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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :أأكتوبر 2017

اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة اخلامسة والثالثون

جنيف ،من  13اإىل  17نومفرب 2017
ملخص عملي  -دارسة نطاق بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقات إىل املصنفات احملمية حبق املؤلف

من اإعداد ا ألس تاذ بليك ريد وا ألس تاذة اكرولني نكويب
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ملخص معيل
هتد دراسة النطاق (ادلراسة) اإىل اس تقصاء أأوجه التفاعل بني حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والنفاذ اإىل املصنفات املةيمية
من قبل ا ألشخاص ذوي الإعاقات .وتس تكشف ادلراسة أأشاكل التفاعل بني أأنواع الإعاقة اخملتلفة و أأنواع املصنفات املةيمية
عىل اختالفها .وتنظر ادلراسة يف التقنيات املس تخدمة إلشنشاء صيغ ميرسة من املصنفات املةيمية .ويف أأعقاب ذكل ،ستناقش
ادلراسة الراثر الواقعة عىل حق املؤلف نتيجة التفاعل بني أأنواع الإعاقة وفئات املصنفات املةيمية والتكنولوجيات اليت تس تخدم
يف تيسري النفاذ اإلهيا.
وحتلل ادلراسة اإماكنية أأ يسفر اس تخدام تقنيات وتكنولوجيات النفاذ عن ظهور حقوق اس تئثارية يف فئات املصنفات
املةيمية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ول تتناول ادلراسة لراثر اليت تتناولها أأصال معاهدة مراكش والتقنيات/التكنولوجيات
اليت يُفرتض أأل تؤثر يف حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.
وخلصت ادلراسة اإىل أأ ادلول ا ألعضاء وضعت مجموعة متنوعة من الهنج بشأأ النفاذ وحق املؤلف ،سواء يف تنفيذها
ملعاهدة مراكش أأو يريها من وهود اإصال حق املؤلف .وتفاوتت هنج ادلول تفاوات كبريا من حيث التغطية ملصنفات محمية
حمددة و أأعامل مشةيموةل ابلس تثناءات والتقييدات؛ وفئات الإعاقة  -البصية والسةيمعية واسجسدية واملعرفية/الفكرية – املشةيموةل
ورشوط أأخرى تتعلق اب ألهلية؛ وحتديد عقبات اإصالحات حق املؤلف املووهة حنو النفاذ؛ والتقاطعات مع القوانني واللواحئ
الوطنية املتعلقة ابلنفاذ.

اس تبيا موجه اإىل ادلول ا ألعضاء
تعرض ادلراسة نتاجئ اس تبيا وزع عىل ادلول ا ألعضاء هبد مجع البياانت وإاثراء النقاش مبعلومات عن احلاةل الراهنة ل ألطر
القانونية الوطنية اليت تغطي موضوع نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل املصنفات املةيمية مبوجب حق املؤلف .وحبلول
 26أأكتوبر  ،2017قدمت ثالث وعشو دوةل ردودها عىل الاس تبيا  .ومل تأأذ أأربع دول أأعضاء ملعدي ادلراسة ابإاتحة
ردودمه علنا ،وذلكل حذفت اإشارات حمددة اإىل ردودمه من ادلراسة .1ويرد أأدانه موجز لنتاجئ الردود عىل الاس تبيا .
ويناقش التقرير اذلي س يقدم اإىل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة يف نومفرب ،املعلومات الواردة يف هذا املوجز مبزيد
من التفصيل.

معاسجة النفاذ يف القوانني الوطنية حلق املؤلف
ذكر ت يالبية ادلول اليت أأجابت عىل الاس تبيا أأ قوانيهنا الوطنية تنص عىل السام ل ألشخاص ذوي الإعاقات ( أأو من
ميثلهم من ا ألشخاص والكياانت) ابلضطالع بأأعامل تيسري النفاذ اإىل املصنفات املةيمية حبق املؤلف .و أأشارت أأيلبية هذه
ادلول اإىل أأهنا ختطط أأو تفكر يف اإجراء املزيد من التغيريات – هيد بعضها اإىل الامتثال ألحاكم معاهدة مراكش ويريها
من ا ألحاكم ا ألوسع نطاقا .وقد رشع عدد من البدلا اليت بد أأت معلية التغيري ( أأو اكنت عىل وشك أأ تبد أأ) إابجراءات
تريم اإىل اعامتد تشيعات تنفذ معاهدة مراكش.

 1أأذنت البدلا التسعة عش التالية ابس تخدام ردودها بشلك علين :بوتسواان والربازيل وش ييل وامجلهورية التش يكية وإاكوادور والسلفادور وإاس تونيا وغواتاميل
وهندوراس وإاندونيس يا ورصبيا وسيشل وس نغافورة وسلوفاكيا والسويد واتيلند وتركيا واملةيملكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية.
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أأعامل حمددة
حددت مجيع ادلول املشاركة ابلس تبيا  ،اليت متكل قوانني تس تجيب ملعاسجة النفاذ ،نطاق قوانيهنا من حيث ا ألفعال املددة
اليت ميكن تنفيذها عىل املصنفات املةيمية حبق املؤلف .و أأتت النتاجئ كام ييل:
-

غطت أأحاكم مجيع ادلول املشاركة ذات القوانني املس تجيبة ،ابس تثناء دوةل واحدة ،مسأأةل الاس تنساخ يف
اس تثناءاهتا وقيودها.
ومشلت ا أليلبية الكربى مسأأةل التوزيع.
وغطى أأكرث من النصف مسأأةل النقل اإىل امجلهور والإاتحة للجةيمهور.
وغطى ما يقرب من النصف مسأأةل التحوير.
وغطى أأقل من النصف مسائل الاس ترياد والتصدير أأو التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية.

اإعاقات معينة
بينت معظم ادلول املشاركة مدى تطبيق الاس تثناءات والتقييدات املشار اإلهيا أأعاله عىل اإعاقات معينة فقط .و أأتت النتاجئ
كام ييل:
-

تطبق أأيلبية كبرية من ادلول الاس تثناءات والتقييدات ملصلحة ا ألشخاص اذلين يعانو من أأي نوع من
الإعاقة ،ولكن تقتيض أأحاكم بعض ادلول أأ تكو ل إالعاقة صةل ابحلاجة اإىل النفاذ اإىل العةيمل املطلوب ،وحيد
بعضها نطاق الإعاقات اليت تعطي ا ألهلية يف قوانني أأخرى خبال حق املؤلف.
و أأما ادلول اليت ل تطبق الاس تثناءات والتقييدات ملصلحة ا ألشخاص ذوي الإعاقات:
 فتطبق مجيعها الاس تثناءات والتقييدات ملصلحة ا ألشخاص ذوي الإعاقات البصية.
 ويطبق أأقل من نصف ادلول املتبقية الاس تثناءات والتقييدات عىل خمتلف أأنواع ا إلعاقات ا ألخرى،
مبا يف ذكل الصةيمم أأو صعوبة السةيمع والإعاقات املعرفية والفكرية أأو الإعاقة احلركية.

فئات املصنفات املةيمية حبق املؤلف
قدمت  12دوةل ،من ادلول اليت ردت عىل الاس تبيا  ،تفاصيل عن نطاق تطبيق الاس تثناءات والتقييدات املشار اإلهيا
أأعاله عىل أأنواع معينة من املصنفات املةيمية حبق املؤلف .و أأتت النتاجئ كام ييل:
-

تطبق أأقلية من ادلول اس تثناءاهتا وتقييداهتا عىل مجيع أأنواع املصنفات؛
ومن بني ادلول املتبقية ،يطبق النصف تقريبا الاس تثناءات والتقييدات عىل املصنفات املكتوبة .
وتغطي الاس تثناءات والتقييدات يف عدة دول فئات أأخرى من املصنفات ،مثل املصنفات السةيمعية البصية
والفنية والعلةيمية.

 2اس تخدمت ادلراسة الاس تقصائية مصطلح "املصنفات املكتوبة" ل إالشارة اإىل " املصنفات ا ألدبية".
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رشوط الاس تخدام
لقد فرضت يالبية ادلول املشاركة ،اإىل جانب ا ألعامل املددة والإعاقات املعينة وفئات املصنفات املةيمية حبق املؤلف ،أأنواعا
خمتلفة من الشوط ملامرسة التقييدات والاس تثناءات .وتتنوع هذه الشوط الإضافية بشلك كبري ،فهيي شديدة التحديد يف
كثري من احلالت ،وذلكل ف إا تعدادها يتجاوز نطاق هذا املوجز وس يدرج يف التقرير الاكمل .ونذكر بعض الشوط:
-

القيود املفروضة عىل الاس تخدام التجاري أأو متطلبات الاس تخدام ألغراض يري رحبية؛
وانعدام التوافر التجاري ل ألعامل املعنية يف صيغ ميرسة؛
ودفع أأجر ملاكل حق املؤلف ،اإما بشلك طبيعي أأو بناء عىل طلبه؛
والاتساق مع اختبار اخلطوات الثالث؛
ومتطلبات بشأأ معلومات اإدارة حق املؤلف؛
وعدم ا إلرضار ابلسوق احلالية للةيمصنفات.

عوائق اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات
أأشار أأقل من نصف ادلول املشاركة اإىل وقو عدة عوائق أأمام اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات املتاحة .ومن بني
العوائق املشار اإلهيا:
-

نقص ادل مع احلكويم العام ل ألشخاص ذوي الإعاقات؛
وصعوبة العةيمل مع دور النش أأو الكياانت ا ألخرى اليت تقدم أأعامل محمية حبق املؤلف؛
والافتقار اإىل الوعي بوجود الاس تثناءات والتقييدات ،مبا يف ذكل معلياهتا عرب احلدود.
وعدم اخنراط أأحصاب املصلحة املعنيني نتيجة حمدودية املوارد وقدرات تكوين الكفاءات.

التقاطعات بني الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف وقوانني الإعاقة ذات الصةل
تركز أأكرث التشيعات القامئة يف ادلول ا ألعضاء ،بشأأ املصنفات املةيمية ،عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،يري أأ بعض
ادلول وضعت أأيضا تشيعات ولواحئ تنفيذية بشأأ الإعاقة والتصالت تفرض رشوطا عىل اإماكنية النفاذ اإىل أأنواع معينة من
املصنفات .وختتلف التفاصيل اختالفا واسعا وستس تكشف بشلك أأدق يف التقرير الاكمل ،ولكن معظةيمها يركز عىل
متطلبات العرض النيص للحوار ولغة الإشارة للربامج السةيمعية البصية.
[هناية الوثيقة]

