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  نفاذ معايق البرص ٕاىل الكتبنفاذ معايق البرص ٕاىل الكتبنفاذ معايق البرص ٕاىل الكتبنفاذ معايق البرص ٕاىل الكتب    ––––التقييدات و�سـتثناءات التقييدات و�سـتثناءات التقييدات و�سـتثناءات التقييدات و�سـتثناءات 

 –جيب ٔان نعلن حاB طوارئ، ونضع حدا للحرمان من املعلومات ا5ي ال يزال حيبس معايق البرص يف الظالم." "
  .وندر، مطرب ومؤلف ٔاغان ٔامرييك ستيفي

مئات املفاوضني من خمتلف دول العامل يف املغرب ملناقشة كيفية وضع الصيغة يونيو سـيجمتع  28و 18يف الفرتة بني : : : : احلدثاحلدثاحلدثاحلدث
�جvع ا5ي سـُيعقد يف  البرص ٕاىل املواد املنشورة. وهذا الهنائية ملعاهدة دولية تريم ٕاىل تيسري نفاذ أالشخاص معايق

ل سـنوات من ضيفه املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) مراكش وتسـت  لكتب يف املناقشات بشأن ٕا�حة املزيد من ايّلكِ
، ا5ين يعيش ٔاغلهبم يف الب�ان ذات م ونسق مسعي للمكفوفنيمضخّ  ونسق مطبوع خبط لنسخ ميّرسة مثل نسق براي

ا�خل املنخفض. وستتاح للمسـتفيدين من هذه املعاهدة سـبل ٔافضل للنفاذ ٕاىل القصص والكتب املدرسـية وغريها من املواد 
  .هنم اسـتعاملها ٔالغراض التعلمي والرتفيهاليت ميك

ال تُتاح ملئات املاليني من املكفوفني ومعايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات يف مجيع أحناء العامل فرص النفاذ  القضية:القضية:القضية:القضية:
  ٕاىل الكتب. ونفاذ ت© الفئة من الناس ٕاىل املواد املطبوعة خيضع لبيئة حق املؤلف ا�ولية اليت تتباين قواعدها بتباين ا�ول.

، حيث ٔاصبح ميكن، يف حلظة من الزمن بوعه تتواصل بفضل إالجنازات التكنولوجية اجلديدةونعيش االٓن يف عامل »تت ر 
مقاالت ا¸الت واملوسـيقى وغري ذ¶ من املنتجات إالبداعية ٕاىل ٔاي ماكن يف العامل و تقريبا، نقل النُسخ املرمقنة من الكتب 

سري نقل املعارف ٕالكرتونيا، فٕاّن �حتياجات التعلميية عرب إالنرتنت. وعىل الرمغ من ٕاسهام التكنولوجيات اجلديدة يف تي 
والرتفهيية ملعايق البرص ال تُلّىب كام ينبغي من حيث املواد املطبوعة اليت تتناسب مع ظروفهم اخلاصة. ومعاقو البرص مه من 

  اذمه ٕاىل املصنفات املنشورة.وانعدام قواعد دولية يف هذا الشأن حيول دون نف ٔاكرث املواطنني معاÆة من الهتميش يف العامل

ٕاىل ٕابرام اتفاق جديد لتيسري نفاذ معايق البرص ٕاىل املواد املطبوعة. ع ا�ول أالعضاء يف الويبو للسعي سـتجمت �قرتاح:�قرتاح:�قرتاح:�قرتاح:
 يونيو 28ٕاىل  18يف الفرتة من  -املعاهدةاملرحÎ الهنائية للمفاوضات بشأن  وهو مبثابة -وسـُيعقد هذا "املؤمتر ا�بلومايس"

دوB عضوا ومن  186ن حيرضه مئات من مندويب ا�ول أالعضاء يف الويبو البالغ عددها ع أ مراكش »ملغرب. ومن املتوقّ  يف
  املراقبني.

معايق البرص عىل الصعيد العاملي يعيش أالشخاص مليوÆ من  314هناك، حسب منظمة الصحة العاملية، أكرث من  ::::السببالسببالسببالسبب
ب�ا  60هناك ٔاقّل من ٕاىل أّن  2006نامية. وقد خلصت دراسة اسـتقصائية ٔاجرهتا الويبو يف عام »ملائة مهنم يف الب�ان ال  90

فÞ  وتنص عىل حمك خاص ملعايق البرص تشـمتل قوانيهنا اخلاصة حبق املؤلف عىل بنود حتّدد تقييدات واسـتثناءات فقط ّممن
مضّخمة ٔاو النسخ الصوتية رايل ٔاو املطبوعة بأحرف يتعلق، مثال، بنسخ النصوص احملمية حبق املؤلف الصادرة بنسق ب

هذه إالعفاءات ال تغطي، عادة، معليات اسـترياد  و»ٕالضافة ٕاىل ذ¶ ولكون قانون حق املؤلف قانوÆ "ٕاقلمييا"، فٕانّ . 1املرمقنة
 املنظامت يف لك ب� ٔاو تصدير املصنفات املُعدة بأنساق ميّرسة، حىت بني الب�ان اليت تطبق قواعد مماثÎ. 5ا جيب عىل

اخلاصة من نسخ املصنفات عرب احلدود، ٔاو ٕانتاج  أالنساقالتفاوض مع ٔاحصاب احلقوق بشأن الرتاخيص من ٔاجل تبادل 
  موادها اخلاصة، وهو معل ملكّف حيّد بدرجة كبرية من نفاذ معايق البرص ٕاىل املصنفات املطبوعة جبميع ٔانواعها.

»ملائة من  5ٕاىل ٔاّن نسـبة الكتب اليت تنتج بأنساق ميّرسة لفائدة معايق البرص تقّل عن  للمكفوفني�حتاد العاملي ويشري 
ٕاجاميل الكتب اليت تُنرش يف العامل سـنوë واليت يبلغ عددها مليون كتاب تقريبا. ويف حني يوجد يف مكتبة املنظمة الوطنية 

مصنف  50 000ف بأنساق ميّرسة ويوجد يف أالرجنتني ٔاكرث من مصن 100 000للمكفوفني إالسـبانيني ٕ»سـبانيا ٔاكرث من 
بت© أالنساق، فٕانّه ال ميكن تبادل ت© املصنفات بني الب�ان الناطقة »للغة إالسـبانية يف ٔامرياك الالتينية والبالغ عددها 

                                                
 ة الرمقية ٕال�حة املعلومات (ديزي) النصوص أالصلية ٕاىل كتب صوتية ميكن ٔان يتصفحها معاقو البرص بسهوB. وهذه املنظومة يديرها، بناءحيّول احتاد املنظوم 1

 عىل معايري مفتوحة، احتاد دويل غري رحبي ينمتي ٔاعضاؤه ٕاىل مكتبات الكتب الناطقة وïات ٔاخرى.
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ا املعهد املليك الوطين للمكفوفني ب�ا. و»ملثل اكنت مؤسسات خريية عامÎ يف مخسة ب�ان Æطقة »للغة إالنلكزيية، مهن 19
بأسرتاليا، قبل بضع سـنوات، جمربة عىل ٕانتاج مخسة ملفات رئيسـية متطابقة بنسق برايل  Vision»ململكة املتحدة ومؤسسة 

  للكتاب نفسه من سلسÎ كتب هاري بوتر، وهو ما لكّفها قدرا كبريا من الوقت واملال.

مجموعة معيارية من التقييدات و�سـتثناءات هدة املقرتحة الب�ان عىل اعvد عاسـتجرب املوحسب آخر املرشوعات املصاغة 
  عىل قواعد حق املؤلف فÞ يتعلق »ٔالنساق املُعدة لٔالشخاص معايق البرص وعىل تبادل ت© أالنساق عرب احلدود.

قيق التوازن بني حقوق مؤلفي أالعامل ما ف� القانون ا�ويل حلق املؤلف يعرتف »حلاجة ٕاىل حت  بعض املعلومات أالساسـية:بعض املعلومات أالساسـية:بعض املعلومات أالساسـية:بعض املعلومات أالساسـية:
ترصحي من  إالبداعية واملصلحة العامة، وذ¶ ٕ»عفاء بعض اسـتخدامات املواد احملمية حبق املؤلف من رشط احلصول عىل

محلاية املصنفات  اتفاقية برنمقابل ذ¶. وقد اشـمتلت ٔاّول معاهدة دولية حلق املؤلف، ويه  صاحب احلق ٔاو دفع رسوم
، و�سـتثناءات". وتنص اتفاقية برن"التقييدات  ، يه ومجيع تعديالهتا الالحقة، عىل حمك بشأن1886الفنية لسـنة أالدبية و 

حتديدا، عىل ٕاعفاءات فÞ خيص �قتباسات القصرية والتقارير إالخبارية و�سـتخدام التوضيحي ٔالغراض تعلميية. وما عدا 
لتقييدات و�سـتثناءات املسموح هبا "يف بعض احلاالت اخلاصة برشط ٔاال د اذ¶ يُرتك أالمر للحكومات الوطنية لتحدّ 

  .يتعارض معل مثل هذه النسخ مع �سـتغالل العادي للمصنف ؤاال يسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة للمؤلف"

ية. ففي كثري من الب�ان وهناك، يف الواقع، تفاوت كبري بني التقييدات و�سـتثناءات املنصوص علهيا يف القوانني الوطن 
تُفرض ٔايّة قيود عىل النسخ لالسـتخدام اخلاص، ولكن ليس هناك ٕاّال القليل من الب�ان اليت تضع اسـتثناءات للتعّمل عن  ال

املعين فقط. وال يبدو هذا اخلليط من القواعد الوطنية منطقيا يف العرص  الب�بعد مثال. كام ٔاّن ت© إالعفاءات تُطبق يف 
ي، ا5ي »ت ميكن فيه ٕاعداد نسخ من املصنفات احملمية حبق املؤلف ونقلها عرب احلدود مبجّرد النقر عىل فأرة احلاسوب. الرمق

، عىل النظر فÞ ٕاذا اكن ينبغي 2004، منذ عام جلنة الويبو ا�امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا¸اورةوبناء عليه عكفت 
  .املسـتوى ا�ويلمواءمة بعض إالعفاءات عىل 

املزيد من بشأن التقييدات و�سـتثناءات عىل حق املؤلف لفائدة أالشخاص معايق البرص وقد اكتسبت حماد�ت الويبو 
) عىل أّن القوانني 30، واليت تنص (يف املادة 2006لعام  اتفاقية أالمم املتحدة حلقوق أالشخاص ذوي إالعاقةالزمخ »عvد 

  فكرية جيب ٔاال تفرض حواجز متيزيية ٔاو غري مّربرة حتّد من النفاذ ٕاىل املواد الثقافية.اليت حتمي امللكية ال

املفاوضات تقدمت مبا  اجمتعت ا�ول أالعضاء يف دورة اسـتثنائية للجمعية العامة اتفقت خاللها عىل ٔانّ ، 2012ويف ديسمرب 
ملواصÎ  2013أخرëن يف جنيف يف فرباير ؤابريل  تفاوضقدت جلسـتا ؤمتر دبلومايس. وعُ معقد ا�عوة ٕاىل  تربيريكفي ل 

  التقدم يف املناقشات.

و»لفعل مت التوصل ٕاىل اتفاق مبديئ عىل عدة عنارص أساسـية يف �قرتاح، مهنا املسـتفيدون ومه أالشخاص معاقو البرص 
واتفقت  ب ٕاعاقة جسدية.عادية بسب نصوصوغريمه من أالشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ٔاو العاجزين عن قراءة 

 قدماليت سـت 2ا النص وكذ¶ "الهيئات املعمتدة"ا�ول أالعضاء مبدئيا أيضا عىل التعاريف أالساسـية للمصنفات اليت يغطهي
  نسخا من املصنفات املنشورة يف ٔانساق ميّرسة ٕاىل أالشخاص معايق البرص أو العاجزين عن قراءة املطبوعات.

امح من الب�ان اعvد اسـتثناءات وتقييدات عىل قوانيهنا الوطنية بشأن حق املؤلف للس ويشمل �قرتاح رشطا يقتيض
ولكن مرشوع النص ا5ي  .معايق البرصبتبادل النسخ املعدة يف ٔانساق ميّرسة عىل الصعيد ا�ويل لفائدة أالشخاص 

  تسـتلزم االتفاق علهيا.سـيكون ٔاساس املفاوضات يف مراكش ال يزال حيتوي عىل عدد من املسائل اليت 

                                                
 اب احلقوق وأالشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات عىل حد سواء.اليت يعرتف هبا ٔاحصغري الرحبية املنظامت  2
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، منصة ٔالحصاب املصاحل مضن 2009واسـتكامال للمفاوضات بشأن ٕاطار قانوين متعّدد أالطراف أنشأت الويبو، يف يناير 
، وذ¶ بغرض تيسري اختاذ خطوات معلية من قبل منظامت املكفوفني والنارشين مبادرهتا اخلاصة »ٔالشخاص معايق البرص

واملكتبات وïات ٔاخرى بغية وضع ترتيبات معلية لتحسني توافر أالنساق امليّرسة املعدة لٔالشخاص معايق البرص عىل 
  املسـتوى ا�ويل.
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