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  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية 

  ونعشروالالثانية  الدورة

 2011ن يويو 24 إىل 15من جنيف، 

  التقييدات واالستثناءات صك دويل بشأنتوافق علىثيقة و
  األشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتدة لفائ

تني تقدهما  يا جناألر ييلوالربازيللوأسرتا ية وإكوادور شـ و تحدة األمر يك وابراغواي والوالايت ا يكوا مل  ملكسـ
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باجة  يادل
تعاقدة،  ملإن األطراف ا

نصوص ع نفاذ ا يزي وتاكفؤ الفرص وا بادئ عدم ا ملإذ تذكر  ل مت لمب شأنّ تحدة  ية األمم ا بلهيا يف اتفا مل  األشخاص ذوي  حقوقق
 اإلعاقات،

نفاذ إىل  بحث وا تعلمي وا رشية وابزدهار األشخاص املعاقني يف جماالت ا ية ا بارها العوائق املرضة اب لوإذ تضع يف ا ل ل ب من لت لت ّ ع
 املعلومات والاتصال،

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

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

برص أو ذوي  نفاذ إىل املعلومات والاتصال أمام املكفوفني أو ضعاف ا لوإذ تدرك وجود العديد من العوائق املربطة اب ل ت
شورة، نفات ا نفاذ إىل ا تعلق اب ناإلعاقات األخرى فامي  ملص ل  ملي

ية األشخاص وإذ تدرك أن  برصغلبأ بوعاتاألشخاص العاجزين عن ق/لمعايق ا شون يف بدلان ذات دخل ملطراءة ا يعي 
توسط، منخفض أو   م

تاكئف إىل املعلومات  تام وا نفاذ ا بة يف توفري ا ملوإذ حتدوها الر ل ل ثقافة غ برصألشخاص والاتصال للوا لألشخاص /لمعايق ا
بوعات نفات يف نظرا  والعمل من أجل ذكل ،ملطالعاجزين عن قراءة ا يع عدد ا ملصإىل احلاجة إىل تو رسةنأسـ ّساق   مي

نفاذ إلو لسني ا  هيا،حت

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

 بطبيعهتا،

بار للحدود،وإذ تدر يةل اكنت ودومنا ا ها بأية و تقصاء املعلومات واألفاكر وتلقهيا و تك رضورة ا سـ عسـ  نقل

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

برصاألشخاص  بوعات/لمعايق ا تخداهما،ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا  سـ ويعرقل ا

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

ثل هؤالء األشخاص، ساق خاصة  نفات بأ ملا ن  ملص

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

نفاذ، سني هذا ا لالواحض أنه ال بد من تدابري بديةل   لتح
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هوروإذ تقر برضورة احلفاظ عىل توازن بني حقوق املؤلفني ومصلحة قاعدة أوسع من  نفاذ مجلا بحث وا تعلمي وا ل، وال سـامي ا ل ل
لوأنه ال بد ، إىل املعلومات ناسب لفائدة لهذا اّ ية ويف الوقت ا نفات بفعا نفاذ إىل ا رس ا ملتوازن أن  ل ملص ل ّي األشخاص معايق ي

برص بوعات،/لا  ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

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

نة  شات داخل  نا بارها ا جلوإذ تضع يف ا ق مل بو عت ناءات يالو سأةل الا شأن  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  سـتثادلامئة ا م ب ملعن
يدات لفائدة  برصلتقيوا تلف الاقرتاحات اليت طرحهتا /لاألشخاص معايق ا بوعات و خماألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط

 اء،ادلول األعض

ية الفكرية،الوإذ حتدوها  ية  نظمة العا ية اخلاص اب يات الوجهية جلدول أعامل ا تو يذ ا سامهة يف  بة يف ا للملكر ملنف مل من ص ل مل لتغ  ت

ية صك قانوين ادلويل بارها أ مهوإذ تضع يف ا شرتكة/عت ية  متو رسة معاهدة يف /ص ّزايدة العدد واألنواع فامي خيص األساق ا ي ملن
تاحة  ملنفات ا برصلألشخللمص بوعات لألشخاص /لاص معايق ا ويف إاتحة مواطن املرونة  يف العامل،ملطالعاجزين عن قراءة ا

ثقافة والاتصال لألشخاص  تاكئف إىل املعلومات وا تام وا نفاذ ا يا الالزمة يف قوانني حق املؤلف والرضورية لضامن ا لادل مل ل ل ن
برص شارك/لمعايق ا بوعات من أجل دمع  مالعاجزين عن قراءة ا ساواة مع غريمه ملط متع عىل قدم ا ملهتم الاكمةل والفعاةل يف ا جمل

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

 :قد اتفقت عىل ما ييل

 املادة ألف
 تعاريف

 :ألغراض هذه األحاكم

نف"  "ملصا
ن يةليشمهل حق املؤلفف مصيقصد به  هور بأية و تاحا  شورا أو  سـ سواء اكن  للجمن م  .م

رسيف ة نسخ" يسق   "من
سامح نسخهبا يقصد  نف، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا يد ا شخص  يح  نف بأسلوب أو شلك بديل  لة عن  ملص ل ل تفمص مسـت ي

بوعات ثل خشص قادر قراءة ا ثهل  سالسة ورس  يه  نفاذ إ ملطشخص اب ي ب ل ل ملل رس يف ة نسخل اوجيب أن حترتم. م سق ا ّا ي ملن ل
بوعاتكيان تخدهما سوى األشخاص العاجزون عن قراءة ا نصف األصيل وأال  ملط ا سـ  .يمل

ساق[ تلف األ نميكن تعداد   ]خم

متدة" ئة ا ملعا  "لهي
ساعدة أشخاص عاجزين عن هبا يقصد  ية  ية من بني هماهما األسا نظمة غري ر ية أو  ئة غري ر ية أو  مواكةل حكو سـ حب حب مي هم
نفاذ إىل املعلوماتتزويدمه خبملطبوعات عرب قراءة ا ية أو ا تدريب أو القراءة ا تعلمي أو ا لدمات يف جمال ا ل  .لتكييفل

ئة تونفذ  متدة لهيا بوعات اذلين ملعا ية األشخاص العاجزين عن قراءة ا تحديد صدق  ملطياسات وإجراءات  ن ل يسـتفيدون سـ
 .اخدماهتمن 
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تع  ّو متدة تمت ئة ا ملعا بوعات وأحصاب حقوق املؤلفٍّثقة لك من األبلهي  ومن املعلوم أنه .ملطشخاص العاجزين عن قراءة ا
يدين،  بق من أحصاب ليس من الرضوري ملسـتفللحصول عىل ثقة أحصاب احلقوق واألشخاص ا مسـاحلصول عىل ترصحي 

يدين املذكورين  .ملسـتفاحلقوق واألشخاص ا

متدة وإذا اكن ئة ا ملعت ا يلهي نظامت عىل ا لصعبكة من ا مل ئات اليت وجب د الوطين، شـ سات وا نظامت واملؤ يع ا يعىل  س مل لهمج
يد هبذه اخلصائص بكة أن  تتقشارك يف هذه ا شـ  .لت

تقدمة" بدلان ا ملسعر معقول ألجل ا  "ل

نف  نسخةتكون أن به يقصد  سعر ملانسق لايف ملصا تاحة  برس  تاح يف مي نف أو أدىن مما هو  سعر ا ممماثل  ملص تكل ل
سوق  بوعاتعىل قرلألشخاص القادرين لا  .ملطاءة ا

بدلان " يةلسعر معقول ألجل ا نا ما  "ل

نف ة نسخبه أن تكون يقصد  تاحةملانسق لايف ملصا مرس  ناول ي سوقملت بأسعار يف ا ن اجلانب اإلساين  فهياىراعُي ليف تكل ا
ياجات األش بوعاتحتال  .ملطخاص العاجزين عن قراءة ا

تصل بذكل وجماورة حلق املؤلف يوفرها طرف من  حق املؤلف وأية‘حق املؤلف’تشمل اإلشارات إىل و ت حقوق 
ية روما  يا مع اتفا تعاقدة متا قاألطراف ا شـ يل الصويت أو غريها وأياتفاق تربس  وأمل شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب  .لتي

 املادة ابء
يدون  ملسـتفاألشخاص ا

يد هو خشص شخص ا ملسـتفا  :ل

 مكفوف؛  ) أ(
هجو والقراءة، أو جعز عن ذو إعاقة برصية  ) ب( رس ا لاإلدراك أو القراءة،  سنيو كع تخدام  ذكلحتال ميكن  سـ اب

بري برص خشص بال إعاقة  يفة برصه تعادل إىل حد  بح و كالعدسات املصححة، يك  ظ أو بال جعز من هذا تص
يل بوعة ، مما جيعهل غري قادر عىل لقبا نفات ا ملطقراءة ا بري ملص أو بال   خشص بال إعاقةقدرةكبقدر يضايه إىل حد 
 جعز؛

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

 املادة جمي
ناءات يف القانون الوطين عىل   ميرسنسق يف  نسخلاسـتثالا

تعاقد/عضولك دوةل عىل  يتعني/ينبغي .1 يدسـتثناءا إدراج مطرف  شأن حق املؤلف القانون يف تقي أو  ب الوطين 
هور، كام هو معرف يف املادة  نف  توزيع وحق إاتحة ا سخ وحق ا ّخبصوص حق ا للجم ملص ل بو 8لن ي من معاهدة الو

تعريف الوارد يف هذه الويقةبشأن حق املؤلف يدين وفق ا ث، لفائدة األشخاص ا ل  .ملسـتف

ث/عضودلوةل ميكن  .2 تعاقد الا متطرف  يد يف القانون الوطين ) 1(ال للامدة جمي م ناء أو  تقيبإدراج ا يكفل ما سـتث
 :ييل

سامح )أ( متدة، دون ترصحي من ماكل حق املؤلف، بإعداد ل لا ملعئة ا نف نسخلهي رس يف ملصة عن ا ّسق  ي من
رس أو يف ة نسخلتكل اوتوفري  سق ا يا ملن رس يف ة نسخل يسق  متدة أخرى إىل حصلت علهيا من ئة  معمن  هي
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نقل اإللكرتوين خش تجارية أو ا يةل، مبا يف ذكل اإلعارة غري ا يد بأية و لص  ل سـ ية أو مسـتف سلكبوسائل 
ية يةة واختاذ أي،سلكال تا رشوط ا يع ا توفر  ندما  يق هذه األهداف  يطة  ل خطوات و ل ل مج ت ع  :لتحقسـ

متدة للهيئة يكون  .1 شاط املذكور  يف الاضطالع اليت ترغبملعا نف ٌنفاذ قانوين إىل ذكل لناب ملصا
نفع نسخةأو إىل   ؛ملصن ذكل ا

نف إىلو .2 ملصحيول ا سخة ّ رس، ميكهنيف ن  يسق  يةل الزمة ت أن امن  املعلومات ّتصفحلسـشمل أية و
رس، لكهن سق  ييف  رسا ت ال امن نف  يريات أخرى غري تكل الالزمة جلعل ا يدخل  ملص للشخص متغ

يد؛  ملسـتفا

نف نسخ عنر َّتوفو .3 رس ملص ا سق ا ييف ا ملن يدون؛يسـتخدهما حرصا ليك ل  ملسـتفاألشخاص ا

شاط عىل أساس غري رحبيو .4 ننجز ا  .لي

سامح  )ب( نه أو عهنا لا ية  يا ترصف اب شخص  يد أو  عشخص  ب ن ي ل لل نف بمسـتف سخة عن  مصإعداد  نسق يف ن
يد نفاذ قانوين إىل  شخص ا هذا ا يد يف حال اكن  شخص ا شخيص  تخدام ا تفرس لال ل سـتف سـ ملم لمل لل ل سـ ي

نف أو إىل سخة ملصذكل ا نفعن   .ملصن ذكل ا

يفاء املادة جمي /جيوز دلوةل طرف .3 تعاقد ا تلطرف  نص) 1(سم شأن حق /ينص يف قانوهنا/تبأن  بقانونه الوطين 
ترص عىل حاالت  يدات أخرى  ناءات أو  تقاملؤلف عىل أية ا تقيث تغالل العادي سـت تعارض مع الا سـخاصة ال  ت

ساس عىل حنو غري معقول ابمل منف ويس فهيا  رشوعة لصاحب احلقلللمص  .ملصاحل ا

شورة /جيوز لدلوةل العضو .4 نفات ا يدات املذكورة عىل ا ناءات أو ا تعاقد قرص الا نللطرف ا ملص ي ململ لتق اليت ال سـتث
ية،ميكن احلصول علهيا يغة اخلاصة ا ن يف ا  .ب بطريقة أخرى خالل همةل معقوةل وسعر معقول،ملعلص

بت فامي إذا اك .5 شار إلهيا يف هذه املادة ختضع إىل ليرتك للقانون الوطين ا يدات ا ناءات أو ا ملنت الا لتقي  دفعسـتث
 .ماكفأة

 املادة دال
سخ  نبادل ا رس عرب احلدوديف لت ميسق   ن

ّتعني/ينبغي .1 نص ادلول األعضاءي ية عىل أنه إذا /ت أن  يهنا الو تعاقدة يف قوا ناألطراف ا طمل سخة ّأعدتن ن عن 
ناء أويف مصنف  رس مبوجب ا سـتثسق  ي تصدير، من يص خاص اب يد أو تر ل  خي سخة تق يف لنجاز توزيع هذه ا

بوعات أو إاتحهتا هل يف دوةل عضو أخرى رس عىل خشص عاجز عن قراءة ا سق ا ملطا ي ملن تعاقد آخر /ل مطرف 
ئة  تعاقد /يف حال اكنت هذه ادلوةل العضومعمتدة هيعن طريق  للشخص يسمح /تسمحملاكن هذا الطرف ا

يد  سإعداد ملسـتفا تريادهالنهذه ا رسة أو ا سـخة ا  .ملي

يفاء املادة دال /دلوةل عضوميكن  .2 تعاقد ا تطرف  نص) 1(سم شأن حق /ينص يف قانوهنا/تبأن  بقانونه الوطين 
يدات  ناءات أو  تقياملؤلف عىل ا  :تكفل ما ييلسـتث

سامح  ) أ ( متدة، للهيئات لا سخا ب ،دون ترصحي من ماكل حق املؤلفملعا رس عىليف نأن توزع  يسق   من
ها يف دول أعضاءمعمتدة هيئات  ها  لأو  تخدهما حرصا األشخاص /تتيح تعاقدة أخرى ليك  يسـأطراف  م
بوعات، يف حال إجناز هذه األشطة عىل أساس غري رحبيوالعاجز نن عن قراءة ا  .ملط
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سامح  )ب( متدة، للهيئات لا سخا ،دون ترصحي من ماكل حق املؤلفملعا رسيف ن أن توزع  يسق    عىلمن
ها هلم يف دول أعضاءاألشخاص ال بوعات أو  تتيحعاجزين عن قراءة ا تعاقدة أخرى يف حال /ملط مأطراف 

ئة  متدة لهيحتققت ا سخ ملعا رس يف لنمن أن هذا الفرد حيق هل عىل حنو سلمي احلصول عىل هذه ا يسق  من
تعاقد اآلخرذلكل /ادلوةل العضو األخرىلتكل مبوجب القانون الوطين   .ملالطرف ا

شورة /لعضوجيوز لدلوةل ا نفات ا توزيع أو اإلاتحة املذكورين عىل ا تعاقد قرص ا نللطرف ا ملص ل اليت ال ميكن ململ
ية يغة اخلاصة ا ناحلصول علهيا يف ا ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقولملعلص ب بطريقة أخرى يف بدل الا  .سـ

يفاء املادة دال / دلوةل عضوميكن .3 تعاقد ا تلطرف  نص) 1(سم شأن حق /وهناينص يف قان/تبأن  بقانونه الوطين 
ترص عىل حاالت  يدات أخرى  ناءات أو  تقاملؤلف عىل ا تقيث تغالل العادي سـت تعارض مع الا سـخاصة ال  ت

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

 املادة هاء
سخ  ترياد ا نا رسيف لسـ ميسق  ن

 

ّتعني/ينبغي سمح  ي ئة القانون الوطينيأن  يد أو  شخص  ي  هل ترياد معمتدة مسـتف شخص ا يابة عن ذكل ا سـترصف اب ل ن لت
رس، بقدر ما يف نسخة  يسق  ئة يسمح من يد أو  شخص  يهذا القانون الوطين  لهل يابة عن ذكل معمتدة سـتفم نترصف اب لت

يد  شخص ا ملسـتفا نف عنسخة إعداد ل رسيف مصن  يسق   .من

 واواملادة 
ية نولو جتدابري امحلاية ا  لتك

ناء /دلول األعضاء اتضمن يدين من الا تعاقدة  ثاألطراف ا سـتتف للمسـ يه مل نصوص  علا ناء جمييف املادة مل تع ابال يةل  سـتث و مت للسـ
بق تدابري ا تطندما  نف ماع ية عىل  نولو مصمحلاية ا ج  .لتك

تاحة جتاراي رس غري  سق  نف يف  سخ ا ية من جانب أحصاب احلقوق، وبقدر ما تكون  تدابري الطو ياب ا ميف  ي ن ملص ن ع ل  مغ
بغي لدلول األعضاء متدة،  ئات ا ينسعر معقول أو عرب ا ملع ي تعاقدة/لهب تضمن ملاألطراف ا تدابري املالمئة  ل اختاذ ا للمسـتفيدين ل

ناء  يهسـتثمن الا نصوص  علا تع هبجمي يف املادة مل يةل  مت و بق تدابري اذا للسـ ندما  ناء  تطالا ع ية عىل سـتث نولو جمحلاية ا لتك
ناءنوابلقدر الالزم لالت، مصنف ما  .سـتثفاع بذكل الا

 زاياملادة 
 العالقات مع العقود

نص ليس يف  تعاقدة/ادلول األعضاءمينع ما لهذا ا ناءات ملاألطراف ا ناول العالقة بني قانون العقود والا سـتث من  ت
يدين ية لفائدة ا نظا يدات ا تفوا سـم ملتق لل  .ي

 حاءاملادة 
ية  صاحرتام اخلصو

يدات، ناءات وا يق هذه الا يند  ب لتقع سـتث تعاقدة /ادلول األعضاءحترص  تط يدينعىل ملاألطراف ا ية ا ملسـتفحامية خصو  ص
ساواة مع   .غريمهملعىل قدم ا

 ]ثيقةهناية الو[


