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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون اخلامسةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2017 نومفرب 17اإ

 
 

 نطاق بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقات إىل املصنفات احملمية حبق املؤلف دارسة -ي ملخص عمل

عدادمن   والأس تاذة اكرولني نكويب ريد الأس تاذ بليك اإ
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 ملخص معيل

ىل اس تقصاء أأوجه )ادلراسة( دراسة النطاق د  هت ىل املصنفات امل  لنفاذق املؤلف واحلقوق اجملاورة واالتفاعل بني حاإ ةيمية اإ
 املصنفات املةيمية الإعاقة اخملتلفة وأأنواع التفاعل بني أأنواعأأشاكل  راسةادل. وتس تكشف اتمن قبل الأشخاص ذوي الإعاق

تناقش س من املصنفات املةيمية. ويف أأعقاب ذكل،  صيغ ميرسة شنشاءلإ التقنيات املس تخدمة راسة يف وتنظر ادل. عىل اختالفها
والتكنولوجيات اليت تس تخدم  املةيمية الإعاقة وفئات املصنفاتأأنواع تفاعل بني نتيجة ال  حق املؤلفالواقعة عىل راثر ال  ادلراسة 

لهيا.النفاذ  يف تيسري  اإ

ماكنية أأ  ادل للوحت عن ظهور حقوق اس تئثارية يف فئات املصنفات اس تخدام تقنيات وتكنولوجيات النفاذ  رسفي راسة اإ
ل راثر اليت تتناولها أأصال معاهدة مراكش والتقنيات/التكنولوجيات واحلقوق اجملاورة. ول تتناول ادلراسة  املةيمية حبق املؤلف

 احلقوق اجملاورة.أأو  اليت يُفرتض أأل تؤثر يف حق املؤلف

ىل أأ   وخلصت   هاوحق املؤلف، سواء يف تنفيذ نفاذال  شأأ ب  مجموعة متنوعة من الهنجوضعت ادلول الأعضاء  ادلراسة اإ
صال  حق املؤلف. وتفاوتت مل محمية ملصنفات  ةتغطيال ادلول تفاوات كبريا من حيث هنج عاهدة مراكش أأو يريها من وهود اإ

املشةيموةل  –/الفكرية ية والسةيمعية واسجسدية واملعرفيةالبص  -الإعاقة  فئات؛ و وأأعامل مشةيموةل ابلس تثناءات والتقييداتحمددة 
صالححتديد و ؛ ورشوط أأخرى تتعلق ابلأهلية قوانني واللواحئ الوالتقاطعات مع  النفاذ؛ حق املؤلف املووهة حنو اتعقبات اإ

 .لنفاذالوطنية املتعلقة اب

ىل ادلول الأعضاء  اس تبيا  موجه اإ

ع عىل ادلراسة نتاجئ اس تبيا   تعرض ثراء  مجع البياانتضاء هبد  عالأ  ادلولوز  احلاةل الراهنة للأطر مبعلومات عن النقاش واإ
ىل املصنفات  اتالأشخاص ذوي الإعاقنفاذ ية الوطنية اليت تغطي موضوع القانون  حبلول و . مبوجب حق املؤلف ةةيميامل اإ

ي. ومل تأأذ  أأربع دول أأعضاء ملعىل الاس تبيا  هادوةل ردود و وعش ثالث  ، قدمت2017أأكتوبر  26 اتحة ادلرا عد  سة ابإ
ىل ردودمه من ادلراسة تحذفردودمه علنا، وذلكل  شارات حمددة اإ عىل الاس تبيا .  دردو ال. ويرد أأدانه موجز لنتاجئ 1اإ

ىل ي و  وجز مبزيد لومات الواردة يف هذا املاملع ،يف نومفربللجنة لثالثني ة واامساخل ةورادلناقش التقرير اذلي س يقدم اإ
 .التفصيل من

 حلق املؤلف يف القوانني الوطنيةالنفاذ معاسجة 

من )أأو  اتسام  للأشخاص ذوي الإعاقأأجابت عىل الاس تبيا  أأ   قوانيهنا الوطنية تنص عىل ال ذكر ت يالبية ادلول اليت 
ىل  تيسريالكياانت( ابلضطالع بأأعامل و الأشخاص ميثلهم من  هذه حبق املؤلف. وأأشارت أأيلبية  املصنفات املةيميةالنفاذ اإ

ىل ادلول  جراء املزيد من التغيريات  أأهنا ختطط أأو تفكر يفاإ ىل الا –اإ اهدة مراكش ويريها لأحاكم مع لامتثهيد  بعضها اإ
جراءات ( ابإ أأ  تبدأأ  أأو اكنت عىل وشك)التغيري معلية اليت بدأأت من البدلا  قد رشع عدد . و نطاقا وسعالأ من الأحاكم 

ىل   ذ معاهدة مراكش.اعامتد تشيعات تنف  تريم اإ
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كوادور والسلفادور و  :بشلك علينأأذنت البدلا  التسعة عش التالية ابس تخدام ردودها   وغواتاميل س تونيا اإ بوتسواان والربازيل وش ييل وامجلهورية التش يكية واإ
ندونيس يا ورصبيا وسيشل وس نغافورة وسلوفاكيا والسويد واتيلند وتركيا واملةيملكة املتحدة  .والولايت املتحدة الأمريكية وهندوراس واإ
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 أأعامل حمددة

نطاق قوانيهنا من حيث الأفعال املددة ملعاسجة النفاذ، تس تجيب  قواننيمتكل  اليت ،ابلس تبيا  ةشاركمجيع ادلول امل  دتحد  
 : ييلوأأتت النتاجئ كام. املؤلف صنفات املةيمية حبقاليت ميكن تنفيذها عىل امل 

يف  الاس تنساخمسأأةل  واحدة، دوةلبة، ابس تثناء ي ج س ت القوانني امل ذات ة شاركمجيع ادلول امل أأحاكم غطت  -
 اس تثناءاهتا وقيودها.

 .التوزيعمسأأةل لت الأيلبية الكربى ومش -

ىل امجلهور والإاتحة للجةيمهورمسأأةل نصف ال أأكرث من وغطى  -  .النقل اإ

 .حويرالتمسأأةل نصف ال وغطى ما يقرب من  -

 .اية التكنولوجيةامحل تصدير أأو التحايل عىل تدابريوال س ترياد مسائل الانصف ال أأقل من غطى و  -

عاقات م   ةعي ناإ

عاقات م ة مدى تطبيق الاس تثناءات والتقييدات امل شاركت معظم ادلول امل بي ن لهيا أأعاله عىل اإ وأأتت النتاجئ ة فقط. عي نشار اإ
 :كام ييل

أأي نوع من  اذلين يعانو  من الأشخاصملصلحة لتقييدات الاس تثناءات وامن ادلول أأيلبية كبرية  طبقت  -
عاقة  كو تأأ  ادلول  أأحاكم بعضقتيض ت ولكن ، الإعاقة ىل النفاذ  صةل ابحلاجةلالإ ىل العةيمل املاإ وحيد   ،طلوباإ
 حق املؤلف.خبال  قوانني أأخرى يف  اليت تعطي الأهلي ةنطاق الإعاقات بعضها 

ا -  :اتالأشخاص ذوي الإعاق ملصلحةطبق الاس تثناءات والتقييدات ادلول اليت ل ت  وأأم 

  الإعاقات البصيةذوي الأشخاص  ملصلحةوالتقييدات  س تثناءاتالا هامجيع  قطب  فت. 

  عاقات الأخرى، الإ أأنواع عىل خمتلف  والتقييدات س تثناءاتالاأأقل من نصف ادلول املتبقية يطب ق و
 .والإعاقات املعرفية والفكرية أأو الإعاقة احلركيةصعوبة السةيمع م أأو الصةيممبا يف ذكل 

 فئات املصنفات املةيمية حبق املؤلف

ت عىل الاس تبيا ، من ادلول  ،دوةل 12مت قد   لهيا  نطاقتفاصيل عن اليت رد  تطبيق الاس تثناءات والتقييدات املشار اإ
  ييل:وأأتت النتاجئ كام. املؤلف معينة من املصنفات املةيمية حبق أأعاله عىل أأنواع

 ؛مجيع أأنواع املصنفاتاس تثناءاهتا وتقييداهتا عىل  من ادلولأأقلية تطبق  -

 .2كتوبةامل  املصنفاتعىل الاس تثناءات والتقييدات تقريبا  نصفال يطبق  ادلول املتبقية، ومن بني -

ت، مثل املصنفات السةيمعية البصية من املصنفا فئات أأخرى دولعدة يف الاس تثناءات والتقييدات وتغطي  -
 العلةيمية.والفنية و 
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 املصنفات الأدبية". "لالإشارة اإىل ادلراسة الاس تقصائية مصطلح "املصنفات املكتوبة"  تاس تخدم 
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 رشوط الاس تخدام

ىل جانب  ول املشاركة،فرضت يالبية ادللقد  ، أأنواعا فئات املصنفات املةيمية حبق املؤلفة و عي نل املددة والإعاقات امل عامالأ اإ
يف شديدة التحديد فهيي  ،كبري بشلكالشوط الإضافية نوع هذه ت ت ة التقييدات والاس تثناءات. و امرسمل خمتلفة من الشوط

 بعض الشوط:نذكر يدرج يف التقرير الاكمل. و يتجاوز نطاق هذا املوجز وس  تعدادها  اإ كثري من احلالت، وذلكل ف

 لأغراض يري رحبية؛الاس تخدام متطلبات روضة عىل الاس تخدام التجاري أأو القيود املف -

ة يفاملعني ة  لتوافر التجاري للأعاملاانعدام و  -  ؛صيغ ميرس 

ما بشلك ، املؤلف حقدفع أأجر ملاكل و  -  ؛عي أأو بناء عىل طلبهيطب اإ

 الثالث؛ طواتاخلالاتساق مع اختبار و -

دارة حق املؤلف؛بشأأ  متطلبات و  -  معلومات اإ

 .لةيمصنفاتل  ق احلاليةلسو اب الإرضارعدم و  -

 اتديقي ت اس تخدام الاس تثناءات وال  عوائق

ىل  املشاركة أأشار أأقل من نصف ادلول ة  قو و اإ بني  ة. ومنتاحالاس تثناءات والتقييدات امل ام اس تخدأأمام عوائق عد 
لهيا  :العوائق املشار اإ

 ؛اتلإعاقللأشخاص ذوي االعام  مع احلكويم ادل نقص -

 ؛املؤلف خرى اليت تقدم أأعامل محمية حبقأأو الكياانت الأ  نشدور ال عوبة العةيمل مع وص -

ىل الوعو -  معلياهتا عرب احلدود. يدات، مبا يف ذكلالاس تثناءات والتقي بوجود  يالافتقار اإ

 .تكوين الكفاءاتودية املوارد وقدرات حمدجة نتيأأحصاب املصلحة املعنيني  وعدم اخنراط -

 وقوانني الإعاقة ذات الصةل املؤلفحق عىل يدات س تثناءات والتقي الابني  طعاتتقاال 

 بعضيري أأ   ملؤلف واحلقوق اجملاورة،  حق اعىل ،ملصنفات املةيميةبشأأ  ا ،ادلول الأعضاءالقامئة يف تشيعات ال كرث تركز أأ 
ماكنية ال التصالالإعاقة و بشأأ   ولواحئ تنفيذيةأأيضا تشيعات وضعت  دلولا ىل أأنواع معينة من  نفاذت تفرض رشوطا عىل اإ اإ

ركز عىل يتس تكشف بشلك أأدق يف التقرير الاكمل، ولكن معظةيمها س واسعا و اختالفا  املصنفات. وختتلف التفاصيل
 .ةالسةيمعية البصي مجاولغة الإشارة للرب  العرض النيص للحوارمتطلبات 

 ]هناية الوثيقة[


