الوارد يف  بو  بمعاهدة الو نفات يف  ،حق املؤلفي ملصيل توافر ا رسة، لفائدة األشخاص نُسخ معدة يف لتسه ساق  ّأ مي ن
تعريف الوارد يف  يدين وفق ا لا نصملسـتف ّهذا ا بغي .ل يه يف القانون الوطينين و نصوص  ناء ا يد أو الا سمح ا علأن  مل ي سـتثي  لتق

رسا  نف  يريات الالزمة جلعل ا ّبإدخال ا مي ملص بديليف لتغ سق ا لا  .لن
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تعاقد/عضودلوةل جيوز  .2 ثال للامدة جمي مطرف  يع احلقوق )1(مت الا نصوص علهيا مج فامي خيص  ناء فهياملا سـتث بإدراج ا
يد يف قانون  : الوطين يكفل ما ييلقانوهنا/هتقيأو 

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  ئة  معواحلصول من  رس وتوفري أخرى عىلهي سق  نف يف   ّ مي ن يل نُسخ مص 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

متدةيكون  .1 ملعئة ا شاط املذكور  يف الاضطالع  اليت ترغبللهي 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
مليريات أخرى غري تكل الالزمة جلعل ا دون إدخال لكنو، سقنلذكل ااملعلومات يف  رستغ ّنف  مي ا ص

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 يابةلأو ل ترصف اب نشخص  يل لي نه مبا يف ذكل ا ملع  بإعداد  األسايس،أو الراعي ع
رسنسخ سق  نف يف  ّة عن  مي ن يد مص 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
نف سخة عن ذكل ا نف أو إىل  ملصنفاذ قانوين إىل ذكل ا ن  .ملص

بديل ألف .3 تعاقد/ عضو دلوةلجيوز: لا يفاء املمطرف  نص) 1(ادة جميست ا شأن قانونه/ يف قانوهناينص/تبأن  ب الوطين 
ترص عىل حاالت ّحق املؤلف عىل أي يدات أخرى  ناءات أو  تقة ا تقيث تعارض سـت تغالل العادي وتخاصة ال  سـالا

رشوعة لصاحب ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا ملنف ويس فهيا  م  .احلق لللمص

بديل ابء يفاء / دلوةل عضوجيوز[: لا تعاقد ا تطرف  نص) 1(املادة جميسم شأن قانونه/ يف قانوهناينص/تبأن  ب الوطين 
يدات أخرىّحق املؤلف عىل أي ناءات أو  تقية ا بقا للامدة هاءسـتث يا(ط   ])ناث
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يدات املذكورة قرص تعاقدملاطرف ال/عضوالدلوةل لجيوز  .4 ناءات أو ا لتقي الا شورةعىلسـتث نفات ا ن ا اليت ال ميكن  ململص
سق اخلاصيف  ،احلصول علهيا  .ب خالل همةل معقوةل وسعر معقول،املعين لنا

تعاقد /جيوز لدلوةل العضو[ 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 اسعا يف ذكل أ رشوط معقوةل مبوفق اخلاصملي حتتراعي ا

سوق يدين يف تكل ا لودخل األشخاص ا  ].ملسـتف

بتُي .5 ّرتك للقانون الوطين ا شار إلهيا يف هذه املادة إخضاع   يفل يدات ا ناءات أو ا ملالا لتقي  .فع ماكفأةدلسـتث
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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
يد  ناء أو  تقيمبوجب ا رس ،إعامال للقانونأو سـتث سق ا سخة يف ا ّجاز توزيع هذه ا ملي ن لن متدة  مسـتفيد عىل خشص ل ئة  معأو  هي

تعاقد آخر/ يف دوةل عضو أخرىلها/إاتحهتا هل أو متدة مطرف  ئة  مع عن طريق   ادلوةل العضو اكن/نتيف حال اك[هي
تعاقد اآلخر/األخرى سمحملالطرف ا يد يسمح/ت  شخص ا ملسـتف  متدةلل ئة ا ملعأو ا رس لهي 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 
ناءات أو  تقعىل ا  :ييدات تكفل ما ييلسـتث

متدة، دون ترصحي من صاحب احلق، بأن توز )أ( ئات ا سامح  ّا ملع ي ُع للهل رسن سق  ّسخا يف  مي  منظمةهيئة أو  عىل ن
تعاقد/يف دوةل عضو أخرى ها  عمتدةمهيئة ] تكون/تسـتويف رشوط[آخر  مطرف  ها  لأو  تخدهما حرصا تتيح يسـليك 

يدوناألش  .ملسـتفخاص ا

ئات ا )ب([ سامح  ملا ي ُع ّأن توزب، ألفطبقا للامدة عمتدة، 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 يةملع ا بل إاتحةصلاأل ها، عىل غري عمل ق،  سخ أو توز يع ا باب معقوةلدلهيا ليس أو لنُ تعمل يك  سـأ
تخدّأن رس  سق  سخة املعدة يف  سـ ا ن ستُن ّ مي ُ يدينألشخاص غري م ل  .]ملسـتفاألشخاص ا
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بديل ألف .3 تعاقد/جيوز لدلوةل العضو[: لا يد عىل  ملالطرف ا نفات اتوزيع تقيوضع  ملا نفات ةعىل إاتحأو شورة نملص ملص ا
شورة سقاليت ال ميكن احلصول علهيا يف  ملنا رس  لنا َّا ترياد خالل همةل معقوةل املعين بطريقة أخرى يف بملي سـدل الا

 ].بوسعر معقول

ّتعني/ينبغي[: لبديل ابءا تعاقد/العضولدلوةل ] جيوز/[ي شورة أو إاتحهتا توزيع  حظر ملالطرف ا نفات ا نا يف حال ململص
متدة املصدرةاكنت  ئة ا ّا ملع توزيع، لهي بل اإلاتحة أو ا ل،  ول عىل ّبأنه اكن من املمكن احلص ُعىل عمل أو عىل عمل مفرتضق

رس اخلاص  سق ا ّسخة اب ملي ن يدين لن توزيع املألوفة لألشخاص ا نوات ا تفعرب  ملسـق ] وفق رشوط معقوةل، مبا يف ذكل[ل
تريار اسعأ يدين يف بدل الا ياجات ودخل األشخاص ا سـتراعي ا سـتفت نف وتوزيعه[د ملح تاج ا ملصوتلكفة إ  .]]ن

بديل ألف .4 تعاقد/دلوةل عضوجيوز  :لا يفاء املا مطرف  نص) 1(دة دالستا شأن /اهنينص يف قانو/تبأن  بقانونه الوطين 
تغالل العادي  تعارض والا يد آخر يكون حمصورا عىل حاالت خاصة حمددة ال  ناء أو  سـحق املؤلف عىل أي ا ت ّي تق سـتث

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

بديل ابء تع/دلوةل عضوجيوز  :لا يفاء مطرف  شأن  قانونه/ يف قانوهناينص/تنصبأن ) 1(دالاملادة ستاقد ا بالوطين 
بقا للامدة هاءتقييدات أخرىة ّحق املؤلف عىل أي يا(ط   .)ناث



 

20 

 

 املادة هاء

ترياد ا نُا رسلسـ سق  ّسخ يف  مي  ن

سمح به القانون الوطين دلوةل عضو تعاقد /يبقدر ما  يدمطرف  مسـتفشخص  نهل يابة  ترصف اب ع أو خشص  ن متدة   أولي معئة  هي
رس سق  نف يف  سخة عن  ّإعداد  مي ن مص ّتعني/ينبغي، ن سمح ي تعاقد /القانون الوطين دلوةل عضوي أن  للهيئات /هلم[مطرف 

متدة أيضا رس ]ملعا سق  سخة يف  ترياد  ّا مي ن ن يد  سـ  .قاحلدون ترصحي من صاحب مسـتفلفائدة خشص 
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يا(هاءاملادة   )ناث

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

تعارض عىل الصك  ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل وتحاالت خاصة ال  نف ويس فهيا  تغالل العادي  مالا للمص لسـ
رشوعة لصاحب احلق  ].ملا

بديل ابء  لا
ّتعني[ تعاتدرج ا] ال[أن ينبغي /ي ها/هناقانو[يف ادلول األعضاء /قدة ملألطراف ا يعرش ناءات ] ّةأي [الوطين] ت سـتثيدات أو ا تقي
ية[ يا(لامدة ابء لوفقا/طبقا[] فإضا تعارض يف ] ّإال[هذا الصك /ةاهدهذه املعمن ] )ناث تغالل العادي وتحاالت خاصة ال  سـالا

رشوعة لصاحب احلق ساس عىل حنو غري معقول ابملصاحل ا ملنف ويس فهيا  م  .]لللمص
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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  ناء وسـتفيدُيم يه سـتثن من الا نصوص  علا  جمييف املادة مل
ناء لمن ا سـتثتع ابال يةمت نا ئيف احلاةل الا ُاليت  سـتث ية عىلفهيا طبق ت نولو جتدابري امحلاية ا نفلتك  .مص 

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، ئات ا سعر معقول أو عرب ا ملعتاحة جتاراي  ي لهب بغي]م ّتعني/ين  تعاقدة/دلول األعضاءا  عىلي  احلرص ملاألطراف ا
تدابري املعىل ] بوجه خاص[ تضمن لاختاذ ا ناء لالمئة  ثيدين من الا سـتتف يهللمسـ نصوص  علا  وسائل جمي يف املادة مل

تفادة من  ندما سـلال ناء  تُالا ع نفسـتث ية عىل  نولو مصبق تدابري امحلاية ا جط تفادة ر الالزم لضامن تكل، وابلقدلتك  .سـالا

بديل ابء 2  لا

يفاء املادة /ميكن دلوةل عضو[ تعاقد ا تطرف  حق املؤلف، شأن ب الوطين قانونه/انوهناقلسامح، مبوجب اب) 1(واوسم
يةبتفادي  نولو جتدابري امحلاية ا يه يف املادة جمي، وابلقدر الالزم لتك نصوص  ناء ا تفادة من الا عل ألغراض الا مل سـتثسـ

تفادة ناء املادة جميسـلضامن الا  .]سـتث من ا

ّتعني/ينبغي[ متد ي تدابري الفعاةل/ادلوةل العضويعمتد /تعأن  تعاقد ا لالطرف ا يد ل يضمن/يك تضمن والالزمة مل ملسـتفشخص ا ل
بقا للامدة جمي، نإماكية  تعاقد،  نصوص علهيا يف القانون الوطين ذلكل الطرف ا ناءات ا يدات والا تع اب طا مل مل ي سـتثمت لتق عندما ل

ُ نف ت ية عىل  نولو مصبق تدابري امحلاية ا جط نف، يف حاالتلتك يد نفاذ قانوين ذلكل ا شخص ا ندما يكون  ملصو لل ثل ملسـتفع م 
تخذ فهيا أحصاب احل تع يتكل اليت مل  يد من ا شخص ا متكني ا نف  بة وفعاةل فامي خيص ذكل ا نا متقوق تدابري  ل ملص لسـ تف ملسـم ل

تاحة مبوجب القانون الوطين لدلوةل العضو ناءات ا يدات والا ملاب سـتثي تعاقد/لتق  .]ملالطرف ا
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 املادة زاي
 العالقات مع العقود

نع ادلو[ نص ما  مييس يف هذا ا ل تعاقدة/ل األعضاءل يدات ملاألطراف ا ناءات وا ناول العالقة بني قانون العقود والا ي من  لتقت سـتث
ية لفائدة  نظا ما يديناألشخاص ل  ].ملسـتفا

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

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

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

ناءات  يق هذه الا سـتثند  ب يدات،تطع ّتعني/ينبغي لتقيوا تعاقدة/حترص ادلول األعضاء أن ي ية  ملاألطراف ا صعىل حامية خصو
يديناألشخاص  ساواة مع ملسـتفا  .غريمهمل عىل قدم ا
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 طاءاملادة 
ثالثتفسري يار اخلطوات ا ل   مع

ثالث مبمعيار تفسري ينبغي[ رشوعة للغري، مبا يف ذكلم ارتا حيل اخلطوات ا  :ململصاحل ا
ية من حل املصا )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 ابو )ج( يياملصاحل العامة 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
ليل ا متدةتسج ملعئات ا  هي

ّ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
هايل بعضتعرف  بعض ألغراض املادة دال عىلّ  .]ل ا

 ]ثالويقةهناية [


