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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 72 :يونيو 7023

املؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة لتيسري نفاذ األشخاص
معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات
املنشورة

مراكش ،من  17اإىل  28يونيو 7023
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معاقي البصر
أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات

اليت اع متدها املؤمتر ادلبلومايس
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ادليباجة
اإن ا ألطراف املتعاقدة،
امليّس واملشاركة الاكمةل والفعاةل والإدماج يف اجملمتع ،املعلن عهنا يف
اإذ تذ ّكر مببادئ عدم المتيزي وتاكفؤ الفرص والنفاذ ّ
الإعالن العاملي حلقوق الإنسان واتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقات،
املرضة ابلتمنية الاكمةل ل ألشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات،
و إاذ تضع يف اعتبارها التحدايت ّ
واليت حتدّ من حريهتم يف التعبري مبا يف ذكل احلرية يف اس تقصاء املعلومات وا ألفاكر جبميع أأشاكلها واحلصول علهيا ونقلها عىل
قدم املساواة مع غريمه ،وعن طريق مجيع أأشاكل التصال اليت خيتاروهنا ،ومن متتعهم ابحلق يف التعلمي ،ومن الفرصة
لإجراء البحوث،
و إاذ تشدّ د عىل أأمهية حامية حق املؤلف ابعتبارها حافزا وماكفأأ ًة عىل الإبداعات ا ألدبية والفنية و أأمهية تعزيز الفرص أأمام لك
ا ألشخاص ،مبن فهيم ا ألشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،يك يشاركوا يف احلياة الثقافية
للمجمتع ويس متتعوا ابلفنون ويتقامسوا التقدم العلمي ومنافعه،
و إاذ تدرك العوائق اليت يواهجها ا ألشخاص ذوو اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات فامي يتعلق ابلنفاذ اإىل
املصنفات املنشورة هبدف حتقيق تاكفؤ الفرص يف اجملمتع ،واحلاجة اإىل زايدة عدد املصنفات املتاحة يف أأنساق قابةل للنفاذ
ميّسة وإاىل حتسني تداول تكل املصنفات،
و ّ
و إاذ تضع يف اعتبارها أأ ّن أأغلبية ا ألشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات تعيش يف البدلان
النامية والبدلان ا ألق ّل منوا،
تقر بأأن ّه عىل الرمغ من الفوارق يف القوانني الوطنية حلق املؤلف ،فاإنه من املمكن تقوية ا ألثر الإجيا ي لتكنولوجيا
و إاذ ّ
املعلومات والتصالت اجلديدة يف حياة ا ألشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،وذكل من
معزز عىل الصعيد ادلويل،
خالل اإطار قانوين ّ
تقر بأأن ّه عىل الرمغ من أأن العديد من ادلول ا ألعضاء وضعت يف قوانيهنا الوطنية حلق املؤلف اس تثناءات وتقييدات لفائدة
و إاذ ّ
ا ألشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،فاإن النقص مع ذكل ل يزال مس مترا يف املصنفات
ميّسة ألولئك ا ألشخاص ،وبأأ ّن اإاتحة النفاذ لهؤلء ا ألشخاص اإىل تكل املصنفات
املتاحة يف نُسخ قابةل للنفاذ يف أأنساق ّ
امليّسة عرب احلدود تطلّب بذل هجود مزدوجة،
تقتيض موارد خضمة ،و أأ ّن انعدام فرص تبادل النُسخ ّ
تقر بأأمهية دور أأحصاب احلقوق يف اإاتحة مصنفاهتم ل ألشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة
و إاذ ّ
املطبوعات ،وبأأمهية التقييدات والاس تثناءات املالةمة إلاتحة املصنفات ألولئك ا ألشخاص ،خصوصا عندما تكون السوق
عاجزة عن اإاتحة ذكل النفاذ،
تقر ابحلاجة اإىل احلفاظ عىل التوازن بني امحلاية الفعاةل حلقوق املؤلفني وبني املصلحة العامة الواسعة ،ل س امي التعلمي
و إاذ ّ
والبحث والنفاذ اإىل املعلومات ،وبأأن ذكل التوازن ل بدّ و أأن يسامه يف تيسري النفاذ يف أأوانه اإىل املصنفات بفعالية لفائدة
ا ألشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات،
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و إاذ تؤ ّكد جمدّ دا عىل الزتامات ا ألطراف املتعاقدة مبوجب املعاهدات ادلولية القاةمة بشأأن حامية حق املؤلف و أأمهية معيار
اخلطوات الثالث ومرونته فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف املادة  )7(9من اتفاقية برن محلاية
املصنفات ا ألدبية والفنية ويف صكوك دولية أأخرى،
و إاذ تذ ّكر بأأمهية توصيات جدول أأعامل التمنية ،اليت اعمتدهتا يف عام  7002امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
يتجز أأ من معل املنظمة،
واليت تريم اإىل ضامن أأن تكون اعتبارات التمنية جزءا ل ّ
تقر بأأمهية نظام حق املؤلف ادلويل وحتذوها الرغبة يف مواءمة التقييدات والاس تثناءات من أأجل تيسري نفاذ ا ألشخاص
و إاذ ّ
ذوي اإعاقات برصية أأو ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات واس تخداهمم لها،
قد اتفقت عىل ما ييل:

املادة 2
العالقة مع اتفاقيات ومعاهدات أأخرى
ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من أأية الزتامات مرتتبة عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضها جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات
أأخرى ،وليس فهيا ما خي ّل بأأية حقوق يمتتع هبا طرف متعاقد بناء عىل أأية معاهدات أأخرى.

املادة 7
تعاريف
ألغراض هذه املعاهدة:
( أأ) "املصنف" يُقصد به مصنفات أأدبية وفنية ابملعىن الوارد يف املادة  )2(7من اتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألدبية
والفنية ،بشلك نص و /أأو رمز و /أأو صور بيانية معنية ،سواء اكن منشورا أأو متاحا للجمهور بطريقة أأخرى
يف أأية دعامة.1
ميّس" ي ُقصد هبا نسخة من مصنف بأأسلوب أأو شلك بديل يتيح لشخص
(ب) "نسخة قابةل للنفاذ يف نسق ّ
مس تفيد النفاذ اإىل املصنف ،مبا يف ذكل السامح للشخص ابلنفاذ بسالسة ويّس كشخص بدون اإعاقة برصية
امليّس سوى ا ألشخاص
أأو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .ول يس تخدم النسخة القابةل للنفاذ يف النسق ّ
املس تفيدين ،وجيب أأن حترتم تكل النسخة حصانة املصنف ا ألصيل ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للتغيريات
امليّس البديل ولحتياجات ا ألشخاص املس تفيدين فامي
الالزم اإدخالها جلعل املصنف قابال للنفاذ يف النسق ّ
خيص تيسري النفاذ اإليه.
(ج) "الهيئة املعمتدة" :يقصد هبا الهيئة اليت تعمتدها أأو تعرتف هبا احلكومة لتوفري خدمات يف جمالت التعلمي أأو
التدريب أأو القراءة التكييفية أأو النفاذ اإىل املعلومات عىل أأسايس غري رحبي لفائدة ا ألشخاص املس تفيدين.

1

بيان متفق عليه بشأأن املادة  (7أأ) :ألغراض هذه املعاهدة ،من املفهوم أأن هذا التعريف يشمل املصنفات يف شلك مسعي ،مثل الكتب السمعية.
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ويه تتض ّمن أأيضا املؤسسات احلكومية أأو املنظامت غري الرحبية اليت تقدم اخلدمات ذاهتا اإىل ا ألشخاص
2
املس تفيدين مضن أأنشطهتا ا ألساس ية أأو الزتاماهتا املؤسس ية.
وتضع الهيئة املعمتدة ممارسات خاصة هبا وتتّبعها من أأجل ما ييل:
" "2اإثبات أأ ّن ا ألشخاص اذلين ختدهمم مه أأشخاص مس تفيدون،
ميّسة عىل ا ألشخاص املس تفيدين
" "7والاقتصار يف توزيع وإااتحة النسخ القابةل للنفاذ املعدّ ة يف أأنساق ّ
و /أأو الهيئات املعمتدة،
املرصح هبا،
" "3وردع أأعامل النسخ والتوزيع والإاتحة للنُسخ غري ّ
" "4ومواصةل اإيالء قدر اكف من العناية وجسالت لترصفها يف نسخ املصنفات مع احلرص يف الوقت ذاته
عىل احرتام خصوصية ا ألشخاص املس تفيدين طبقا للامدة .8

املادة 3
ا ألشخاص املس تفيدون
الشخص املس تفيد هو خشص:
( أأ) مكفوف؛
(ب) أأو ذو اإعاقة برصية أأو جعز عن الإدراك أأو القراءة ل ميكن حتسينه يك تصبح وظيفة برصه تعادل اإىل حد كبري
برص خشص بال اإعاقة أأو بال جعز من هذا القبيل ،و ّمما جيعهل غري قادر عىل قراءة املصنفات املطبوعة بقدر يضايه اإىل
3
حد كبري قدرة خشص بال اإعاقة أأو بال جعز؛
(ج) أأو غري قادر ،خبالف ذكل ،عىل مسك كتاب أأو اس تخدامه أأو عىل التحديق بعينيه أأو حتريكهام اإىل حد
يكون مقبول بوجه عام للقراءة بسبب اإعاقة جسدية،
وبرصف النظر عن أأيّة حالت جعز أأخرى.

املادة 4
التقييدات والاس تثناءات يف القانون الوطين بشأأن النُسخ القابةل للنفاذ يف نسق م ّيّس
ّ
تنص يف قوانيهنا الوطنية حلق املؤلف عىل تقييد أأو اس تثناء عىل حق النسخ
 ( .2أأ)
يتعني عىل ا ألطراف املتعاقدة أأن ّ
وحق التوزيع وحق ا إلاتحة للجمهور كام هو منصوص عليه يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،لتسهيل توافر املصنفات يف
ميّسة ،لفائدة ا ألشخاص املس تفيدين .وينبغي أأن يسمح التقييد أأو الاس تثناء املنصوص عليه يف
نُسخ قابةل للنفاذ يف أأنساق ّ
امليّس اخلاص.
القانون الوطين ابإدخال التغيريات الالزمة جلعل املصنف قابال للنفاذ يف النسق ّ
(ب) جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تنص أأيضا عىل تقييد أأو اس تثناء حلق ا ألداء العلين بغية تيسري النفاذ اإىل
املصنفات ل ألشخاص املس تفيدين.
2
بيان متفق عليه بشأأن املادة (7ج) :ألغراض هذه املعاهدة ،من املفهوم أأنه جيوز للهيئات املعرتف هبا من قبل احلكومة أأن تض ّم الهيئات املس تفيدة من
ادلمع املايل من احلكومة بغية تقدمي خدمات ،عىل أأسايس غري رحبي ،يف جمالت التعلمي أأو التدريب أأو القراءة التكييفية أأو النفاذ اإىل املعلومات لفائدة ا ألشخاص
املس تفيدين.
3
بيان متفق عليه بشأأن املادة (3ب) :ليس يف هذه الصياغة ما يد ّل عىل أأ ّن عبارة "ل ميكن حتسينه" تقتيض اس تخدام مجيع اإجراءات التشخيص
والعالجات الطبية املمكنة.
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 .7جيوز لطرف متعاقد الوفاء بأأحاكم املادة  )2(4فامي يتعلق جبميع احلقوق احملدّ دة فهيا وذكل بأأن ينص يف قانونه الوطين
حلق املؤلف عىل تقييد أأو اس تثناء يكفل ما ييل:
( أأ) السامح للهيئة املعمتدة دون ترصحي من صاحب حق املؤلف ،ابإعداد نسخة من املصنف قابةل للنفاذ يف نسق
ميّس وتوفري تكل النسخ ل ألشخاص
ميّس واحلصول من هيئة معمتدة أأخرى عىل نسخة قابةل للنفاذ يف نسق ّ
ّ
املس تفيدين بأأي ّة وس يةل ،مبا يف ذكل الإعارة غري التجارية أأو النقل الإلكرتوين بوسائل سلكية أأو لسلكية ،واختاذ أأي ّة
خطوات وس يطة لتحقيق تكل ا ألهداف عندما تُس توىف مجيع الرشوط التالية:
" "2يكون للهيئة املعمتدة اليت ترغب يف الاضطالع ابلنشاط املذكور نفاذ قانوين اإىل ذكل املصنف أأو اإىل
نسخة من ذكل املصنف؛
ميّس ،حبيث تتضمن مجيع الوسائل الالزمة
" "7ويكون املصنف قد ِّّ
حول اإىل نسخة قابةل للنفاذ يف نسق ّ
لتصفّح املعلومات يف ذكل النسق دون اإدخال تغيريات أأخرى غري تكل الالزمة جلعل املصنف قابال للنفاذ
ميّسا للشخص املس تفيد؛
و ّ
ميّس متاحة ليك يس تخدهما حرصا ا ألشخاص املس تفيدون؛
" "3وتكون تكل الن ُسخ القابةل للنفاذ يف نسق ّ
" "4ويكون ذكل النشاط منجزا عىل أأساس غري رحبي؛
(ب) والسامح لشخص مس تفيد ،أأو لشخص يترصف ابمسه مبا يف ذكل املعيل أأو املساعد ا ألسايس ،ابإعداد نسخة
ميّس لالس تخدام الشخ ي للشخص املس تفيد أأو السامح ،خالف ذكل ،مبساعدة
من مصنف قابةل للنفاذ يف نسق ّ
ميّس واس تخداهما يف حال اكن ذلكل الشخص
الشخص املس تفيد عىل اإعداد نُسخ من مصنف قابةل للنفاذ يف نسق ّ
املس تفيد نفاذ قانوين اإىل ذكل املصنف أأو اإىل نسخة من ذكل املصنف.
 .3جيوز لطرف متعاقد الوفاء بأأحاكم املادة  )2(4بأأن ينص يف قانونه الوطين حلق املؤلف تقييدات أأو اس تثناءات أأخرى
4
طبقا للامدتني  20و.22
 .4جيوز للطرف املتعاقد قرص التقييدات أأو الاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املادة عىل املصنفات اليت ل ميكن
امليّس وفق رشوط معقوةل لفائدة ا ألشخاص املس تفيدين يف تكل
احلصول علهيا جتاراي يف النسق اخلاص القابل للنفاذ و ّ
السوق .ويتعني عىل أأي طرف متعاقد يس تفيد من هذه الإماكنية أأن يعلن ذكل مبوجب اإخطار يودعه دلى املدير العام
5
للويبو حني التصديق عىل هذه املعاهدة أأو املوافقة علهيا أأو الانضامم اإلهيا أأو يف أأي وقت لحق.
.5

ي ُرتك للقانون الوطين حتديد اإذا اكنت التقييدات أأو الاس تثناءات مبوجب هذه املادة ختضع دلفع مقابل مادي.

4
توسع من نطاق تطبيق التقييدات والاس تثناءات مبوجب اتفاقية برن،
بيان متفق عليه بشأأن املادة  :)3(4من املفهوم أأن هذه الفقرة ل تقلّص ول ّ
خبصوص حق الرتمجة ،فامي يتعلق بأأشخاص ذوي اإعاقات برصية أأو اإعاقات يف قراءة املطبوعات.
5
بيان متفق عليه بشأأن املادة  :)4(4من املفهوم أأن رشط التوافر التجاري ل يؤدي اإىل الفصل مس بقا يف مدى توافق الاس تثناء أأو التقييد مبوجب هذه
املادة مع رشط معيار اخلطوات الثالث ،من عدمه.
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املادة 5
تبادل نُسخ قابةل للنفاذ يف نسق م ّيّس عرب احلدود
ّ
ميّس مبوجب تقييد أأو اس تثناء أأو
.2
يتعني أأن ينص الطرف املتعاقد عىل أأن ّه اإذا أأعدّ ت نسخة قابةل للنفاذ يف نسق ّ
امليّس لفائدة خشص مس تفيد يف طرف
اإعامل للقانون ،جاز لهيئة معمتدة توزيع أأو اإاتحة هذه النسخة القابةل النفاذ يف النسق ّ
6
متعاقد أخر.
 .7ميكن لطرف متعاقد الوفاء بأأحاكم املادة  )2(5بأأن ينص يف قانونه الوطين بشأأن حق املؤلف عىل تقييد أأو اس تثناء
يكفل ما ييل:
توزع ن ُسخا قابةل للنفاذ يف نسق مي ّّس أأو تتيحها
( أأ) السامح للهيئات املعمتدة دون ترصحي من صاحب احلق ،بأأن ّ
لهيئة معمتدة يف طرف متعاقد أخر ليك يس تخدهما حرصا ا ألشخاص املس تفيدون؛
توزع نُسخا قابةل للنفاذ يف نسق
(ب) السامح للهيئات املعمتدة دون ترصحي من صاحب احلق ،طبقا للامدة  ،7بأأن ّ
ميّس أأو تتيحها لفائدة أأشخاص خالف الشخص املس تفيد يف طرف متعاقد أخر؛
ّ
رشيطة أأن تكون الهيئة املعمتدة ا ألصلية ،قبل توزيع النسخ أأو اإاتحهتا ،ل تعمل أأو ليس دلهيا أأس باب معقوةل يك تعمل أأ ّن
7
ميّس ستُس تخدم لفائدة أأشخاص غري ا ألشخاص املس تفيدين.
النسخة القابةل للنفاذ املُعدة يف نسق ّ
 .3جيوز لطرف متعاقد الوفاء بأأحاكم املادة  )2(5بأأن ينص يف قانونه الوطين حلق املؤلف عىل تقييدات أأو اس تثناءات
أأخرى طبقا للمواد  )4(5و 20و.22
ميّس وفقا للامدة  )2(5ول تكون ذلكل
 (.4أأ) يف حال تسلمت الهيئة املعمتدة يف طرف متعاقد نسخا قابةل للنفاذ يف نسق ّ
الطرف املتعاقد الزتامات مبوجب املادة  9من اتفاقية برن ،تتأأكّد ،مبا يتوافق و أأنظمهتا وممارساهتا القانونية اخلاصة ،بأأن تُنسخ
ميّس بصفة خاصة ل ألشخاص املس تفيدين دون غريمه يف الولية القانونية
و ّ
توزع وتتاح تكل النسخ القابةل للنفاذ يف نسق ّ
ذلكل الطرف املتعاقد.
ميّس وإااتحهتا من قبل الهيئة املعمتدة بناء عىل املادة  )2(5مقترصا عىل
(ب) يكون توزيع النسخ القابةل للنفاذ يف نسق ّ
ينص بطريقة أأخرى عىل قرص
تكل الولية القانونية ،ما مل يكن الطرف املتعاقد طرفا يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف أأو ّ
التقييدات والاس تثناءات املنفّذة لهذه املعاهدة فامي يتعلق حبق التوزيع أأو حق الإاتحة للجمهور عىل حالت خاصة مع ّينة ل
9 8
مربر ابملصاحل املرشوعة لصاحب احلق.
تتعارض والاس تغالل العادي للمصنف ول تلحق رضر ًا غري ر
(ج) ليس يف هذه املعاهدة ما يؤثّر يف حتديد ما يعدّ معال من أأعامل التوزيع أأو الإاتحة للجمهور.
6
يوسع من نطاق احلقوق الاس تئثارية مبوجب أأية
بيان متفق عليه بشأأن املادة  :)2(5من املفهوم أأيضا أأنه ليس يف هذه املعاهدة ما يقلّص أأو ّ
معاهدة أأخرى.
7
ميّس لفائدة خشص مس تفيد يف طرف متعاقد
بيان متفق عليه بشأأن املادة  :)7(5من املفهوم أأنه من أأجل توزيع أأو اإاتحة نسخ قابةل للنفاذ يف نسق ّ
أخر ،قد يكون من املناسب للهيئة املعمتدة تطبيق تدابري أأخرى يك تؤكّد أأن ذكل الشخص اذلي ختدمه هو خشص مس تفيد ،و أأن تتّبع ممارساهتا اخلاصة ،حسب
ما هو ّ
مبني يف املادة .7
8
بيان متفق عليه بشأأن املادة ()4(5ب) :من املفهوم أأنه ليس يف هذه املعاهدة ما يقتيض أأو يرت ّب عىل طرف متعاقد اعامتد معيار اخلطوات الثالث أوأ
تطبيقه اإىل حدّ يتجاوز الزتاماهتا مبوجب هذا ّ
الصك أأو مبوجب أأية معاهدات دولية أأخرى.
9
أ
أ
بيان متفق عليه بشأأن املادة ()4(5ب) :من املفهوم أنه ليس يف هذه املعاهدة ما يرت ّب أية الزتامات عىل طرف متعاقد ابلتصديق عىل معاهدة الويبو
بشأأن حق املؤلف أأو الانضامم اإلهيا أأو الالزتام بأأ ّي من أأحاكهما ،وليس يف هذه املعاهدة ما خي ّل بأأية حقوق أأو اس تثناءات أأو تقييدات متض رمنة يف معاهدة
الويبو بشأأن حق املؤلف.
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.5

ليس يف املعاهدة ما ي ُس تخدم لتناول مسأأةل استنفاد احلقوق.

املادة 6
اس ترياد نُسخ قابةل للنفاذ يف نسق م ّيّس
بقدر ما يسمح به القانون الوطين يف الطرف املتعاقد لشخص مس تفيد أأو خشص يترصف ابمسه أأو هيئة معمتدة إابعداد
ميّسّ ،
يتعني عىل القانون الوطين ذلكل الطرف املتعاقد أأن يسمح هلم أأيضا ابس ترياد
نسخة من مصنف قابةل للنفاذ يف نسق ّ
10
ميّس لفائدة ا ألشخاص املس تفيدين دون ترصحي من صاحب احلق.
نسخة قابةل للنفاذ يف نسق ّ

املادة 2
الالزتامات املرتبطة ابلتدابري التكنولوجية
يت ّعني أأن تتخذ ا ألطراف املتعاقدة تدابري مالةمة ،حسب ما يلزم ،لضامن أأنه يف حال توفري حامية قانونية مناس بة وجزاءات
قانونية فعاةل إازاء تفادي تدابري تكنولوجية فعاةل ،فاإن هذه امحلاية القانونية ل متنع ا ألشخاص املس تفيدين من المتتّع ابلتقييدات
11
والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة.

املادة 8
احرتام اخلصوصية
ّ
يتعني أأن حترص ا ألطراف املتعاقدة عىل حامية متساوية خلصوصية ا ألشخاص املس تفيدين مع غريمه ،عند تطبيق التقييدات
والاس تثناءات املنصوص علهيا يف املعاهدة.

املادة 9
التعاون لتيسري التبادل عرب احلدود
ميّس عرب احلدود من خالل تشجيع
 .2تسعى ا ألطراف املتعاقدة جاهدة من أأجل تعزيز تبادل نسخ قابةل للنفاذ يف نسق ّ
التشارك الطوعي للمعلومات ملساعدة الهيئات املعمتدة عىل التعارف فامي بيهنا .ولهذا الغرض ،يضع املكتب ادلويل للويبو منفذا
اإىل املعلومات.
 7.تتعهّد ا ألطراف املتعاقدة مبساعدة هيئاهتا املعمتدة اليت تنفذ أأنشطة بناء عىل املادة  5هبدف اإاتحة املعلومات املتعلقة
تشارك املعلومات فامي بني الهيئات املعمتدة ،و أأيضا من خالل اإاتحة املعلومات املتعلقة
مبامرساهتا طبقا للامدة  ،7من خالل ُ
ميّسة عرب احلدود للجهات املهمتة
بس ياساهتا وممارساهتا مبا يف ذكل ما يتعلق بتبادل تكل النسخ القابةل للنفاذ املعدة يف أأنساق ّ
وللجمهور ،وفق ما هو مناسب.
.3

تشارك املعلومات ،حسب ما هو متاح ،خبصوص معل هذه املعاهدة.
يدعى املكتب ادلويل للويبو اإىل ُ

ّ
يتعني عىل ا ألطراف املتعاقدة أأن ّتقر بأأمهية التعاون ادلويل والهنوض به دلمع اجلهود الوطنية الرامية اإىل حتقيق غرض
.4
12
و أأهداف هذه املعاهدة.
10
بيان متفق عليه بشأأن املادة  :6من املفهوم أأن ل ألطراف املتعاقدة مواطن املرونة ذاهتا املنصوص علهيا يف املادة  4عند تنفيذ الزتاماهتا مبوجب املادة .6
11
بيان متفق عليه بشأأن املادة  :2من املفهوم أأن الهيئات املعمتدة ،يف حالت خمتلفة ،ختتار تطبيق تدابري تكنولوجية يف اإعداد النسخّ القابةل للنفاذ يف
ميّس وتوزيعها وإااتحهتا ،وليس هنا ما يعوق تكل املامرسات عندما تكون ممتثةل للقانون الوطين.
نسق ّ
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املادة 20
مبادئ عامة بشأأن التنفيذ
.2

بتبين التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة.
تتعهّد ا ألطراف املتعاقدة ّ

 .7ل يشء مينع ا ألطراف املتعاقدة من حتديد الطريقة املالةمة لتنفيذ أأحاكم هذه املعاهدة يف اإطار أأنظمهتا
13
وممارساهتا القانونية.
 .3جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن متارس حقوقها وتفي ابلزتاماهتا مبوجب هذه املعاهدة من خالل تقييدات أأو اس تثناءات
لفائدة ا ألشخاص املس تفيدين حتديد ًا ،أأو تقييدات أأو اس تثناءات أأخرى ،أأو امجلع بيهنا يف اإطار أأنظمهتا وممارساهتا القانونية
الوطنية .وجيوز أأن يشمل ذكل ا ألحاكم القضائية أأو الإدارية أأو التنظميية لفائدة ا ألشخاص املس تفيدين املتعلقة ابملامرسات أأو
املعامالت أأو الاس تخدامات املنصفة لتلبية احتياجاهتم ،مبا يتوافق وحقوق ا ألطراف املتعاقدة والزتاماهتا بناء عىل اتفاقية برن
ومعاهدات دولية أأخرى واملادة .22

املادة 22
مبادئ عامة بشأأن التقييدات والاس تثناءات
عند اعامتد التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة ،جيوز للطرف املتعاقد ممارسة احلقوق ويتعني عليه الوفاء ابللزتامات
املرتت ّبة عليه مبوجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،مبا
فهيا اتفاقاهتا التفسريية ،حبيث:
 .2جيوز للطرف املتعاقد ،وفقا للامدة  )7(9من اتفاقية برن ،السامح بعمل نسخ من املصنفات يف بعض احلالت اخلاصة
مربر ابملصاحل
برشط أأل يتعارض معل مثل هذه النسخ مع الاس تغالل العادي للمصنف و أأل يلحق رضرا غري ر
املرشوعة للمؤلف؛
ّ
يتعني عىل الطرف املتعاقد ،وفقا للامدة  23من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة ،قرص التقييدات
.7
أأو الاس تثناءات املط ّبقة عىل احلقوق الاس تئثارية عىل بعض احلالت اخلاصة اليت ل تتعارض مع الاس تغالل العادي
مربر ابملصاحل املرشوعة لصاحب احلق؛
للمصنف ول تلحق رضرا غري ر
 .3جيوز للطرف املتعاقد ،وفقا للامدة  )2(20من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،أأن ينص يف ترشيعه الوطين عىل
تقييدات أأو اس تثناءات للحقوق املمنوحة للمؤلفني بناء عىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف يف بعض احلالت اخلاصة اليت
مربر ابملصاحل املرشوعة للمؤلف؛
ل تتعارض والاس تغالل العادي للمصنف ول تلحق رضر ًا غري ر
ّ
يتعني عىل الطرف املتعاقد ،وفقا للامدة  )7(20من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،وعند تطبيق اتفاقية برن ،قرص
.4
أأي تقييدات أأو اس تثناءات للحقوق عىل بعض احلالت اخلاصة اليت ل تتعارض والاس تغالل العادي للمصنف ول تلحق
مربر ابملصاحل املرشوعة للمؤلف.
رضرا غري ر
12
بيان متفق عليه بشأأن املادة  :9من املفهوم أأنه ل يرتت ّب عىل املادة  9أأي واجب عىل الهيئة املعمتدة ابلتسجيل ول أأي رشط مس بق عىل الهيئات
ميّس
تنص عىل اإماكنية تشارك املعلومات من أأجل تسهيل تبادل النسخ القابةل للنفاذ يف نسق ّ
املعمتدة ملبارشة أأية أأنشطة مبوجب هذه املعاهدة؛ ولكهنا ّ
عرب احلدود.
13
أ
أ
املعرف يف املادة  ،7مبا يف ذكل املصنفات يف شلك
بيان متفق عليه بشأن املادة  :)7(20من املفهوم أنه عندما يكتسب مصنف صفة املصنف ابملعىن ّ
مسعي ،فاإن التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة تط ربق ،مع ما يلزم من تبديل ،عىل احلقوق حبسب ما يلزم لإعداد النسخة القابةل للنفاذ
ميّس وتوزيعها وإااتحهتا ل ألشخاص املس تفيدين.
يف نسق ّ
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املادة 27
تقييدات واس تثناءات أأخرى
ّ
ينص يف قانونه الوطين عىل تقييدات واس تثناءات أأخرى بشأأن
.2
تسمل ا ألطراف املتعاقدة بأأنه جيوز للطرف املتعاقد أأن ّ
حق املؤلف لفائدة ا ألشخاص املس تفيدين خالف تكل املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة ،مع مراعاة احلاةل الاقتصادية ذلكل
الطرف املتعاقد واحتياجاته الاجامتعية والثقافية ،وفقا للحقوق والالزتامات ادلولية ذلكل الطرف املتعاقد؛ ويف حال بدل من
البدلان ا ألقل منوا ،مراعاة احتياجاته اخلاصة وحقوقه والزتاماته ادلولية احملدّ دة وما يتّصل هبا من مروانت.
 .7ل خت ّل هذه املعاهدة بتقييدات واس تثناءات أأخرى منصوص علهيا يف القانون الوطين لفائدة ا ألشخاص ذوي
الإعاقات.
املادة 23
امجلعية
.2

( أأ) تكون ل ألطراف املتعاقدة مجعية.
(ب) يكون لك طرف متعاقد ممث ًال مبندوب واحد جيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخرباء.
(ج) يتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عينه .وجيوز للجمعية أأن تطلب إاىل الويبو أأن متنح مساعدة مالية
لتيسري اشرتاك وفود ا ألطراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية العامة ل ألمم
املتحدة أأو من البدلان املنتقةل إاىل نظام الاقتصاد احلر.

.7

( أأ) تتناول امجلعية املسائل املتعلقة ابحملافظة عىل هذه املعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه املعاهدة وتنفيذها.
(ب) تبارش امجلعية املهمة املعهودة إالهيا مبوجب املادة  25فامي يتعلق بقبول بعض املنظامت احلكومية ادلولية لتصبح
أأطرافا يف هذه املعاهدة.
(ج) تقرر امجلعية ادلعوة اإىل عقد أأي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتوجه اإىل املدير العام للويبو التعلاميت
الرضورية ل إالعداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس.

.3

( أأ) للك طرف متعاقد ،يكون دو ًةل ،صوت واحد ويصوت ابمسه فقط.
(ب) جيوز ألي طرف متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية دولية الاشرتاك يف التصويت ،بدل من ادلول ا ألعضاء
فيه ،بعدد من ا ألصوات يساوي عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألي منظمة حكومية
دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف
التصويت والعكس حصيح.

.4

جتمتع امجلعية بناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملاكن نفس هيام الذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة للويبو ،ما مل
تنشأأ ظروف اس تثنائية.

.5

تسعى امجلعية اإىل اختاذ قراراهتا بتوافق الراء وتضع نظاهما ادلاخيل ،مبا يف ذكل ادلعوة اإىل عقد دورات اس تثنائية،
ورشوط النصاب القانوين ،وحتدد ا ألغلبية املطلوبة لختاذ خمتلف أأنواع القرارات مع مراعاة أأحاكم هذه املعاهدة.
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املادة 24
املكتب ادلويل
يبارش املكتب ادلويل للويبو املهامت الإدارية املتعلقة هبذه املعاهدة.
املادة 25
أأطراف املعاهدة
( )2جيوز ألي دوةل عضو يف الويبو أأن تصبح طرف ًا يف هذه املعاهدة.
( )7جيوز للجمعية أأن تقرر قبول أأي منظمة حكومية دولية لتصبح طرف ًا يف هذه املعاهدة ،رشط أأن تعلن تكل
املنظمة أأن لها صالحية النظر يف املوضوعات اليت تشملها هذه املعاهدة ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات يكون
ملزما للك ادلول ا ألعضاء فهيا و أأهنا مفوضة تفويضا حصيحا ،وفقا لنظاهما ادلاخيل ،ألن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.
( )3جيوز لالحتاد ا ألورو ي ،إاذا تق ردم اب إلعالن املشار اإليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد هذه
املعاهدة ،أأن يصبح طرفا يف هذه املعاهدة.
املادة 26
احلقوق والالزتامات املرتتبة عىل املعاهدة
يمتتع لك طرف متعاقد جبميع احلقوق ويتحمل مجيع الالزتامات املرتتبة عىل هذه املعاهدة ،ما مل تنص أأحاكم حمددة يف هذه
املعاهدة عىل خالف ذكل.
املادة 22
التوقيع عىل املعاهدة
تكون هذه املعاهدة متاحة للتوقيع يف املؤمتر ادلبلومايس يف مراكش ،وبعد ذكل يف مقر الويبو الرئييس ،ألي طرف مؤهّل،
ملدة س نة بعد اعامتدها.
املادة 28
دخول املعاهدة حزي النفاذ
تدخل هذه املعاهدة حزي النفاذ بعد ثالثة أأشهر من اإيداع  70طرف ًا من ا ألطراف املؤهةل املشار اإلهيا يف املادة  25واثئق
تصديقها أأو انضامهما.
املادة 29
التارخي الفعيل اذلي يصبح فيه الكيان طرفا يف املعاهدة
تكون هذه املعاهدة ملزمة:
" "2ل ألطراف العرشين املؤهةل املشار اإلهيا يف املادة  ،28اعتبار ًا من التارخي اذلي تدخل فيه هذه املعاهدة
حزي النفاذ؛
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" "7وللك طرف مؤهل أخر مشار اإليه يف املادة  ،25بعد انقضاء ثالثة أأشهر من التارخي اذلي يودع فيه
وثيقة تصديقه أأو انضاممه دلى املدير العام للويبو.
املادة 70
نقض املعاهدة
جيوز ألي طرف متعاقد أأن ينقض هذه املعاهدة مبوجب اإخطار يوهجه اإىل املدير العام للويبو .ويصبح لك نقض انفذ ًا بعد
س نة من التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العام للويبو الإخطار.
املادة 72
لغات املعاهدة
( )2توقع هذه املعاهدة يف نسخة أأصلية واحدة ابللغات العربية والإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية
والفرنس ية ،وتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.
( )7يتوىل املدير العام اإعداد نصوص رمسية بأأي لغة خالف اللغات املشار اإلهيا يف الفقرة ( )2بناء عىل طلب أأحد
ا ألطراف املعنية ،بعد التشاور مع لك ا ألطراف املعنية .و ألغراض هذه الفقرة ،يقصد بعبارة "الطرف املعين" لك
دوةل عضو يف الويبو تكون لغهتا الرمسية أأو اإحدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية ،والاحتاد ا ألورو ي و أأي منظمة
حكومية دولية أأخرى جيوز لها أأن تصبح طرف ًا يف هذه املعاهدة ،اإذا اكنت اإحدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية.
املادة 77
أأمني ا إليداع
يكون املدير العام للويبو أأمني إايداع هذه املعاهدة.

حررت يف مراكش يوم  72يونيو 7023
ّ

[هناية الوثيقة]

