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عن أيفل
»منظمة املعلومات اإللكرتونية للمكتبات« EIFL هي إحدى املنظمات غري الساعية إىل الربح اليت تتعاون مع 
املكتبات هبدف إتاحة املعرفة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف أفريقيا، ومنطقة آسيا 
واحمليط اهلادئ، وأوروبا، وأمريكا الالتينية. ويف ظل عاملنا الرقمي املرتبط شبكًيا بشكل كبري، نساعد األشخاص من 
خالل أنشطاتنا يف احلصول على املعلومات ويف استخدامها ألغراضهم التعليمية، واملعرفية، والبحثية، وأيًضا للتنمية 
اجملتمعية املستدامة. فنحن نعمل على بناء القدرات وندعم سبل إتاحة املعرفة على املستوى الوطين والدويل، كما 
أننا نشجع على تبادل املعرفة، ونبادر مبشروعات جتريبية لتقدمي خدمات مكتبية مبتكرة من خالل إعداد برامج عن 

»الرتخيص«، وعن »حقوق املؤلف يف املكتبات« و»اإلتاحة املفتوحة واإلبداع يف املكتبات العامة«. 

(EIFL-IP( عن برنامج حقوق المؤلف في المكتبات
إن اهلدف من برنامج حقوق املؤلف يف املكتبات )EIFL-IP( هو محاية مصاحل املكتبات وتعزيزها فيما يتعلق 
البلدان الشريكة أليفل. وتتلخص رؤيتنا يف أن يصبح املكتبيون مناصرين لوجود نظام  بقضايا حقوق املؤلف يف 
عادل حيكم حقوق املؤلف، وأن يضطلعوا بأدوار قيادية يف تعزيز إتاحة املعرفة يف العصر الرقمي؛ ولذلك أّسسنا 
شبكة من املكتبيني املتخصصني يف قضايا حقوق املؤلف يف البلدان الشريكة، وندعو إىل إدخال إصالحات على 
قوانني حقوق املؤلف على الصعيد الوطين والدويل، كما أننا نعمل على تطوير مصادر مفيدة ختتص باإلشكاليات 

املتعلقة حبقوق املؤلف. 

www.eifl.net

الترخيص
حمتوى هذا الدليل ُمرخص مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي نسب املـُصنَّف 4.0 دويّل )CC BY 4.0(، ما مل 
يُنص على غري ذلك. وُيشجع املكتبيني واجلمهور بوجه عام على استخدام هذه املواد، وتوزيعها، وترمجتها، وتعديلها، 

واالستفادة منها؛ شريطة أن يُنسب العمل أليفل بطريقة مناسبة. 

مردود اآلراء 
info@eifl.net نرحب دائًما مبا يرد إلينا من تعليقات أو آراء. يرجى مراسلتنا على



تمهيد المترجم 
إن الرتمجة الواردة يف هذا الدليل ُمستقاة من نص معاهدة مراكش املنشور باللغة العربية واملـُــــرتجم يف األصل عن اللغة 

اإلجنليزية؛ لذا فاملرتجم غري مسئول عما ورد يف هذا الدليل من مصطلحات أو تعبريات تتسق مع نص املعاهدة. 

المترجم 
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تمهيد
 WIPO )الويبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  يف  األعضاء  الدول  اعتمدت   ،2013 عام  من  يونيو  يف 
»معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات 

أخرى يف قراءة املطبوعات«.

هتدف هذه املعاهدة إىل احلّد من نقص الكتب أو ما يشري له البعض بـ »جماعة الكتب«، ففي الواقع هناك حوايل 
الصويت،  والنسق  »بريل«،  نسق  مثل  للنفاذ  قابلة  ميّسرة  أنساق  يف  دولًيا  متاحة  املنشورة  الكتب  من  فقط   %7
واملطبوعات ذات احلروف الكبرية، باإلضافة إىل نسق »ديزي«DAISY 1، أما يف دول العامل النامي، فالنسبة 
أقل من 1%، ويرجع هذا الوضع جزئًيا إىل العوائق النامجة عن قوانني حقوق املؤلف، وهي العوائق اليت تسعى هذه 

املعاهدة إىل إزالتها.  

وهلذا السبب، دعمت أيفل املفاوضات اليت جرت على مدار مخس سنواٍت يف الويبو، كما أهنا شاركت يف املؤمتر 
الدبلوماسي الذي ُعقد العتماد املعاهدة يف مراكش. وحبضور عدد من البلدان الشريكة أليفل مثل ليسوتو، وليتوانيا، 
ومنغوليا، استمعت الوفود املشاركة إىل ما ميكن أن حتققه بالفعل معاهدة الويبو لذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات 

من تغيري يف حياة كثريين. 

ومن أجل إجناز مهمة الويبو، وللوفاء بوعد تعميم حق اجلميع يف القراءة على ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات، 
تدعم أيفل التصديق على هذه املعاهدة يف البلدان الشريكة، وتدعم أيًضا النّص عليها يف القوانني الوطنية املتعلقة 

حبقوق املؤلف.

أّما معاهدة مراكش فتمثل تطورًا كبريًا يف جمال قوانني حقوق املؤلف الدولية؛ حيث أهنا أوىل املعاهدات املكرسة 
خصيًصا لوضع حد أدىن من املعايري الدولية لصاحل مستخدمّي املواد احملمية حبقوق املؤلف، كما أن هلا القدرة على 
زيادة توافر املواد يف أنساق ميّسرة وقابلة للنفاذ على املستوى الدويل، وهذه القدرة على تبادل األنساق القابلة للنفاذ 
عرب احلدود تعود بالنفع على ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات يف مجيع أحناء العامل، ويف كلٍّ من الدول املتقدمة 

والنامية.

وهذا الدليل ُمقسم إىل جزأين؛ أّما اجلزء األول، فهو عبارة عن مقدمة واضحة للمعاهدة وأحكامها الرئيسة، والدور 
الذي جيب أن تضطلع به املكتبات يف حتقيق أهدافها.2 

وأّما اجلزء الثاين، فيقدم تفسريًا عملًيا لألحكام الفنية الرئيسة اليت تتوافق مع أهداف املصلحة العامة إلتاحة املعرفة، 
كما أنه يتضمن توصيات خاصة بالتنفيذ هتدف إىل اغتنام الفرصة اليت تقدمها املعاهدة للمكتبات لزيادة توافر املواد 
املـُعدة للقراءة لذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات. ولذا يتعني على املكتبيني املشاركة يف َسّن تشريعاٍت وطنيٍة للنّص 
على املعاهدة؛ سعًيا لتحقيق أقصى درجات االستفادة املمكنة، وللوفاء هبدف املعاهدة يف إهناء »جماعة الكتب« 

بشكٍل فّعاٍل.      

 DAISY )1 نظام املعلومات الرقمي سهل الوصول )ديزي
2 راجع »دليل املستخدم ملعاهدة مراكش« ملناقشة مفّصلة عن املعاهدة:

www.librarycopyrightalliance.org/bm~doc/user-guide-marrakesh-treaty-1013final.pdf 
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     الصورة من مكتبة فريناندو غوميز مارتينيز       

و للمكتبات دوٌر رئيٌس يف جناح هذه املعاهدة لسببني أساسيني:

ذات  واملطبوعات  الصويت،  والنسق  »بريل«،  بنسق  املتاحة  لألوعية  الرئيسة  املصادر  أحد  هي  املكتبات  أواًل،   •
احلروف الكبرية، واملواد الرقمية اخلاصة باملكفوفني وضعاف البصر يف مجيع أحناء العامل3.

• ثانًيا، حيق للمؤسسات املعنية باملكفوفني، واملكتبات، وغريها من »اهليئات املعتمدة«، إرسال نسخ قابلة للنفاذ 
يف نسق ميّسر إىل البلدان األخرى. 

ويف حني أن هذا الدليل موّجه إىل املكتبات، ميكن للمؤسسات األخرى تكييفه ألغراضها؛ شريطة أن 
ينطبق عليها تعريف املعاهدة للـ »اهليئة املعتمدة«.

هذا الدليل متاح أيًضا باللغة الفرنسية، والصربية، والروسية. 

نرحب جبميع التعليقات ومردود اآلراء آملني أن جتدوا يف هذا الدليل الفائدة املرجوة. 

هذا الدليل هو نسخة ُمعادة التصميم من »دليل أيفل ملعاهدة مراكش« الذي ُنشر ألول مرة يف ديسمرب 2014، 
وميكن الرجوع إىل النص الكامل ملعاهدة مراكش يف صيغ متاحة للطباعة، وصيغ صوتية، وأخرى بصيغ »ديزي« 

www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh :و»بريل« عرب الرابط التايل

3  حتتفظ املكتبات يف مجيع البلدان بتاريخ طويل يف خدمة ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات. فاملكتبات بأنواعها املختلفة 
تضطلع بدور أساسي يف إتاحة مواد للقراءة يف أنساق قابلة للنفاذ ألغراض تعليمية، ومهنية، وترفيهية أيًضا، سواء أكانت 
مكتبات متخصصة خلدمة املكفوفني أم كانت مكتبات تقدم خدمات عامة وحترص على توفري فرص متكافئة يف احلصول 

على املعلومات جلميع زوارها دون النظر إىل أية إعاقات.   
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 مدخل إلى معاهدة مراكش
نبذة عامة . 1

تشّكل قوانني حقوق املؤلف يف معظم البلدان عائًقا قانونًيا حيول دون 
نسخ أو توزيع املصنفات القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر لذوي إعاقات يف 
قراءة املطبوعات. فعلى سبيل املثال، إذا اُتيحت نسخة من مصنف يف 
نسق قابل للنفاذ مثل نسق »بريل«، من دون تصريح صاحب احلق، قد 
القابلة  للنسخ  به  التوزيع غري املصرح  أن  النسخ، كما  انتهاًكا حلق  يُعد 
اإلتاحة  حق  أو  التوزيع  حلق  انتهاًكا  يُعد  قد  ميّسر،  نسق  يف  للنفاذ 
احلدود إىل حتمل  النسخ عرب  تبادل هذه  يؤدي  قد  للجمهور، وكذلك 

مسئولية االعتداء على احلقوق. 

املتطورة(  الدول  من  )أكثرهم  دولة   50 عن  يزيد  ما  اعتمد  ولذلك 
استثناءات على حقوق املؤلف تسمح بنسخ ُنسخ قابلة للنفاذ يف نسق 
ميّسر وتوزيعها. وعلى الرغم من ذلك، ال تسمح أكثر من 130 دولة 

من الدول األعضاء يف الويبو، حيث يعيش السواد األعظم من ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات، 
مبثل هذه االستثناءات، غري أن االستثناءات احلالية ال تسمح عادًة بشكل صريح بتبادل النسخ القابلة 

للنفاذ يف نسق ميّسر، سواء أكان باإلرسال أم باالستالم بني الدول.   

وتسعى معاهدة مراكش إلزالة هذه العوائق بطريقتني رئيستني:

إلزام الدول اليت تصدق على املعاهدة بالنّص على استثناءات يف القوانني احمللية اخلاصة حبقوق املؤلف لصاحل • 
ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات. وهذا يعين أن الدول اليت تصدق على املعاهدة جيب أن تتأكد من أن 
قوانينها تسمح للمكفوفني، واملكتبات، وغريها من املؤسسات، بإعداد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر من 
دون احلاجة لطلب تصريح من صاحب احلق )عادًة ما يكون الكاتب أو الناشر(، باإلضافة إىل السماح هلم 

بتوزيع هذه النسخ القابلة للنفاذ حملًيا. 

أكان •  سواء  الدول،  بني  األخرى  واملطبوعات  الكتب  من  ميّسر  نسق  للنفاذ يف  القابلة  النسخ  تبادل  تقنني 
باإلرسال أم باالستالم. وسيعين ذلك أن إرسال املصنفات القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر عرب احلدود الوطنية أمر 
مصرح به، مما يساعد يف جتنب تكاليف النسخ الباهظة اليت تتحملها العديد من املؤسسات يف خمتلف البلدان 
)غالًبا ما حتصل هذه املؤسسات على متويلها من األموال العامة أو يكون وضعها كوضع املؤسسات اخلريية(. 
وسيسمح هذا التقنني للمؤسسات اليت متتلك جمموعات كبرية من الكتب القابلة للنفاذ بتبادل هذه اجملموعات 
مع املكفوفني وذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات يف البلدان األقل حظًا من حيث املصادر، وأيًضا سيمّكنها 
من حتسني اخلدمات اليت تُقدم لذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات يف كل دولة بتوفري مواد خاصة بالقراءة 

بأي لغة مطلوبة.  

1
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»اهليئات املعتمدة« هي إحدى األعمدة الرئيسة يف بناء هذه املعاهدة، أّما املكتبات فهي يف قلب تلك 
اهليئات املعتمدة. وكما ورد يف التعريفات،4 يشمل مصطلح »اهليئة املعتمدة« ضمنًيا معظم املكتبات. 
ولذا، ُيصرح للمكتبات واهليئات املعتمدة األخرى االضطالع مبهام اإلنتاج والتوزيع احمللية للمواد القابلة 
للنفاذ يف نسق ميّسر، واألهم من ذلك هو أنه ُيصرح للهيئات املعتمدة بإرسال نسخ من املواد القابلة 

للنفاذ يف نسق ميّسر إىل بلدان أخرى.

2.التصديق على المعاهدة والنّص عليها في القوانين الوطنية
عقب اعتماد املعاهدة يف يونيو 2013، اُتيحت فرصة لتوقيعها أمام الدول األعضاء يف الويبو 
ملدة عام، وما يدعو للتفاؤل هو توقيع 80 دولة خالل هذا العام مبا فيهم 22 دولة من الدول 
الشركاء يف أيفل. ومبوجب القانون الدويل، يقتضي التوقيع على أي معاهدة، تقدمي دعًما سياسًيا 
من الدول املـُـوقعة، ولكن لكي تدخل املعاهدة حيز النفاذ، جيب التصديق عليها، وتصبح نافذة 
إذا ما صدقت عليها 20 دولة، ومن مث تكون ُملزمة لتلك الدول. وكانت اهلند هي أوىل الدول 
املـُصدقة على معاهدة مراكش يف 24 يونيو 2014. ويُلزم التصديق على املعاهدة أن يُنّص على 
والقوانني  املؤلف  قوانني حقوق  تعديالت على  إدخال  الوطنية عن طريق  القوانني  أحكامها يف 

األخرى ذات الصلة على سبيل املثال. 

ملتابعة الوضع احلايل للتصديقات، يُرجى زيارة املوقع التايل:

www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843.

أحكام المعاهدة الرئيسة . 2

 التعريفات: المكتبات في ظل معاهدة مراكش. أ
من الناحية العملية، يُعد تعريف »اهليئة املعتمدة« أهم ما ورد يف املعاهدة 
من أحكام بالنسبة للمكتبات، فهو حيدد املؤسسات اليت حيق هلا إعداد 
نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر وتوزيعها وما هي شروط ذلك. وكما ورد 
يف املادة 2)ج(، يُقصد باهليئة املعتمدة »اهليئة اليت تعتمدها أو تعرتف 
القراءة  أو  التدريب  أو  التعليم  جماالت  يف  خدمات  لتوفري  احلكومة  هبا 
التكّيفية أو النفاذ إىل املعلومات على أساس غري رحبي لفائدة األشخاص 
املنظمات غري  أو  املؤسسات احلكومية  أيًضا  تتضّمن  املستفيدين. وهي 

الرحبية اليت تقدم اخلدمات ذاهتا إىل األشخاص املستفيدين ضمن 
4 املادة 2)ج( »اهليئة املعتمدة«: يقصد هبا اهليئة اليت تعتمدها أو تعرتف هبا احلكومة لتوفري خدمات يف جماالت التعليم 

أو التدريب أو القراءة التكّيفية أو النفاذ إىل املعلومات على أساسي غري رحبي لفائدة األشخاص املستفيدين. وهي تتضّمن 
أيًضا املؤسسات احلكومية أو املنظمات غري الرحبية اليت تقدم اخلدمات ذاهتا إىل األشخاص املستفيدين ضمن أنشطتها 

األساسية أو التزاماهتا املؤسسية.  

الصورة من املكتبة الليتوانية للمكفوفني
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أنشطتها األساسية أو التزاماهتا املؤسسية«.5

وهكذا، سواٌء أكانت مؤسسات متخصصة يف تقدمي خدمات إىل املكفوفني، مثل مكتبات الكتب الناطقة، أم 
كانت مكتبات تقدم خدمات عامة مثل املكتبات األكادميية أو املكتبات العامة اليت توفر اخلدمات ذاهتا إىل مجيع 

مستخدميها بغض النظر عن أية إعاقات، ميكن تصنيفها مبثابة هيئة معتمدة.    

وباإلضافة إىل ذلك، تضع املكتبات أو اهليئات املعتمدة األخرى »ممارسات خاصة هبا وتّتبعها«؛6 للتأكد من أن 
من حيصلوا على اخلدمات هم األشخاص املستفيدون احلقيقيون، ولَقصر توزيع النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر 
على األشخاص املستفيدين أو اهليئات املعتمدة، وأيًضا لردع أعمال َنسخ النسخ غري املصرح هبا وتوزيعها، ومواصلة 

إيالء قدٍر كاٍف من العناية للنسخ القابلة للنفاذ واالحتفاظ بسجالت التصرف فيها.

وبذلك، فإن أي مكتبة أو مؤسسة تنطبق عليها املعايري العامة املنصوص عليها يف املادة 2)ج( تكون مؤهلًة بوصفها 
هيئة معتمدة. وحىت تتأكد اهليئات املعتمدة من أن النسخ القابلة للنفاذ ُتستخدم ألغراض حسنة، تضع هذه اهليئات 
املمارسات »اخلاصة هبا« يف هذا الشأن. ومن اجلدير بالذكر أيًضا أن املعاهدة ال تُلزمها القواعد اليت تضعها هلا 

احلكومات أو تلتزم بأية عمليات إقرار أو آليات.  

الحظ أن تعريف اهليئات املعتمدة يشمل أيًضا اهليئات اهلادفة للربح اليت تستخدم األموال العامة لتوفر خدمات على 
أساس غري رحبي إىل ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات. 

ب. تعريفات أخرى مهمة 

الشخص المستفيد 
يرد يف املعاهدة تعريًفا عاًما »للشخص املستفيد«7- وهو 

الشخص الذي هتدف هذه املعاهدة لفائدته. وهناك ثالث 
جمموعات من املستفيدين: 

1. املكفوفني،

املطبوعات،  قراءة  عن  متنعهم  بصرية  إعاقة  لديهم  من   .2
الذي  القراءة،  ُعسر  مثل  اإلدراك،  عن  عجز  لديهم  ومن 

ُيصّعب تعلم القراءة، والكتابة، واهلجاء الصحيح،

3. من لديهم إعاقة جسدية متنعهم عن اإلمساك بالكتب أو قَلب صفحاهتا.     

 5 التعقيبة 2 بيان متفق عليه بشأن املادة 2)ج( توضح أن املقصود بعبارة »اهليئات املعرتف هبا من قبل احلكومة« هو أنه 

جيوز أن تضّم اهليئات املستفيدة من الدعم املايل من احلكومة بغية تقدمي خدمات لألشخاص املستفيدين.          
 6 املادة 2)ج( تعاريف 

 7 املادة 3 األشخاص املستفيدون 

الصورة من املكتبة الليتوانية للمكفوفني

ُمشغل نصوص ديزي DAISY وأحد الكتب املسموعة من نفس 
MACE النسق يف مكتبة مدينة هلسنكي الصورة من
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تؤكد املادة 12)2( إحدى النقاط املهمة وهي أن املعاهدة ال حَتول دون اعتماد استثناءات على حقوق املؤلف 
لفائدة ذوي إعاقات أخرى رغم أهنا موّجهة إىل ذوي إعاقات يف قراءة املطبوعات. 

 أنواع المصنفات:  
تنطبق هذه املعاهدة على املصنفات األدبية والفنية املنشورة يف هيئة نصوص أو رموز أو صور بيانية، مبا يف ذلك 
الصيغ الصوتية مثل الكتب املسموعة،8، 9 ولكن من املالحظ أن املصنفات السمعية والبصرية، مثل األفالم، ال تندرج 
حتت تعريف املصنفات الوارد هنا، مع أن املصنفات النصّية املتضّمنة يف املصنفات السمعية والبصرية مثل أقراص 

الفيديو الرقمية التعليمية متعددة الوسائط، قد تندرج حتت هذا التعريف. 

النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميّسر:
تُعّرف املادة 2)ب( »النسخة القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر« على أهنا نسخة من عمل يف نسق يسمح للشخص 

املستفيد »بالنفاذ بسالسة ويسر كشخص بدون إعاقة بصرية أو إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات«.   

ت. االلتزامات العامة لالتفاقية المتعلقة بالقوانين الوطنية، وتبادل المصنفات عبر الحدود، 
والتدابير التكنولوجية

تتضمن املواد 4 وحىت 7 األساس اجلوهري هلذه املعاهدة.    

النّص على تقييدات واستثناءات في القوانين الوطنية

االستثناءات اإللزامية
تقضي املادة 4)أ( بنّص البلدان على استثناءات على حق النسخ، والتوزيع، واإلتاحة للجمهور، يف قوانينها الوطنية 
»لتسهيل توافر املصنفات يف ُنسخ قابلة للنفاذ يف أنساق ميّسرة، لفائدة األشخاص املستفيدين«. وسيقضي هذا 
التقييد أو االستثناء بإدخال التغيريات الالزمة لتحويل مصنف آلخر قابل للنفاذ يف النسق البديل، كما ميكن أن 

تنّص الدول على استثناءات على حق األداء العلين مثل القراءة الشعرية أو املسرحية العلنية.

وتتمتع الدول بقدر كبري من املرونة يف اختيار الطرق اليت ميكن أن تفي هبا بااللتزامات الواردة يف مادة 4)أ(. وكما 
هو منصوص عليه يف املادة 4)2( أن إحدى الطرق اليت حيق مبوجبها للهيئة املعتمدة إعداد نسخة قابلة للنفاذ يف 
نسق ميسر أو احلصول عليها من هيئة معتمدة أخرى، وتوفري تلك النسخ مباشرة لألشخاص املستفيدين بأيّة وسيلة، 

تكون وفًقا للشروط التالية: 

• أن يكون للهيئة املعتمدة نفاذ قانوين إىل املصنف، 

8  التعقيبة 1 بيان متفق عليه بشأن املادة 2)أ( 
9  يف بعض البلدان، ال حتمي حقوق املؤلف الكتب املسموعة وغريها من التسجيالت الصوتية، وإمنا حتميها احلقوق 
اجملاورة. وتوضح التعقيبة 13 بيان متفق عليه بشأن املادة 10)2(، أن املعاهدة تنّص على اعتماد استثناءات للحقوق 

اجملاورة وكذلك حلقوق املؤلف يف البلدان اليت توفر احلماية للتسجيالت الصوتية مبوجب احلقوق اجملاورة. 
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• وال تطرأ تغيريات أخرى على املصنف غري تلك الالزمة جلعله قاباًل للنفاذ، 

• وأن يُتاح استخدام هذه النسخ حصرًا لألشخاص املستفيدين، 

 10. • ويكون ذلك النشاط منجزًا على أساس غري رحبيٍّ

وإضافة ملا سبق ذكره، ُيسمح للشخص املستفيد أو ملن يتصرف بامسه مثل أحد أفراد عائلته أو أحد املكتبيني، 
بإعداد نسخة قابلة للنفاذ يف نسٍق ميّسٍر الستخدام الشخص املستفيد. 

وبدياًل عن ذلك، تنص املادة 4)3( على أنه ميكن للدول أن تفي بأحكام املادة 4)1( إذا نّصت على قيود أو 
استثناءات أخرى يف القوانني الوطنية اخلاصة حبقوق املؤلف.  

القيود االختيارية: التوافر التجاري والمقابل المادي
تقع املادتان 4)4( و4)5( ضمن األحكام االختيارية اللتني إذا ما نّصت عليهما القوانني الوطنية، ميكن هلما أْن 

يقيدا احلريات املسموح هبا مبوجب هذه املعاهدة.

وتسمح املادة 4)4( للدولة بقصر االستثناءات11 على املصنفات غري املتاحة يف األسواق التجارية وفق شروط معقولة 
لألشخاص املستفيدين من هذه السوق. 

ويعين ذلك أنه جيب على أي مكتبة أن تتحقق أواًل ما إذا كان هذا املصنف متوفر جتاريًا يف نسق قابل للنفاذ قبل 
أن تـُْقدم على إعداد نسخة مثيلة له. 

لألشخاص  معقولة  وبتكلفة  معنٍي  نسٍق  متوفر يف  املصنف  إذا كان  ما  مؤكدة  بصورة  التحقق  يتعذر  قد  أنه  ومبا 
املستفيدين أم ال، خاصًة إذا كان ذلك عرب احلدود، سُيصبح العمل هبذا االستثناء غري ممكٍن تقريًبا، وسينتج عنه 
تأخري يف إعداد النسخ القابلة للنفاذ، غري أنَّ كثريًا من املكتبات ليس لديها ما يكفي من العاملني أو املصادر لتتمكن 
من إجراء مثل هذه التحقيقات لكل حالة بصورة منفردة. وقد يعين مستوى اخلطر-وهو تقييم ملدى أرجحية املؤسسة 
اليت يقاضيها صاحب حقوق املؤلف يف حالة إعدادها نسخة قابلة للنفاذ يف نسٍق ميّسٍر ملصنٍف متاٍح جتاريًا-أن 
تتخلى املكتبة عن تقدمي تلك اخلدمة مطلًقا،12 وبكل تأكيد، ميكن للمكتبة أن تقتين إحدى هذه النسخ القابلة 

للنفاذ يف نسٍق ميّسٍر، إذا كانت متاحة جتاريًا، يف حال قررت ذلك. 

  10 ملحوظة: ال مَينع األساس غري الرحبي فرض رسوم على أساس اسرتداد تكاليف اخلدمات املــُقدمة.
11 موضح أعاله يف املواد 4)1(، و4)2(، و4)3( 

12  عارض االحتاد العاملي للمكفوفني خالل املفاوضات اشرتاط التحقق من توافر املصنفات جتاريًا:   
http://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/WIPO-Treaty-Commercial-Availability.aspx 

وجاء يف نص املعاهدة النهائي الذي اُعتمد أن التوافر التجاري من األحكام االختيارية.  
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وتنّص املادة 4)5( على اخليار اخلاص بإخضاع االستثناءات للمقابل املادي؛ وهو حصول صاحب احلقوق على 
حصٍة من األموال )بالنسبة للمصنفات املطبوعة واملتاحة ضمن جمموعات املكتبات يكون عادة صاحب احلقوق هو 
الناشر(، وبعبارة أخرى، ميكن للدولة أن تعتمد رخصة تشريعية بداًل من استثناء مطلق. وباملثل، سيكون هلذا احلكم، 
مثل املادة 4)4( اليت نُوقشت أعاله، أثرًا سلبًيا على إعداد النسخ القابلة للنفاذ، وخاصًة على املكتبات املوجودة يف 
البلدان ذات الدخل املنخفض اليت ختصص ميزانية حمدودة للغاية للكتب. ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن هذا املصنف 
جيب أن تكون قد اقتنته جهة ما بالفعل، وأن النسخة القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر أُعدت خصيًصا إلتاحة الوصول 

 . املتكافئ إىل املصنف، وأن يكون االضطالع هبذا النشاط على أساٍس غري رحبيٍّ

هتتم املادتان 4)4( و4)5( بعدد قليل من البلدان اليت تنّص قوانينها الوطنية بالفعل على مثل هذه األحكام. وألجل 
توفري أقصى قدر ممكن من املواد القابلة للنفاذ لذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات من مستخدمي املكتبات، ال 
ينبغي أن تُتخذ هذه البلدان منوذًجا لبلدان أخرى، خاصة البلدان ذات الدخل املنخفض. ومبا أن املقابل املادي 
للمصنف األصلي قد ُدفع بالفعل، جيب جتنب دفع أي مقابل مادي مرة أخرى. ولألسباب املذكورة، جيب على 

املكتبات معارضة النّص على هذه األحكام االختيارية يف القوانني الوطنية.

تبادل ُنسخ قابلة للنفاذ في نسق ميّسر عبر الحدود: التصدير 

تنّص املادة 5)1( على أن الدولة جيب أن تسمح للهيئات املعتمدة بإرسال )تصدير( نسخ قابلة للنفاذ يف نسق 
ميّسر سبق إعدادها مبوجب أحد االستثناءات، إىل إحدى اهليئات املعتمدة يف دولة أخرى أو مباشرًة إىل الشخص 
املستفيد يف دولة أخرى. وكما هي احلال مع املادة 4، توفر املادة 5 املرونة الكافية للبلدان يف طريقة النّص على 

هذا االلتزام.  

    EMMANUEL BERROD   تصوير: إميانويل بّرود © ويبو 2013.  أثناء مفاوضات معاهدة مراكش. 
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وتأيت إحدى طرق االلتزام باملادة 5)1( يف نص املادة 5)2( اليت تنّص على أنه جيب أن تسمح قوانني حقوق املؤلف 
احمللية اخلاصة بالدولة املــُرِسَلة للهيئات املعتمدة بتوزيع النسخ القابلة للنفاذ يف نسٍق ميّسٍر لشخٍص مستفيٍد أو هليئٍة 
معتمدٍة يف بلٍد آخر، على أن تستوىف تلك اهليئة املعتمدة شرط النّية احلسنة )وهو ما يعين أن اهليئة املعتمدة ال تعلم 
أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أّن النسخة القابلة للنفاذ املـُعدة يف نسق ميّسر سُتستخدم لفائدة أشخاص 
غري األشخاص املستفيدين(. وقد تُقرر اهليئة املعتمدة ما إذا كانت ستطبق »تدابري أخرى«، باإلضافة إىل تلك اليت 

تطبقها على املستوى احمللي؛ كي تتأكد من أحقية الشخص املستفيد الذي تقدم له اخلدمة يف الدولة األخرى.13

تبادل ُنسخ قابلة للنفاذ في نسق ميّسر عبر الحدود: االستيراد  

تُعد املادة 6 مبثابة الدَّفَّة األخرى للمادة 5. فكما تُلزم املادة 5 البلدان بالسماح للهيئات املعتمدة14 بإرسال النسخ 
القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر هليئات معتمدة أو ألشخاص مستفيدين يف بلدان أخرى، تُلزم املادة 6 الدول بالسماح 
للهيئات املعتمدة أو لألشخاص املستفيدين بتلقي )استرياد( النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر من البلدان األخرى.   

واألهم من ذلك أن املادة 6 تنّص على أن هذا االلتزام باالسترياد ال يسري إال على القدر الذي ُيسمح به مبوجب 
قانون الدولة احمللي للهيئة املعتمدة أو للشخص املستفيد بإعداد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر. وبناًء عليه، إذا 
كان القانون الوطين للبالد يسمح للهيئات املعتمدة، وليس لألشخاص املستفيدين، بإعداد نسخ قابلة للنفاذ يف 
نسق ميّسر، سيتوجب فقط على هذه الدولة بالسماح للهيئات املعتمدة باسترياد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر. 
وللتأكد من أنه حيق هليئة معتمدة يف إحدى الدول تزويد شخٍص مستفيٍد يف دولٍة أخرى مباشرًة بنسٍخ قابلٍة للنفاذ، 
جيب أن يُنصَّ يف قانون الدولة األخرى املختص حبقوق املؤلف على استثناء ُيسمح مبوجبه لألشخاص املستفيدين 

)وليس فقط للهيئات املعتمدة( بإعداد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر.15

االلتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية              

تنّص املادة 7 على أن تدابري احلماية التكنولوجية، مثل التحكم يف النسخ أو يف النفاذ، ال ميكن أن متنع شخًصا 
مستفيًدا من التمتع باالستثناءات املنصوص عليها يف املعاهدة، حىت وإن كانت الدولة حتظر عمليات التحايل على 
تدابري احلماية التكنولوجية يف تشريعاهتا العامة اخلاصة حبقوق املؤلف. وهكذا، جيب أن تعتمد الدول يف مثل هذه 
احلاالت آليات، مثل النّص على استثناء على حظر التحايل، هبدف السماح للهيئة املعتمدة على سبيل املثال بإعداد 
نسخة قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر، وقد تفي آليات أخرى مبا تنّص عليه املادة 7، مثل مطالبة صاحب احلق بتقدمي 

خمرج من العائق الرقمي للهيئة املعتمدة.       

ث. مبادئ عامة بشأن التنفيذ على المستوى الوطني 

تُعرب املادتان 10 و11 عن املبادئ العامة بشأن التنفيذ على املستوى الوطين.  

فتؤكد املادة 10 »مبادئ عامة بشأن التنفيذ« على ما تتمتع به البلدان من مرونة فيما يتعلق بتنفيذ املعاهدة، بينما 
تشدد املادة 11 »التزامات عامة بشأن التقييدات واالستثناءات« على أن هذه املرونة تُقيدها التزامات املعاهدة 

13 التعقيبة 7 بيان متفق عليه بشأن املادة 5)2(
14 ملحوظة: حيق للهيئات املعتمدة إرسال نسخ قابلة للنفاذ لدول أخرى. 

15 ملحوظة: تتمتع الدول حبرية التصرف يف فرض قيود على ما تتسلمه من نصوص، كما هو منصوص يف مادة 4)4( 
اخلاصة بشرط التوافر التجاري و/أو املادة 4)5( اخلاصة بشرط املقابل املادي. انظر التعقيبة 10 من »معاهدة مراكش«.
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القائمة وخاصة ما يُعرف بـ»معيار اخلطوات الثالث«.16 ويتضح من ذلك أن املعاهدة تضع حًدا أدىن من املعايري 
اخلاصة باالستثناءات يف سياق معيار اخلطوات الثالث.     

ونظًرا ألن بعض الدول ليست ُملَزمة مبعيار اخلطوات الثالث فيما يتعلق باالستثناءات الواردة على بعض أو كل 
احلقوق لعدم عضويتها سواًء يف »اتفاقية برن«، أو »معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف«، أو »اتفاق جوانب حقوق 
17، أرادت بعض الدول املتقدمة التأكد من أن تلك 

 TRIPS »)امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس
الدول مل تسئ استخدام األحكام املنصوص عليها يف املعاهدة بطريقٍة أو بأخرى يف املعامالت اليت تتم عرب احلدود.  

وتنص املادة 5)4( على ضمانات تُفيد بأن البلد املتلقي غري الـُملَزم مبعيار اخلطوات الثالث سيكون عليه التأكد من 
أن اهليئة املعتمدة لن تُعيد تصدير النسخة القابلة للنفاذ لبلد آخر، أو أن إعداد النسخة القابلة للنفاذ خيضع ملعيار 

اخلطوات الثالث قبل إرساهلا للبلد املتلقي.18  

ج.  األحكام األخرى: احترام الخصوصية والتعاون على تبادل المصنفات عبر الحدود

خلصوصية  متساوية  محاية  »على  احلرص  البلدان  على كل  يتعني  أنه  على  اخلصوصية«  »احرتام   8 املادة  تنّص 
إميانًا شديًدا حبماية خصوصية كل من يستخدم خدماهتا،  األشخاص املستفيدين مع غريهم«. وتؤمن املكتبات 
ويتضمن ذلك حق القراءة الـُمتخفية. وختضع املكتبات يف العديد من البلدان لقوانني محاية البيانات. ولذا، جيب 
الـُمتبعة يف توزيع األنساق القابلة  أال يتعارض تطبيق املعاهدة مع خصوصية األشخاص املستفيدين مثل اآلليات 

للنفاذ وامليّسرة. 

وتشتمل املادة 9 »التعاون لتيسري التبادل عرب احلدود« على أحكام ُوضعت لتيسري عمليات التبادل عرب احلدود 
مثل التشارك الطوعي للمعلومات ملساعدة اهليئات املعتمدة على التعارف فيما بينها. ومبوجب املادة 9)2(، تلتزم 
البلدان مبساعدة هيئاهتا املعتمدة يف إتاحة املعلومات املتعلقة مبمارساهتا اخلاصة بالنسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر، 
ورغم ذلك، اهليئات املعتمدة ليست ُملزمة باإلفصاح عن هذه املعلومات،19 وقد تكون هذه املساعدة يف هيئة موقع 

إلكرتوين ُتطلقه الدولة أو بتوفري متويل إضايف للهيئات املعتمدة.

16 املادة 9)2( من »اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية«: ختتص تشريعات دول االحتاد حبق السماح بعمل نسخ 
من هذه املصنفات يف بعض احلاالت اخلاصة بشرط أال يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع االستغالل العادي للمصنف وأال 

يسبب ضررًا بغري مربر للمصاحل املشروعة للمؤلف.  
17 مُتنح البلدان األقل مناًء من أعضاء منظمة التجارة العاملية إعفاًء من االلتزام باتفاق تريبس حىت يوليو 2021.  

   https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ldc_e.htm
18 للمزيد من التفاصيل، اطَّلع على دليل املستخدم ملعاهدة مراكش، 

http://www.librarycopyrightalliance.org/storage/documents/user-guide-marrakesh-treaty-  
     1013final.pdf

19 تنّص التعقيبة 12 »بيان متفق عليه بشأن املادة 9« على أنه »من املفهوم أنه ال يرتّتب على املادة 9 أي واجب على 
اهليئة املعتمدة بالتسجيل وال أي شرط مسبق على اهليئات املعتمدة ملباشرة أية أنشطة مبوجب هذه املعاهدة؛ ولكنها تنّص 

على إمكانية تشاُرك املعلومات من أجل تسهيل تبادل النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر عرب احلدود«. 
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4. الخطوات التالية:

قراءة  اإلعاقات يف  لذوي  للنفاذ  قابلة  أنساق  املتاحة يف  النسخ  توافر  زيادة  على  بالقدرة  مراكش  معاهدة  تتمتع 
املطبوعات بشكل كبري. وللوصول هبذه القدرة إىل أقصى درجة، يتعني على املكتبات وغريها من املؤسسات اليت 

ختدم ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات أن تشجع حكوماهتا على 
التصديق على املعاهدة، ومن بعد ذلك، حّث هذه احلكومات على 
اختاذ اخلطوات الالزمة للنّص على املعاهدة يف القوانني احمللية. وألن 
املعاهدة توفر للبلدان خيارات مهمة حول كيفية تطبيقها، جيب على 
بالطريقة  املعاهدة  تطبيق  دعم  األخرى  املعتمدة  واهليئات  املكتبات 
الـُمثلى اليت ختدم هبا مصاحل ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات.20 
وتوصيات حول كيفية  مقرتحات  الدليل  هذا  من  الثاين  اجلزء  يقدم 

حتقيق ذلك.         

وتدعم مؤسسة أيفل بالتعاون مع االحتاد العاملي للمكفوفني املكتبات 
املعاهدة،  هذه  على  التصديق  إىل  دعوهتا  يف  الشريكة  البلدان  يف 
جمموعة  تقدمي  املكتبات  تستطيع  احمللية،  القوانني  يف  عليها  وبالنّص 
اخلدمات املسموح هبا مبوجبها مثل إعداد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق 
ميّسر وتوزيعها لذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات. وهكذا، تكون 

املكتبات قد اضطلعت بدورها يف إهناء جماعة الكتب.  

 

20 انظر أحد التشريعات النموذجية للتطبيق
http://infojustice.org/wp-content/uploads/201309//MODEL-STATUTE-FOR-
MARRAKESH-IMPLEMENTATION.pdf

ENDING THE BOOK FAMINE 

Project Manager: Awa Diouf Cissé  <cisseawa@yahoo.fr>

THE GOAL OF THE MARRAKESH TREATY IS 
TO HELP END THE BOOK FAMINE – THE FACT 
THAT ONLY 7% OF PUBLISHED BOOKS ARE 
MADE AVAILABLE GLOBALLY IN 
ACCESSIBLE FORMATS. IN THE DEVELOPING 
WORLD, WHERE MOST BLIND AND VISUALLY 
IMPAIRED PEOPLE LIVE, THE FIGURE IS LESS 
THAN 1%*
*This situation is caused in the first instance by barriers created by 
copyright law, barriers that the Marrakesh Treaty seeks to remove.

Senegal signs the Marrakesh Treaty following its adoption on 28 June 2013 © WIPO 
2013. Photo: Emmanuel Berrod.

OBJECTIVES RESULTS SO FAR

COBESS to lead the campaign for ratification of the 
Marrakesh Treaty in Senegal in partnership with Amitiés 
des Aveugles du Sénégal (AAS), and Sightsavers West 
African Regional Office, Senegal

Ensure that libraries play a key role in the development of 
implementing national copyright legislation

Organize an advocacy campaign with partners to achieve 
the most favourable result for persons with print 
disabilities

Meet policy-makers and government officials 
(primary target group), translate advocacy materials, 
obtain library-friendly legal advice, raise awareness in mass 
media and social media

Partner meeting held to plan activities and promotion

Information meetings held with high level officials at the 
Senegalese Copyright Office (DG), Ministry of Culture & 
Communications to discuss the treaty implementation 
process

Selection of an opinion leader e.g. Pape Niang, a blind 
jazzman or musician Youssou Ndour to support 
communication and advocacy efforts

Expected outcomes: ratification of the Marrakesh Treaty 
is on the agenda of key Ministries and policy-makers. 
The library community is following the process and 
timetable for ratification 

Local copyright experts have knowledge of the Treaty’s 
major provisions, and the interpretation that best supports 
public interest goals of access to knowledge

WWW.EIFL.NET

IN SENEGAL 

This project is supported by a grant from EIFL-IP. It runs from August – December 2014.
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التوصيات الخاصة بتنفيذ معاهدة مراكش على النطاق الوطني  2

لويس فيارويل فيالون21

يف املقام األول، تستهدف هذه اجملموعة من التوصيات اخلاصة بتنفيذ معاهدة مراكش املكتبيني يف البلدان الشريكة 
أليفل، الذين يدعون حكوماهتم للتصديق على املعاهدة، كما ميكن أن يستخدمها أيًضا صانعو السياسات بوصفها 
أداة عند النّص على املعاهدة يف القوانني الوطنية. تقدم هذه التوصيات تفسريات تطبيقية لألحكام الرئيسة اخلاصة 
بالنواحي الفنية للمعاهدة مبا يتفق مع األهداف الُكّلّية للمصلحة العامة من إتاحة املعرفة، وتتضمن هذه التوصيات 
توجيهات واقرتاحات هتدف إىل املساعدة على االستفادة من الفرصة اليت تقدمها املعاهدة للمكتبات لزيادة توافر 
املواد اخلاصة بالقراءة لذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات، وهذا بدوره سيحقق اهلدف من املعاهدة بفاعلية- وهو 

إهناء جماعة الكتب.   

يُفضل قراءة هذه التوصيات مبصاحبة اجلزء األول من »معاهدة مراكش: دليل أيفل للمكتبات«، ونرحب بالتعليقات 
ومردود اآلراء.   

1. المستفيدون من المعاهدة:

حتفظ »معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة«22 حق النفاذ للمكفوفني أو معاقي البصر أو ذوي 
إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات مثل الـُمعسرين قرائيًّا أو من جيدون صعوبة يف اإلمساك بالكتب. ولذا، ال تسري 

أحكام املعاهدة على ذوي أنواع أخرى من اإلعاقات.      

التوصية:

أ. جيب على البلدان أن تنّص على تقييدات واستثناءات لفائدة املكفوفني، أو ذوي إعاقات بصرية، أو ذوي إعاقات 
أخرى يف قراءة املطبوعات، حىت تفي مبا ورد من التزامات يف معاهدة مراكش. ولذلك يصبح من املهم التأكد من أن 
االستثناءات املنصوص عليها ال تسري فقط على املكفوفني أو ذوي إعاقات بصرية، ولكن أن تشمل أيًضا اإلعاقات 
األخرى اليت تعوق الوصول إىل املصنفات املطبوعة. وتيسرًيا لذلك، يوصى بذكر أمثلة من اإلعاقات األخرى يف قراءة 

املطبوعات، ولكن بصورة غري حصرية.         

لتوصيات خاصة بذوي اإلعاقات اليت تتعدى نطاق معاهدة مراكش، يُرجى االطالع على القسم التاسع أدناه. 

21 حمام، حاصل على درجة املاجستري يف القانون من اجلامعة األمريكية بواشنطن، وهو مدير مكتب إنوفرتيه 
 ،Mayor Universidad للخدمات القانونية، وأستاذ قانون امللكية الفكرية جبامعة مايور بتشيلي Innovarte

وأحد مفاوضي معاهدة مراكش، ومستشار سابق يف جمال امللكية الفكرية لوزارة الرتبية والتعليم يف تشيلي، ومستشار 
لدى معهد امللكية الفكرية يف اإلكوادور، واستشاري دويل يف جمال امللكية الفكرية. تُعرب هذه التوصيات عن آراء املؤلف 

الشخصية، وهي خاضعة للمراجعــــة، ولكنها ال تعرب بالضرورة عن وجهات نظر أصحاب العمل، أو املؤسسات، أو البلدان 
اليت ما زال أو كان يتبع هلا. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh 22. انظر أيًضا نص املعاهدة باللغة العربية 
  http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=303142
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2. أنواع المصنفات والموضوعات األخرى الخاضعة لالستثناءات أو للتقييدات 

تقضي معاهدة مراكش بضرورة سريان االستثناءات على املصنفات األدبية، والفنية، والعلمية، كما هو موضح يف 
اتفاقية برن، على أن يكون التعبري عنها »بشكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة، سواء كانت منشورة أو متاحة 
للجمهور بطريقة أخرى يف أية دعامة«،23 وهذا يعين أن الكتب النصية املطبوعة أو املتاحة رقمًيا مثل الصحف، 
واجملالت، والقصص املصورة، والكتب املسموعة، والكتب اإللكرتونية، وصفحات اإلنرتنت، والتسجيالت الصوتية، 
وما إىل ذلك، تندرج حتت هذه املصنفات، باإلضافة إىل املصنفات اليت جتمع بني النص والرسوم التوضيحية مثل 
القصص والكتب املصورة )طاملا كانت هذه املصنفات تتضمن نصوًصا أو رموزًا يف أي شكل من األشكال(.      

غري أنه من املفهوم ضمًنا أن املصنفات اليت تقع خارج نطاق تعريف »املصنف« يف معظم الواليات القانونية مثل 
العروض الفنية، أو التسجيالت الصوتية )الُفونوجرام(، أو إشارات البث، ختضع أيًضا لالستثناءات املنصوص عليها 
يف معاهدة مراكش، ما دامت هذه املصنفات جزًءا من مصنف آخر يندرج حتت التعريف الوارد يف املعاهدة أو 

تتعلق به. 

التوصية

ب. على البلدان أن تتأكد من أن التقييدات واالستثناءات الـُمنفِّذة ملعاهدة مراكش تكفل مجيع املصنفات األدبية، 
والفنية، والعلمية، اليت تكون يف هيئة نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معنية. وتيسرًيا لذلك، يوصى بذكر أمثلة من 

أنواع املصنفات، ولكن بصورة غري حصرية. 

لتوصيات عن املصنفات اليت تتعدى نطاق معاهدة مراكش، يُرجى االطالع على القسم العاشر أدناه. 

3. أنواع الحقوق المكفولة بموجب التقييدات واالستثناءات المنصوص عليها )حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة(:

ال تسري االستثناءات والتقييدات املنصوص عليها يف املعاهدة فقط على حقوق املؤلف، وإمنا أيًضا على احلقوق 
اجملاورة24 مثل حقوق فناين األداء، وحقوق منتجي التسجيالت الصوتية، وحقوق هيئات اإلذاعة. وهذا العنصر 
املهم مذكور صراحًة يف بيان متفق عليه بشأن املادة 10)2( »من املفهوم أنه عندما يكتسب مصنٌف صفة املصنف 
باملعىن املّعرف يف املادة 2)ج(، مبا يف ذلك املصنفات يف شكل مسعي، فإن التقييدات واالستثناءات املنصوص عليها 
يف هذه املعاهدة تطبَّق، مع ما يلزم من تبديل، على احلقوق اجملاورة حبسب ما يلزم إلعداد النسخة القابلة للنفاذ يف 

نسق ميّسر وتوزيعها وإتاحتها لألشخاص املستفيدين«.25

املؤلف قد حتتوي على مواد أخرى، مثل  اليت ختضع حلقوق  النّصية  املصنفات  وهذا احلكم يف غاية األمهية ألن 
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id  23

 303141#art2=
neighbouring rights وأيًضا related rights 24 يُطلق على احلقوق اجملاورة باإلجنليزية

http://cyber.law.harvard.edu/copyrightforlibrarians/Module_4:_Rights._Exceptions._and_
Limitations#Neighboring_and_.22Sui_Generis.22_Rights

25 التعقيبة 13 بيان متفق عليه بشأن املادة 10)2(
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=303143 
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تسجيالت صوتية ُمعّدة للكتب املسموعة أو للعروض الفنية، اليت ختضع يف العديد من الواليات القضائية للحقوق 
اجملاورة بداًل من حقوق املؤلف. وتعتمد األمثلة اخلاصة بأنواع احلقوق األخرى على كل بلد مبفرده، وقد تشمل 
مصنفات آلت إىل املِلك العام على سبيل املثال، اليت مُتنح حقوقًا جماورًة يف بعض الواليات القضائية حتت ظروف 

معينة.   

التوصية: 

ب. جيب على البلدان التأكد من سريان التقييدات واالستثناءات املنصوص عليها يف معاهدة مراكش على كلٍّ من 
حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة26 حسب االقتضاء، إلتاحة النفاذ إىل املصنفات األدبية، والفنية، وحتقيًقا للهدف 

املرجو من املعاهدة. 

4. االستخدامات المسموح بها للمصنفات بموجب التقييدات واالستثناءات:   

تنّص معاهدة مراكش على تقييدات واستثناءات إلزامية حمددة على احلقوق التالية: حق النسخ، وحق التوزيع، وحق 
اإلتاحة للجمهور )كما هو منصوص عليه يف معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف(، فضاًل عن حق إجراء التعديالت 
الضرورية إلعداد مصنف قابل للنفاذ يف نسق بديل مثل الوصف السمعي للصور املرتبطة بنص، لوصف لوحة فنية 

يف كتاب عن تاريخ الفن مثاًل.27

على  االستثناءات  اشتمال  إمكانية  على  أيًضا  املعاهدة  وتنص 
استخدامات أخرى الزمة إلعداد أنساق قابلة للنفاذ أو إلتاحتها، 
احلقوق  أو غريها من  الرتمجة،  أو حق  العلين،28  األداء  مثل حق 

املسموح هبا مبوجب القانون الدويل.29

التقييدات  مبوجب  هبا  املسموح  االستخدامات  زادت  وكلما 
واالستثناءات، تيّسرت مهام من يضطلعون بإعداد األنساق القابلة 
املعنيني  متكني  جوهره  يف  يعين  ما  وهو  وتوزيعها،  وامليّسرة  للنفاذ 
بإتاحة إمكانات النفاذ لذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات. وهذا 
األمر بالتحديد يف غاية األمهية؛ ألن أحد شروط استالم النسخ 
الوطنية )االسترياد( هو  للنفاذ يف نسق ميّسر عرب احلدود  القابلة 

26  من اجلدير بالذكر أن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت WPPT، واتفاقية روما، واتفاق تريبس، ينّصون 
صراحًة على أنه إذا مُسح بتقييد أو استثناء على حقوق املؤلف، فقد ُيسمح به أيًضا على احلقوق اجملاورة. فمثاًل تنص املادة 

16 من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت على أنه »)1( جيوز للطرف املتعاقد أن ينص يف تشريعه الوطين 
على تقييدات أو استثناءات للحماية املمنوحة لفناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه 
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ .»يف تشريعه الوطين حلماية حق املؤلف يف املصنفات األدبية والفنية

  text.jsp?file_id=295476
27 ملادة 4 التقييدات واالستثناءات يف القانون الوطين بشأن الُنسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر

28 املادة 4)1( )ب(
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_ )3(4 29 التعقيبة 4 بيان متفق عليه بشأن املادة

id=303143

األجبدية الليتوانية برموز بريل
الصورة من املكتبة الليتوانية للمكفوفني
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نّص قانون البلد املتلقي على السماح بإعداد هذا النسق اخلاص مبوجب أحد االستثناءات،30 وبالتايل كلما زادت 
أنواع األنساق القابلة للنفاذ وامليّسرة املسموح هبا مبوجب القوانني الوطنية، زاد التيّقن القانوين للبلد الذي يتلقى النسخ 

القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر الـُمعّدة يف بلد آخر. 

التوصية: 

ث. جيب أن تنّص القوانني الوطنية على تقييد أو استثناء على مجيع احلقوق املذكورة صراحًة يف معاهدة مراكش أو 
يف بياناهتا املتفق عليها: حق النسخ، وحق التوزيع، وحق اإلتاحة للجمهور )كما هو منصوص عليه يف املادة 8 من 
معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف(، وحق األداء العلين، وحق إجراء التعديالت الضرورية إلعداد نسق قابل للنفاذ 

وميّسر، وحق االسترياد والتصدير إذا لزم األمر، وحق الرتمجة. 

5. المكتبات بوصفها هيئات معتمدة: 

بلد  إىل  ميّسر  نسق  للنفاذ يف  القابلة  النسخ  بإرسال  املعتمدة«31  »للهيئات  فقط  ُيصرح  مراكش،  ملعاهدة  وفًقا 
آخر طرف يف هذه املعاهدة، وحيق هلذه اهليئات املعتمدة إرسال تلك النسخ هليئة معتمدة أخرى أو مباشرًة ألحد 
املستفيدين يف البلد اآلخر.32 وبالتايل تضطلع اهليئات املعتمدة بدور أساسي يف التنفيذ الفعلي لعملية التبادل الدويل 
للنسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر، باإلضافة إىل دورها الرئيس يف إعداد املصنفات القابلة للنفاذ داخل الدولة 

الواحدة وتوزيعها.   

ونظًرا ألن املكتبات هي إحدى اجلهات املوفرة للمعلومات ألشخاص مستفيدين على أساس غري رحبي، تكتسب 
املكتبات صفات »اهليئة املعتمدة«. ولتحقيق اهلدف املرجو من هذه املعاهدة، من املهم تشجيع املكتبات جبميع 
أو  وعامة،  أكادميية  مكتبات  أو  البصر،  باملكفوفني وضعاف  معنية  متخصصة  مكتبات  أكانت  سواء  أنواعها- 
مكتبات املدن والقرى الكربى املزودة مبصادر كافية، أو مكتبات اجملتمع الصغرية اليت توجد يف املناطق الريفية- على 
تقّلد مهام اهليئات املعتمدة، ومتكينها أيًضا من إتاحة املواد القابلة للنفاذ للمستخدمني من ذوي اإلعاقات يف قراءة 

املطبوعات عند احلاجة.     

وحىت ينطبق على املكتبة التعريف املنصوص عليه يف املعاهدة، جيب أن تتوىل املكتبة ذاهتا وضع املمارسات اخلاصة 
هبا وتتبعها حىت تتأكد من أن األشخاص الذين ختدمهم هم أشخاص مستفيدون، كما جيب أن تقصر توزيع النسخ 
القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر على هؤالء األشخاص، وأن تردع استخدام النسخ غري املصرح هبا، وأن تواصل إيالء 

30 املادة 6 استرياد ُنسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر
31 جيب أن تستويف أية منظمة أو مؤسسة شرطني حىت تُعد »هيئة معتمدة« هلا حق إنتاج أنساق قابلة للنفاذ، وتبادهلا 
وتوزيعها دولًيا مبوجب معاهدة مراكش؛ أما األول، فهو شرط عام يتعلق بطبيعة املؤسسة ونوع األنشطة اليت تضطلع هبا 
مثل تقدمي خدمات تعليمية، أو التدريب، أو القراءة التكييفية، أو خدمات النفاذ إىل املعلومات لألشخاص املستفيدين 

وفق السياسات الوطنية وااللتزامات القانونية، وعلى أن تضطلع هبذه األنشطة على أساس غري رحبي )انظر املادة 2)ج((؛ 
أما الشرط الثاين، فهو أن تتوىل اهليئة ذاهتا وضع املمارسات واإلجراءات اخلاصة هبا وتتبعها حىت تتأكد من عدم إساءة 

استخدام النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر )انظر املادة 2)ج((. 
32 املادة 5)1( ال ُيسمح صراحًة إال »للهيئات املعتمدة« بإرسال األنساق القابلة للنفاذ وامليّسرة إىل بلدان أخرى يف إطار 

عمل معاهدة مراكش. 
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قدر كاف من العناية يف تصرفها يف نسخ املصنفات واحتفاظها بسجالت، مع احلرص يف الوقت ذاته على احرتام 
خصوصية مستخدمي املكتبات.33 

التوصيات: 

ج. جيب أن تنّص القوانني أو اللوائح املــُنّفذة، فيما يتعلق باملكتبات بوصفها هيئات معتمدة، على ضمانات بأحقية 
املكتبات يف وضع ممارسات خاصة هبا واتّباعها عند توفريها لنسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر، وطاملا أن هذا يتم 

بنية حسنة وبصورة معقولة وفق الظروف واألوضاع احمللية. 

ح. إذا كان القانون الوطين املــُنّفذ ملعاهدة مراكش يتضمن قائمة بأنواع اهليئات اليت قد تُعد هيئات معتمدة، البد 
من التأكد من أن املكتبات اليت تقدم خدماهتا على أساس غري رحبي ضمن القائمة. 

خ. جيب إعداد املبادئ التوجيهية للحكومات أو املمارسات الفضلى اخلاصة بتوفري األنساق القابلة للنفاذ يف نسق 
ميّسر إىل األشخاص املستفيدين مبوجب بنود هذه املعاهدة، بالتشاور مع جمموعات ممثلة، مثل مجعيات املكتبات 

واحتاداهتا، واهليئات املعتمدة األخرى من منتجي األنساق القابلة للنفاذ.  

إتاحة  بأن  يقر  بند  على  الداخلية صراحًة  التنظيمية  لوائحها  أو  للمكتبات  الداخلية  القوانني  تنّص  أن  د. جيب 
املعلومات لذوي اإلعاقات هو جزء من واليتها املؤسسية )مشروط بتوافر املصادر، حيثما كان ذلك مناسًبا(. 

ذ. جيب أن تضع املكتبات إجراءات وممارسات مناسبة تقضي بإيالء العناية الكافية يف إنتاج املواد القابلة للنفاذ 
وتوزيعها يف نسق ميّسر إىل ذوي اإلعاقات. 

6. الشروط الالزمة للنّص على التقييدات واالستثناءات في القوانين الوطنية:  

قد حيق ألي شخص إعداد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر، مبا يف ذلك املستفيدين واهليئات املعتمدة، ما دامت 
هذه النسخ تُعد حصًرا الستخدام أحد هؤالء املستفيدين. ومن املفهوم أن هذا احلق َيسري على األشخاص الذين 
يتصرفون نيابًة عن أشخاص مستفيدين مثل املكتبيني، أو َمن يعتنون بغريهم، أو أحد أفراد األسرة، أو األصدقاء. 

وجيب أن تضطلع اهليئات املعتمدة أو اجلهات املسؤولة عن إنتاج األنساق القابلة للنفاذ أو إعدادها بأنشطتها على 
أساس غري رحبي.34 ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن الطبيعة غري اهلادفة للربح ال متنع اهليئة املعتمدة من فرض رسوم 
على أساس اسرتداد تكاليف اخلدمات املــُقدمة أو من تلقي متويل إلنتاج األنساق القابلة للنفاذ أو توزيعها مثاًل.35   

وال تقتصر االستثناءات على نسق حمدد، مما يعين أنه ُيسمح بإعداد أي نسق طاملا كان اهلدف منه هو التغلب 
على الصعوبات اليت تعوق إمكانات النفاذ،36 ودون إدخال تغيريات أخرى غري تلك الالزمة لتحويل مصنف إىل 

33 املادة 2)ج(
34 املادة 4)2()أ()4(

35 التعقيبة 2 بيان متفق عليه بشأن املادة 2)ج(
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=303143 

36 املادة 4)1()أ(
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آخر قابل للنفاذ وميسر.37 

األخرى  العامة  باالستثناءات  املطبوعات  قراءة  يف  اإلعاقات  ذوي  لصاحل  املوجهة  االستثناءات  بعض  خُتل  وال 
املنصوص عليها يف القوانني الوطنية38 مثل االستثناءات املوجهة لصاحل األغراض التعليمية، فضاًل عن أي أحكام 
خاصة تراعي الوضع االقتصادي للبلد أو احتياجاته االجتماعية والثقافية. وإىل جانب ذلك، جيب على اهليئات 
املعتمدة احرتام خصوصية األشخاص املستفيدين على قدم املساواة مع اآلخرين فيما يتعلق مثاًل حبماية البيانات 

الشخصية أو عادات القراءة.39 

وُيصرح للهيئات املعتمدة بإرسال نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر إما إىل هيئات معتمدة أخرى أو مباشرًة إىل 
األشخاص املستفيدين املتواجدين يف بلد آخر.40   

التوصيات: 

ر. جيب أن ُيصرح إىل مجيع األشخاص واهليئات املعتمدة بإنتاج أنساق قابلة للنفاذ وتوزيعها داخل حدود أي بلد 
الستخدام األشخاص املستفيدين حصرًا، وطبًقا للشروط املنصوص عليها يف القوانني الوطنية.

ز. بالنسبة لألنشطة القائمة على أساس غري رحبي، من املهم أال خيضع تطبيق االستثناءات الواردة عليها إىل دفع 
أكان  )سواًء  اخلصوص  وجه  على  للنفاذ  القابلة  األنساق  التجاري ألحد  التوافر  اختبار  إىل  أو  مادي،41  مقابل 

االستخدام داخل البلد املنتج أم كان لالستخدام يف بلد آخر(.42 

س. جيب أن يُوِضح القانون أو اللوائح املــُنفذة أن )1( طبيعة األنشطة غري اهلادفة للربح تسري على األشخاص أو 
اهليئات املـُتحِكمة يف إنتاج األنساق القابلة للنفاذ وتوزيعها )بداًل من مقدمي اخلدمات الذين يشكلون جزًءا من 
عملية اإلنتاج(، )2( وأنه ليس هناك مانع من حصول هذه اهليئات ذات الطبيعة التجارية على مقابٍل ماديٍّ نظري 

خدماهتا. 

التقييدات  ِحيال  املتعاقدين  تنظيم عالقاته مع  باحلرية يف  يتمتع  بلد  املعاهدة أن كل  املفهوم ضمًنا يف  ش. ومن 
واالستثناءات املوجهة لصاحل ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات، ما دام الغرض من املعاهدة سيتحقق. وألن إتاحة 
املصادر الرقمية ختضع للرتاخيص، يوصى بشدة حبماية االستثناءات مبوجب قوانني حقوق املؤلف، حبيث ال يُبِطل 

أيُّ بند من بنود هذه الرتاخيص تطبيق التقييدات واالستثناءات املنصوص عليها يف هذه املعاهدة. 

37  املادة 4)2( )أ()2(
38  املادة 12 تقييدات واستثناءات أخرى، واملادة 4)3( التقييدات واالستثناءات يف القانون الوطين بشأن الُنسخ القابلة 

للنفاذ يف نسق ميّسر
39 املادة 8 احرتام اخلصوصية

40 املادة 5)1(
41 املادة 4)5( 

42 املادة 4)4( إذا اختارت الدولة النّص على شرط التوافر التجاري، جيب عليها إيداع إخطار لدى املدير العام للويبو. 
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7. شروط تبادل الُنسخ القابلة للنفاذ في نسق ميّسر عبر الحدود:

تتمتع اهليئات املعتمدة حبٍق صريح يف توزيع النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر وإتاحتها إىل هيئة معتمدة أخرى 
أو مباشرًة إىل األشخاص املستفيدين يف بلد آخر طرف يف هذه املعاهدة،43 وختضع اهليئة املعتمدة األصلية ملبدأ 
»ُحسن النية« عند وضع شروط إرسال النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر،44 كما أنه من املهم اإلشارة هنا إىل أن 
املعاهدة تسمح للهيئات املعتمدة بوضع املمارسات اخلاصة هبا،45 فهي ال تنّص على إجراءات أو نظم معينة جيب 
اتباعها، مما يعكس عادًة الظروف االجتماعية واالقتصادية يف مجيع أحناء العامل حيث تعمل اهليئات املعتمدة ويعيش 

ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات.

وإذا كانت اهليئة املعتمدة الـُمستلمة تقع يف دولة ال تفرض االلتزام مبعيار اخلطوات الثالث من القانون الدويل،46 
جيب عليها إًذا التأكد من أن النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر ال ُتستخدم إال لفائدة أشخاص مستفيدين داخل 

البلد.47         

التوصيات: 

ص. مبا أن املعاهدة ال خُتل باالستثناءات األخرى املنصوص عليها يف القوانني الوطنية لفائدة ذوي اإلعاقات،48 
أية مواد عرب احلدود يف إطار االستثناءات األخرى- مثل االستخدام  تبادل  املستفيدون من  مُيَنَع األشخاص  لن 

الشخصي- اليت تقع يف حدود ما تسمح به القوانني الوطنية. 

ض. حىت لو اختار البلد وضع شرط التوافر غري التجاري على إعداد األنساق القابلة للنفاذ وتوزيعها،49 ال ينبغي 
أن يسري هذا الشرط على النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر املـُعدة للتبادل عرب احلدود، حيث أن هذا سيكون 

أمًرا يف غاية الصعوبة، بل من املستحيل للهيئة املعتمدة األصلية أن تتحقق منه. 

43 املادة 5)1(
44 املادة 5)2( حيث »أن تكون اهليئة املعتمدة األصلية ]...[ ال تعلم أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أّن النسخة 

عدة يف نسق ميّسر سُتستخدم لفائدة أشخاص غري األشخاص املستفيدين«.   
ُ
القابلة للنفاذ امل

45  على حنو ما نوقش يف القسم 5 من اجلزء الثاين أعاله. انظر أيًضا املادة 2)ج( من معاهدة مراكش.
46  على حنو ما نوقش يف القسم د من اجلزء األول. مبادئ عامة بشأن التنفيذ على املستوى الوطين.  

47  املادة 5)4(
48  املادة 12)2( 

49 على حنو ما نوقش يف اجلزء األول، ج. االلتزامات العامة لالتفاقية، املادة 4 التقييدات واالستثناءات يف القانون الوطين.  
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8. تدابير الحماية التكنولوجية

تقييد  أو  الوصول  التحكم يف  )TPMS( مثل  التكنولوجية  احلماية  لتدابري  القانونية  احلماية  توفر  الدولة  إذا كانت 
النسخ، ييجب عليها إًذا اختاذ اإلجراءات اليت تضمن هبا أن هذا من شأنه أال مينع األشخاص املستفيدين من التمتع 
بالتقييدات واالستثناءات املنصوص عليها يف املعاهدة. ولعل أكثر هذه اإلجراءات وضوًحا هو السماح بالتحايل 
على تدابري احلماية التكنولوجية هبدف تسهيل إعداد األنساق القابلة للنفاذ وتوزيعها،50 باإلضافة إىل توفري األدوات 
واخلدمات الالزمة لتنفيذ هذا التحايل. ولكن إذا مسح القانون فقط بالتحايل على تدابري احلماية التكنولوجية من 
دون أن يسمح باألدوات واخلدمات الالزمة للهيئات املعتمدة أو األشخاص املستفيدين لتنفيذ هذا التحايل، ستكون 

فائدة هذه القاعدة القانونية حمدودة.

التوصية: 

ط. جيب أن تسمح القوانني الوطنية، إىل جانب التحايل على تدابري احلماية التكنولوجية إلعداد األنساق القابلة 
التحايل  اليت تساعد على حتقيق هذا  أم غري جتارية،  باألدوات واخلدمات، سواًء أكانت جتارية  للنفاذ وتوزيعها، 

بالشكل املناسب.   

50 املادة 7 

الصورة من مكتبة صربيا الوطنية
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9. إجراءات حماية ال تقررها معاهدة مراكش لذوي االعاقات:

تنّص معاهدة مراكش صراحًة على أن أحكامها ال خُتل باالستثناءات األخرى املنصوص عليها يف القوانني الوطنية 
لفائدة ذوي اإلعاقات،51 وهذا يعين أن املعاهدة ال تقّيد منح أية حقوق لذوي اإلعاقات األخرى ممن حيتاجون إىل 
أنساق بديلة للحصول على املعلومات، فمثاًل يعتمد الشخص األصم على ترمجة احلوارات أو كتابة النصوص يف 
التواصل والتفاعل، ولذلك قد حتتفظ الدول باالستثناءات اليت تنّص عليها يف قوانينها الوطنية لصاحل ذوي اإلعاقات 

األخرى أو ُتضيف عليها استثناءات جديدة، حىت وإن كانت هذه الدول طرفًا يف معاهدة مراكش.     

التوصية:

ظ. ذُكر مسبًقا أن معاهدة مراكش تسمح للدول األعضاء باالحتفاظ بالتقييدات واالستثناءات اليت حتمي ذوي 
اإلعاقات األخرى وأيًضا باإلضافة إليها، وهذا خبالف التقييدات واالستثناءات اليت تقرها املعاهدة. وميُنع هؤالء 
األشخاص أيًضا من النفاذ إىل املصنفات تقريًبا بنفس درجة أي شخص سليم من اإلعاقات؛ ولذا ننصح البلدان 

باالستفادة من هذه املرونة. 

10. النفاذ إلى المصنفات غير الواردة في معاهدة مراكش: 

مل يرد يف املعاهدة ما مينع الدول األعضاء من النّص على تقييدات واستثناءات لتمكني األشخاص املستفيدين من 
النفاذ إىل املصنفات اليت ال تتطرق إليها املعاهدة؛ شريطة أن تتوافق هذه االستثناءات مع االلتزامات الدولية للبالد.52 
وباتباع هذا املبدأ، ميكن أن تنصَّ الدولة على استثناءات تشمل أنواع أخرى من املصنفات، مثل الصور القائمة 
بذاهتا اليت ال تقرتن بنص أو برسوم توضيحية، وسيكون التأثري الوحيد لذلك هو أن إنتاج هذه املصنفات وتوزيعها 

لن يستند إىل أحكام معاهدة مراكش.   

التوصية:

ع.  يوصى بإضافة مجيع املصنفات واملوضوعات احملمية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ضمن نطاق املصنفات 
واملوضوعات األخرى اليت ميكن إتاحتها يف أنساق قابلة للنفاذ، مع احلرص على التمييز بني املصنفات اليت تستفيد 

من أحكام معاهدة مراكش وتلك اليت تقع خارج نطاقها.

51 املادة 12)2( 
52 املادة 12 تقييدات واستثناءات أخرى 
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موجز توصيات أيفل الخاصة بالتنفيذ:
أ . جيب على البلدان أن تنّص على تقييدات واستثناءات لفائدة املكفوفني، أو ذوي إعاقات بصرية، أو ذوي إعاقات 
أخرى يف قراءة املطبوعات، حىت تفي مبا ورد من التزامات يف معاهدة مراكش. ولذلك يصبح من املهم التأكد من أن 
االستثناءات املنصوص عليها ال تسري فقط على املكفوفني أو ذوي إعاقات بصرية، ولكن أن تشمل أيًضا اإلعاقات 
األخرى اليت تعوق الوصول إىل املصنفات املطبوعة. وتيسرًيا لذلك، يوصى بذكر أمثلة من اإلعاقات األخرى يف قراءة 

املطبوعات، ولكن بصورة غري حصرية.         

ب . على البلدان أن تتأكد من أن التقييدات واالستثناءات الـُمنفِّذة ملعاهدة مراكش تكفل مجيع املصنفات األدبية، 
والفنية، والعلمية، اليت تكون يف هيئة نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معنية. وتيسرًيا لذلك، يوصى بذكر أمثلة من 

أنواع املصنفات، ولكن بصورة غري حصرية. 

ت . جيب على البلدان التأكد من سريان التقييدات واالستثناءات املنصوص عليها يف معاهدة مراكش على كلٍّ من 
حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  حسب االقتضاء، إلتاحة النفاذ إىل املصنفات األدبية، والفنية، وحتقيًقا للهدف 

املرجو من املعاهدة. 

ث . جيب أن تنّص القوانني الوطنية على تقييد أو استثناء على مجيع احلقوق املذكورة صراحًة يف معاهدة مراكش أو 
يف بياناهتا املتفق عليها: حق النسخ، وحق التوزيع، وحق اإلتاحة للجمهور )كما هو منصوص عليه يف املادة 8 من 
معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف(، وحق األداء العلين، وحق إجراء التعديالت الضرورية إلعداد نسق قابل للنفاذ 

وميّسر، وحق االسترياد والتصدير إذا لزم األمر، وحق الرتمجة.

ج . جيب أن تنّص القوانني أو اللوائح املــُنّفذة، فيما يتعلق باملكتبات بوصفها هيئات معتمدة، على ضمانات بأحقية 
املكتبات يف وضع ممارسات خاصة هبا واتّباعها عند توفريها لنسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميّسر، وطاملا أن هذا يتم 

بنية حسنة وبصورة معقولة وفق الظروف واألوضاع احمللية. 

ح . إذا كان القانون الوطين املــُنّفذ ملعاهدة مراكش يتضمن قائمة بأنواع اهليئات اليت قد تُعد هيئات معتمدة، البد 
من التأكد من أن املكتبات اليت تقدم خدماهتا على أساس غري رحبي ضمن القائمة. 
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خ . جيب إعداد املبادئ التوجيهية للحكومات أو املمارسات الفضلى اخلاصة بتوفري األنساق القابلة للنفاذ يف نسق 
ميّسر إىل األشخاص املستفيدين مبوجب بنود هذه املعاهدة، بالتشاور مع جمموعات ممثلة، مثل مجعيات املكتبات 

واحتاداهتا، واهليئات املعتمدة األخرى من منتجي األنساق القابلة للنفاذ.  

إتاحة  بأن  يقر  بند  على  الداخلية صراحًة  التنظيمية  لوائحها  أو  للمكتبات  الداخلية  القوانني  تنّص  أن  د . جيب 
املعلومات لذوي اإلعاقات هو جزء من واليتها املؤسسية )مشروط بتوافر املصادر، حيثما كان ذلك مناسًبا(. 

ذ . جيب أن تضع املكتبات إجراءات وممارسات مناسبة تقضي بإيالء العناية الكافية يف إنتاج املواد القابلة للنفاذ يف 
نسق ميّسر وتوزيعها إىل ذوي اإلعاقات. 

ر . جيب أن ُيصرح إىل مجيع األشخاص واهليئات املعتمدة بإنتاج أنساق قابلة للنفاذ وتوزيعها داخل حدود أي بلد 
الستخدام األشخاص املستفيدين حصرًا، وطبًقا للشروط املنصوص عليها يف القوانني الوطنية.

إىل  عليها  الواردة  االستثناءات  تطبيق  أال خيضع  املهم  من  رحبي،  غري  أساس  على  القائمة  لألنشطة  بالنسبة  ز . 
دفع مقابل مادي، أو إىل اختبار التوافر التجاري ألحد األنساق القابلة للنفاذ على وجه اخلصوص )سواًء أكان 

االستخدام داخل البلد املـُنتج أم كان لالستخدام يف بلد آخر(.

س . جيب أن يُوِضح القانون أو اللوائح املــُنفذة أن )1( طبيعة األنشطة غري اهلادفة للربح تسري على األشخاص 
أو اهليئات املـُتحِكمة يف إنتاج األنساق القابلة للنفاذ وتوزيعها )بداًل من مقدمي اخلدمات الذين يشكلون جزًءا 
من عملية اإلنتاج(، و)2( أنه ليس هناك مانع من حصول هذه اهليئات ذات الطبيعة التجارية على مقابٍل ماديٍّ 

نظري خدماهتا. 

التقييدات  ِحيال  املتعاقدين  مع  عالقاته  تنظيم  باحلرية يف  يتمتع  بلد  أن كل  املعاهدة  يف  املفهوم ضمًنا  من  ش . 
واالستثناءات املوجهة لصاحل ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات، ما دام الغرض من املعاهدة سيتحقق. وألن إتاحة 
املصادر الرقمية ختضع للرتاخيص، يوصى بشدة حبماية االستثناءات مبوجب قوانني حقوق املؤلف، حبيث ال يُبِطل 

أيُّ بند من بنود هذه الرتاخيص تطبيق التقييدات واالستثناءات املنصوص عليها يف هذه املعاهدة. 
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ص . مبا أن املعاهدة ال خُتل باالستثناءات األخرى املنصوص عليها يف القوانني الوطنية لفائدة ذوي اإلعاقات، لن مُيَنَع 
األشخاص املستفيدون من تبادل أية مواد عرب احلدود يف إطار االستثناءات األخرى- مثل االستخدام الشخصي- 

اليت تقع يف حدود ما تسمح به القوانني الوطنية. 

ض . حىت لو اختار البلد وضع شرط التوافر غري التجاري على إعداد األنساق القابلة للنفاذ وتوزيعها، ال ينبغي أن 
يسري هذا الشرط على النسخ القابلة للنفاذ يف نسق ميّسر املـُعدة للتبادل عرب احلدود، حيث أن هذا سيكون أمرًا 

يف غاية الصعوبة، بل من املستحيل للهيئة املعتمدة األصلية أن تتحقق منه. 

ط . جيب أن تسمح القوانني الوطنية، إىل جانب التحايل على تدابري احلماية التكنولوجية إلعداد األنساق القابلة 
التحايل  اليت تساعد على حتقيق هذا  أم غري جتارية،  باألدوات واخلدمات، سواًء أكانت جتارية  للنفاذ وتوزيعها، 

بالشكل املناسب.   

ظ . ذُكر مسبًقا أن معاهدة مراكش تسمح للدول األعضاء باالحتفاظ بالتقييدات واالستثناءات اليت حتمي ذوي 
اإلعاقات األخرى وأيًضا باإلضافة إليها، وهذا خبالف التقييدات واالستثناءات اليت تقرها املعاهدة. وميُنع هؤالء 
األشخاص أيًضا من النفاذ إىل املصنفات تقريًبا بنفس درجة أي شخص سليم من اإلعاقات؛ ولذا ننصح البلدان 

باالستفادة من هذه املرونة. 

املصنفات  نطاق  اجملاورة ضمن  واحلقوق  املؤلف  احملمية حبقوق  واملوضوعات  املصنفات  بإضافة مجيع  يوصى  ع . 
واملوضوعات األخرى اليت ميكن إتاحتها يف أنساق قابلة للنفاذ، مع احلرص على التمييز بني املصنفات اليت تستفيد 

من أحكام معاهدة مراكش وتلك اليت تقع خارج نطاقها.



30معاهدة مراكش: دليل أيفل للمكتبات

أثناء اعتماد الدول األعضاء في الويبو ملعاهدة مراكش 
EMMANUEL BERROD ويبو 2013.   تصوير: إميانويل برّود ©



31معاهدة مراكش: دليل أيفل للمكتبات



32معاهدة مراكش: دليل أيفل للمكتبات


