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ملخص عملي -دراسة نطاق بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقات إىل املصنفات احملمية حبق املؤلف

من اإعداد الس يد بليك ريد والس يدة اكرولني نكويب
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ملخص معيل
توجد عدة مصنفات محمية حبق املؤلف يف أأنساق ل ميكن ل ألشخاص ذوي الإعاقات النفاذ اإلهيا .وعدم اإماكنية النفاذ هذه يه
اإشاكلية ،نظرا ألن العديد من البدلان قد سنت قوانني تدمع املشاركة اجملمتعية املتساوية ل ألشخاص ذوي الإعاقات.
حتول
وعادة ما يتطلب نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل احملتوى احملمي حبق املؤلف نوعا من التكنولوجيا امل مساعدة اليت ّ
بعض احملتوى املصنف أأو مجيعه من وس يةل اإىل أأخرى .ومع ذكل ،ميكن لهذه التحولت أأن تتداخل مع احلقوق احلرصية
املمنوحة ألحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
وقد أأجرى ادلراسة ابحثون من جامعة كيب اتون يف جنوب أأفريقيا ويف مركز سامويلسون-غلوشكو لقوانني وس ياسات
التكنولوجيا التابع للكية احلقوق يف جامعة كولورادو .وعزز الباحثون دراسة النطاق السابقة ،اليت تضمنت الاس تبياانت اليت
أرسلت اإىل ادلول ا ألعضاء واملقدمة من طرفها ،مع اإجراء حبث مس تقل لس تعراض وحتليل أأنظمة حق املؤلف يف ادلول
ا ألعضاء وا ألحاكم املتعلقة ابلإعاقات اليت تنص علهيا تكل ا ألنظمة.
ومن بني النتاجئ ا ألخرى ،كشفت هذه ادلراسة أأن أأكرث من نصف ادلول ا ألعضاء مجيعها دلهيا نوع من الاس تثناءات لفائدة
ا ألشخاص ذوي الإعاقات املدونة يف قوانيهنا اخلاصة حبق املؤلف ،ويوفر ثلث هذه ادلول ا ألعضاء اس تثناءات
مجليع الإعاقات.

مقدمة
سنت مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو تقريبا بشلك من ا ألشاكل أأنظمة خاصة حبق مؤلف ختول حقوقا حرصية ملؤلفي
املصنفات الإبداعية .وهذه امحلاية ،يف حني أأهنا موجودة منذ فرتة طويةل ومقبوةل من الناحية النظرية القانونية يف مجيع أأحناء
العامل ،فاإهنا تشلك أأيضا نقطة تقاطع مع قدرة ا ألشخاص ذوي الإعاقات عىل النفاذ اإىل بعض املصنفات احملمية حبق املؤلف
ميّسة من املصنفات احملمية حبق املؤلف–
عىل حنو قد يشلك صعوابت يف النفاذ اإىل تكل ا ألعامل .وإان وضع ونرش صيغ ّ
مثل ،برانمج تلفزيوين بعرض نيص للحوار أأو نسخة صوتية من كتاب – ميكن أأن يشلك صعوبة ألن ذكل يتداخل مع
احلقوق احلرصية اليت حتمهيا أأنظمة حق املؤلف يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،من قبيل حق النسخ وحق التوزيع .1وتعد
ميّسة من املصنفات احملمية رضورية لضامن اإماكنية مشاركة ا ألشخاص ذوي الإعاقات يف جممتعاهتم
مسأأةل اإنشاء صيغ ّ
والاسهام فهيا عىل أأمت وجه.
ومع بدء ظهور تكنولوجيات جديدة مثل التعرف التلقايئ عىل الالكم ،هناك اإماكنية كبرية لزايدة النفاذ اإىل املواد احملمية
حبقوق املؤلف وتكل احملمية ابحلقوق اجملاورة ("املصنفات احملمية") من خلل تسهيل النفاذ اإىل املصنفات عىل نطاق واسع.
ومع ذكل ،من الرضوري التفكري مس تقبليا يف الطريقة اليت ميكن أأن يسهل هبا قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل حنو
مرن نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات.

 1اإعداد أأنساق ميّسة من املصنفات احملمية قد تتداخل مع حق النسخ وحق التوزيع عىل حد سواء .أأول ،فاإن تغيري حمتوى املصنفات احملمية ا ألصيل جلعلها
ميسورة ،يه مسأأةل تنهتك يف كثري من ا ألحيان احلق الاس تئثاري يف النسخ .واثنيا ،ل تكون هجود النفاذ فعاةل اإل يف حاةل توفريها أأو توزيعها عىل ا ألشخاص
ذوي الإعاقات .ذلا ،فقد تتداخل هجود النفاذ أأيضا مع احلق الاس تئثاري يف التوزيع.
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ويف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) ،المتست ادلول ا ألعضاء يف
اللجنة من أأمانة الويبو التلكيف ابإجراء دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات غري
املشموةل حاليا مبعاهدة مراكش لتسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.2
وتعمتد هذه ادلراسة عىل ادلراسة اليت أجريت مس بقا وقدمت ألول مرة يف نومفرب  .32017ومع ذكل ،فاإن املهنجية املتبعة
خمتلفة اختلفا كبريا .فبدل من مجع البياانت مبارشة من ادلول ا ألعضاء يف الويبو من خلل اس تبيان مصمم خصيصا ،فقد
أأجرى مؤلفو هذه ادلراسة حبثا مس تقل حول القوانني الوطنية حلق املؤلف للك دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وتقدم
هذه ادلراسة مزيدا من التحليل فامي يتعلق ابحلاةل الراهنة ملا اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء قد اعمتدت أأو نفذت تدابري تتوافق مع
أأحاكم معاهدة مراكش أأم ل وإاىل أأي مدى نفذهتا.

اخللفية
تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية اإىل أأن حوايل  %15من ا ألشخاص يعانون من اإعاقة .4وتؤثر الإعاقات بشلك غري
متاكئف يف ا ألشخاص يف البدلان النامية .5وعلوة عىل ذكل ،تبلغ منظمة الصحة العاملية أأن معدل الإعاقة يشهد ارتفاعا.6
وتضع ديباجة مركز البحوث والهنوض ابلقانون ) (CRPDاملفهوم العام ل إلعاقة اكلآيت:
ينجم العجز عن التفاعل ما بني ا ألشخاص ذوي الإعاقات واحلواجز السلوكية والبيئية اليت تعيق
مشاركهتم التامة والفعلية يف اجملمتع عىل قدم املساواة مع ا ألشخاص الآخرين.7
ومفهوم الإعاقة القامئ عىل حقوق الانسان هو حتول من الامنذج الطبية اليت يمنظر اإلهيا عىل أأهنا قيود عىل حقوق ا ألشخاص
ذوي الإعاقات واليت متنع مشاركهتم التامة يف اجملمتع .8وكام مذكر يف ادلراسة السابقة ،بيامن يواجه لك خشص ذي اإعاقة حتدايت
فريدة ،فاإنه من املفيد حتديد عدة فئات من الإعاقة تكون ممتزية وشامةل من أأجل الاعرتاف ابلحتياجات املشرتكة لهؤلء
ا ألشخاص .9وهذه ادلراسة قد حددت فئات متعددة من الإعاقات ،اإضافة اإىل اإعاقات قراءة املطبوعات املشموةل مبعاهدة
مراكش ،واليت تتأأثر ابلنفاذ اإىل املواد احملمية.
 2انظر مثل ،جلنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مرشوع تقرير ا ألمانة لدلورة الثلثني ،الصفحة  14( 99سبمترب .)2015
 3جلنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،دراسة نطاق بشأأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقات اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف ( 17-13نومفرب
.)2017
 4منظمة الصحة العاملية ،حصيفة الوقائع اخلاصة ابلعجز والصحة (نومفرب https://www.who.int/ar/news-room/fact-،)2016
.sheets/detail/disability-and-health

مكرر.
ّ 5
مكرر.
ّ 6
 7مركز البحوث والهنوض ابلقانون ) ،(CRPDامللحوظة  ،1ادليباجة.
 8انظر  Marit Rasmussenو ،Olivier Lewisملحظة متهيدية اإىل اتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقات46 I.L.M. 441 ،
(.)2007
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_35/sccr_35_3_rev.pdf 9
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 الإعاقات السمعية :ا ألشخاص اذلين يعانون من الصمم أأو ضعف السمع يواهجون عوائق يف النفاذ اإىل املصنفاتالسمعية أأو السمعية البرصية.
 الإعاقات البرصية :ا ألشخاص اذلين يعانون من العمى والصمم أأو من العمى وضعف السمع أأو من الصمم وضعفالبرص يواهجون حتدايت للنفاذ اإىل املصنفات البرصية والسمعية والسمعية البرصية.
 الإعاقات املعرفية :ا ألشخاص اذلين يعانون من اإعاقات معرفية وفكرية يواهجون مجموعة من التحدايت للنفاذ اإىلمجموعة من الوسائط احملمية مبا فهيا املصنفات البرصية والسمعية والسمعية البرصية.
 الإعاقات البدنية :ا ألشخاص اذلين يعانون من اإعاقات بدنية أأو حركية غري قادرين عىل التفاعل بدنيا مع املواداحملمية ،مما حيد نفاذمه اإىل احملتوى مبا يف ذكل اإىل املصنفات البرصية والسمعية والسمعية البرصية.
 الإعاقات املتعددة :ا ألشخاص اذلين يعانون من الإعاقات املتعددة يواهجون حتدايت فريدة نظرا ألن النفاذ اإىلاحملتوى يتطلب حتويلت خمتلفة أأو متعددة.
وا ألشخاص ذوو الإعاقة يف قراءة املطبوعات املشمولون مبعاهدة مراكش يندرجون يف نطاق هذه ادلراسة فامي يتعلق
ابملصنفات غري املشموةل مبوجب املعاهدة .وميكن ل ألشخاص احملميني مبوجب معاهدة مراكش أأن يس تفيدوا من النفاذ اإىل
املواد احملمية خبلف املطبوعات .واملطبوعات ما يه إا ّل جزء واحد من املواد الثقافية اليت ينفذ اإلهيا خشص ذو اإعاقة ليشارك
يف جممتعه مشاركة اتمة .ورمغ ذكل ،فاإن ا ألشخاص اذلين يس تفيدون من معاهدة مراكش قد يممنعون بسبب اإعاقاهتم من
النفاذ اإىل املواد احملمية .ويف الوقت نفسه ،تشمل ادلراسة أأيضا املصنفات اليت تكون يف صيغة نصية فامي يتعلق اب ألشخاص
ذوي الإعاقة وغري املشمولني بتعريف معاهدة مراكش.
فئات املصنفات احملمية والإعاقات
اإن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الولية القضائية للك دوةل عضو يه مسأأةل يس هنّ ا الترشيع الوطين عادة .ومع ذكل،
فاإن الترشيعات الوطنية تستند اإىل الزتامات البدل مبس توايت امحلاية ادلنيا كام هو متفق عليه يف املعاهدات ادلولية
اجملسدة يف نسق مادي:
امللزم هبا .10وحيمي القانون الوطين حلق املؤلف فئات معينة من املصنفات ا ألصلية ّ
 املصنفات ا ألدبية؛ املصنفات املوس يقية؛ املصنفات الفنية؛ املصنفات ادلرامية؛ املصنفات السيامنئية؛ التسجيلت الصوتية؛ -الربامج الإذاعية (احملمية عادة مبوجب احلقوق اجملاورة).

 10قد تتعامل بعض البدلان مع املعاهدات عىل أأهنا ذاتية التنفيذ :انظر ردود ادلول الأعضاء يف اجلدول  6من امللحق.

SCCR/38/3
5

وتشمل احلقوق الاس تئثارية اليت يمتتع هبا أأحصاب احلقوق فامي يتصل هبذه املصنفات:
 النسخ؛ التكييف؛ التوزيع (مبا يف ذكل الإعارة والتأأجري)؛ البث بوسائل ل سلكية؛ أأشاكل أأخرى من النقل اإىل امجلهور من خلل الإرسال الإلكرتوين وا ألداء العلين؛ القدرة عىل اإنفاذ قيود التصدير /الاس ترياد؛ -اإنفاذ تدابري ماكحفة التحايل.11

مليّس واذلاكء الاصطناعي
تكنولوجيات النفاذ ا ّ
يعد العرض النيص للحوار والوصف السمعي مثالني عن التكنولوجيات اليت متكّن ا ألفراد ذوي الإعاقات من النفاذ اإىل
املصنفات احملمية ألغراض تعلميية وترفهيية ومجيع ا ألغراض ا ألخرى .وتقع تكنولوجيات النفاذ مثل هذه يف مصمي اإعداد
ميّسة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقة ،لكن الاعتبارات الاقتصادية اليت حتيط ابجلهود اليت تمبذل جلعل املصنفات
مصنفات ّ
ميّسة معل مكثفا ،كام أأن
احملمية متاحة تظل معقّدة .وغالبا ما تتطلب حتويل أأنواع معينة من املصنفات احملمية اإىل أأنساق ّ
تقنيات التحويل القامئة فامي يتعلق ابملصنفات احملمية قد تكون ملكفة .والاختلفات القامئة بني الفيديو والنصوص ،وبني
الإعاقات السمعية والبرصية واملعرفية تعين أأن حتويل املصنفات عىل نطاق صغري فردي قد ل يكون وس يةل مس تدامة لتحقيق
هدف النفاذ عىل نطاق واسع اإىل املصنفات احملمية.
وعىل هذا النحو ،فاإن أأحد العوامل اليت تزداد أأمهية يف تكنولوجيا النفاذ هو نشأأة اذلاكء الاصطناعي والتعمل الآيل .وعىل
سبيل املثال فاإن التعمل الآيل يتيح القدرة عىل تسهيل التكنولوجيات القادرة عىل أأن جتعل النص أأكرث سهوةل للفهم دلى
ا ألشخاص ذوي الإعاقات املعرفية وذكل من خلل الإعداد التلقايئ لنسخ نصية أأكرث قابلية للفهم ،دون اللجوء اإىل حمررين
من البرش .ويعمل الباحثون يف رشكة  IBMعىل برانمج ملعاجلة اللغة من شأأنه أأن يستبدل عبارات من قبيل " Raining
( "cats and dogsمتطر قططا والكاب) مبصطلحات أأكرث وضوحا مثل "( "raining hardمتطر بغزارة) ،وتقليص أأو
فصل امجلل الطويةل اليت تتضمن عبارات متعددة ولغة غري مبارشة .12واس تخدمت رشكة غوغل أأيضا التعمل الآيل لتطوير
واهجة برجمة تطبيقات  ،Cloud Visionاليت تس تخدم الش باكت العصبية لتصنيف الصور واس تخراج املعلومات النصية
لفائدة اذلين يعانون من الإعاقات البرصية.13

 11جوديت سوليفان ،دراسة بش أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة ذوي الإعاقة البرصية ،الصفحة .)2006( 16
 12توم مسونيت ،التعمل ا آليل يتيح س بل جديدة ملساعدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،جمةل التكنولوجيا ( 23مارس ،)2017
.https://www.technologyreview.com/s/603899/machine-learning-opens-up-new-ways-to-help-disabled-people/
 13جوي شايدزيك ،مخس طرق ليحول اذلاكء الاصطناعي السحايب النفاذ الرمقيhttps://www.abilitynet.org.uk/news-blogs/5-ways-ai- ،

could-transform-digital-accessibility
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وابلنس بة اإىل التعمل الآيل املس تخدم حاليا من قبيل  Amazon Alexaو ،Google Homeهناك اإماكنية لتوس يع نطاقه
ملساعدة ا ألشخاص اذلين يعانون من اإعاقات يف النطق واللغة .14وميكن اس تخدام هذه التكنولوجيات ،اليت تسمى
ابملساعدات الإدراكية الاصطناعية ،يف يوم ما كجزء من خدمة الرعاية عن بعد اليت ميكهنا اإنذار املستشفيات واملمرضات
عندما تظهر عند خشص ما علمات تدل عىل اخلطر أأو الاس تغاثة15.
وميكن أأن تتغلب تكنولوجيات النفاذ اليت يتيحها التعمل الآيل عىل أأوجه القصور يف التحويل الفردي للمصنفات من خلل
أأمتتة هجود النفاذ الباهظة التلكفة ومتكني القدرة عىل حتويل املصنفات عىل نطاق واسع .وابلتاي فاإن اس تخدام التعمل الآيل هو
أأداة هممة لتحقيق هدف النفاذ الشامل ل ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل املواد.

املهنجية
مشلت دراسة الويبو لعام  2017اس تبياانت أرسلت اإىل ادلول ا ألعضاء لستيفاهئا ،يف حني أأجرى مؤلفو هذه ادلراسة حبثا
مس تقل يف أأنظمة حق املؤلف يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،مما عزز ادلراسة السابقة بأأحباث مصممة خصيصا ل إلجابة عىل
أأس ئةل حمددة حول ا ألحاكم املتعلقة ابلإعاقات اليت تنص علهيا أأنظمة حق املؤلف.
وتضم ادلراسة البياانت احملصةل من اس تبيان عام  2017اإضافة اإىل ا ألحباث املس تقةل اليت أأجراها طلب ادلراسات العليا يف
جامعة كيب اتون وحمامون متدربون يف مركز سامويلسون-غلوشكو لقوانني وس ياسات التكنولوجيا التابع للكية احلقوق يف
جامعة كولورادو .وحبث املؤلفون معا يف قوانني حق املؤلف املتنوعة مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ويف أأحاكم تكل القوانني
امليّس للمصنفات احملمية من طرف ا ألشخاص ذوي الإعاقات.
اليت تنص عىل الاس تخدام ّ

التحليل
تتجاوز هذه ادلراسة نطاق معاهدة مراكش ألهنا تنظر يف الإعاقات ا ألخرى خبلف الإعاقات املتعلقة بقراءة املطبوعات ،ويف
املصنفات ا ألخرى خبلف املصنفات ا ألدبية والفنية يف شلك نصوص وما يصحهبا من رسوم توضيحية .ومع ذكل ،جدير
ابذلكر أأن تعريف "الإعاقات املتعلقة بقراءة املطبوعات" ،اذلي وضعته معاهدة مراكش ،اكن يشمل يف ا ألصل الإعاقات
البرصية ولكنه يتداخل اإىل حد ما مع الإعاقات املعرفية /العقلية والبدنية/احلركية.

النتاجئ
توصلت ادلراسة اإىل أأن هناك فئتان رئيسيتان من الاس تثناءات التقييدات املطبقة ويه :ا ألحاكم احملددة وا ألحاكم العامة.
وتطبق هذه ا ألحاكم يف هنج فردي أأو خمتلط/هجني .ففي الهنج الفردي تطبق أأحاكم عامة أأو حمددة فقط .أأما يف الهنج
املتلط/الهجني فتتضمن ترشيعات حق املؤلف أأحاكما حمددة وعامة عىل حد سواء.

 14الكيتون لويس ،أآاثر تطورات التعمل الآيل عىل ا ألشخاص ذوي الإعاقات املعرفية ،معهد كوملان ل إلعاقات املعرفية (نومفرب ،)2018
https://www.colemaninstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/white-paper-coleman-version-1.pdf.
 15مكرر.
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وحتدد ترشيعات ادلول ا ألعضاء اليت تتضمن أأحاكما حمددة الإعاقات املعنية (السمعية أأو البرصية أأو املعرفية أأو البدنية).
ميّسة ،و أأي نوع من املصنفات واحلقوق تنطبق علهيا اس تثناءات اإضافة
وحتدد فامي بعد اجلهة اليت ميكن أأن تعد نسخا بأأنساق ّ
اإىل الرشوط اليت جيب استيفاءها .ودلى بعض البدلان أأيضا أأحاكم متعلقة ابلس ترياد /التصدير ومباكحفة التحايل اليت تسمح
ميّسة واليت ي مسمح هبا مبوجب
أأيضا ابدلفاع عن مسأأةل أأن التحايل اذلي مت هو هبدف تيسري معلية اإعداد نسخ أأنساق ّ
الاس تثناءات ذات الصةل يف ترشيع حق املؤلف ("اس تثناءات الإعاقة") .وحيث ل توجد أأحاكم مثل هذه يف الترشيعات،
ميّسة .ول تذكر ا ألحاكم العامة رصاحة الإعاقة بل اإهنا تذكرها بصورة
فاإن أأحاكم ماكحفة التحايل س تعيق اإعداد نسخ بأأنساق ّ
ميّسة ونرشها لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات.
عامة ،كام هو احلال ابلنس بة لإعداد نسخ بأأنساق ّ
الهنج الفردي أأو املتلط /الهجني
اعمتدت بعض ادلول ا ألعضاء يف الويبو هنجا واحدا فقط ودلهيا اإما أأحاكم حمددة أأو اإما أأحاكم عامة يف قوانيهنا اخلاصة حبق
املؤلف .ومن ادلول اليت اختذت الهنج الفريد نذكر عىل سبيل املثال أأسرتاليا و أأرمينيا .فاملادة  113Eمن القانون ا ألسرتايل
حلق املؤلف ،16تنص عىل الاس تخدام املنصف ألغراض نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات ،كام تنص املادة  22من القانون
ا ألرميين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة 17عىل النسخ غري التجاري للمصنفات "بطريقة بريل أأو بطرق أأخرى  ....لفائدة
املكفوفني".
واختذت دول أأخرى أأعضاء يف الويبو هنجا خمتلطا ،ودلهيا بنود حمددة وعامة عىل حد سواء .و أأول مثال عىل ذكل هو
الولايت املتحدة – فاإن مبد أأ الاس تخدام املنصف 18اذلي س نّه قانون حق املؤلف ،واملس متد من املادة ا ألوىل 19من دس تور
الولايت املتحدة ،شامل مبا فيه الكفاية للسامح إابعداد نسخ بأأنساق ميّسة 20وتنص املاداتن  121و 121Aمن قانون حق
املؤلف ،21املنبثقتان عن تعديل تشايف 22واحملدثتني عقب تنفيذ معاهدة مراكش ،23عىل اس تثناءات فامي يتعلق حبقوق النسخ
لفائدة املكفوفني أأو ا ألشخاص الآخرين ذوي الإعاقات .ونذكر إارسائيل 24كثال أآخر عىل بدل اختذ منوذجا جهينا .فتتضمن
املادة  19من قانون حق املؤلف بندا فامي يتعلق ابلس تخدام املنصف وتتضمن املواد من  28Aاإىل  28Eأأحاكما حمددة ،ويه
موضوع النقاش يف القسم التايل:
 16قانون حق املؤلف الصادر يف ( 1968املوحد اعتبارا من  1يناير  ،)2019ممتاح عىل الرابط التايلhttps://wipolex.wipo.int/en/text/501166 :
 17قانون مجهورية أأرمينيا الصادر يف  15يونيو  ،2006بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (عىل النحو املعدل يف  30سبمترب  ،)2013متاح عىل الرابط التايل:
available at http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=490086
17 U.S.C. § 107 18
 19جولن ف .هودلر( )2012( ،565 U.S. 302, 328 ،اقتباس إادلريد ف اشكروفت))2013( 537 U.S. 186, 21 ،
HathiTrust, 755 F.3d at 101-03. 20
17 U.S.C. §§ 121, 121A. 21
P.L. 104–197, 110 Stat. 2394 (Sept. 16, 1996). 22
 23قانون تنفيذ معاهدة مراكش 9( ،P.L. 115-261, 132 Stat. 3667 ،أأكتوبر .)2018
 24قانون حق املؤلف( ،2007 ،بصيغته املعدةل يف  28يوليو  ،)2011يتاح عىل الرابط التايل  https://wipolex.wipo.int/en/text/495410واملعدل
مبوجب قانون اإاتحة املصنفات وا ألداء والإذاعة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات (تعديلت القانون) 2014 ،املتاح عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/il/il035en.pdf
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ا ألحاكم احملددة
ميّسة لفائدة ا ألشخاص ذوي
ا ألحاكم احملددة نوعان ،فيوفر النوع ا ألول من البند احملدد اس تثناء لإعداد نسخ بأأنساق ّ
الإعاقات .واملاداتن  121و 121Aمن قانون الولايت املتحدة ،املشار اإلهيام أأعله ،هام مثال عىل تكل البنود .ومن ا ألمثةل
ا ألخرى ا ألحاكم الواردة يف قوانني حق املؤلف للك من ا ألرجنتني 25و أأرمينيا 26والهند 27وإارسائيل.28
ميّسة لفائدة ا ألشخاص ذوي
والنوع الثاين من ا ألحاكم احملددة هو بند الاس تخدام املنصف اذلي يذكر اإعداد نسخ بأأنساق ّ
الإعاقات أكحد الاس تخدامات املسموح هبا .ونذكر كثال عىل ذكل القانون ا ألسرتايل حلق املؤلف الصادر يف عام 1998
(املوحد يف  1يناير .)2019
وهناك فرق كبري بني ا ألحاكم احملددة ذات الصةل ابلس تخدام املنصف ألغراض نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات و أأحاكم
الاس تخدام املنصف العامة .وميكن أأن يتصف النوعان بأأهنام " أأحاكم عامة" ألهنام ينطبقان عىل أأغراض متعددة من بيهنا
البحوث والنقد استنادا اإىل تطبيق اختبار موازنة مشرتكة .وإاهنام يتلفان من حيث مدى انتشارهام.
ويستند الاس تخدام املنصف اإىل قامئة غري شامةل ل ألغراض املسموح هبا واليت تليب معايري الإنصاف عىل النحو املذكور يف
العوامل اليت جيب مراعاهتا .وا ألحاكم احملددة اليت تتناول الاس تخدام املنصف ،عىل عكس ما س بق ،يه أليات قانونية
تس تخدم لتسهيل الاس تخدامات غري املاكفأأة وغري املأأذون هبا للمصنفات احملمية يف حالت حمددة .وإاهنا تضع قامئة شامةل
اب ألغراض املسموح هبا ول تعدد العوامل اليت جيب مراعاهتا عند حتديد الإنصاف يف الاس تخدام .وتمكلها سلسةل من ا ألمثةل
ا ألخرى اليت تنص عىل اس تخدامات أأخرى مثل التوضيح ألغراض تعلميية والتقارير القضائية .واحملامك يف بعض الولايت
القضائية قد أأكدت أأن الاس تخدامات املسموح هبا مبوجب بنود الاس تخدام املنصف يه شامةل ،يف حني أأن حمامك أأخرى
علهيا معاجلة هذه القضية مبارشة.
وتتضمن أأحاكم الاس تخدام املنصف عادة الرشوط اليت تنطبق عىل اس تخدام املصنفات ،مثل الإس ناد وا إلشارة اإىل مصدر
املصنف .وبعض القوانني الوطنية مثل ترشيع حق املؤلف يف أأسرتاليا وكندا تشمل قامئة للعوامل اليت جيب مراعاهتا عند
اإثبات الإنصاف يف الاس تخدام .واجلانب الأكرث أأمهية فامي يتعلق ببنود الاس تخدام املنصف هو وجوب تعداد اإعداد أأنساق
ميّسة يف القامئة الشامةل للس تخدامات املسموح هبا .وإاذا مل تفعل القوانني كذكل ،فيس تحيل الاعامتد عىل بند الاس تخدام
ّ
املنصف ذلكل الغرض .ويف املقابل ،ل تتضمن بنود الاس تخدام املنصف قوامئ شامةل للس تخدامات املسموح هبا ،وتتضمن
 25املادة  36من القانون ا ألرجنتيين رمق  28 ،11.723سبمترب  ،1933بشأأن النظام القانوين للملكية الفكرية (قانون حق املؤلف ،بصيغته املعدّ ةل حىت القانون رمق
 25 ،26.570نومفرب )2009
 26املادة  22من قانون مجهورية أأرمينيا ،الصادر يف  15يونيو  ،2006بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (بصيغته املعدةل يف  30سبمترب  ،)2013متاح عىل
الرابط التايل ،http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=490086. :وينص هذا القسم عىل الاس تخدام اجملاين للمواد لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني.
امليّسة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات للس تخدام اخلاص أأو الشخيص أأو ل ألغراض التعلميية أأو البحث) والقسم
 27املادة ( )zb( )1( 52تقدمي ا ألنساق ّ
امليّسة ألي غرض أآخر عىل أأساس جتاري).
( 31Bالرتاخيص الإجبارية لإعداد وتوزيع ا ألنساق ّ
 28املادة  28A-Eمن القانون ا إلرسائييل حلق املؤلف ،2007 ،اليت نشأأت عن تعديلت ( 2014اإاتحة املصنفات وا ألداء والإذاعة ،لفائدة ا ألشخاص ذوي
الإعاقات (تعديلت القانون) ،2014 ،قانون مراكش ملعايق البرص ،قرار احملمكة العليا يف إارسائيل يف القضية  - HCJ 8536/11بني  Bizchutمركز حقوق
الإنسان ا إلرسائييل ووزارة التعلمي ( 19ديسمرب  )2013وقانون عام  1998بشأأن احلقوق املتاكفئة ل ألشخاص ذوي الإعاقة.
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ميّسة لفائدة ا ألشخاص ذوي
ببساطة قامئة غري شامةل أأو قامئة اإيضاحية .وهذا الانفتاح هو اذلي يسهل اإعداد أأنساق ّ
الإعاقات.
ويف بعض احلالت ،تصاغ بنود الاس تخدام املنصف بطريقة جتعلها مفتوحة ألي غرض .وحيامث اكن ا ألمر كذكل ،ي مشار اإلهيا
يف اجلدول التلخييص لنتاجئ ادلراسة ويف اجلدول املصص لدلوةل املعنية من بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
ا ألحاكم العامة
ميّسة .وعىل سبيل املثال ،أأكدت حمامك الولايت
ا ألحاكم العامة يه أأيضا وجهية ابلقدر اذلي تسهل فيه اإعداد أأنساق ّ
ميّسة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات البرصية .29ول
املتحدة أأن بند الاس تخدام املنصف يسمح ابإعداد نسخ بأأنساق ّ
يوجد ما يويح بأأن الإعاقات ا ألخرى مستبعدة.
ويف قضية  Authors Guildض ّد  ،HathiTruر أأت احملمكة أأن منح ا ألشخاص ذوي اإعاقة يف قراءة املطبوعات اإماكنية
النفاذ اإىل نسخ رمقية من مجموعات اجلامعات سيشلك اس تخداما مسموحا به مبوجب مبد أأ الاس تخدام املنصف.30
ومثال أآخر هو حمك الاس تخدام املنصف الوارد يف فقريت املادة  )2( - )1( 11من القانون الّسي لنيك للملكية الفكرية رمق
ميّسة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات ألهنام صيغتا عىل نطاق
 36الصادر يف عام  ،2003واذلي يتيح اإعداد نسخ بأأنساق ّ
واسع ول حتتواين عىل قامئة شامةل ابلس تخدامات املسموح هبا.
كام تنص املادة  19من قانون حق املؤلف ا إلرسائييل لعام ( 2007بصيغته املعدةل )31عىل الاس تخدام املنصف.
ميّسة .وإاضافة اإىل ذكل ،حتتوي
وهذا احلمك ،كام هو احلال يف الولايت املتحدة ورسي لناك ،سيسمح بتقدمي نسخ بأأنساق ّ
ا ألقسام  A-E28من القانون عىل حمك حمدد مذكر أأعله .وابلتايل ،فاإن إارسائيل والولايت املتحدة تتبعان منوذجا جهينا يتضمن
أأحاكما حمددة وحمك الاس تخدام املنصف.

 29سوين ضدّ  ،يونيفرسال سييت س توديوس)1984( 464 U.S. 417 ،
HathiTrust, 755 F.3d at 101-03. 30
 31قانون حق املؤلف( ،2007 ،بصيغته املعدةل يف  28يوليو  ،)2011متاح عىل الرابط التايل  ،https://wipolex.wipo.int/en/text/495410واملعدل
مبوجب قانون اإاتحة املصنفات وا ألداء والإذاعة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات (تعديلت القانون) ،2014 ،متاح عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/il/il035en.pdf
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ملخص النتاجئ بشأأن ا ألحاكم احملددة والعامة
يقدم اجلدول أأدانه ملخصا اإحصائيا حول مدى انتشار هذه البنود يف ادلول ا ألعضاء.
اجلدول  :1ملخص النتاجئ
الاس تثناءات

عدد البدلان

البدلان

ل توجد

91

أأفغانس تان ،اجلزائر ،أأندورا ،أأنغول ،أأنتيغوا وبربودا ،البحرين ،بنغلديش،
برابدوس ،بنني ،بواتن ،بوليفيا ،بوتسواان ،بروين دار السلم ،بوركينا
فاسو ،بوروندي ،كبوداي ،جزر القمر ،الكونغو ،كوس تارياك ،كواب ،قربص،
مجهورية الكونغو ادلميقراطية ،جيبويت ،مرص ،غينيا الاس توائية ،إاريرتاي،
اإسواتيين ،اإثيوبيا ،غامبيا ،غاان ،غواتاميل ،غينيا ،غينيا-بيساو ،غياان ،هاييت،
هندوراس ،اإيران ،العراق ،ا ألردن ،كينيا ،كرييباس ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا،
مدغشقر ،مدليف ،مايل ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موانكو ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،انميبيا ،النيجر ،عامن ،ابكس تان ،ابلو ،اببوا غينيا
اجلديدة ،قطر ،سانت كيتس ونفيس ،سانت لوس يا ،ساموا ،سان مارينو،
جزر سلامين ،الصومال ،جنوب اإفريقيا ،السودان ،امجلهورية العربية
السورية ،طاجيكس تان ،تميور ليش يت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوابغو،
تونس ،تركامنس تان ،توفالو ،الإمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،أأوزابكس تان ،فانواتو ،فزنويل ،المين ،زامبيا ،زميبابوي.

اس تثناءات فامي يتعلق
ابلإعاقات (*ل حتدد
الإعاقة)

28

المنسا ،بلجياك ،البوس نة والهرسك ،كرواتيا ،امجلهورية التش يكية ،اإكوادور،
اإس تونيا ،غابون ،أأملانيا ،هنغاراي ،الهند ،إارسائيل ،اإيطاليا ،ليختنش تاين،
مالطة ،املكس يك ،اجلبل ا ألسود ،هولندا ،بولندا ،مجهورية مودلوفا،
رومانيا ،سان تويم وبرينسييب ،رصبيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سويّسا،
مجهورية مقدونيا ،تركيا.

اس تثناءات تتعلق
اب ألشخاص ذوي
الإعاقات السمعية

25

أأسرتاليا ،جزر الهباما ،بلزي ،الر أأس ا ألخرض ،ش ييل ،كوت ديفوار ،ادلامنرك،
فيجي ،اليوانن ،أآيرلندا ،جاماياك ،الياابن ،ليرباي ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالزياي،
منغوليا ،نيوزيلندا ،نيوي ،الرنوجي ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،اتيلند،
أأوغندا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.
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اس تثناءات تتعلق
اب ألشخاص ذوي
الإعاقات
املعرفية/العقلية

22

أألبانيا ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،بلزي ،الر أأس ا ألخرض ،كندا ،فيجي ،فرنسا،
أآيرلندا ،الياابن ،لتفيا ،ليتوانيا ،مالزياي ،نيوزيلندا ،نيوي ،الفلبني ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين ،س نغافورة ،اإس بانيا ،اتيلند ،اململكة املتحدة،
أأوروغواي.

اس تثناءات تتعلق
اب ألشخاص ذوي
الإعاقات البدنية

19

أألبانيا ،ا ألرجنتني ،بلزي ،كوت ديفوار ،ادلامنرك ،امجلهورية ادلومنيكية ،فيجي،
فرنسا ،أآيرلندا ،لتفيا ،ليتوانيا ،مالزياي ،نيوزيلندا ،نيوي ،سانت فنسنت
وجزر غرينادين ،اإس بانيا ،اتيلند ،اململكة املتحدة ،أأوروغواي.

اس تثناءات تتعلق
اب ألشخاص ذوي
الإعاقات البرصية اليت
تقترص فقط عىل
املصنفات املطبوعة/
النصوص

24

ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأذربيجان ،بيلروس ،الربازيل ،بلغاراي ،الاكمريون،
الصني ،مجهورية كوراي ادلميوقراطية الشعبية ،جورجيا ،غرينادا ،اإندونيس يا،
كزاخس تان ،مجهورية لو ادلميوقراطية الشعبية ،موريش يوس ،نياكراغوا،
بامن ،براغواي ،بريو ،الفلبني ،روندا ،أأكرانيا ،أأورغواي ،فييت انم.

اس تثناءات تتعلق
اب ألشخاص ذوي
الإعاقات البرصية
تتجاوز نطاق املصنفات
املطبوعة /النصوص/
املصنفات غري احملددة

72

أألبانيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،جزر الهباما ،بلزي ،البوس نة والهرسك ،الر أأس
ا ألخرض ،كندا ،ش ييل ،كولومبيا ،جزر كوك ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،امجلهورية
التش يكية ،ادلامنرك ،اإكوادور ،السلفادور ،اإس تونيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
غابون ،أأملانيا ،اليوانن ،هنغاراي ،أآيسلندا ،الهند ،أآيرلندا ،إارسائيل ،اإيطاليا،
جاماياك ،الياابن ،الكويت ،قريغزيس تان ،لتفيا ،ليرباي ،ليختنش تاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،ملوي ،مالزياي ،مالطة ،املكس يك ،منغوليا ،اجلبل ا ألسود،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرياي ،نيوي ،الرنوجي ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي،
مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سان تويم
وبرينسييب ،رصبيا ،سيشل ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،اإس بانيا ،السويد،
سويّسا ،اتيلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسلفية السابقة ،تركيا ،أأوغندا،
اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.

ا ألحاكم العامة
(الاس تخدام املنصف)
اليت تتيح اإعداد نسخ
ميّسة
بأأنساق ّ

6

دومينياك ،إارسائيل ،قريغزيس تان ،ميكرونزياي ،رسي لناك ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية.
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أأحاكم الاس ترياد/
التصدير

13

كندا (الاس ترياد والتصدير) ،جزر كوك (الاس ترياد والتصدير) ،اإندونيس يا
(الاس ترياد والتصدير) ،الياابن (الاس ترياد والتصدير) ،ليرباي (الاس ترياد)،
موريش يوس (الاس ترياد والتصدير) ،الرنوجي (الاس ترياد والتصدير) ،روندا
(الاس ترياد) ،سيشل (الاس ترياد) ،س نغافورة (الاس ترياد والتصدير)،
سلوفاكيا (الاس ترياد والتصدير) ،سويّسا (التصدير) ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية (الاس ترياد والتصدير).

ماكحفة التحايل عىل
تدابري امحلاية
التكنولوجية -اإعفاءات
لفائدة ذوي الإعاقات

23

ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،بيلروس ،جزر كوك ،كرواتيا ،دامنرك ،اإكوادور،
فرنسا ،أأملانيا ،اليوانن ،اإندونيس يا ،جامياك ،الياابن ،ليرباي ،ليتوانيا ،ملوي،
هولندا ،الربتغال ،رومانيا ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،السويد ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية.

ل تشري ابلتحديد اإىل
الإعاقات ،لكهنا تسمح
معوما بتعديل مصنف
أأو ترمجته أأو تغيريه أأو
تطويره اإىل مصنف
أآخر

1

الكويت

ل ميكن التأأكد بسبب 3
حاجز اللغة

ملحظة:

مجهورية أأفريقيا الوسطى ،الكريس الرسويل ،الاحتاد الرويس

حتتوي النسخة الإجنلزيية عىل جدول شامل مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
[هناية الوثيقة]

