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يدية  متهمالحظة 

شاإسعت األمانة  نا سري  قىل  مي نة ادلامئة فأعدت قامئة مقت ناءات اللجت ا يدات والا تعلقة اب سـتثرنة ابالقرتاحات ا ي عىل لتقمل
ياجات حق املؤلف  برص وغريمه من األشخاص امعحتوا بوعات، العاجزين عنليق ا  ادلول وقد قدهما لك منملط قراءة ا

بو والاحتاد األورويب يف   .2011 مارس 16ياألعضاء يف الو

ية. وترد هذه القامئة املقارنة يف املرفق تا يقات ا ند إىل ا لو ل لتعل  :تست

ناءات - يدات والا تعلق اب سـتثاقرتاح من الربازيل وإكوادور وابراغواي  ي ملي معاهدة اقرتهحا الاحتاد العا: لتقي
يه )SCCR/18/5ثويقة (للمكفوفني  ل، وشار إ أيدته   اذلياقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي"بعبارة ي

يك  "ملكسـأيضا ا

ية من أجل صك توافقي و - تحدة األمر يكرشوع اقرتاح من الوالايت ا مل ي، وشار )SCCR/20/10ثالويقة (م
يه  ية"بعبارة لإ تحدة األمر يكاقرتاح الوالايت ا  "مل

يدات اخلاصة مرشوع و - ناءات وا شأن الا بو  يمعاهدة الو ب لتقي بحث ابملعاقنيسـتث تعلمي وا سات ا ل ومبؤ ل س
بات ومراكز احملفوظات  ية(ملكتوا بدلان األفر يقمجموعة ا يه )SCCR/20/11ثالويقة ) (ل ل، وشار إ بعبارة ي

يةاقرتاح " بدلان األفر يقمجموعة ا  "ل

سني نفاذ األشخاصو - تعلق  شرتكة  ية  تحرشوع تو ت م ص ية العاجزين عن بم نفات ا بوعات إىل ا حملم قراءة ا ملص ملط
يه)SCCR/20/12ثالويقة ) (الاحتاد األورويب(حبق املؤلف  ل، وشار إ بارةي  .اقرتاح الاحتاد األورويب "بع 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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نوان  لعا

ياغة .1 يك أيضاهت اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدصفامي ييل   :ملكسـ ا

سني نفاذ املكفوفني بو  تحمعاهدة الو برص لي  . عن القراءةالعاجزيناألشخاص غريمه من ول ومعايق ا

ياغة امي ييلوف .2 يةاقرتاص  تحدة األمر يكح الوالايت ا  :مل

 صك توافقي

بدلان اقرتاح مجموعة صياغة  فامي ييلو .3 يةلا  :يقاألفر

يدات اخلاصة ناءات وا شأن الا بو  يمعاهدة الو ب لتقي بات ومراكز ابملعاقني سـتث بحث وا تعلمي وا سات ا ت ومبؤ ل ل ملكس
 احملفوظات

 :اقرتاح الاحتاد األورويباغة صيفامي ييل و .4

سني نفاذ األشخاص  تعلق  شرتكة  ية  تحتو ت م ية حبق املؤلفالعاجزين عنبص نفات ا بوعات إىل ا حملم قراءة ا ملص  ملط
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 يباجةادل

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدفامي ييل .5 يك أيضاهتص   :ملكسـ ا

تعاقدة  ،ملإن األطراف ا

نفاذ ب  تقرإذ ية ا لأ رس مه يع مليا ية تاكفؤ الفرص يف  مجيف  متع،أوساطمعل  جمل ا

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

برصمعايق من ةاملائ يف 90 أن وإذ تدرك توسط، ل ا نخفض أو  مشون يف بدلان ذات دخل  م  يعي

بةالوإذ حتدوها  تاكئف إىل املعلومات والاتصال غر تام وا نفاذ ا مل يف توفري ا ل برصل  ،لملعايق ا

تحدايت لفرصاب وإذ تقر برصأمام ل وا نوليطرهحا اليت لمعايق ا لمعلومات والاتصال، مبا لجيات جديدة وتك تطور 
نفاتفهيا  ية  ملصا نولو جا يعهتا،الاتصالولنرش للتك ية  ب العابرة للحدود الو بطن  ط

شاهبة فرصا أن وإذ تدرك   بعض اإلعاقات األخرى،دلهيم أشخاصا تواجهم وحتدايت 

تقصاءة  رضوروإذ تدرك يةل  ةبأي هاقلنو  املعلومات واألفاكر وتلقهياسـا باراكنت سـو  لحدود،ل عتودومنا ا

شاط  أن قانون حق املؤلف وإذ تدرك ند الاضطالع  ميي وتدرك أنه  نالوطين هل طابع إ بع  أنظمة عدةظل يف قل
ية هذنقانوية فإن عد شأن رش يقني القانوين  عم ا ب شاط ال يات وخدماتلنا نولو ج يقوض تطوير  تك  من  جديدةّ

ياة  سن  حشأهنا أن  ّ برصيقمعاحت تخداهمال ا  ،سـ ويعرقل ا

يح لرضورة إدخال قواعد دوية ب وإذ تقر هذه ضجديدة وتو بة  نا توفري حلول  لسري بعض القواعد املوجودة  سـم ل تف
تحدايت والفرص  ية،لا نولو ية وا ثقا تصادية وا تطورات الا جاليت تطرهحا ا تك ف لق ل  ل

شدد يةل تكفل للك فردتوإذ  بار ذكل حافزا لإلبداع األديب والفين وو ية حامية حق املؤلف اب ً عىل أ سـ ت  عمه
ياة االفرصة شارك يف ا ل يك  حل ية ي جملثقا نافعه،ف تقدم العلمي و تقامس ا نون و تع اب ممتعه و للف ي  يسـمت

نفاهتم لألشخاص ب وإذ تقر نارشين هو إاتحة  ثل  مصأن الوضع األ لل بدائل عند إصدارها وأنه ال بد من املعاقني م
سـىنحاالتللتعامل مع    ذكل، فهيايت ال 

تعلمي ع من العمومأوس قاعدة احلفاظ عىل توازن بني حقوق املؤلفني ومصلحة رضورةبوإذ تقر  ل، وال سـامي ا
نفاذ إىل املعلومات كام  بحث وا لوا ية برن،ل بني يف اتفا قهو   ّم

 :قد اتفقت عىل ما ييل

ية .6 تحدة األمر ياغة اقرتاح الوالايت ا يكوفامي ييل  مل  :ص

شأن حق املؤلف بو  ية معاهدة الو ية احتاد برن و بإن  ي مجع نظمة العا مجع ية العامة  للموا ية الفكرية مجلع للملكية  مل
بو(  ،)يالو

بان ية برنحلسـإذ تأخذ يف ا ية ق أحاكم اتفا ية وا نفات األد نمحلاية ا ب شأن حق املؤلفو لفملص بو  بمعاهدة الو  ،ي

بةالحتدوها وإذ  ية واحلفاظ علهيا بطريقة فعاةل تطوير يف غر ية وا نفاهتم األد ن حامية حقوق املؤلفني يف  ب لفمص
 وموحدة قدر اإلماكن،

ياجملاب  تقروإذ تخدمني، وال سـامي ا تصلحة العامة يف احلفاظ عىل توازن بني مصاحل املؤلفني وا حسـ ات مل
بوعات أو األشخاص العاجزين عن قراءة  برصملطا  ،لمعايق ا
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سري نفاذ املكفوفني والب وإذ تقر بوعات إىل املعلومات عاجزين عن تيدور نظام حق املؤلف يف  ملطقراءة ا
تام يف هم ا لواخنرا ية،ط ثقا ية وا تصادية والاجامت ية والا يا ية وا ية وا ف األوساط املد لق ع سـ سـ مي لن  لتعل

بريا من األعضاء بوإذ تقر  يدات يف اذلينكأن عددا  ناءات و هذا الغرض ا تقي وضعوا  ث ية اخلاصة سـتل يهنم الو طنقوا ن
بوعات، وعن العاجزين لفائدة األشخاص حبق املؤلف  نقص مع ذكل ما زأنه ملطقراءة ا نفات لال ا ملصموجودا يف ا

ساق ثل هؤالء األشخاص،نبأ  مل خاصة 

شدد بار اخلطوات توإذ  يوي واملرن ال هام وا ت عىل الطابع ا خحل ثالث ل نصوص علهيلا يدات ا ناءات وا مللال لتقي  اسـتث
ية برن ويف املادة ) 2(9يف املادة  شأن حق املؤلف،10قمن اتفا بو  ب من معاهدة الو  ي

متد ونفذ ألعضاء لك دوةل من ادلول ا وإذ تويص تبأن  متدهتا تع ية حبق املؤلف عاألحاكم اليت ا نة ادلامئة ا نا ملعللج
بارها ]_[ يف دورهتا واحلقوق اجملاورة تعلق ابألشخاص عتاب  عن قراءة العاجزينت قواعد لقانون حق املؤلف 

بوعات،  ملطا

 .يل ذكل األحاكموت

ياغة اقرتاح  .7 بدلانمجموعةصوفامي ييل  ية ل ا  :يقاألفر

تعاقدة،  ملإن األطراف ا

شأنّإذ تذكر تحدة  ية األمم ا نصوص علهيا يف اتفا نفاذ ا يزي وتاكفؤ الفرص وا بادئ عدم ا ب  مل مل ل مت قمب  األشخاص ذوي ل
 ،عاقاتاإل

هد ادلويل وإذ تعرتف تعلمي كام أقر يف ا لع حبق لك فرد يف ا يةل ثقا ية وا تصادية والاجامت فاخلاص ابحلقوق الا لق  ،ع

بري، مبا يف ذكل تشريوإذ  ية يكفل احلق يف حرية ا يا ية وا هد ادلويل اخلاص ابحلقوق املد تع إىل أن ا سـ سـ لن ل لع
يا أو  تا يا أو  بار للحدود سواء  ها دومنا ا ها وتلقهيا و نا شـىت أ تقصاء املعلومات واألفاكر  بحرية ا ك ه ت ص ب شفسـ ع نقل ف

يار الفرد، يةل أخرى من ا يغة فن أو بأية و تبوعة أو يف  سـ ص  خمط

بارهاوإذ  ياسة عتتضع يف ا ندرج يف ا ثقافة واملعلومات والاتصال حق أسايس  تعلمي وا سـ أن تاكفؤ الفرص يف ا ي ل لل
 العامة،

ثقافة واملعلومات،ب وإذ تقر تعلمي وا نفاذ إىل ا تعلق اب يع فامي  سلطات يف كفاةل تاكفؤ الفرص  ية دور ا لأ ل ل ي للجم ل  مه

بارها تعلمي وعتوإذ تضع يف ا سات ا ل دور مؤ ثقايف س ية يف تعممي الرتاث ا بات واحملفوظات العمو بحث وا لا ت مل ملك
 نوالعلمي ورشه وتعزيزه وصونه،

بة ية غوإذ حتدوها ر ية  نظمة العا ية اخلاص اب يات الوجهية جلدول أعامل ا تو يذ ا سامهة يف  للملك يف ا ملنف مل من ص ل لتمل ت
 الفكرية،

بارهاوإذ تضع يف  رشيةالعوائق عتا ية ا ب املرضة اب لمن لت بحث ّ تعلمي وا ل وابزدهار األشخاص املعاقني يف جماالت ا ل
نفاذ إىل املعلومات والاتصال،  لوا

تقصاء املع ها بأسـوإذ تعرتف برضورة ا بار للحدود،نقللومات واألفاكر وتلقهيا و يةل اكنت ودومنا ا تية و  عسـ

ية  أن قانون حق املؤلف الوطين وإذ تدرك بدأ األرايض اإل ميخيضع  شاط يف عوتدرك أنه قلمل بنند الاضطالع 
يات ،نظل عدة أنظمة قانوية نولو شاط يقوض تطوير  ية هذا ا شأن رش يقني القانوين  ج فإن عدم ا تك ّ ن ع ب لل

ثقافة  تعلمي وا نفاذ إىل ا يةل هلم  يع من ال و برص و ياة معايق ا سن  لوخدمات جديدة من شأهنا أن  ل لل سـ مج ل ححت ّ
تخداهماواملعلومات يق ا سـ و  ،يع
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باره ية ال ميكن ألي  بإدخالالعامة ةلحصاملاحلفاظ عىل  رضورة اعتوإذ تضع يف ا يدات إلزا ناءات و م ا تقيث حمك سـت
ية أو ادلوية أن من األحاكم ا للقانوية الو ن  نص عىل أي إعفاء مهنا،يطن

بات اب وإذ تقر يداته لفائدة األشخاص املعاقني وا ناءات حق املؤلف و يع نطاق ا تو تلرضورة امللحة  ي سـ ملكل تق سـتث ّ
بحث،واحمل تعلمي وا لفوظات وا  ل

ياجات األشخاصب وإذ تقر بة ال نا توفري حلول  ترضورة إدراج قواعد دوية جديدة  سـ ل حل تحدايت  الضعافم لل و
ية، نولو ية وا ثقا ية وا تصادية والاجامت تطورات الا جوالفرص اليت تطرهحا ا تك ف لق ل ع  ل

تعلمي عموم سع من الأورضورة احلفاظ عىل توازن بني حقوق املؤلفني ومصلحة قاعدة بوإذ تقر  ل، وال سـامي ا
نفاذ إىل املعلومات بحث وا لوا  ،ل

تع بذكل  ناءات وأن تظل  نفاذ إىل مواطن املرونة والا ية اب نا بدلان ا تع ا ية ضامن  شدد عىل أ متوإذ  ل ل ل مت مه تت ث سـتم
ية،عوائقدون أية  ن قانوية أو   تقن

تعلق اب يوإذ تعرتف ابلرضورة امللحة ملواهجة حتد رييس فامي  ئ ٍّ ياغة هنج عاملي ّ صلقانون ادلويل، وال سـامي 
يدات، ناءات وا لتقيلال  سـتث

 :قد اتفقت عىل ما ييل

ياغة اقرتاح الاحتاد األورويب .8  :صفامي ييل 

نفاذ ب إذ تقر ية ا لأ رس مه ّا متع،لتحقيقملي يع أوساط ا جمل تاكفؤ الفرص يف   مج

بارها وإذ سني عتتضع يف ا نفاذحت رضورة  ساقصنفات يف مل إىل الا يص نأ رسة  تقل  لي ّ تاكفؤ يف العوائقم ل من أجل ا
ثقافة، تعلمي وا نفاذ إىل ا لا ل  ل

بارها نفات عتوإذ تضع يف ا نفاذ إىل ا سري ا تدابري الالزمة  يع ا متد  هم لدلول األعضاء أن  ملص أنه من ا ل ي ل لتمج تع مل
ترب عائقا أم بوعات وهذا  يعلألشخاص الذلين يعانون من جعز يف قراءة ا نفات يف حد ذاهتا ملط تعامل ا ملصام ا سـ

رسة اهامتما خاصا، يغ ا ّوأن هتمت اب ي  مللص

بارها سأةل عتوإذ تضع يف ا شأن  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  نة ادلامئة ا شات داخل ا نا م ا ب ن للج ق ملعمل
تلف الاقرتاحات اليت بوعات و يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا خمالا ملط لتقي  طرحهتا سـتث

 ادلول األعضاء،

يةل تكفل للك فرد وإذ تدرك بار ذكل حافزا لإلبداع األديب والعلمي والفين وو ية حامية حق املؤلف اب ً أ سـ ت عمه
نافعه، تقدم العلمي و تقامس ا نون و تع اب متعه و ية  ثقا ياة ا شارك يف ا مالفرصة يك  لف لف ي مت ل حل يسـي  جمل

بارها سوق غري قعتوإذ تضع يف ا نفات لألشخاص العاجزين ل أنه حبمك أن ا نفاذ املالمئ إىل ا ملصادرة عىل توفري ا ل
نفاذ، سني هذا ا بوعات، مفن الواحض أنه ال بد من تدابري بديةل  لعن قراءة ا تح  لملط

بارها له ال بد  أنعتوإذ تضع يف ا ية برن ويف معاهدة ّ بني يف اتفا ية الفكرية كام هو  نظام ادلويل  قتوازن ا م ّللملك ل
شأن ح بو  بالو ناسب لفائدة األشخاص العاجزين  يّرسيأن ق املؤلف ي ية ويف الوقت ا نفات بفعا نفاذ إىل ا ملا ل ملص ل

بوعات،  ملطعن قراءة ا

ية  ية وا نفات األد ية الاحتاد ادلويل محلاية ا متدت  نوقد ا ب ملص لفمجع شأن حق ) احتاد برن(ع بو  ية املعاهدة الو بو ي مجع
ية ا تو بو ا ية العامة للو ملاملؤلف وا ص ل ي يةمجلع تا لشرتكة ا  .ل
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شرتكة هو زايدة العدد واألنواع فامي خيص  ية ا تو هدف من هذه ا ملوا ص ل تاحة يف ناألساقل نفات ا رسة  مل ا للمص ّي مل
بوعات  نني العاجزين عن قراءة ا ملطالعامل للموا سوقما مل يعرض ط تج مالمئ يف ا لأي  نادا . من ستوتأيت األحاكم ا

بغي للك دوةل من ادلول األعضا ناءا خبصوص ينإىل أنه  شأن حق املؤلف ا سـتثء أن تدرج يف قانوهنا الوطين  ب
توزيع وحق  سخ وحق ا لحق ا نف إاتحة لن شأن 8املادة ّهو معرف يف ، كام للجمهورملصا بو  ب من معاهدة الو ي

بوعات . املؤلفحق  بارشا ابلعجز عن قراءة ا تخدامات مربطة ارباطا  ناء ا شمل الا بغي أن  ملطو ت ت سـ مي ث تن يف سـي
يه هذا حدود ما بوعاتيقتض   . وذات طابع غري جتاري،ملطالعجز عن قراءة ا

شجع عىل هنج معيل وتويص  شرتكة  ية ا تو توهذه ا مل ص بادل ابلوسطاء ل تنظام عاملي لالعرتاف ا . يف العاملاملوثوقني ملب
ئة وساطة واحدة عىل األقموثوقنيويف حال عدم وجود وسطاء  شاء  ي، فإن ادلول األعضاء مدعوة إىل إ ل هن

 .عىل أراضهيا
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 الغرض

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي  .9 يكصفامي ييل   :ملكسـأيدته أيضا ا

 الغرض.  1املادة 

تام  نفاذ ا لالغرض من هذه املعاهدة توفري احلد األدىن من مواطن املرونة يف قوانني حق املؤلف الالزمة لضامن ا ل
تاكئف إىل املعلومات و نفات ملوا برص أو غريمه من املعاقني فامي خيص قراءة ا ملصالاتصال لألشخاص معايق ا ل

شموةل حبق املؤلف  يغ ملا ها يف  نفات وتوز رش ا تدابري الالزمة  صمع الرتكزي بوجه خاص عىل ا ملص ن يعل ميّرسة ل
شارك نصوص من أجل دمع  برص أو غريمه من العاجزين عن قراءة ا ملألشخاص املكفوفني أو ضعاف ا ل تامة ل لهتم ا

ساواة مع  متع عىل قدم ا ية يف ا ملوا ية والفكرية اآلخرينجمللفعل ية وا تطوير إماكياهتم اإلبدا ن وإعطاهئم الفرصة  ع ن لفل
تفادة مهنا متع أيضاسـوالا سب، بل إلثراء ا نفعهتم  يس  جمل، وذكل  حف مل  .ل

ياغة اقرتاح  .10 يةصفامي ييل  بدلان األفر يقمجموعة ا  :ل

 الغرض . 2املادة 

رش ها عىل ا بغي إدخا لتحتدد هذه املعاهدة احلد األدىن من املرونة اليت  ل ية ين شأن حق املؤلف  بغيع الوطين  متكني ب
هات  يةجلا نفات ا نفاذ إىل ا ية من ا تا يدة ا حملما ملص ل ل ل  :ملسـتف

 ،21األشخاص اذلين يعانون من اإلعاقات الواردة يف املادة  -
بحثو - تعلمي وا سات ا لمؤ ل  ،س

باو -  ،تملكتا

 .مراكز احملفوظاتو -
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ها قيعة الالزتامات ونطا  طب

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي  .11 يكصفامي ييل   :ملكسـأيدته أيضا ا

ها  .2املادة  قيعة الالزتامات ونطا  طب

نة  )أ( تعاقدة عىل اختاذ تدابري  يتفق األطراف ا مل تاكئف إىل ا لتيسريمعت تام وا نفاذ ا ملا ل ملعلومات والاتصال ل
برص أو ذوي اإلعاقات األخرى لفائدة  شموةلاذلينلاألشخاص معايق ا نفات ا نفذون إىل ا مل ال  ملص  حبق ي
 ،املؤلف

يق أحاكم هذه املعاهدة، )ب( تعاقدة  بوتوىل األطراف ا مل  تطت

يذ أحاكم هذه املعاهدة )ج( تعاقدة حبرية حتديد الطريقة املالمئة  تع األطراف ا لتنفو مل  يف إطار نظاهما تمت
شاهبة ل. (نوممارسـهتا القانويني اخلاصني هبا مياغة   ،)ي من تربس1لامدة ص

برص والعاجزين عن  )د( نفذ يف قانوهنا حامايت لفائدة معايق ا تعاقدة، دومنا إلزام، أن  لوجيوز لألطراف ا ت مل
تدابري أحاكم  نهتك هذه ا لالقراءة أوسع مما تفرضه هذه املعاهدة، رشيطة أال  شاهبة (املعاهدة ت مياغة  ص

 ،)ي من تربس1لامدة ل

يذ املعاهدة م )ه( ية وشتنفويكون  يا لتمنوهجا حنو ا ية لعفافا ومرا نا بدلان ا ياجات اخلاصة  مألولوايت والا ل لل حت
تلفة  ية ا توايت ا خملو من لتسـ تعاقدةدلىمل يةعجدول أ. (مل األطراف ا شأن ا بو  منامل الو ب  ،)لتي

تعاقد )و( يذ ّميكنة أن ملوتكفل األطراف ا يام ابإلجراءات املرخصة اليت تغطهيا هذه املعاهدة يف من لتنف ا لقا
رسيعة اليت ال شلك يف حد ذاهتا عوائق أمام  ية، مبا يف ذكل اإلجراءات ا ناسب وبفعا تالوقت ا ل ل مل

نصفة وأال تكون معقدة أو ملكفة ب رشوعة، وتكون عادةل و تخدامات ا مالا مل تغرق سـ تسـال داع أو أن 
شاهبة للامدة  (.رَّ أو أن يرتتب عهنا تأخر غري مربحمددة لها آجاليكون  أو غري معقوةل مدة مياغة   41ص

 ).يمن تربس

ياغة اقرتاح  .12 يةصفامي ييل  بدلان األفر يقمجموعة ا  :ل

ها.  3املادة  قيعة الالزتامات ونطا  طب

سري )أ( نة  تعاقدة عىل اختاذ تدابري  يتفق األطراف ا ي مل لتت تاكئف إىل املعلومات والاتصال مع تام وا نفاذ ا مل ا ل ل
ئات املذكورة يف املادة لفائدة األشخاص  .2لهي وا

يق أحاكم هذه املعاهدة، )ب( تعاقدة  بتوىل األطراف ا مل  تطت

يذ أحاكم هذه املعاهدة، )ج( تعاقدة حبرية حتديد الطريقة املالمئة  لتنفتع األطراف ا مل  تمت

تعاقد )د( ملتفق األطراف ا بدلان ت ياجات اخلاصة  ية األولوايت والا ية مرا شفا يق املعاهدة  للة عىل  ت ع ب حب ً ف تط
تعاقدة تلفة يف األطراف ا ية ا توايت ا ية و نا ملا خمل من سـ لتل مل  ،م

تعاقدة أن  )ه( يذ ّميكنملتكفل األطراف ا يام ابإلجراءات من لتنف ا اليت تغطهيا هذه املعاهدة يف ّاملرصح هبا ولقا
ناسب وبفعا رسيعة اليت ال شلك يف حد ذاهتا ملالوقت ا تية، مبا يف ذكل اإلجراءات ا ل  أمام حواجزل

نصفة وأال تكون معقدة أو ملكفة ب رشوعة، وتكون عادةل و تخدامات ا مالا مل تغرق سـ تسـال داع أو أن 
ها آجال  . غري معقوةل أو أن يرتتب عهنا تأخر غري مربرلمدة أو 
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  ابتفاقات أخرىالعالقات

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي فامي .13 يك أيضاهتأيدص ييل   :ملكسـ ا

  ابتفاقات أخرىالعالقات.  3املادة 

سقة مع الالزتامات احملددة يف أحاكم املعاهدات  )أ( ية  تعاقدة عىل أن أحاكم هذه الاتفا تتفق األطراف ا مل مت ق
ية اليت يه طرف فهيا تا يات ا لوالاتفا ل  :ق

تارخي ثويقة ابريس .1 ية 1971ل يويو 24ب  ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ن التفا ب لفملص ية برن(ق  ،)قاتفا

شأن حق املؤلفو .2 بو  بمعاهدة الو  ،1996لعام  ي

ئات اإلذاعة احملررة يف و .3 يالت الصوية و تجي ا ناين األداء و ية ادلوية محلاية  يالاتفا ت سج ن هل لت م ف ق
توبر 26روما يف  ية روما (1961ك أ  ،)قاتفا

يل الصويت معاو .4 شأن األداء وا بو  سجهدة الو ب  ،1996لعام لتي

تجارةو .5 تصةل اب ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل  ،)ياتفاق تربس (1994لعام  مللك

ثقايفو .6 بري ا نوع أشاكل ا شأن حامية وتعزيز  يوسكو  ية ا لاتفا تع ت ب ن لل  ،ق

شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذكل عو .7 تحدة  ية األمم ا باتفا مل يل اذلكر ال ق سبىل 
 .30 و21احلرص املادتني 

تعاقدة عىل تتفق األطراف  )ب( بق مهناهذه املعاهدة أنملا ية  ينط، يف حدود ما  ية وا نفات األد نعىل ا ب لفملص
ية برن، يف  يه معرفةكام  بة إىل 20 املادة مبعىن ا خاصا اتفاقتكونقاتفا ية املذكورة اب لنسـ من الاتفا ق

تعاقدة اليت شأ الاحتاد أعضاء يف بدلاان تكون ملاألطراف ا ية مبوجب تكلملنا  .ق الاتفا

ياغة اقرتاح و .14 يةصفامي ييل  بدلان األفر يقمجموعة ا  :ل

 خرىل ابلصكوك ادلوية األالعالقات.  4املادة 

سقة مع الالزتامات احملددة يف أحاكم املعا  ) أ( ية  تعاقدة عىل أن أحاكم هذه الاتفا تتفق األطراف ا مل مت هدات ق
ية اليت يه طرف فهيا تا يات ا لوالاتفا ل  :ق

ية  .1 ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ناتفا ب لفملص ية برن(ق  ،)قاتفا

شأن حق املؤلفو .2 بو  بمعاهدة الو  ،1996لعام  ي

ئات اإلذاعة احملررة يف و .3 يالت الصوية و تجي ا ناين األداء و ية ادلوية محلاية  يالاتفا ت سج ن هل لت م ف ق
توبر 26روما يف  ية روما( 1961ك أ  ،)قاتفا

يل الصويت و .4 شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب  ،1996لعام لتي

تجارةو .5 تصةل اب ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل  ،)ياتفاق تربس (1994 مللك

ثقايفو .6 بري ا نوع أشاكل ا شأن حامية وتعزيز  يوسكو  ية ا لاتفا تع ت ب ن لل  ،ق

شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقو .7 تحدة  ية األمم ا باتفا مل  .ةق
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تعاقدة عىل تتفق األطراف  )ب( بق مهناهذه املعاهدةأن ملا ية ينط، يف حدود ما  ية وا نفات األد ن عىل ا ب لفملص
ية برن، يف  يه معرفةكام  بة إىل 20 املادة مبعىن ا خاصا اتفاقتكونقاتفا ية املذكورة اب لنسـ من الاتفا ق

تعاقدة اليت  شأ الاحتاد أعضاء يف بدلاان تكونملاألطراف ا ية مبوجب تكلملنا  .ق الاتفا
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تعاريف  لا

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي  .15 يك أيضاهتأيدصفامي ييل   :ملكسـ ا

شموةل.  15املادة   ملاإلعاقات ا

شخص  )أ( برص"بألغراض هذه املعاهدة، يقصد   ":لمعاق ا

 خشص مكفوف، .1

يهنا  .2 تخدامحتسأو خشص ذو إعاقة برصية ال ميكن  يفة تبلغيك  ، العدسات املصححةسـاب  هبرصظ و
بريإىل ًدرجة تعادل  نفاذ إىل أي وجتعهل، بال إعاقة برصية برص خشص كحد  ل غري قادر عىل ا

نفاتمصنف بري نفاذ  حبق املؤلف شموةلملا ملص من ا  .خشص بال إعاقةكبقدر يضايه إىل حد 

شمل )ب( تعاقدة نطاق أحاكم هذه املعاهدة  تتوسع األطراف ا حيتاجون، رى و إعاقة أخةدلهيم أي ا أشخاصلمل
رس إىلبسبب هذه اإلعاقة،  ّسق  ي نفذوا 4املادة إطار  من نوع ميكن إدراجه يف من نف ييك  من مص إىل 

نفات ا ملا بري نفاذ  حبق املؤلف شموةلملص  .خشص بال إعاقةكبقدر يضايه إىل حد 

ية.  16املادة   فتعاريف إضا

 :ألغراض هذه املعاهدة

شمهل حق املؤلف، سواء اكنت أو مل تكن هذه امحلاية يقصد به :"صنفملا" نف من نوع ميكن أن  ي أي  مص
ية  ية واملو رس ية وا نفات األد ية أو اكنت مكفوةل وانقضت مدهتا، وشمل ا يقمكفوةل من القوانني الو سـح مل ب ملص ت طن

ياانت واألفالم ية وقواعد ا بوا لن  .لف

ئة :" املؤلفحقماكل " شمل أي خشص أو  ي  نفات مبامرسة احلقوق مبهي نفاذ إىل أحد ا بط ا ملصقدورهام  ل ض
ثارية أو  .حق املؤلف أو يف حال توقفهسـيةل أخرى، حىت يف حال عدم وجود  بأية وسـتئالا

نصوص علهيا وفق ةأي يقصد هبا :"سـتئثاريةالاقوق احل"  أو غري 4ددة يف املادة احملخرى األتفاقات الام حقوق 
سخحقوق ت، وشمل ذكل ت لنا توزيع حويرلوا نقلل وا يةبوسائل العموم إىل لوا ية أو ال سلك   .سلك

شخص العاجز عن القراءة ي نسق بديل أو أسلوب  يقصد به:"يّرسملانسق لا" برص أو ا شخص معاق ا ليح  ل لل ت
نفاذ  برص اب شخص معاق ا سامح  نف، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا لا ل لل ل ملص ثل خشص سالسةيف ل ثهل  م ورس  م بال ي

 .إعاقة برصية

ساق " يل اذلكر ال احلرص، احلروف  تشمل: "ميّرسةنأ بارزةسبعىل  ها وأجحاهما لا تلف أنوا ع  ها تتاحاليت مبخ مجيع 
يالت يلا احلاجة وطريقة برحسب يةلتسج وا تطابقة مع لسمعا ية ا سخ الر مل وا مق شاشةلن يل ا أو طريقة برلقارئ ا

سموع برصية املصحوبة بوصف  ية ا نفات ا ية وا ماإللكرتو ل سمع ملص رساتوفر  املعلوم أيضا أن ومن. لن سق  يا من  أو ل
نف، عدم توفره تخدام ا سب الغرض من ا تلف  ملص  سـ ح يالت مثال ، ميكن ومن مثخي رس أحد ا سجأن  لتي تي

تاب  سموعة  لكا نبالمل يه للرتيه،  متع إ برص  هرس لفائدة خشص معاق ا لك  ف لف تاجه خشص هيسـل رس يف حال ا ح ال  يتي
برص ألغراض ادلراسة  .لمعاق ا

رشوعنفاذ لا" نفاذ املكفول:"ملا  .ن قانوية أخرىوسائل ةأو بإذنه أو بأي حق املؤلف ماكل من ل يقصد به ا

تصل بذكل وجماورة حلق املؤلف يوفرها طرف "حق املؤلف"تشمل اإلشارات إىل  ت حق املؤلف وأية حقوق 
ية روما واتفاق تربس و يا مع اتفا تعاقدة متا يمن األطراف ا ق شـ بو مل بمعاهدة الو يل الصويتي أو  لتسجشأن األداء وا

رس اإلشارات إىل ،غريها  .وفق ذكل" املؤلف"وإىل "  حق املؤلفماكل"سـتف و
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ياانتقو" تقةل :"لباعد ا ياانت أو مواد أخرى  نفات أو  سـ يقصد هبا مجموعة  ب ّمرممص ية ت نظمة و مهنجبة بطريقة  م
ية أو غريها نفاذ إىل لك مهنا عىل حدة بوسائل إلكرتو نوميكن ا  .ل

يةو .16 تحدة األمر ياغة اقرتاح الوالايت ا يكفامي ييل  مل  :ص

تعاريف.  1املادة   لا

بوعات"  "ملطخشص عاجز عن قراءة ا

توافقي[ألغراض هذا  بارة ]لالصك ا بوعات"بع، يقصد   ":ملطخشص عاجز عن قراءة ا

 خشص مكفوف، .1

تخدام العدسات املصح .2 يهنا اب سـأو خشص ذو إعاقة برصية ال ميكن  بح ،حةحتس يفة تصيك  ظ و
بريإىل حد تعادل هبرص نفاذ إىل أي مما جيعهل، بال إعاقة برصية برص خشص ك  ل غري قادر عىل ا

شمول حبق املؤلف  منف  بري نفاذ خشص بال إعاقةمص  .كبقدر يضايه إىل حد 

شوه يف العظام أو أو خشص  .3 بهبا  سدية  تذو إعاقة  ية ّعةلسج ية  عضل  حتول دون تعامهل عصب
تخداهمايدواي مع  بوعة املوحدة وا سـاملواد ا  .ملط

 "سعر معقول"

توافقي[ألغراض هذا  ند حتديد مدى إاتحة ،]لالصك ا نفات  خاصنسق صورةفع  ، "بسعر معقول"ملص ألحد ا
سق صورةتاح تينبغي أن  سعر مماثل اخلاص لنا نف سعر لب هذه  سوق متاح  مما هو أو أدىنملصا لألشخاص ليف ا

 .بوعاتملطالقادرين عىل قراءة ا

سق صيغة" نفات اخلاصلنا نف من ا ملص   "ملص

توافقي[ألغراض هذا  بارة ،]لالصك ا سق صيغة"بع يقصد  نفات اخلاصلنا نف من ا ملص  نصوص " ملص لنص من ا
بوعات، وهذا الطابع ابطريقة بر تخدام األشخاص العاجزين عن قراءة ا تاح حرصا ال ملطيل أو مسعي أو رمقي  سـ م

تواله وسطاء  عرب وسللنسقاحلرصي مالزم  ية أو عرب توزيع حرصي  يائل   .موثوقونتقن

يط "  "موثوقسـو

توافقي[ألغراض هذا  بارة ] لالصك ا يط "بعيقصد  ية " موثوقسـو ها  ية  ئة غري ر ية أو  خشصواكةل حكو حب لي هم
تعل بوعات عرب توفري خدمات هلم تربط اب ساعدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ية  لقانوية وهممهتا األسا ت ملط م سـ مي ن

تدريب أو القراءة  يةلأو ا نفاذ إىل املعلوماتلتكييفا يط . ل أو ا تحديد املوثوق سـوالو ياسات وإجراءات  لنده  سـ ع
ية األشخاص العا بوعات اذلهلأ  .دهممخيين ملطجزين عن قراءة ا

يط  بوعات وأحصاب حقوق املوثوق سـويكون الو سة حتوز ثقة لك من األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطمؤ ٍّس
يط . لفاملؤ نظامت املوثوق سـوإذا اكن الو يع ا يجب عىل  يد الوطين،  نظامت عىل ا ملبكة من ا مج لصع مل فشـ

يد هبذه اخلصائص بكة أن  شارك يف هذه ا ئات اليت  سات وا تتقواملؤ شـ ت ي لس  .له
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ياغة اقرتاح و .17 يةصفامي ييل  بدلان األفر يقمجموعة ا  :ل

تعاريف.  1املادة   لا

 :ألغراض هذه املعاهدة

يقي أو علمي، بغض  أي يقصد به :"صنفملا" رسيح أو مو متد من نوع فين أو أديب أو  سـسخ أصيل أو  م مسـن
يا حبق املؤلف، حىت إن اكنت هذه امحلاية  سقه أو شلكه، ميكن أن يكون  بري أو  نظر عن أسلوب ا محما ن تع لل

 .منقضية

شمل أي :" حق املؤلفماكل" باري، يكوني  يعي أو خشص ا تخشص  عب تع حبقوق  هو مؤط نف،  متلف ا مملص
ند توقف  يق امحلاية أو يف عدم وجود حق مؤلف أو  مترار  نفه يف ظل ا تغالل  ثارية يف ا عا ب مص تطسـ سـ سـتئ

 .وجوده

توفرة وفقا التفاقات حمددة مبوجب املادة :"سـتئثاريةالاقوق احل" سخ 4م يقصد هبا أي حقوق  ن وشمل حقوق ا لت
نقل  توزيع وا تحوير وا لوا ل هور إىل ل يةبمجلا ية أو ال سلكوسائل   .سلك

شخص يعاين من إحدى اإلعاقات الواردة يف املادة أو شلك بديل أسلوب يقصد به :"يّرسملانسق لا" يح  ل   18يت
نف من  نفاذ إىل ا ملصهذه املعاهدة ا نفذ يف ل ثلام  يسالسة ورس  يه مي  .خشص بال إعاقةلإ

شمل: "يّرسةملانساق األ" تبارة  يل اذلكر ال ع ها وأجحاهما  احلرص،سب، عىل  تلف أنوا بارزة  عاحلروف ا مبخ اليت ل
سب احلاجة وطريقة بر ها  حتاح  شاشة أو يلامجيعت تطابقة مع قارئ ا ية ا سخ الر ية وا يالت ا ل وا مل مق ن سمع لسج ل لت

سموعاطريقة بر برصية املصحوبة بوصف  ية ا نفات ا ية وا ميل اإللكرتو ل سمع ملص  .لن

نويٍ لك حقوقيقصد به :"حق املؤلف" نفاتهٍة ملؤلفمع مادية و  .مص عىل 

ياانت" ية وميكن :"بقاعدة  نظمة و تقةل مربة بطريقة  نفات وياانت أو مواد أخرى  مهنج يقصد هبا مجموعة  ت سـ ب ممص ّ م
ية أو غريها نفاذ إىل لك مهنا عىل حدة بوسائل إلكرتو نا  .ل

ية هممهتا ذات طابع معويم وتعمل بصفة مودع :"فوظاتاحمل" شآت غري ر ملص يقصد هبا  حب يع من ناول  مجنفات  تت
بحث  تعلمي وا يدة للرتية وا ية تعزيز املعارف ا ثقايف،  شعوب، مبا يف ذكل الرتاث ا لأنواع معارف األمم وا ل ب بغ ل ملفل

 .واملصلحة العامة

ية هممهتا ذات طابع معويم وتعمل :"كتباتملا" شآت غري ر حب يقصد هبا  يع ابجملان مصنفات عىل إاتحة من مجناول  تت
بحث أنواع معارف األ تعلمي وا يدة للرتية وا ية تعزيز املعارف ا ثقايف،  شعوب، مبا يف ذكل الرتاث ا لمم وا ل ب بغ ل ملفل
 .واملصلحة العامة

شري إىل تكل احملددة مبوجب املادة :"هيئاتلا"  . من هذه املعاهدة2ت 

شموةل هبذه املعاهدة.  21املادة   ملاإلعاقات ا

شخص معاق أ )أ( ية أو بألغراض هذه املعاهدة، يقصد  سدية أو  عقلي خشص يعاين من إعاقة برصية أو  ج
 .فيف القدرات املعريةحسـية أو من جعز 

شمل توسع األطراف  )ب( تعاقدة نطاق أحاكم هذه املعاهدة  تا تاجون، أشخاصالمل حي دلهيم أية إعاقة أخرى و
رس من نوع ميكن إدراجه يف إطار املادة  سق  ّبب هذه اإلعاقة، إىل  ي من نفذوا4سب نف من ي يك  مص إىل 

بري نفاذ خشص بال إعاقة شموةل حبق املؤلف بقدر يضايه إىل حد  نفات ا كا مل  .ملص
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ياغة اقرتاح الاحتاد األورويب .18  :صفامي ييل 

تعاريف.  1املادة   لا

 :ألغراض هذه األحاكم

ية و :"عضوالوةل ادل" "1" نفات األد ية برن محلاية ا بيقصد هبا دوةل عضو يف اتفا ملص ية وق تعاقد /لفنا مأو طرف 
شأن بو  بيف معاهدة الو بو حق املؤلفي  .ي والو

بوعات" "2"  : أي خشص يقصد به:"ملطخشص عاجز عن قراءة ا

 مكفوف، )أ(
تخدام عدسات مصححة ذيأو  )ب( يهنا اب برص ال ميكن  يفة ا سـ إعاقة يف و ل بوةل لتبلغحتسظ مق درجة 

يث ادلرج نوع،حبوجه عام للقراءة دون إانرة خاصة من   لة أو ا
هجو والقراءةعرس يف  ذيأو  )ج(  ،لا
تعامل مسكغري قادر عىل أو  )د( تاب أو ا ل  سدية،معه ك جبب إعاقة   بس
بوال بوجه أو  )ه( هام إىل حد يكون  يه أو حتر تحديق  سدية، عىل ا بب إعاقة  مقغري قادر،  يك ن بعيس ّ ل ج ب

بعات ا ته إىل عدم قدرة عىل قراءة ا لطعام للقراءة، وتؤدي إعا تاحة يف ّملوحق نفات ا ملدة  للمص
سوق ساعدته عىل القراءة لا تيض إعادة لكن ذكل(نسق املضمون تغيري عرب إعادة م، وميكن  يق ال 

هم سري ا سط  نص يف حد ذاته بلغة أ لفتابة ا ي ب ل  ،)لتك

رس" "3" سق  ّنف يف  ي ن رشه :"ممص بل أو بعد  سقه  بوع عدل  نف  يف  تو تخدم  بارة  ن  ن مط مص ص ل سـ قع ُ ت
نفاذ إىل ذكل لمتكني خشص عاج بوعات من ا لز عن قراءة ا رشه أو بعد ذكلملط نف وقت  نا وجيب . ملص

رسا  سقا  بح  يعدل  نف  يازة أي  يأن تكون  ن يص سـ ممص ل ًيازةح ند إعادة  ح عقانوية و سقه جيب تغيرين ن 
 . األصيلملصنفسالمة ا مراعاة

يط " "4" ها هو :"موثوقسـو سة موافق علهيا  لمؤ شطة جيب أن س  األشخاص العاجزين لك منا  هبيقبلن أ
ثل عن قرا بوعات وأحصاب احلقوق  مءة ا نارشينملط توىل الوسطاء . لا تا تسهيلاملوثوقون يو نفاتجنإ  ملص ا

رسة و ساق  ّيف أ ي بوطة/من ها عرب احلدود بطريقة  مضأو   .نقل

بغي ل يةاملوثوقني لوسطاء ينو تا رشوط ا يفاء ا لا ل ل  :ست

 العمل عىل أساس غري رحبي، -
بوعات اذلين خيدموهنم،تسجيل األشخاص  -  ملطالعاجزين عن قراءة ا
ياجات األشخاص العاجزين عن قراءة  - تعلمي أو ا تدريب أو ا تعلق اب تخصصة  تتقدمي خدمات  ل ل حت م

بوعات املربطة ابلقراءة  تا يةملط نفاذ إىل املعلومات،لتكييفا  ل أو ا
ياسات وإجراءات  - تالك  سـا ية األشخاصصدقلتحديد م بوعات اذل العاجزين عن قراءن  ين ملطة ا

 خيدموهنم،
ياانت، - تام والاكمل لقوانني حق املؤلف وحامية ا ثال ا ياسات وإجراءات لضامن الا تالك  با ل ت لسـ م  م

يط اكن وإذا  يد الوطين، املوثوق سـالو نظامت عىل ا لصعبكة  نظامت األعضاء يف هذه وجب مشـ يع ا ملعىل  مج
رشوط املذكورة أعاله تويف ا بكة أن  لا سـ تشـ  .ل
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ي ناءاتلتقيا  سـتثدات والا

ياغة اقرتاح  .19 يكصفامي ييل   :ملكسـالربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدته أيضا ا

ثارية مبوجب حق املؤلف.  4املادة  ناءات عىل احلقوق الا يدات والا ئا تث سـت سـ  لتقي

نفات وتقدمي إعداد ، حق املؤلفماكل ترصحي من دون ،جيوز )أ( رس من أحد ا سق  ملص  ي ّن سق م لنهذا ا
رس أو  سق لفائدة خشص معاقمليا تجارية أو لنصور هذا ا يةل، مبا يف ذكل اإلعارة غري ا برص بأية و ل ا سـ ل

ندما  يق هذه األهداف  يطة  ية واختاذ أي خطوات و ية أو ال نقل اإللكرتوين بوسائل  عا سـ تحقل سلك لسلك
ية تا رشوط ا يع ا لتوفر  ل ل مج  :ت

با يف الاضط .1 نظمة إن ر شخص أو ا غيكون  مل شاط مبوجب هذا احلمك نفاذلل ٌالع   قانوين إىل بن
نف أو إىل  نف،صورةملصذكل ا  ملص من ذكل ا

سق  .2 ناقل املعلومات يف  يةل الزمة  شمل أية و نه أن  رس،  سق  نف إىل  نحيول ا ت سـ ي ي ن لملص ميك م ّ
يريات أخرى غري تكل الالزمة جل نه ال يدخل  تغرس،  لكي شخص معاق م رسا  نف  لعل ا ي مملص

برص،  لا

تخدهما مل اصورتوفر  .3 سـنف ليك  برص،حرصا يص  لأشخاص معاقو ا

شاط عىل أساس غري رحبي .4 ننجز ا  .لي

برص  )ب( شخص معاق ا يُجيوز  ل نفل يه  ٌنقل إ مص ندرج يف بوسائل ل شاط  ية يف إطار  ية أو ال ي  ن سلك سلك
شخيص صورة ّيعد حق املؤلف، أن ماكل ترصحي من، دون )أ(الفقرة  تخدامه ا نف ال ل عن ا سـ ملص

تع هبا لو. اخلاص حرصا يع أن  ناءات أخرى  يدات وا متيس يف هذا احلمك ما ميس أي  تط يي يسـ سـتث تق
 .ما خشص

نصوص علهيا يف الفقرة  )ج( ملتاح أيضا احلقوق ا سمح للهيئات) أ(ت ها  ية ويوسع نطا ت الر لحب تأجريق تجالاب  ريل ا
رس، إذا صورلل سق  ّ يف  ي يةرشط توفر أي من تا رشوط ا لمن ا ل  :ل

شاط عىل أساس إجناز .1 تخدامات اليت ذكل رحبي، لكن ال يكون لن ا سـإال يف حدود تكل الا
ثارية  يدات العادية عىل احلقوق الا ناءات وا ئندرج يف إطار الا تث سـت يسـ سموح هبالتقت  دون ملا

  حق املؤلف،ملاليك ماكفأة

يهيئة أو اضطالع .2 نفات ملعايق  ةحب ر نفاذ إىل ا يع ا تو شاط عىل أساس غري رحبي  ملصاب ل سـ ل لن
برص فقط ع ساواة مع غريمه،لا  ملىل قدم ا

نف أو أو  .3 نف صورةملصعدم إاتحة ا سق ّتعداليت ملص ا رس عىل حنو معقول يف  سق  ن يف  ي ّن م
نفاذ برص من ا بري ميكن معايق ا لمطابق أو مماثل إىل حد  ل ئةويل تت و،ك سق يت اللهيا لن يوفر هذا ا

رس إخطار  تخدام وماكل حق املؤلفمليا ثل هذا الا ب  سـ  . املؤلف حقملاليك ماكفأة توفريمب

نفات مصنف توافر عند حتديد مدى   ) د( ّتعني مراعاة ، )3)(ج(عىل حنو معقول يف ملصمن ا  :ما ييلي

نف أو  .1 سعر ا سعر مماثل  ته  نف وإات سري ا تقدمة، جيب  تصادات ا بة إىل الا ملصاب ل ب ملص ي مل حسـ تق لن
بوعات، سوق لألشخاص القادرين عىل قراءة ا تاح يف ا ملطأدىن مما هو  ل  م

نف وإو .2 سري ا ية،جيب  نا بدلان ا بة إىل ا ملصاب ي ل ل تسـ م ته بأسعار لن ناولحات تفاوت فهيا راعي ي ملتيف ا
برص يل األشخاص معايق ا لمدا  .خ

ناءات.  14ادة امل يدات والا سـتثا شموةل حبق املؤلفلتقي ياانت غري ا نارص قواعد ا مل عىل  ب  لع

نارصتنطبق  بديل، عىل  عأحاكم هذه املعاهدة، مع ما يلزم من  شموةل حبق املؤلفت ياانت غري ا مل قواعد ا  .لب
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ية .20 بدلان األفر ياغة اقرتاح مجموعة ا يقفامي ييل  ل  :ص

يدات والا.  5املادة   .سـتثناءات عىل حق املؤلف لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقاتلتقيا

سق ماكل ترصحي منجيوز دون  )أ( نف وتوفري  رس من ا سق  ي حق املؤلف إجناز  ن ملص ي من  من صورّرس أو ّم
نقل  تجارية وا يةل، مبا يف ذكل بواسطة اإلعارة غري ا سق لفائدة األشخاص املعاقني بأية و لهذا ا ل سـ لن

ية دون بوسائلاإللكرتوين  ية أو ال سلك  ، واختاذ خطوات وساطة ماكل حق املؤلف ترصحي منسلك
ية تا رشوط ا يع ا توفر  ندما  ليق هذه األهداف  ل ل مج ت ع  :لتحق

شخص أو ا .1 شاط مبوجب هذا احلمك نفاذ قانوين إىل لليكون  با يف الاضطالع  ٌنظمة إن ر ن غ بمل
نف أو إىل  نفصورةملصذكل ا  .ملص من ذكل ا

سق  .2 ناقل املعلومات يف  يةل الزمة  شمل أية و نه أن  رس،  سق  نف إىل  نحيول ا ت سـ ي ي ن لملص ميك م ّ
رسا  نف  يريات أخرى غري تكل الالزمة جلعل ا نه ال يدخل  يرس،  ملص تغ مي اص ألشخللكم

 .املعاقني

تخدهما حرصا األشخاص املعاقونصورتوفر  .3 نف ليك  سـ ا  .يملص

شاط عىل أساس غري رحبي .4 ننجز ا  .لي

 .بصفته هذه ملاكل حق املؤلفعرتف ُي .5

نف  )ب( يه  نقل إ شخص معاق  ٌجيوز  مص ل ي ية يفبوسائلُل ية أو ال سلك  ندرج يف الفقرةسلك شاط  ي إطار   )أ( ن
نفصورة ّيعدأن  شخيص اخلاص حرصا، ماكل حق املؤلف من ترصحيدون  ،ملص عن ا تخدامه ا لال . سـ

تع هبا خشص ما يع أن  ناءات أخرى  يدات وا متويس يف هذا احلمك ما ميس أي  تط يي يسـ ث سـتل  .تق

نصوص علهيا يف الفقرة  )ج( ملتاح أيضا احلقوق ا ية ويوسع نطاللهيئات) أ(ت تجارية حب الر سمح ابإلعارة ا لها  لت ق
رس، إذا توصورل سق  ّ يف  ي يةمن تا رشوط ا لفر أي رشط من ا ل  :ل

شاط عىل أساس رحبي، لكن ال يكون  .1 تخدامات اليت ذكل لنإجناز ا سـإال يف حدود تكل الا
ثارية  يدات العادية عىل احلقوق الا ناءات وا ئندرج يف إطار الا تث سـت يسـ سموح هبا لتقت دون ملا

  حق املؤلف،ملاليك ماكفأة

يهيئةأو اضطالع  .2 شاط عىل أساس غريةحب ر نفات ملعايق لن اب نفاذ إىل ا يع ا تو ملص رحبي  ل سـ ل
برص فقط،  لا

نف أو  .3 سق صورةملصأو عدم إاتحة ا رس عىل حنو غري معقول يف  سق  نف اليت تعد يف  ن ا ي ن ّملص م ّ
نفاذ، و برص من ا بري ميكن معايق ا لمطابق أو مماثل إىل حد  ل ئةتويل تّك سق ت يت اللهيا لنوفر هذا ا

رس  ثلماكل إشعارمليا تخدام وتوفري مب حق املؤلف  ب هذا الا  .ق املؤلف حملاليك ماكفأةسـ

نفا )د( نف من ا ملصند حتديد مدى إاتحة  مص يارى، يراع)3)(ج(ت عىل حنو معقول يف ع ياملع ا تا لن ا  :نال

نف أو  .1 سعر ا سعر مماثل  ته  نف وإات سري ا تقدمة، جيب  تصادات ا بة إىل الا ملصاب ل ب ملص ي مل حسـ تق لن
سوق لألشخا تاح يف ا لأدىن مما هو   ص غري املعاقني،م

ته بأسعار  .2 نف وإات سري ا ية، جيب  نا بدلان ا بة إىل ا حواب ملصم ي ل ل تسـ  يراعي فهيا تفاوت معقوةللن
يل األشخاص املعاقني  .خمدا
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ناءات عىل احلقوق اجملاورة.  10املادة  يدات والا سـتثا  لتقي

ناين األداء  يديوغرامات وولفختضع احلقوق املعرتف هبا  لفتجي الفونوغرامات وا بث اإلذاعيهيئات من سمعي  أو لا لا
برصي ها املفروضة عىل حق املؤلف مبوجب املواد لا يدات  ناءات وا س لال نفث يتق ل  .8 و7 و6 و5سـت

 :اقرتاح الاحتاد األورويبصياغة وفامي ييل  .21

بوعات.  2املادة ناء لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطا  سـتث

نص يف تبغي لدلول األعضاء أن  توزيع ين سخ وحق ا ناء عىل حق ا شأن حق املؤلف عىل ا ل قانوهنا الوطين  ن لب سـتث
نف  نص املادة للجمهورملصوحق إاتحة ا شأن حق املؤلف، لفائدة األشخاص 8ت، كام  بو  ب من معاهدة الو ي

بوعات بارشا . ملطالعاجزين عن قراءة ا تخدامات اليت تربط ارباطا  ناء الا شمل هذا الا بغي أن  مو ث تن ت سـ تي سـي
يعة غري  بوعات واليت تكون ذات  بوعات يف حدود ما يلزم للعجز اخلاص عن قراءة ا بابلعجز عن قراءة ا ملط طملط

 .جتارية

نف ويس  تغالل العادي  تعارض مع الا نة ال  يقه إال يف حاالت خاصة  ناء ال ميكن  لوهذا الا للمصث سـ ت ي معب تط سـت
ساس  رشوعة لصاحب احلعىل حنو مفهيا   .قملغري معقول ابملصاحل ا

شموةل  نفاهتم ا تخدام  بة عىل ا نا تقاىض أحصاب احلقوق ماكفأة  ملوجيوز لدلول األعضاء أن تكفل بأن  مص سـ سـ مي
ناء تىض بواسطة . سـتثهبذا الا يق هذا ا ملقوجيوز  يةمجعيةتطب  .ع إدارة جام

بق  ية ال  تو نطوا ص بويف ظل تل سوق لألشخاص العاجزين عن قراءة ا بة يف ا نا ية و ملطوجود حلول اك ل سـ م  .عاتف
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نوية  ملعاحلقوق ا

ياغة .22 يك أيضاهت اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدصفامي ييل   :ملكسـ ا

نويةالاعرتاف.  5املادة   ملع واحلقوق ا

شاط مبوجب املادة  )أ( يجة أي  برص  شخص معاق ا نف ما  نف ما أو صورة  نندما يوفر  ل ل مص مص ، 4نتع
يه بصفة قانوية يشار إىل املصدر وامس امل نفذ إ نف اذلي  نف أو صورة ا هر عىل ا نؤلف كام  ل ي ملص ملص يظ

نظمة مبوجب املادة   .4مخشص أو 

تخدام كام جتزيه املادة  )ب( ساس 4سـيكون الا نويةمبامرسة م دون   .ملعاحلقوق ا

ياغة وفامي ييل .23 يةص  بدلان األفر يقاقرتاح مجموعة ا  :ل

نوياإلقرار واحلق .  12املادة   ملعا

شاط مبوجب املادة  )أ( يجة أي  برص  شخص معاق ا نف ما  نف ما أو صورة  نندما يوفر  ل ل مص مص  2نتع
يه بصفة أعاله نفذ إ نف اذلي  نف أو صورة ا هر عىل ا شار إىل املصدر وامس املؤلف كام  ل،  ي ملص ملص يظي

ية  نظمة مبوجب عرش  .8 و7 و6 و5املواد مخشص أو 

تخدام كام جتزيه ا )ب( ساس 8 و7 و6 و5ملواد سـيكون الا نويةمبامرسة م دون   .ملعاحلقوق ا
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نفات عرب احلدود  ملصنقل ا

ياغة .24 يك أيضاهت اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدصفامي ييل   :ملكسـ ا

نفات وتصدي.  8املادة  ترياد ا ملصا  رهاسـ

رشوط الوجهية الواردة يف املادة  يع ا لإذا توفرت  تضاء، جيوزل يف ا4مج ند الا توردة  قبدلان املصدرة وا ع  ما ملسـ
 : حق املؤلفماكلترصحي من ييل دون 

نف ما أو صور ةتصدير أي .1 يغة من  مص  نف ص نظمة يف  ،إىل بدل آخرملصا محيق ألي خشص أو 
ي  ،4ازهتا أو إعدادها مبوجب املادة حبدل معني 

نف بواسطة خشص أو  .2 نف أو صور من ا يغة ذكل ا ترياد  ملصا ملص ص منظمة يف بدل آخر سـ
 .4ذكل مبوجب أحاكم املادة ب الاضطالعمبقدورهام 

يةوفامي ييل .25 تحدة األمر ياغة اقرتاح من الوالايت ا يك  مل  :ص

بوعات  2املادة  سق خاص لفائدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا ملطتصدير صور   ن

يهنا الو نص عىل أنه جيوز ما ييل مبوجب قوا نبغي لألعضاء أن  تن ماكل حق  ترصحي منطنية اخلاصة هبا دون ي
 :املؤلف

سق برإىل عضو آخر، من  ، صورة ماديةةتصدير أي ألف شور  ننف  ن بمص ناء أو  يلام سـتثمبوجب ا
أشخاص عاجزين عن تقييد أو حمك خاص آخر لقانون حق املؤلف اخلاص بدوةل عضو لفائدة 

بوعات،  ملطقراءة ا

نف املوثوقني تصدير أي صورة أخرى، إىل الوسطاء  ابء سق خاص ألي  مصيف عضو آخر، من  ن
يد أو أي حمك خاص آخر يف قانون حق املؤلف اخلاص ابلعضو  ناء أو  يشور مبوجب ا تقن سـتثم

بوعات  .ملطلفائدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا

شورة اليت ال ميكن احلصول علهيا، يف ا نفات ا بدأ عىل ا يق هذا ا يار قرص  لجيوز لألعضاء ا ن ملص مل ب ملت صيغة تطخ
ترياد خالل همةل معقوةل وسعر معقول ية، بطريقة أخرى يف بدل الا باخلاصة ا سـ  .ملعن

بوعات.  3املادة  سق خاص لفائدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا ترياد صور  ملطا ن  سـ

نصينبغي لألعضاء  ية للك عضو، دون تأن   حق ماكل ترصحي منطن عىل جواز ما ييل، مبوجب القوانني الو
 :املؤلف

ت ألف شور مل عضو آخر، من أخرى،  مادية أي صورةريادسـا ننف  ناء يلابرنسق بمص سـتث مبوجب ا
يد أو أي حمك خاص آخر يف قانون حق املؤلف اخلاص ابلعضو لفائدة أشخاص عاجزين  تقيأو 

بوعات  ،ملطعن قراءة ا

ترياد ابء صنف ملنسق خاص ي أليف عضو آخر، املوثوقني  الوسطاء من أي صورة أخرى، سـا
يد أو أي حمك خاص آخر يف قانون حق املؤلف اخلاص ابلعضو منشور  ناء أو  تقيمبوجب ا سـتث

بوعات  .ملطلفائدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا

نفات ا بدأ عىل ا يق هذا ا يار قرص  ملجيوز لألعضاء ا ملصخ مل ب يغة تطت لصشورة اليت ال ميكن احلصول علهيا يف ا ن
ية ترياد ملعناخلاصة ا  .بخالل همةل معقوةل وسعر معقولسـ بطريقة أخرى يف بدل الا
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ياغة وفامي ييل .26 يةص  بدلان األفر يقاقرتاح مجموعة ا  :ل

نفات.  15 املادة ترياد ا ملصا  وتصديرها سـ

رشوط املذكورة يف املواد  تويف ا نفات وتصديرها  ترياد ا تعاقدة أن ا لتكفل األطراف ا سـ ملص سـ ، 8 و7 و6 و5يمل
  حق املؤلف،ماكل ترصحي منكل دون توتخذ اخلطوات الالزمة جلواز ذ

يغة .1 نف صتصدير أي  نف ما أو صور ا ملصمن  نظمة يف  إىل بدل آخر،مص م حيق ألي خشص أو 
يازهتا أو إعدادها مبوجب املواد   ،8 و7 و6 و5حبدل معني 

نفو .2 يغة ذكل ا ترياد  ملصا ص نظمة مبقدورهام  سـ نف بواسطة خشص أو  مأو صور من ا ملص
 .8 و7 و6 و5م املواد الاضطالع بذكل مبوجب أحاك

 :اقرتاح الاحتاد األورويبصياغة وفامي ييل  .27

رسة .  4املادة  ساق  نفات املادية عرب احلدود يف أ ينقل ا ن ناء عىل حق املؤلفمملص  سـتثأعدت مبوجب ا

ها الوطين يه رش نص  ناء  نف ما مبوجب ا سري  يعبغي لدلول األعضاء أن تقر بأنه يف حال  ث تن عل ي مص تي سـي  لفائدة ت
بوعات،  رس عىل دوةل من ميكنملطأشخاص عاجزين عن قراءة ا سق  نف يف  ي توزيع صورة من ذكل ا ن مملص

يص خاص  بوعات، أو خاضعة لرت ناء لفائدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا خادلول األعضاء اليت دلهيا ا ملطث سـت
نحه صاحب احلق تصدير  مياب يط وقل  . األعضاءيف دوةل أخرى من ادلولموثوق سـ، بواسطة و

بوعات مقمي  بارشا عىل خشص عاجز عن قراءة ا رس توزيعا  سق  نف يف  ملطوجيوز أال توزع صورة من ا ي ن مملص م
يط  ها بواسطة و سـيف هذه ادلوةل العضو املذكورة، لكن جيب توز  .منشأ من أجل هذه ادلوةل العضوموثوق يع

نفات .  5املادة  رسةللجمهورملصإاتحة ا ساق  ي عرب احلدود يف أ ناء عىل حق املؤلفمن  سـتث أعدت مبوجب ا

ها  يه رش نص  ناء  بكة مبوجب ا نف ما عىل ا يعبغي لدلول األعضاء أن تقر بأنه يف حال إاتحة  ث تن عل ي شـ تمص سـي ل
بكة، كام  رس عىل ا سق  نف يف  بوعات، ميكن إاتحة ا شـالوطين لفائدة أشخاص عاجزين عن قراءة ا ي ن ملص لملط م

بو8حتدد ذكل املادة  ناء لفائدة ي من معاهدة الو شأن حق املؤلف، دلوةل من ادلول األعضاء اليت دلهيا ا سـتث  ب
نحه صاحب احلقوق، بواسطة  تصدير  يص خاص اب بوعات، أو خاضعة لرت ميأشخاص عاجزين عن قراءة ا ل خملط

يط   .يف دوةل أخرى من ادلول األعضاءموثوق سـو

يط بكة إال بواسطة و رس عىل ا سق  نف يف  سـوال ميكن إاتحة ا شـ ي ن لملص هذا الغرض من أجل موثوق  م لشأ  من
بوعات شخص العاجز عن قراءة ا يث يقمي ا ملطادلوةل العضو  ل  .ح
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 املاكفأة

ياغة .28 يك أيضاهت اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدصفامي ييل   :ملكسـ ا

نفات جتارايلقاء ماكفأة .  11 املادة تغالل ا ملصا  سـ

يذ املادة  )أ( تنفند  ية اليت)3 ()ج(4ع توى املاكفأة الاك تحديد  ية  تعاقدة وجود آ ف، تكفل األطراف ا سـ ل ل  ممل
ياب ملاكلتدفع  ند حتديد املاكفأة . اتفاق طوعيغ حق املؤلف يف  بةعو نا سـا ، )3) (ج(4 مبوجب املادة مل
يةتتّبع تا بادئ ا ل ا ل  :مل

تجاري العاداليكحيق مل )ب( يص ا ل احلقوق ماكفأة تكون معقوةل عىل الرت نود خ تعلق اب نفات، فامي  بي  ي لللمص
يات  نف، وفق  ها ا تخدم من أ ساكن واألغراض اليت  بدل وا تضاملربطة عادة اب ملص سـ ل ل مقت جل ي

 ،)ج(11 املادة

بغي أن تراعي املاكفأة أيضا رضورة احلرص عىل أن  )ج( ية،  نا بدلان ا نويف ا يم ل نفات تكون ل ميرسة ملصا
بة يراع نا تاحة بأسعار  سـو م برص، فهيا تفاوت مىم يل األشخاص معايق ا لدا  خ

نصوص علهيا يف  )د( نفات يف ) أ(ملوللقانون الوطين أن حيدد إذا اكنت املاكفأة ا بة إىل ا ملصسقط اب سـ لنت س
ثل بر مبعض األساق،  ئات املؤهةل،لفائدة يل، أو ان  لهيبعض ا

يكون أمام األشخاص اذلين يوز )ه( يار سـو نفات عرب احلدود ا خلعون ا املاكفأة يف بدل تسجيل دفع يف ملص
رشوعة  شواغل ا ناول ا يات هذه املعاهدة و بدل تليب  ية اخلاصة ابملاكفأة يف ا ملواحد، إذا اكنت اآل ل تض ل تتل مق

يص عاملي فامي خيص  حقملاليك تربت املاكفأة معقوةل إما من أجل تر ية وإن ا شفا يث ا خ املؤلف من  ف عح ل
يص اب يا، وإما من أجل تر نفات اليت توزع عا خا مل نفات يف بدلان حمددة سـتملص َّيمملصخدام ا  وفقف ك

نفات ها ا تخدم من أ تخدمني واألغراض اليت  بدلان وا ملصا سـ سـ جلل ت  .مل

ياغة وفامي ييل .29 يةص  بدلان األفر يقاقرتاح مجموعة ا  :ل

نفات جتارايلقاء ماكفأة .  18املادة  تغالل ا ملصا  سـ

يذ املادة  )أ( تنفند  توى مل، تكفل األطراف ا)3)(ج(5ع تحديد  ية  سـتعاقدة وجود آ ل ية اليت مل فاملاكفأة الاك
ياب اتفاق طوعياكلتدفع مل ند حتديد املاكفأة . غ حق املؤلف يف  بةعو نا سـا ، )3()ج(5 مبوجب املادة مل

يةىتراع تا بادئ ا ل ا ل  :مل

تعلق اب احلقاليكحيق مل )ب( نفات، فامي  تجاري العادي  يص ا ي ماكفأة تكون معقوةل عىل الرت للمص ل لبنود خ
يات املادة نف، وفق  ها ا تخدم من أ ساكن واألغراض اليت  بدل وا تضاملربطة عادة اب ملص سـ ل ل مقت جل ) ج( ي

 أدانه،

بغي أن تراعي املاكفأة أيضا رضورة احلرص عىل أن  )ج( ية،  نا بدلان ا نويف ا يم ل نفات تكون ل ميرسة ملصا
بة يراع نا تاحة بأسعار  سـو م يلمسـتوايت  فهيا تفاوت ىم يخمدا ناءات ملسـتف ا سـتثدين من الا

يدات،  لتقيوا

نصوص علهيا يف  )د( نفات ) أ(ملوللقانون الوطين أن حيدد إذا اكنت املاكفأة ا بة إىل ا ملصسقط اب سـ لنت
ناء، شموةل ابال سـتثا  مل
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يل دفع املاكفأة يف بدل  )ه( يار يف  نفات عرب احلدود ا يكون أمام األشخاص اذلين يوزعون ا سجو خل ملص تسـ
رشوعة واحد، إذا اكنت اآل شواغل ا ناول ا يات هذه املعاهدة و بدل تليب  ملية اخلاصة ابملاكفأة يف ا ل تض ل تتل مق

يص عاملي فامي خيص ملاليك حق تربت املاكفأة معقوةل إما من أجل تر ية وإن ا شفا يث ا خ املؤلف من  ف عح ل
يص اب يا، وإما من أجل تر نفات اليت توزع عا سـا مل نفات يف بدلان حمددة، خملص تكيف وفق لابملصتخدام ا

تخدمني واألغراض  بدلان وا سـا تخداممن ملل  .سـهذا الا
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ية  لشلكاإلجراءات ا

ياغة .30 يك أيضاهت اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدصفامي ييل   :ملكسـ ا

نفات وتوزيف حال  احلق ماليكَّموجه إىل إشعار .  9املادة  يعسخ ا ملص   جتارايهان

ن ملصيف حاالت سخ ا برص مبوجب املادة ن ها من أجل معايق ا لفات وتوز بغي بذل هجود معقوةل )3)(ج(4يع ين، 
نف احملمي حبق املؤلفماكللتقدمي إشعار إىل   :يوشمل هذا اإلشعار ما ييل. ملص ا

نوان الربيدي  .1 ن حقوقه يف سخ اذلي ميارسالتصال ابلطرف ل الالزمةعلومات املولعالامس وا
نف وتوزيعه،  ملصا

سـيعة او .2 نف طب يث يوزع ا بدلان  نف، مبا يف ذكل ا ملصتخدام ا ل رشوط حملص اليت توزع لوا
نفات مبوجهبا،  ملصا

تعلقة حبق و .3 نف أو لقاء  حق املؤلف يف احلصول عىل ماكفأة ماليكممعلومات  تخدام ا ملصا سـ
تخدامهالاعرتاض عىل يس حمصورة مبا يكفي ،سـ ا تخدامات  ل عىل أساس أن الا يف سـ

برص أ يقة األمر عىل حنو معقول يف شلك مطابق لاألشخاص معايق ا تاح يف  نف  حقو أن ا م ملص
بري مي كأو مضاه إىل حد  ٍ برص منُ لكن معايق ا  .إدراكه ّ

 :اقرتاح الاحتاد األورويبصياغة وفامي ييل  .31

هايف حال ق إىل أحصاب احلَّموجه إشعار .  16املادة  نفات وتوز يعسخ ا ملص  ن

تعاقدة  ها أنه ملتكفل األطراف ا نفات وتوز يعيف حاالت سخ ا ملص يدات ن يدين من ا تقيمن أجل ا لسـ تفمل
ناءات، مبوجب املواد  بغي بذل هجود معقوةل 8 و7 و6 و5سـتثوالا يهين، جتو . احلق ماكلإىل بذكل  إشعار ل

 :يوشمل هذا اإلشعار ما ييل

نوان الربيدي و .1 نقه يف سخ  حقواذلي ميارسالتصال ابلطرف الالزمة لعلومات امللعالامس وا
نف وتوزيعه،  ملصا

نف  .2 يث يوزع ا بدلان  نف، مبا يف ذكل ا تخدام ا ملصيعة ا ل ملص سـ حب رشوط ط اليت توزع لوا
نفات مبوجهبا  .ملصا

 :اقرتاح الاحتاد األورويبصياغة وفامي ييل  .32

نفاهتمَّموجه إشعار .  6املادة  تخدام  تعلق اب مصإىل أحصاب احلقوق فامي  سـ  ي

ها وإاتحهتا نيف حاالت سخ  نفات وتوز يعا شأن حق 8، كام حتدد ذكل املادة للجمهورملص بو  ب من معاهدة الو ي
بوعات مبوجب املادتني  رس لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا سق  ملطاملؤلف، يف  ي بغي للوسطاء 5 و4من ين، 

يات اإلاملوثوقني  بل أي مجعتقدمي إشعار يف غضون همةل معقوةل إىل أحصاب احلقوق أو إىل  ية  قدارة امجلا ع
نف تخدام  للمصا  :يوشمل هذا اإلشعار ما ييل. سـ

نوان الربيدي ومعلومات الاتصال اخلاصة ابلطرف  "1" توىل لعالامس وا نف وتوزيعهياذلي  ملصسخ ا  ن
ته للعموم  ،حوإات

نفو "2" تخدام ا ملصيعة ا سـ نفاتطب يث يوزع ا بدلان  ملص، مبا يف ذكل ا تاح حل رشوط  للجمهوري و لوا
تاح يت ال نف و ييوزع ا   مبوجهبا،ورهملجلملص
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تعلقة و "3" يس ،سـتخدامالا عىل الاعرتاض يف هحبقممعلومات  تخدامات  ل عىل أساس أن الا سـ
بوعات األشخاص يفحمصورة مبا يكفي  تعارض مع  أو أن ملطالعاجزين عن قراءة ا تخدام  يالا سـ

نف ما أو  تغالل العادي  ملصالا رشوعةهمساس مبصاحلفيه سـ  .مل ا
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ياانت  لبقواعد ا

ياغة .33 يك أيضاهت اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيدصفامي ييل   :ملكسـ ا

شأن .  10املادة  ياانت  بقاعدة ا نفاتتوافرلب  ملص ا

يح  )أ(  نفاذ إلهيا عرب اإلنرتنت وغريها من الوسائل اليت  ياانت يكون ا بو قاعدة  تتشئ الو ل ب ي  حق ملاليكتن
سري املؤلف  نفات طوعا ألغراض  يحتديد ا تعلقة ابتملص يات ا ملا  من هذه 9 املادة يفإلشعارات ملقتض

تعلقة  برص من بتوافر ملاملعاهدة، وتوفري املعلومات ا نفات يف أشاكل متكن معايق ا لنف من ا ملص ّمص
ها  .كإدرا

تو )ب( بو أن تكفل ا بغي للو برص،  نارشين واألشخاص معايق ا شاور مع ا حبعد ا ين ل ل يت يل اانت عىل لباء قاعدة ا
يارية قابةل لل نف عن غريه من بواسطة آةل قراءةمعشفرة  مصيزي لك  سجةل يف قاعدة ملص المت ملنفات ا

ياان نوعة .تلبا ساق  شورة بأ نفات ا تخدام يف ا بة لال نا شفرة  توتكون هذه ا ن ن ملص سـ سـ مل مل  .م

ياغة وفامي ييل .34 يةص  بدلان األفر يقاقرتاح مجموعة ا  :ل

شأن   17ادة امل ياانت  بقاعدة  نفاتتوافر ب  ملصا

يح  )أ( نفاذ إلهيا عرب اإلنرتنت وغريها من الوسائل اليت  ياانت يكون ا بو قاعدة  تتشئ الو ل ب ي  حق ملاليكتن
ن سري ملصاملؤلف حتديد ا تعلقة ابتيفات طوعا ألغراض  يات ا ثال  ملالا تض للمقت  من 16املادة يف  إلشعاراتم

نفات يف أشاكل متكن هذه املعاهدة، وتوفري  نف من ا تعلقة بإاتحة  ّاملعلومات ا ملص مص األشخاص مل
هااملعاقني  .ك من إدرا

نارشين  )ب( شاور مع ا لبعد ا ياانت عىل شفرة وأحصاب املصاحللت تواء قاعدة ا بو أن تكفل ا بغي للو ب،  لي ح ين
نصف عن غريه من بواسطة آةل للقراءة معيارية قابةل  ميزي لك  سجلمت نفات ا ملا ياانتملص . لبةل يف قاعدة ا

نوعة ساق  شورة بأ نفات ا تخدام يف ا بة لال نا شفرة  توتكون هذه ا ن ن ملص سـ سـ مل مل  .م

 :اقرتاح الاحتاد األورويبصياغة وفامي ييل  .35

شاء.  7املادة  رسةشـبكية  خدمة نإ نفات ا شأن ا يدوية  ملص ب  ملل

يل يضم قامئة ا شاء د شجع عىل إ لبغي لدلول األعضاء أن  ن ت رسةين ينفات ا  .ململص
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 املوثوقونالوسطاء 

 :اقرتاح الاحتاد األورويبصياغة فامي ييل  .36

تحداث  3املادة   موثوقني وسطاء سـا

يط تشجع ادلول األعضاء عىل  تحداث و سـا تسـتويف هذه ينبغي أن و. اهيأرضواحد عىل األقل يف موثوق سـ
نصوص علهيا يف املادة  رشوط ا ئات ا ملا ل يط للحصول عىل كون أهال وت" 4"1لهي  .موثوقسـصفة و
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ية  صاخلصو

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيد .37 يك أيضاهتصفامي ييل   :ملكسـ ا

ية .13املادة   ص احرتام اخلصو

تعاقدة تقوم  يذ هذه املعاهدة حبامية ملاألطراف ا ية األشخاص تنفمبوجب  برص، معايقصخصو ساواة مل عىل قدم الا
ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة22من املادة (اآلخرين مع   ).ق من اتفا

ياغة اقرتاح وفامي ييل .38 يةص  بدلان األفر يقمجموعة ا  :ل

ية. 20املادة   صاحرتام اخلصو

تعاقدة تقوم يذ هذه املعاهدة حبامية مل األطراف ا ية تنفمبوجب  يدين، ال سـامي صخصو  معايقاألشخاص ملسـتفا
ساواة مع لبرص،ا  .اآلخرينمجيع األشخاص مل عىل قدم ا
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  ابلعقودالعالقات

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيد .39 يك أيضاهتصفامي ييل   :ملكسـ ا

 العالقة ابلعقود . 7املادة 

ي4سـتثناء الوارد يف املادة تعترب أية أحاكم تعاقدية خمالفة لال  .ةغ ال

ياغة اقرتاح وفامي ييل .40 يةص  بدلان األفر يقمجموعة ا  :ل

  العالقة ابلعقود .14املادة 

ناءات الواردة يف املادة  )أ( يدات والا يق ا نص عىل إعفاءات من  سـتثتعد أية أحاكم تعاقدية  ي ب لتقت  2تط
ية  .غال

بل د )ب( تعاقدية املربمة  بق هذه املعاهدة بأثر رجعي عىل العالقات ا قال  ل خول املعاهدة املذكورة حزي تط
نفاذ  .لا

يه يف الفقرة تاآلاثر املرتبة رسي ت )ج( شار إ بدأ ا لعىل ا مل بارا ) أ(مل نفاذ عتا  لمن اترخي دخول هذه املعاهدة حزي ا
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يا واا لنولو ج يتلتك  ةعو

ياغة اقرتاح الاحتاد األورويب .41  :صفامي ييل 

نولويج  . 8املادة   دامعتكالهنوض بإطار 

نولويج  يع تصممي وإرساء إطار  تكبغي لدلول األعضاء  تشجن بح دامع ي ية يف تكل تصحىت  يات ا نولو ملعنا ج لتك
تلكفة معقوةل بوعات  بناول األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط  .مت

ية  ادلول األعضاء .9املادة  تو عوا  ل

نفا تعلقة اب تحدايت والفرص ا شأن ا لبغي لدلول األعضاء إذاكء الوعي  مل ل ب نفات لفائدة األشخاص ين ملصذ إىل ا
تجو  نارشون و يهنم احلكومات وا بوعات يف صفوف عدد من أحصاب املصلحة ومن  نالعاجزين عن قراءة ا ل مملط ب
رسة  ساقا  يح أ نظامت اليت  بات وغري ذكل من ا تجزئة وا يع اب يا وبرامج احلاسوب وقطاع ا نولو ّا ي ن مل ت ل مب ملك تل ج تتك ل

 .طبوعاتملواألشخاص العاجزين عن قراءة ا

 

 



SCCR/22/8 

Annex 

30  

ناءات عىل تدابري  يةايةمحلاسـتثالا نولو ج ا لتك
 

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيد .42 يك أيضاهتصفامي ييل   :ملكسـ ا

ية . 6املادة  نولو تدابري ا جتفادي ا لتك  ل

ناء الوارد يف املادة  يدين من الا تعاقدة  ثتضمن األطراف ا سـتتف للمسـ يةل 4مل مت، و بق للسـ ندما  ناء  تطتع ابال ع سـتث
ند الرضورة، احلق يف تفادي تداب نف ما، وشمل ذكل،  ية عىل  نولو عتدابري امحلاية ا ي مص ج امحلاية ري لتك

ية  نولو جا تاحالتك نف  مهبدف جعل ا  .ملص

ية .43 بدلان األفر ياغة اقرتاح مجموعة ا يقوفامي ييل  ل  :ص

ية  .13املادة  تدابري ا نتفادي ا  لتقل

يدات الواردة يف املادة تضمن  ناءات وا يدين من الا تعاقدة  ياألطراف ا تقمل لسـ ثللم ناء 2سـتتف تع ابال يةل  سـتث، و مت للسـ
ند الرضورة، احلق يف تفادي تداب نف ما، وشمل ذكل،  ية عىل  بق تدابري امحلاية ا عندما  ي مص ن تط امحلاية ري لتقع

ية  تاحالتقنا نف  مهبدف جعل ا  .ملص
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مية نفات ا ليتا  ملص

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيد .44 يك أيضاهتصفامي ييل   :ملكسـ ا

مية 12املادة  نفات ا ليت ا  ملص

نفات اليت ال ميكن ترتك  )أ( تجارية  تخدامات ا بت فامي إذا اكنت بعض الا سأةل ا للمصللقانون الوطين  ل سـ ل م
ها أو ماكل احلق فهيا أو اليت ال  جيحتديد هوية مؤ ها أو ماكل احلق فهيا عىل اإلخطارات، لف لفيب مؤ

 .ماكفأةدفع تقتيض 

نفات يف احلاالت اليت ال ميكن فهيا حتديد هوية ما )ب( ية الاتفاع اب سؤو تعدى  ملصال  ن ل م  احلقوق أو يف ليكت
تداء من اترخي الاتفاع هرا، ا رشين  بون فهيا عىل اإلخطارات، مدة أربعة و ناحلاالت اليت ال  ب ع شي  .جي

ية .45 بدلان األفر ياغة اقرتاح مجموعة ا يقوفامي ييل  ل  :ص

مية 19املادة  نفات ا ليت ا  ملص

نفات اليت ال ميكن ترتك  )أ( تجارية  تخدامات ا بت فامي إذا اكنت بعض الا سأةل ا للمصللقانون الوطين  ل سـ ل م
ها أو ماكل احلق فهي يب مؤ ها أو ماكل احلق فهيا أو اليت ال  لفحتديد هوية مؤ ا عىل اإلخطارات، جيلف

 .ماكفأةدفع تقتيض 

نفات يف احلاالت ال )ب( ية الاتفاع اب سؤو تعدى  ملصال  ن ل م  احلقوق أو يف يت ال ميكن فهيا حتديد هوية ماليكت
تداء من اترخي الاتفاع هرا، ا رشين  بون فهيا عىل اإلخطارات، مدة أربعة و ناحلاالت اليت ال  ب ع شي  .جي
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ناءات أخرى سـتثيدات وا تقي
 

ية .46 بدلان األفر ياغة اقرتاح مجموعة ا يقفامي ييل  ل  :ص

بحث . 6املادة  تخدام اخلاص وا سخ ألغراض الا لا سـ  لن

بة  )أ( نا تعاقدة عىل اختاذ تدابري  سـتفق األطراف ا مل شخيص وألغراض لنسخ مت تخدام ا لنف بغرض الا سـ مص
بحث،  .من صاحب احلقترصحي دون  لا

تخدام يشمل  )ب( نف أو جزء هامسموح بهملاسـالا سخ اكمل ا ملص  ناسب ن نه دون تقدمي تعويض  م  م
 لصاحب احلق 

نف )ج(  .ومؤلفه ملصالاطالع الاكيف عىل مصدر ا

بحث. 7املادة  تعلمي وا سات ا لمؤ ل  س

شورة عىل نطاق حمدود دون  )أ( شورة أو غري  نفات  سخ  بحث العلمي  تعلمي وا نسمح ألغراض ا ن مص ن ل ل مي م ب
هامن صاحب احلق، وبغض ترصحي  نظر عن  نسقا  .ل

شار إلهيا يف الفقرة ّتعد  )ب( نفات ا ملسخ ا ملص يق املصلحة العامة ) أ(ن تخدام غري الرحبي أو هبدف  حتقلال سـ
ساس غري معقول اب رشوعة لصاحب احلقمودون   .ململصاحل ا

تعلمي عن بعد )ج( ترصحي ا لشمل هذا ا ل  .ي

تع )د( سات ا يت قانويا لفائدة مؤ نفات ا سخ  لسمح  س ن مص ن تني بحث دون قب  .صاحب احلقترصحي من للمي وا

يامث ال ميكن حتديد هوية صاحب احلق  )ه( بحث  تعلمي وا سات ا مية لفائدة مؤ نفات ا سخ ا حسمح  ل ل س ملص ن ليتي ب
شار إلهيا يف الفقرة  رشوط ا ملأو حتديد ماكنه لألغراض ووفقا   ).ب(لل

شموةل هبذه املعاهدة تفادي  )و( بحث ا تعلمي وا سات ا ملوميكن ملؤ ل ل ية س نح امحلاية ا تدابري املعدة  نا مل لتقل
 .للمصنفات

ية إذا ما ترصفوا عن  )ز( سؤو هم ا ترصفون اب يدون من هذه املعاهدة واألشخاص اذلين  تحمل ا لال  مل ي مسي ملسـتف
ية أو اكنت  نسن  تقدمهلح باب معقوةل ألن  يع أ  .وا بأهنم ترصفوا وفقا لقانون حق املؤلفسـ

بات ودور احملفوظ. 8املادة   اتملكتا

شورة عىل نطاق حمدود دون  )أ( شورة أو غري  نفات  سخ  نسمح  ن مص ن مي م من صاحب احلق بغض ترصحي ب
بات ودور احملفوظات؛ ياجات ا ية ا ها وذكل  نظر عن  تا ت ب ملكل ح لتلن  سق

شار إلهيا يف الفقرة نسخ تسـتخدم  )ب( نف ا ملا بحث العلمي واحملافظة عىل ) أ(ملص تعلمي وا ياجات ا لية ا ل ت حب لتل
سب؛الرتاث  ثقايف  حفا  ل

شار إلهيا يف الفقرة  )ج( نفات ا ملسخ ا ملص ية ) أ(تن يق املصلحة العامة وا تخدام غري الرحبي وهبدف  منلال لتسـ حتق
نف  تعارض ذكل مع الاتفاع العادي اب رشية دون أن  ملصا ن ي ساس غري معقولولب ملصاحل اب مدون 

رشوعة لصاحب احلق شاط من املوقع أو و؛ ملا يد؛لنجيوز ممارسة هذا ا  بعمن ماكن 

يت قانويا دون  )د( نفات ا سخ  بات ودور احملفوظات  نسمح  مص ن ت تني ب  ترصحي من صاحب احلق؛قللمك

ندما ال ميكن حتديد هوية صاحب احلق أو  )ه( مية  نفات ا سخ ا بات ودور احملفوظات  عسمح  ملص ن ت ليتي ب للمك
شار إلهيا يف الفقرة للحتديد ماكنه لألغراض ووفقا   ؛)ب(ملرشوط ا
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تدابري املعد )و( شموةل هبذه املعاهدة تفادي ا بات ودور احملفوظات ا لميكن  مل ية للمكت نح امحلاية ا نة  لتقمل
 للمصنفات؛

ية إذا ما ترصفوا عن  )ز( سؤو هم ا ترصفون اب يدون من هذه املعاهدة واألشخاص اذلين  تحمل ا لال  مل ي مسي ملسـتف
ية أو اكنت  نسن  تقدمهلح باب معقوةل ألن  يع أ  .فوا وفقا لقانون حق املؤلفم ترصوا بأهنسـ

 برامج احلاسوب. 9املادة 

يل  سامح بإماكية ا تعلق بربامج احلاسوب  يدات  ناءات و نص عىل ا تعاقدة عىل ا شغتفق األطراف ا ن لل ت ي ل مل لتت تق سـتث
بدال أو ادلمع بادل أو الا ستا  .ملت

باس. 11املادة   قتالا

ب )أ( نا تدابري ا تعاقدة عىل اختاذ ا سـتفق األطراف ا مل ل مل ية مبوجب حق ت نفات ا تفاع اب سامح ابال حملمة  ملص ن لل
باس ناس ألغراض الا ناول عامة ا بحت يف  تاملؤلف واليت أ ل ت قص  .م

باسات مصدر يتعني أن تذكر )ب( نف قت الا  .هوامس مؤلفملصا
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ية تا نود اإلدارية وا ما خل لب
 

ياغة اقرتاح الربازيل وإكوادور وابراغواي اذلي أيد .47 يك أيضاهتصفامي ييل   :ملكسـ ا

 مؤمتر األطراف. 17املادة 

تعاقدة )أ( مليؤسس مؤمتر األطراف بني األطراف ا هذه ويكون مؤمتر األطراف . َّ يا  ئة العامة وا لا لعل لهي
 .املعاهدة

نوات )ب( سـمتع مؤمتر األطراف يف دورات عادية مرة لك مخس  ية . جي نا متع يف دورات ا ئوجيوز هل أن  سـتث جي
 . بطلب من ربع األطراف عىل األقلإذا ما قرر ذكل أو

 .يعمتد مؤمتر األطراف نظامه ادلاخيل )ج(

 :من بني همام مؤمتر األطراف، ما ييل )د(

ها مبا يف ذكل وضع الربوتوكوالت  .1 يذ هذه املعاهدة أو تعد تعزيز  يةل  نة ا تدابري ا يلحبث ا نف لكف تملمك ب ل
يارية؛  ختالا

تدو .2 تربه رضوراي من ا لاختاذ ما قد  هاميع يق أهدافسابري لإل  . هذه املعاهدةحتق يف 

يارية. 18املادة   ختالربوتوكوالت الا

ثل يارية ألغراض هذه املعاهدة هبدف معاجلة تدابري  تعاقدة اقرتاح بروتوكوالت ا محيق لألطراف ا ت  :خمل

تداب .1 يل، أو ا بادل ا يات  تعزيز املعايري، أو  بات أو العروض  يق بني الوا لا شغ ت تض ل تسـ لن مقت ج ري ل
نفات والاتصاالت؛ نفاذ إىل ا سني ا ية،  ملصا ل تح لمي  لتنظ

نفات ورشها؛و .2 نة ا متويل دلمع ر تعاون يف جمال ا نا ملص مق  لل

نفاذ إىل املعارف والاتصاالتو .3 ساواة يف ا يق املزيد من ا لتدابري رضورية أخرى  مل  .لتحق

تحفظات. 19املادة   لا

تعاقدة اإلعالن عن يه ملجيوز ألي طرف من األطراف ا  .من املعاهدة) 3)(ج(4تنفيذ املادة عن ختل 

يذ. 20املادة   لتنفالرصد وا

نوات  بو مرة لك ثالث  سـمتس الو ي متةل هبدف متويل ّتربعات تل هات املاحنة ا تعاقدة وغريها من ا حملمن األطراف ا جل مل
يذ هذه املعاهدة  .تنفدراسة أو أكرث حول 

ياغة اقرتاح مجموعة ا .48 يةصفامي ييل  يقبدلان األفر  :ل

 مؤمتر األطراف. 22املادة 

تعاقدة )أ( هذه ويكون مؤمتر األطراف . مليؤسس مؤمتر األطراف بني األطراف ا يا  ئة العامة وا لا لعل لهي
 .املعاهدة

نوات )ب( سـمتع مؤمتر األطراف يف دورات عادية مرة لك مخس  ية . جي نا متع يف دورات ا ئوجيوز هل أن  سـتث جي
 .و بطلب من ربع األطراف عىل األقلإذا ما قرر ذكل أ

 .يعمتد مؤمتر األطراف نظامه ادلاخيل )ج(
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 :من بني همام مؤمتر األطراف، ما ييل )د(

ها مبا يف ذكل وضع الربوتوكوالت  .1 يذ هذه املعاهدة أو تعد تعزيز  يةل  نة ا تدابري ا يلحبث ا نف لكف تملمك ب ل
يارية؛  ختالا

ت .2 تربه رضوراي من ا لواختاذ ما قد  هاميع يق أهدافسدابري لإل  . هذه املعاهدةحتق يف 

يارية. 23املادة   ختالربوتوكوالت الا

ثل يارية ألغراض هذه املعاهدة هبدف معاجلة تدابري  تعاقدة اقرتاح بروتوكوالت ا محيق لألطراف ا ت  :خمل

تدا .1 يل، أو ا بادل ا يات  تعزيز املعايري، أو  بات أو العروض  يق بني الوا لا شغ ت تض ل تسـ لن مقت ج بري ل
سني ا ية،  تحا لمي نفات والاتصاالت؛لتنظ ملصنفاذ إىل ا  ل

متويأو  .2 تعاون يف جمال ا لا نفات ورشها؛ل نة ا نل دلمع ر ملص  مق

نفاذ إىل املعارف والاتصاالتأو  .3 ساواة يف ا يق املزيد من ا لتدابري أخرى رضورية  مل  .لتحق

يذ. 20املادة   لتنفالرصد وا

نوات  بو مرة لك ثالث  سـمتس الو ي متةل هبدف متويل عات ّتربتل هات املاحنة ا تعاقدة وغريها من ا حملمن األطراف ا جل مل
يذ هذه املعاهدة  .تنفدراسة أو أكرث حول 

ية تا ماألحاكم ا  خل

 أطراف املعاهدة. 25املادة 

ية )1( تا بح طرفا يف هذه املعاهدة ابلطرق ا بو أن  لجيوز ألي دوةل عضو يف الو ل تص  :ي

به إيداع  "1" يع  يعقتو  ديق؛ تصثويقةق

 .انضاممثويقة إيداع  "2"

بوواثئق تودع  )2( تصديق أو الانضامم دلى املدير العام للو يا  .ل

نفاذ. 26املادة   لدخول املعاهدة حزي ا

نفاذ  )1( بل لتدخل هذه املعاهدة حزي ا تصديق أو الانضامم من  هر من اترخي إيداع واثئق ا قبعد ثالثة أ لش
 . دولعرش

نفاذ مبوجب الفقرة طرف يف هذ غري دوةلصبح أي ت )2( له املعاهدة إابن دخوها حزي ا  هبذه ةملزم )1(ل
تارخي اذلي  هر من ا لاملعاهدة بعد ثالثة أ يأودعتش هه تكل ادلوةل ف  يقويقة تصد  .ا أو انضامهماث

تحفظات. 27املادة   لا

يه  تعاقدة اإلعالن عن  ختلجيوز ألي طرف من األطراف ا  . اهدةمن هذه املع) 3)(ج(5تنفيذ املادة عن مل

نقض. 28املادة   لا

نقض هذه املعاهدة مبوجب إخطار موجه إىل املدير العام )1( تعاقد أن  َّجيوز ألي طرف  ي  .م

نقض انفذا بعد  )2( ًبح ا ل هريص شتة أ يه املدير العام اإلخطارسـ سمل  تارخي اذلي  ف من ا ت  .يل
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يع واللغات. 29املادة  تو قا  ل

ية ابللغات )1( سخة أ صلتوقع هذه املعاهدة يف  ن يةّ با ية واإل ن اإلنلكزيية والفر سـ ية ابللغات نسـ مس، وتعد ويقة ر ث
تحدة ية األخرى لألمم ا ملالر ية( مس ية وا لصينالعرية والرو سـ نصوص)ب ترب لك ا ل و تةتع ّ ا ساوية يف لسـ مت 

ية  .حلجا

يع يف  )2( تو تاحة  قتظل هذه املعاهدة  سمرب 31جنيف إىل اترخي للم  (....).ي د

 .همامت أمني اإليداع. 30املادة 

يع علهيا )1( تو ندما يغلق ابب ا بو  هذه املعاهدة دلى املدير العام للو ية  قتودع الويقة األ لل ع ي صل  .ث

سخة مصدقة  )2( بو إرسال  نتوىل املدير العام للو ي تعاقدةعي يع ادلول ا ملن هذه املعاهدة إىل حكومات   .مج

يل  )3( بو  سجتوىل املدير العام للو ي  .ملتحدةهذه املعاهدة دلى أمانة األمم اتي

يع  )4( تني ألي تعديل عىل هذه املعاهدة إىل حكومات  تني مصد بو إرسال  مجتوىل املدير العام للو سخ ي قي ن
تعاقدة وإىل حكومة أية دوةل أخرى تطلب ذكل  .ملادلول ا

 اإلخطارات. 31املادة 

بو مبا ييل يع ادلول األعضاء يف الو بو إخطار حكومات  يتوىل املدير العام للو مج ي  :ي

ناء عىل املادة ح "1" يع  تو باالت ا  ؛29قل

ناء عىل املادة واثئق حاالت إيداع  "2" تصديق  بالانضامم أو ا  ؛25ل

نفاذ؛ "3"  لاترخي دخول هذه املعاهدة حزي ا

ناء عىل املادة  "4" تحفظ  بحاالت ا  ؛27ل

ناء عىل املادة  "5" تلمة  نقض ا بحاالت ا سـ   28ملل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


