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  البصر/األشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات

  ا/ي اعمتدته اللجنة

  



SCCR/SS/GE/2/13/4 

2 

 

  ا2يباجة

  )(أالوىل
يف ية وإالدماج يف اNمتع، املعلن عهنا والنفاذ امليّرس واملشاركة الاكمG والفعل ٕاذ تذكّر مببادئ عدم المتيزي وتاكفؤ الفرص 

  أالشخاص ذوي إالعاقات، حقوق املتحدة بشأناتفاقية أالمم إالعالن العاملي حلقوق إالنسان و 

  )(الثانية
العاجزين عن قراءة املطبوعات، واليت حتّد من معايق البرص/الاكمG لٔالشخاص املّرضة �لتمنية التحدiت وٕاذ تضع يف اعتبارها 

علهيا ونقلها عىل قدم املساواة حريهتم يف التعبري، مبا يف ذ{ احلرية يف اسـتقصاء املعلومات وأالفاكر جبميع ٔاشاكلها واحلصول 
مع غريمه، مبا يف ذ{ عن طريق مجيع ٔاشاكل االتصاالت اليت خيتاروهنا، ومن متتعهم �حلق يف التعلمي، ومن الفرصة 

  البحوث، ٕالجراء

  ة)(الثالث
لك الفرص ٔامام تعزيز وماكفأًة علهيا ول  ةوالفنية أالدبي اتحافزا لٕالبداع هاعتبار د عىل ٔامهية حامية حق املؤلف �وٕاذ تشدّ 

للمجمتع يف احلياة الثقافية  وايك يشارك، ن عن قراءة املطبوعاتمعاقو البرص/العاجزوشخاص أالشخاص، مبن فهيم االٔ 
  التقدم العلمي ومنافعه، وا�لفنون ويتقامس واويسـمتتع

  (الرابعة)
يف  ٕاىل املصنفات املنشورةمعاقو البرص/العاجزون عن قراءة املطبوعات للنفاذ أالشخاص اليت يوا�ها  العوائقوٕاذ تدرك 

 حتسنيٕاىل و  ٔانساق ميّرسةيف املتاحة عدد املصنفات  زiدةٕاىل سعهيم ٕاىل �سـتفادة من تاكفؤ الفرص يف اNمتع، واحلاجة 
  تداول ت  املصنفات،

  (اخلامسة)
ايق البرص/العاجزين عن قراءة املطبوعات تعيش يف الب¢ان النامية والب¢ان وٕاذ تضع يف اعتبارها ٔاّن ٔاغلبية أالشخاص مع

  أالقّل منوا،

  (السادسة)
معايق البرص/ أالشخاص تقّر بأنّه من املمكن تقوية أالثر إالجيايب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف حياة وٕاذ 

قانوين معّزز عىل  انني حق املؤلف الوطنية، وذ{ من خالل ٕاطارالعاجزين عن قراءة املطبوعات، رمغ �ختالف يف قو 
  ،الصعيد ا2ويل

  (السابعة)
أالشخاص وٕاذ تقّر بأّن العديد من ا2ول أالعضاء وضعت يف قوانيهنا الوطنية بشأن حق املؤلف اسـتثناءات وتقييدات لفائدة 

النقص مسـمترا يف املصنفات املتاحة يف نُسخ ميّرسة ٔالولئك معايق البرص/العاجزين عن قراءة املطبوعات، ومع ذ{ ال يزال 
أالشخاص، وبأّن �ودها من ٔاجل ٕا«حة النفاذ ٕاىل ت  املصنفات لهؤالء أالشخاص تقتيض موارد خضمة، ؤاّن انعدام 

  �ود مزدوجة، ٕاماكنيات تبادل النُسخ امليّرسة عرب احلدود تطلّب بذل

  (الثامنة)
معايق شخاص فّضل �لنسـبة ٔالحصاب احلقوق] [من املهّم �لنسـبة ٔالحصاب احلقوق] ٕا«حة مصنفاهتم لالٔ وٕاذ تقّر بأنّه [من امل

البرص/العاجزين عن قراءة املطبوعات، وبأنّه [من املهّم] [من الرضوري] وضع اسـتثناءات وتقييدات مالمئة من ٔاجل ٕا«حة 
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السوق عاجزة عن مبا يف ذ{] [خصوصا] عندما تكون [ت، معايق البرص/العاجزين عن قراءة املطبوعاشخاص املصنفات لالٔ 
  ٕا«حة ذ{ النفاذ،

  (التاسعة)
سـÊ التعلمي والبحث  وٕاذ تقّر ٔايضا �حلاجة ٕاىل احلفاظ عىل توازن بني امحلاية الفعاÆ حلقوق املؤلفني ومصلحة امجلهور معوما، ال

يسامه يف تيسري النفاذ ٕاىل املصنفات بفعالية ويف الوقت املناسب لفائدة والنفاذ ٕاىل املعلومات، وبأن ذ{ التوازن ال بّد ؤان 
  /العاجزين عن قراءة املطبوعات،البرص معايقشخاص االٔ 

  (العارشة)
[وٕاذ تؤكّد جمّددا عىل الزتامات ا2ول أالعضاء مبوجب املعاهدات ا2ولية القامئة بشأن حامية حق املؤلف ؤامهية معيار 

يف صكوك ) من اتفاقية برن و2(9  املنصوص علهيا يف املادةونته فÊ يتعلق �لتقييدات و�سـتثناءات اخلطوات الثالث ومر 
  ،]دولية ٔاخرى

  (احلادية عرشة) 
امجلعية العامة التفاقية ٕانشاء املنظمة العاملية  2007وٕاذ تذكّر بأمهية توصيات جدول ٔاعامل التمنية، اليت اعمتدهتا يف عام 

  واليت تسعى ٕاىل ضامن ٔان تشّلك �عتبارات إالمنائية جزءا ال يتجّزٔا من معل املنظمة،للملكية الفكرية، 

  (الثانية عرشة)
وٕاذ تقّر بأمهية نظام حق املؤلف ا2ويل وٕاذ ترغب يف مواءمة �سـتثناءات والتقييدات من ٔاجل تيسري نفاذ أالشخاص 

  اسـتخدا×م لها.معايق البرص/العاجزين عن قراءة املطبوعات ٕاىل املصنفات و 
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  2 1بند عامّ 

ٔاية معاهدات الزتامات مرتتبة عىل أالطراف املتعاقدة بعضها جتاه بعض بناء عىل ٔاية ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من 
  طرف متعاقد بناء عىل ٔاية معاهدات ٔاخرى.حقوق يمتتع هبا خيّل بأية ما ٔاخرى، وليس فهيا 

  

                                                
. واكنت صياغهتا موضع اتفاق مبديئ من 2013فرباير  22ٕاىل  18هذه العنارص من املعاهدة يه نتيجة دورة اللجنة اليت اجمتعت من بعد التشاور:   1

  ظل رهن التشاور.ت، و ا2ورةت  الوفود اليت حرضت 
 انظر املرفق.  2
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  املادة ٔالف
  تعاريف

  أالحاكم:ٔالغراض هذه 

  "املصنف"
من اتفاقية برن، بشلك نص و/ٔاو رموز و/ٔاو صور بيانية معنية،  �1.2ملعىن الوارد يف املادة  مصنفات ٔادبية وفنية يُقصد به

  .3واء اكن منشورا ٔاو متاحا للجمهور بطريقة ٔاخرى يف ٔاية دعامةس

  ""نسخة يف نسق ميّرس 
قصد هبا نسخة عن مصنف بأسلوب ٔاو شلك بديل يتيح لشخص مسـتفيد النفاذ ٕاىل املصنف، مبا يف ذ{ السامح يُ 

النسخة يف النسق ال يسـتخدم قراءة املطبوعات. وغري معاق البرص/غري عاجز عن شخص ك للشخص �لنفاذ بسالسة ويرس 
، مع ٕايالء �عتبار الواجب أالصيل املصنف نة، وجيب ٔان حترتم ت  النسخة حصاامليّرس سوى أالشخاص املسـتفيدون

للتغيريات الالزم ٕادخالها جلعل املصنف ميّرسا يف النسق البديل والحتياجات أالشخاص املسـتفيدين فÊ خيص تيسري 
  ٕاليه. النفاذ

                                                
 سـيصاغ تفامه حول التفسري/بيان متّفق عليه لبيان ٔان الكتب الصوتية مشموÆ بتعريف "املصنف".   3
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  )SCCR/23/7(اقُرتح يف الوثيقة  "سعر معقول ٔالجل الب¢ان املتقدمة"
ا هو متاح يف ٔادىن ممّ بسعر مماثل لسعر املصنف ٔاو  متاحة بسعر يف النسق امليّرس ملُعدة اقصد به ٔان تكون نسخة املصنف يُ 

  .قراءة املطبوعاتغري العاجزين عىل لٔالشخاص ت  السوق 

 )SCCR/23/7(اقُرتح يف الوثيقة  "سعر معقول ٔالجل الب¢ان النامية"
�حتياجات ، مع مراعاة يف ت  السوق معقوÆبأسعار   متاحةيف النسق امليّرس املُعدة قصد به ٔان تكون نسخة املصنف يُ 

  البرص ؤاولئك العاجزين عن قراءة املطبوعات. حمدوديوفوارق ا2خل لٔالشخاص 

  البديل ٔالف
  حذف التعريفني

  البديل �ء
  .إالبقاء عىل التعريفني

  1-البديل �ء
املصنف املُعدة يف النسق امليّرس "السعر املعقول ٔالجل الب¢ان النامية" هو السعر ا/ي تتاح به نسخة 

  بأسعار جتّسد احلقائق �قتصادية الوطنية،

  2-البديل �ء
"السعر املعقول ٔالجل الب¢ان النامية" هو السعر ا/ي تتاح به نسخة املصنف يف النسق امليّرس بأسعار 

البرص حمدودي  �حتياجات وفوارق ا2خل لٔالشخاصمع مراعاة  جتّسد احلقائق �قتصادية الوطنية،
  ؤاولئك العاجزين عن قراءة املطبوعات.
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ّ  "حق املؤلف"تشمل إالشارات ٕاىل [ تعرتف هبا ا2ول أالعضاء/أالطراف ة حقوق جماورة حلق املؤلف حق املؤلف ؤاي
  ]الوطين. وفقا للقانوناملتعاقدة 
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  "الهيئة املعمتدة":

لزتويد أالشخاص املسـتفيدين، عىل ٔاساس غري رحبي،  كومةهبا احلاليت تعمتدها ٔاو تعرتف  يقصد �لهيئة املعمتدة الهيئة
ٔاو النفاذ ٕاىل املعلومات. ويه تشمل ٔايضا املؤسسات التعلمي ٔاو التدريب ٔاو القراءة التكييفية خبدمات يف جماالت 

ٔاو  4ٔالساسـيةاحلكومية ٔاو املنظامت غري الرحبية اليت تقدم اخلدمات ذاهتا ٕاىل أالشخاص املسـتفيدين مضن ٔانشطهتا ا
  الزتاماهتا املؤسسـية.

  وتضع ممارسات خاصة هبا وتتّبعها من ٔاجل ما ييل:
  ٕاثبات ٔاّن أالشخاص ا/ين ختد×م مه ٔاشخاص مسـتفيدون،  "1"
و�قتصار عىل أالشخاص املسـتفيدين و/ٔاو الهيئات املعمتدة يف توزيعها وٕا«حهتا للنسخ املُعدة يف   "2"

  ميّرسة،  ٔانساق
  ل النسخ والتوزيع وإال«حة للنُسخ غري املّرصح هبا،وردع ٔاعام  "3"
ومواصG ٕايالء قدر اكف من العناية ومسك جسالت 2ى التعامل مع نسخ املصنفات واحلرص يف   "4"

  الوقت ذاته عىل احرتام خصوصية أالشخاص املسـتفيدين طبقا للامدة حاء.

  

                                                
 فامه حول التفسري/بيان متفق عليه بشأن نطاق "أالساسـية".سـيصاغ ت  4
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  املادة �ء
  أالشخاص املسـتفيدون

  :الشخص املسـتفيد هو خشص

  مكفوف؛  (ٔا)

يك تصبح وظيفة برصه تعادل ٕاىل حد كبري ه حتسينٔاو جعز عن إالدراك ٔاو القراءة ال ميكن  ذو ٕاعاقة برصيةٔاو   (ب)
بقدر يضايه ٕاىل املصنفات املطبوعة  قراءةا جيع� غري قادر عىل ممّ و ، بال جعز من هذا القبيل ٔاوبرص خشص بال ٕاعاقة 

 5جعز؛ٔاو بال  خشص بال ٕاعاقة قدرةحد كبري 

حديق بعينيه ٔاو حتريكهام ٕاىل حد الت ٔاو عىل مسك كتاب ٔاو التعامل معه غري قادر عىلٔاو يف خالف ذ{،   (ج)
  بسبب ٕاعاقة جسدية يكون مقبوال بوجه عام للقراءة

  وبرصف النظر عن ٔايّة حاالت جعز ٔاخرى.

                                                
[تفامه حول التفسري: ليس يف هذه الصياغة ما يدّل عىل ٔاّن عبارة "ال ميكن حتسينه" تقتيض اسـتخدام مجيع ٕاجراءات التشخيص والعالجات   5

  املمكنة.] الطبية
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  املادة جمي
  ة يف نسق ميّرس عد� املالتقييدات و�سـتثناءات يف القانون الوطين بشأن النُسخ 

ق املؤلف اخلاص حب الوطين/قانونه قانوهنايف  /طرف متعاقدعضولك دوÆ ٔان تدرج/يدرج  ينبغي/يتعّني   (ٔا)  .1
وفق التعريف الوارد يف معاهدة الويبو بشأن حق  «حة للجمهور،االٕ حق النسخ وحق التوزيع وحق عىل  اتقييد أو اسـتثناء
ٔانساق ميّرسة، لفائدة أالشخاص املسـتفيدين وفق التعريف الوارد يف نُسخ معدة يف  لتسهيل توافر املصنفات يف، 6املؤلف

وينبغي ٔان يسمح التقييد ٔاو �سـتثناء املنصوص عليه يف القانون الوطين ٕ�دخال التغيريات الالزمة جلعل  .هذا النّص 
  املصنف ميّرسا يف النسق البديل.

] بغية 7ٔان تنص ٔايضا عىل اسـتثناء حلق أالداء العلين [وحق الرتمجةجيوز ل¢ول أالعضاء/لٔالطراف املتعاقدة   (ب)
  تيسري النفاذ ٕاىل املصنف لفائدة أالشخاص املسـتفيدين وفق التعريف الوارد يف هذه أالحاكم.

ٕ�دراج اسـتثناء  فÊ خيص مجيع احلقوق املنصوص علهيا فهيا )21وÆ عضو/طرف متعاقد �متثال للامدة جمي (جيوز   .2
 الوطين يكفل ما ييل: ه/قانوهنأاو تقييد يف قانون

السامح للهيئة املعمتدة، دون ترصحي من صاحب حق املؤلف، ٕ�عداد نسخة عن املصنف يف نسق ميّرس   (ٔا)
ّ مصنف يف نسق ميّرس وتوفري نُسخ من هذا القبيل ل  واحلصول من هيئة معمتدة ٔاخرى عىل ة شخص مسـتفيد بأي

 ،Gبوسائل سلكية ٔاو السلكيةمبا يف ذ{ إالعارة غري التجارية ٔاو النقل إاللكرتوين وسـي،  ّ خطوات وسـيطة  ةواختاذ ٔاي
  مجيع الرشوط التالية: تُسـتوىفأالهداف عندما ت  لتحقيق 

قانوين ٕاىل ذ{ املصنف ٔاو ٕاىل  نفاذ�لنشاط املذكور يف �ضطالع  للهيئة املعمتدة اليت ترغبيكون   .1
  ؛ن ذ{ املصنفع نسخة

ال املصنف يكون و   .2 ّ ذ{ شمل ي ٔان جيوز ، نسق ميّرس نسخة يف  ٕاىلحمو�  لتصفّحة وسـيG الزمة ٔاي
ا تغيريات ٔاخرى غري ت  الالزمة جلعل املصنف ميّرس دون ٕادخال  لكنو ، سقن ذ{ ال املعلومات يف 

  املسـتفيد؛ للشخص
ُ وتكون   .3   أالشخاص املسـتفيدون؛ليك يسـتخد×ا حرصا متاحة  يف النسق امليّرس املصنف  سخ عنن
  .عىل ٔاساس غري رحبيمنجزا النشاط يكون ذ{ و   .4

ٕ�عداد شخص يترصف �لنيابة عنه مبا يف ذ{ املعيل ٔاو الراعي أالسايس، ٔاو ل السامح لشخص مسـتفيد،   (ب)
مبساعدة  ٔاو السامح، خالف ذ{، لالسـتخدام الشخيص للشخص املسـتفيد نسخة عن مصنف يف نسق ميّرس 

الشخص املسـتفيد /{ يف حال اكن الشخص املسـتفيد عىل ٕاعداد نُسخ عن مصنف يف نسق ميّرس واسـتخدا×ا 
  نفاذ قانوين ٕاىل ذ{ املصنف ٔاو ٕاىل نسخة عن ذ{ املصنف.

ؤلف الوطين بشأن حق امل /قانونهيف قانوهنا /ينص) بأن تنص1املادة جمي(جيوز 2وÆ عضو/لطرف متعاقد استيفاء   .3
د الحقا.] عىل ٔايّ    اسـتثناء ٔاو تقييد آخر طبقا لــ [ٕاحاÆ مرجعية حتد�

                                                
6   .Æينبغي ٕادخال حتسينات تقنية عىل صياغة هذه إالحا 
  اقية برن.]ح بيان متفق عليه: [من املفهوم ٔان هذه املادة/الفقرة ال تقلّص وال توّسع نطاق تطبيق التقييدات و�سـتثناءات املسموحة بناء عىل اتفاقرتا   7
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جيوز ل¢وÆ العضو/للطرف املتعاقد قرص التقييدات ٔاو �سـتثناءات مبوجب هذه املادة عىل املصنفات اليت ال ميكن   .4
ويتعني عىل  سـتفيدين يف ت  السوق.احلصول علهيا جتارi يف النسق امليّرس اخلاص وفق رشوط معقوÆ لفائدة أالشخاص امل 

ٔاي طرف متعاقد يسـتفيد من هذه إالماكنية ٔان يعلن ذ{ مبوجب ٕاخطار يودعه 2ى املدير العام للويبو يف حني التصيدق 
  8.الحقعىل هذه املعاهدة ٔاو املوافقة علهيا ٔاو �نضامم ٕالهيا ٔاو يف ٔاي وقت 

  .فع ماكفأة2سـتثناءات ٔاو التقييدات املشار ٕالهيا يف هذه املادة �ٕاخضاع  يف رتك للقانون الوطين البّت يُ   .5

                                                
  ): من املفهوم ٔان هذا ليس فيه ٕاخالل ٕ�عامل املادة دال [وهاء].4[بيان متفق عليه بشأن املادة جمي(  8

  
مدى توافق �سـتثناء ٔاو التقييد مبوجب يؤدي ٕاىل الفصل مسـبقا يف ): من املفهوم ٔان رشط التوافر التجاري ال 4بيان متفق عليه بشأن املادة جمي(  

 هذه املادة مع رشط معيار اخلطوات الثالث.
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  املادة دال
  تبادل النُسخ يف نسق ميّرس عرب احلدود

ّ  ا2وÆ العضو/الطرف املتعاقد /ينصٔان تنص يتعّني ينبغي/  .1  نسخة عن مصنف يف نسق ميّرس ه ٕاذا ٔاعّدت عىل ٔان
ٔاو خشص مسـتفيد ٔاو ٕا«حهتا لفائدة  جاز توزيع هذه النسخة يف النسق امليّرس  مبوجب اسـتثناء ٔاو تقييد ٔاو ٕاعامال للقانون،

  .عن طريق هيئة معمتدة /طرف متعاقد آخريف دوÆ عضو ٔاخرىهيئة معمتدة 

الوطين بشأن حق املؤلف  /قانونهيف قانوهنا /ينص) بأن تنص21وÆ عضو/طرف متعاقد استيفاء املادة دال( ميكن  .2
 تقييدات تكفل ما ييل:عىل اسـتثناءات ٔاو 

ُ السامح للهيئات املعمتدة، دون ترصحي من صاحب احلق، بأن توزّ   )(أ  ليك  ٔاو تتيحها سخا يف نسق ميّرس ع ن
خاص املسـتفيدون، لهيئة ٔاو منظمة يف دوÆ عضو ٔاخرى/طرف متعاقد آخر تكون يسـتخد×ا حرصا أالش

  معمتدًة. هيئةً 

ُ أن توزّ ب، للامدة ٔالفطبقا السامح للهيئات املعمتدة،   (ب)[  خشص مسـتفيدٔاو تتيحها لفائدة  سخا يف نسق ميّرس ع ن
  9.]دون ترصحي من صاحب احلقيف دوÆ عضو ٔاخرى/طرف متعاقدآخر 

رشيطة ٔان تكون الهيئة املعمتدة أالصلية، قبل ٕا«حة النُسخ ٔاو توزيعها، عىل غري عمل ٔاو ليس 2هيا ٔاسـباب معقوÆ يك تعمل ٔاّن 
  املُعدة يف نسق ميّرس ستُسـتخدم ٔالشخاص غري أالشخاص املسـتفيدين.النسخة 

عىل ٕا«حة املصنفات ٔاو املصنفات املنشورة توزيع وضع تقييد عىل جيوز ل¢وÆ العضو/الطرف املتعاقد البديل ٔالف: [  .3
اد خالل ×G معقوÆ املعين بطريقة ٔاخرى يف ب¢ �سـتري امليرس�  النسقاليت ال ميكن احلصول علهيا يف  املنشورة

  ].وبسعر معقول

املصنفات املنشورة ٔاو ٕا«حهتا يف حال توزيع حظر  /الطرف املتعاقدالعضوينبغي/يتعّني[/جيوز] ل¢وÆ البديل �ء: [
اكنت الهيئة املعمتدة املصّدرة، قبل إال«حة ٔاو التوزيع، عىل عمل ٔاو عىل عمل ُمفرتض بأنّه اكن من املمكن احلصول عىل 

ة �لنسق امليّرس اخلاص عرب قنوات التوزيع املألوفة لٔالشخاص املسـتفيدين [وفق رشوط معقوÆ، مبا يف ذ{] نسخ
  10تراعي احتياجات ودخل أالشخاص املسـتفيدين يف ب¢ �سـترياد [وتلكفة ٕانتاج املصنف وتوزيعه].]ر اسعأ 

ٔاو إال«حة بناء عىل هذه املادة يف قييد التوزيع ت  /للطرف املتعاقدالعضوينبغي/يتعّني/جيوز] ل¢وÆ [البديل جمي: [
احلاالت اليت تكون فهيا الهيئة املعمتدة املصّدرة، قبل التوزيع ٔاو إال«حة، [عىل عمل ٔاو عىل عمل ُمفرتض/عىل عمل ٔاو 

جتارi وفق رشوط معقوÆ 2هيا ٔاسـباب يك تعتقد] بأنّه من املمكن احلصول عىل املصنف، �لنسق امليّرس اخلاص، 
  11املسـتمل.]ب¢ ال أالشخاص املسـتفيدين يف لفائدة 

) بأن تنص/ينص يف قانوهنا/قانونه الوطين بشأن 1استيفاء املادة دال( 2وÆ عضو/طرف متعاقدجيوز   البديل ٔالف:  .4
و�سـتغالل العادي حق املؤلف عىل ٔاي اسـتثناء ٔاو تقييد آخر يكون حمصورا عىل حاالت خاصة حمّددة ال تتعارض 

  .وليس فهيا مساس عىل حنو غري معقول �ملصاحل املرشوعة لصاحب احلق للمصنف

                                                
 انظر املرفق.   9

 انظر املرفق.   10
وم ٔان الرشوط املعقوÆ تراعي ٔايضا احتياجات أالشخاص املسـتفيدين ودخلهم يف الب¢ املسـتمل. اقرتاح بيان متّفق عليه بشأن البديل جمي: [من املفه  11

يّرس اخلاص جتارi يف ومن املفهوم كذ{ ٔانه ال يرتتّب عىل هذه املادة ٔاي واجب عىل الهيئة املعمتدة �لتحقيق يف مدى ٕاماكنية احلصول عىل املصنف �لنسق امل 
 اء من شأنه تأخري توزيع النسخة يف نسق ميّرس ٔاو ٕا«حهتا لفائدة أالشخاص املسـتفيدين.]الب¢ املسـتمل ٔاو ٔاي ٕاجر 
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الوطين بشأن  /قانونهيف قانوهنا /ينصتنص) بأن 1(دالاملادة جيوز 2وÆ عضو/طرف متعاقد استيفاء [  البديل �ء:
 ّ د الح تقييدات ٔاخرىة حق املؤلف عىل ٔاي   قا].طبقا لــ [ٕاحاÆ مرجعية حتد�
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  املادة هاء
 اسـترياد النُسخ يف نسق ميّرس 

هيئة معمتدة بقدر ما يسمح به القانون الوطين 2وÆ عضو/لطرف متعاقد لشخص مسـتفيد ٔاو خشص يترصف �لنيابة عنه ٔاو 
القانون الوطين 2وÆ عضو/لطرف متعاقد [هلم/للهيئات ٔان يسمح  يتعّني ينبغي/، ٕاعداد نسخة عن مصنف يف نسق ميّرس 

  13 12.قاحلدون ترصحي من صاحب لفائدة أالشخاص املسـتفيدين  اسـترياد نسخة يف نسق ميّرس املعمتدة ٔايضا] 

  

                                                
 انظر املرفق.   12
 انظر املرفق.   13
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  املادة واو
  �14لزتامات املرتبطة �لتدابري التكنولوجية

  البديل ٔالف
يف املنصوص عليه ن من �سـتثناء و سـتفيدضامن ٔان ال يُمنع امل  ةتعاقدف امل اطر /االٔ عىل ا2ول أالعضاءينبغي/يتعّني   .1

  .تدابري امحلاية التكنولوجية عىل مصنففهيا طبق تُ اليت  يف احلاÆ �سـتثنائية�السـتثناء  15متتعمن ال  جمياملادة 

) �لسامح، مبوجب قانوهنا/قانونه الوطين بشأن حق املؤلف، 1واو(ميكن 2وÆ عضو/طرف متعاقد استيفاء املادة   .2
ٔالغراض �سـتفادة من �سـتثناء املنصوص عليه يف املادة جمي، و�لقدر الالزم لضامن  تدابري امحلاية التكنولوجيةبتفادي 

ق عىل اختاذ تدابري طوعية �سـتفادة من ذ{ �سـتثناء. وجيوز ل¢ول أالعضاء/أالطراف املتعاقدة تشجيع ٔاحصاب احلقو 
 Æمبارشًة لضامن ممارسة املسـتفيدين للتقييدات و�سـتثناءات. ومتاحةمناسـبة وفعا  

  البديل �ء
يف حال اكن القانون الوطين 2وÆ عضو/طرف متعاقد يكفل امحلاية القانونية املناسـبة واجلزاءات القانونية الفعاÆ ٕازاء تفادي 

غي/يتعّني/جيوز ٔان تعمتد ا2وÆ العضو/يعمتد الطرف املتعاقد التدابري الفعاÆ والالزمة يك التدابري التكنولوجية، ينب
 Æتضمن/يضمن للشخص املسـتفيد ٕاماكنية المتتع �لتقييدات و�سـتثناءات املنصوص علهيا يف القانون الوطين لت  ا2و

تدابري امحلاية التكنولوجية عىل مصنف  تبقطُ يف حال  العضو//{ الطرف املتعاقد، وفقا ٔالحاكم هذا الصك/هذه املعاهدة،
واكن للشخص املسـتفيد نفاذ قانوين /{ املصنف، يف حاالت مثل ت  اليت مل يتخذ فهيا ٔاحصاب احلقوق تدابري مناسـبة 

قانون الوطين وفعاÆ فÊ خيص ذ{ املصنف لمتكني الشخص املسـتفيد من المتتع �لتقييدات و�سـتثناءات املتاحة مبوجب ال
  16لت  ا2وÆ العضو//{ الطرف املتعاقد.

  

                                                
 انظر املرفق.   14
 انظر املرفق.   15
 انظر املرفق.   16
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  حاءاملادة 
  احرتام اخلصوصية

عىل حامية خصوصية  حترص ا2ول أالعضاء/أالطراف املتعاقدةينبغي/يتعّني ٔان  عند تطبيق هذه �سـتثناءات والتقييدات،
  غريمه.عىل قدم املساواة مع  املسـتفيدينأالشخاص 
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  املادة iء
  17لتيسري التبادل عرب احلدودالتعاون 

[دعامً لتبادل النسخ يف ٔانساق ميّرسة عرب احلدود، تسعى ا2ول أالعضاء/أالطراف املتعاقدة من ٔاجل تيسري التقامس الطوعي 
  الغرض.] للمعلومات بغية مساعدة الهيئات املعمتدة عىل التعارف فÊ بيهنا. ويضع املكتب ا2ويل منفذا ٕاىل املعلومات لهذا

حيّصل املكتب ا2ويل بيا�ت ُمغفG وُمجّمعة، حسب ما هو متاح، خبصوص تبادل النسخ يف ٔانساق ميّرسة عرب احلدود [
  من ٔاجل تقيمي معل هذا الصّك/هذه املعاهدة.]

  

                                                
 انظر املرفق.  17
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  18مواد/مادة

  ٔاحاكم بشأن التنفيذ

  هذه املعاهدة.تتعهّد ا2ول أالعضاء/أالطراف املتعاقدة �ع�د التدابري الالزمة لضامن تطبيق 

  املالمئة لتنفيذ ٔاحاكم هذا الصك/هذه املعاهدة يف ٕاطار نظا×ا القانوين وممارساهتا. الطريقةال يشء مينع أالطراف من حتديد 

جيوز لٔالطراف املتعاقدة ٔان تسـتويف حقوقها والزتاماهتا مبوجب هذه املعاهدة من خالل اسـتثناءات ٔاو تقييدات حتديدًا لفائدة 
سـتفيدين، ٔاو اسـتثناءات ٔاو تقييدات ٔاخرى، ٔاو امجلع بيهنا يف ٕاطار ٔانظمهتا/تقاليدها القانونية الوطنية. وجيوز أالشخاص امل 

ٔان يشمل ذ{ أالحاكم القضائية ٔاو إالدارية ٔاو التنظميية لفائدة أالشخاص املسـتفيدين بشأن املامرسات ٔاو املعامالت ٔاو 
  �سـتخدامات املنصفة لتلبية احتياجاهتم.

 خيّل هذا الصّك/وال ختّل هذه املعاهدة �السـتثناءات والتقييدات أالخرى املنصوص علهيا يف القانون الوطين لفائدة ال
  أالشخاص ذوي ٕاعاقات.

  حمك بشأن احرتام حق املؤلف

لوفاء �اللزتامات عند اع�د التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة، جيوز للطرف املتعاقد ممارسة احلقوق ويتعني عليه ا
املرتّبة عليه مبوجب اتفاقية برن محلاية املصنفات أالدبية والفنية و/ٔاو اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصG �لتجارة 

  و/ٔاو معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، حبيث:

السامح بعمل نسخ من من اتفاقية برن محلاية املصنفات أالدبية والفنية،  2.9جيوز للطرف املتعاقد، وفقا للامدة   .1
املصنفات يف بعض احلاالت اخلاصة برشط ٔاال يتعارض معل مثل هذه النسخ مع �سـتغالل العادي للمصنف ؤاال يسبب 

  ؛رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة للمؤلف

التقييدات قرص من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصG �لتجارة،  13عىل الطرف املتعاقد، وفقا للامدة يتعّني   .2
�سـتغالل العادي مع فرضها عىل احلقوق �سـتئثارية عىل بعض احلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض ئاو �سـتثناءات اليت 

  للمؤلف؛وعة لمصاحل املرش بغري مّربر لرضرا تسبّب للمصنف وال 

ٔان ينص يف ترشيعه الوطين عىل من معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف،  1.10، وفقا للامدة طرف املتعاقدللجيوز   .3
يف بعض احلاالت اخلاصة اليت الويبو بشأن حق املؤلف بناء عىل معاهدة للمؤلفني تقييدات ٔاو اسـتثناءات للحقوق املمنوحة 

  ؛مصنف وال تسبب رضرًا بغري مربر للمصاحل املرشوعة للمؤلفال تتعارض و�سـتغالل العادي لل 

عند تطبيق اتفاقية برن، قرص من معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، و  2.10الطرف املتعاقد، وفقا للامدة عىل يتعّني   .4
وال تسبب  ٔاي تقييدات ٔاو اسـتثناءات للحقوق عىل بعض احلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض و�سـتغالل العادي للمصنف

  .رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة للمؤلف

                                                
. واكنت صياغهتا موضع اتفاق مبديئ من 2013فرباير  22ٕاىل  18بعد التشاور: هذه العنارص من املعاهدة يه نتيجة دورة اللجنة اليت اجمتعت من   18

  ور.، وتظل رهن التشاا2ورةت  الوفود اليت حرضت 
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  حمك بشأن التمنية

تسّمل ا2ول أالعضاء/أالطراف املتعاقدة بأنه جيوز ل¢وÆ العضو/للطرف املتعاقد ٔان تنفّذ/ينفّذ يف قانوهنا/قانونه الوطين 
 املنصوص علهيا يف هذا الصك/يف اسـتثناءات وتقييدات ٔاخرى بشأن حق املؤلف لفائدة أالشخاص املسـتفيدين خالف ت 

هذه املعاهدة، مع مراعاة حاÆ ت  ا2وÆ العضو/ذ{ الطرف املتعاقد واحتياجاهتا/واحتياجاته �ج�عية والثقافية؛ ويف حال 
ب¢ من الب¢ان أالقل منوا، مراعاة احتياجاته اخلاصة، وفقا للحقوق و�لزتامات ا2ولية لت  ا2وÆ العضو//{ 

  املتعاقد. الطرف

  

  ]ييل ذ{ املرفق[

  



 

 

 
        املرفقاملرفقاملرفقاملرفق

  ند العام: تعديالت مقرتحة:ب مالحظة بشأن ال 

  ]ومعاهدات [معنية] ٔاخرىات ي/العالقة مع اتفاق [بند عام

ٔاية مرتتبة عىل أالطراف املتعاقدة بعضها جتاه بعض بناء عىل [قامئة و] الزتامات ٔاية ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من 
طرف متعاقد بناء عىل ٔاية معاهدات [والزتامات] تكون لحقوق خيّل بأية ما ٔاخرى، وليس فهيا [معنية] معاهدات 

  .ت  املعاهدات أالخرى]/[بناء عىل ٔاي من ٔاخرى

[اقرتاح حاشـية: من املفهوم ٔان أالطراف املتعاقدة أالعضاء يف منظمة التجارة العاملية تقّر جبميع املبادئ وأالهداف يف 
اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصG �لتجارة (اتفاق تريبس) وتتفهم ٔانه ليس يف هذه املعاهدة ما يؤثّر يف 

  يبس، مبا يف ذ{ ودون �قتصار عىل أالحاكم املتعلقة �ملامرسات املنافية للمنافسة.]ٔاحاكم اتفاق تر 

  مالحظة بشأن املادة دال: اقرتاح نّص للنقاش:

  ٔالف (فقرة ٕاضافية)
] ٔان يقيّد توزيع النسخ يف نسق ميّرس ٔاو ،جيوز [/يتعني عىل] لطرف متعاقد [، مبوجب نظام ٔاو الحئة ٔاو ٔامر ٕاداري

ضمن، ٕاما من خالل [تنفيذ/] عضويهتا يف اتفاقية برن بناء عىل املادة دال لٔالطراف املتعاقدة أالخرى اليت تٕا«حهتا 
[ٔاو اتفاق تريبس] ٔاو معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ٔاو خالف ذ{، ٔان اسـتخدام النسخة يف نسق ميّرس 

يف  و�سـتغالل العادي للمصنف [/للنسخرض املسـتلمة بناء عىل هذه املادة حمصور يف حاالت خاصة حمّددة ال تتعا
تعّني عىل الطرف ي نسق ميّرس] وليس فيه مساس عىل حنو غري معقول �ملصاحل املرشوعة للمؤلف. [ويف ذ{، 

  إالعفاء املمنوح للب¢ان أالقل منوا يف ٕاطار اتفاق تريبس.]يأخذ يف احلسـبان املتعاقد ٔان 

  �ء (فقرة ٕاضافية)
يف اتفاقية برن [ٔاو اتفاق تريبس] ٔاو  /2وÆ عضو ال يكون/ال تكون عضواطرف متعاقد ٔالي] زجيو يتعني عىل ٔاي [/

دال  ة�سـتفادة من املادالسعي ٕاىل معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، عندما يصبح/تصبح عضوا يف هذه املعاهدة 
يف نسق ميّرس  خالسـتخدام] النسمن خالل ضامن ٔان [�سـتثناءات للحقوق بناء عىل ت  املعاهدات للمتتع بـ] [

يف حاالت خاصة حمّددة ال تتعارض و�سـتغالل العادي [املسـتلمة بناء عىل املادة دال/] يُمتت�ع هبا [ترسي/] فقط 
مساس عىل حنو غري معقول �ملصاحل املرشوعة للمؤلف [، دون  /فهيايف نسق ميّرس] وليس فيه خللمصنف [/للنس

مساس �السـتثناءات والتقييدات الواردة يف اتفاقية برن ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن 
  أالداء والتسجيل الصويت ومعاهدة بيجني بشأن أالداء السمعي البرصي].

ناءات والتقييدات املتاحة لٔالطراف املتعاقدة مبوجب اتفاقية برن ٔاو ٔاية معاهدات [ليس يف هذا احلمك ما خيّل �السـتث 
  دولية ٔاخرى بشأن امللكية الفكرية.

ٔانه [ليس يف هذا االتفاق ما ينّص عىل تفسري ٔاو تطبيق متفق عليه عامليا [بيان متفق عليه بشأن "�ء": من املفهوم 
تطبيق متفق عليه عامليا ملعيار اختبار اخلطوات الثالث. ومن املفهوم  الختبار اخلطوات الثالث] ال يوجد تفسري ٔاو

ٔايضا ٔانه جيوز لت  أالطراف املتعاقد تنفيذ ٔاية صيغة من اختبار اخلطوات الثالث، يف ٕاطار معاهدات الويبو 
  املنطبقة، ؤان ذ{ التنفيذ يتعني ٔان يكون متّسقا وتقاليدها القانونية الوطنية.]
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  ))1دال(جمي (عوضا عن 
ينبغي/يتعّني ٔان تنص/ينص ا2وÆ العضو/الطرف املتعاقد عىل ٔانّه ٕاذا أعّدت نسخة عن مصنف يف نسق ميّرس [

، جاز توزيع هذه [ٔالغراض تنفيذ هذه املعاهدة] ٔاو ٕاعامال للقانون [بناء عىل هذه املعاهدة]، مبوجب اسـتثناء ٔاو تقييد
خشص مسـتفيد ٔاو هيئة معمتدة يف دوÆ عضو ٔاخرى/طرف متعاقد آخر  النسخة يف النسق امليّرس ٔاو ٕا«حهتا لفائدة

، ٕاذا اكنت ت  ا2وÆ العضو/ٕاذا اكن ذ{ الطرف املتعاقد تضمن/يضمن [/تنّص/ينّص عىل] هيئة معمتدةمن قبل 
ٔان اسـتخدام النسخة يف نسق ميّرس املسـتلمة بناء عىل هذه املادة حمصور يف حاالت خاصة حمّددة ال تتعارض 

  و�سـتغالل العادي للمصنف وليس فيه مساس عىل حنو غري معقول �ملصاحل املرشوعة للمؤلف.]

السامح للهيئات املعمتدة، بناء عىل املادة  يتعّني[/جيوز](ب) [نّص مطروح للنقاش: )(ب):  2مالحظة بشأن املادة دال(
رى/طرف متعاقد آخر دون ترصحي من صاحب لشخص مسـتفيد يف دوÆ عضو ٔاخٔاو ٕا«حهتا النسخ امليّرسة توزيع ٔالف، 

احلق [ٕاذا مل تكن ل¢وÆ العضو املسـتوِردة/للطرف املتعاقد املسـتوِرد هيئة معمتدة / ٕاذا اكن الشخص املسـتفيد مسّجال 2ى 
  هيئة معمتدة يف ا2وÆ العضو املسـتوِردة/الطرف املتعاقد املسـتوِرد].]

(سخ يف نسق ميّرس يف ا2وÆ العضو :  البديل �ء )3مالحظة بشأن املادة دال( نّص مطروح للنقاش: [لتحديد توافر الن
رة عىل املعلومات اليت توفّرها هيئة معمتدة يف ا2وÆ العضو  املسـتوردة/الطرف املتعاقد املسـتورد، تعمتد الهيئة املعمتدة املصّدِ

موثوق آخر. ويتعّني ٔان توفّر الهيئة املعمتدة يف  املسـتوردة/الطرف املتعاقد املسـتورد، و/ٔاو ٔاحصاب احلقوق و/ٔاو ٔاي مصدر
رة، ٕاذا  ا2وÆ العضو املسـتوردة/الطرف املتعاقد املسـتورد و/ٔاو ٔاحصاب احلقوق املعلومات اليت تطلهبا الهيئة املعمتدة املصّدِ

  اكنت متاحة.]

املصنفات ذ{ �سـترياد عىل قرص [جيوز ل¢وÆ العضو/للطرف املتعاقد نّص مطروح للنقاش: مالحظة بشأن املادة هاء:  
يف املنشورة اليت ال ميكن احلصول علهيا جتارi يف النسق امليّرس اخلاص وفق رشوط معقوÆ لفائدة أالشخاص املسـتفيدين 

  [نّص بديل للبند اخلاص �لتوافر التجاري يف املادة دال]. .]ا2وÆ العضو املسـتوِردة/الطرف املتعاقد املسـتوِرد

نّص مطروح للنقاش: سـتعمل اليا�ن و�حتاد أالورويب والوفود املهمتة أالخرى �الستناد ٕاىل هذا مالحظة بشأن املادة هاء: 
�قرتاح: [جيوز للطرف املتعاقد ا/ي ليس 2يه نظام مناسب وفّعال حلق املؤلف يتوافق وقانون حق املؤلف ا2ويل املعمول 

تريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف) ٔان ينّص يف قانونه الوطين عىل حمك حيظر مبوجبه  به حاليا (اتفافية برن واتفاق
  ٕا«حة النسخ املسـتوردة يف نسق ميّرس ٔاو توزيعها لفائدة ٔاشخاص غري أالشخاص املسـتفيدين.]

للطرف املتعاقد اع�د ت  من الوالiت املتحدة أالمريكية: من املفهوم ٔانه جيوز ٕاضافة مقرتحة مالحظة بشأن املادة واو:  
التدابري الفعاÆ والالزمة [فقط يف حال اكن] [رشيطة ٔان يكون] [برشط ٔان يكون] الوقع السليب الفعيل ٔاو احملمتل الناجت عن 

�ملصنف قد ثبت بقرائن قانونيا قانون الطرف املتعاقد عىل انتفاع الشخص املسـتفيد حامية التدابري التكنولوجية مبوجب 
  ة يف ٕاطار ٕاجراءات ترشيعية ٔاو ٕادارية شفافة.موثوق

ٕازاء تفادي التدابري امحلاية قانون يكفل 2يه [طرف متعاقد ٔاي ] [[من املفهوم ٔانمالحظة بشأن املادة واو:  اقرتاح بديل:  
قانوين ٕاىل  ين [ذوي نفاذص املسـتفيداشخالٔ ٔان اعمتد تدابري فعاÆ والزمة يك يضمن ي أن /  /ينبغي]جيوز[، ]التكنولوجية
تدابري امحلاية التكنولوجية عىل  تبقطُ يف حال املادة مجمي المتتع �السـتثناءات املنصوص علهيا يف ال ُحيرمون من  مصنف،]
يف حاالت مثل ت  اليت مل يتخذ فهيا ٔاحصاب احلقوق تدابري [واكن للشخص املسـتفيد نفاذ قانوين /{ املصنف مصنف 

 Æوجيوز/وينبغي ٔان يسمح يف قانونه الوطين بتفادي ص املسـتفيد من المتتع �السـتثناءاتالشخلمتكني مناسـبة وفعا] ،[
يف حال مل تكن التدابري التكنولوجية مطّبقة عىل مصنف، مع مراعاة [احلقوق و] �لزتامات املعنية  ]التدابري التكنولوجية

  ]/{ الطرف املتعاقد مبوجب القانون ا2ويل.
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من بني �قرتاحات اليت طرحت خالل املناقشات حذف املادة واو مع ٕاماكنية صياغة بيان متفق مالحظة بشأن املادة واو: 
  عليه بشأن التدابري التكنولوجية.

  "، حبيث تصبح العبارة كام ييل: "من المتتع قانونيا �السـتثناء".اقرتحت مرص ٕاضافة لكمة "قانونيامالحظة بشأن املادة واو: 

  

  مالحظة بشأن املادة iء: اقرتاح من �حتاد أالورويب:

تسعى ا2ول أالعضاء/أالطراف املتعاقدة يتعني [/جيوز] ٔان دعامً لتبادل النسخ يف ٔانساق ميّرسة عرب احلدود،   )1([
ويتعني فÊ بيهنا. [/التعاون] تيسري التقامس الطوعي للمعلومات بغية مساعدة الهيئات املعمتدة عىل التعارف ٕاىل 

  ]الغرض. يضع املكتب ا2ويل منفذا ٕاىل املعلومات لهذا[/جيوز/ميكن] ٔان 

ٕاىل الهيئات  ؤدي ٕاىل ٔاي تسجيل ٕالزايم �لنسـبة):  من املفهوم ٔان املادة iء ال ت1[بيان متفق عليه بشأن الفقرة (
ت املعمتدة [من ٔاجل �سـتفادة من ٔاحاكم هذه املعنية وال تعّد رشطا مسـبقا السـتخدام هذه املعاهدة من قبل الهيئا

  املعاهدة]، ولكهنا تنّص عىل ٕاماكنية مشاطرة املعلومات بغية تسهيل تبادل النسخ يف نسق ميّرس عرب احلدود.]

[/تتعهّد أالطراف املتعاقدة] بتحصيل معلومات مناسـبة، مبا فهيا البيا�ت إالحصائية املكتب ا2ويل يتعهّد   )2([
لمتكني أالطراف املتعاقدة من صياغة تبادل النسخ يف ٔانساق ميّرسة عرب احلدود أالحباث فÊ يتعلق ب وبيا�ت 

السـياسات العامة وتنفيذها ٔالغراض تفعيل هذه املعاهدة. ويُشرتط يف حتصيل هذه املعلومات ومسكها ما ييل: 
شأن ٕانتاج البيا�ت، من ٔاجل ضامن الرسية ذ{ الترشيع ب استيفاء الضام�ت احملّددة مبوجب القانون، مبا يف  (ٔا)

واستيفاء القواعد واملعايري املقبوÆ دوليا  واحرتام اخلصوصية لٔالشخاص املسـتفيدين [وفقا ٔالحاكم املادة حاء]؛ (ب)
  بشأن احرتام حقوق إالنسان واحلرiت أالساسـية واملبادئ أالخالقية يف مجع البيا�ت إالحصائية واسـتخدا×ا.]

G وفقا لهذه املادة تكو  )3[( ٔاةً ن البيا�ت احملص� ، حسب ما هو مناسب، وتسـتخدم فقط لتحديد احلواجز جمز�
  أالشخاص املسـتفيدين ومه ميارسون حقوقهم.]ٕاذا ما وا�ت والتصدي لها 

  

  

 [هناية املرفق والوثيقة]


