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 ا�يبا�ة

 أ�طراف املتعاقدة، ٕان

والنفاذ امليّرس واملشاركة الاكم� والفعا� وإالدماج مببادئ �دم ا�متيزي و�اكفؤ الفرص  تذّكرٕاذ 
 حقوق اتفاقية أ�مم املت�دة �شأٔنإال�الن العاملي حلقوق إال�سان و يف يف ا�متع، املعلن عهنا 

 أ�ش�اص ذوي إال�اقات،

لٔ�ش�اص ذوي ٕا�اقات برصية ٔأو الاكم� املّرضة �لتمنية الت�د�ت  وٕاذ تضع يف اعتبارها
ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات، واليت حتّد من حر�هتم يف التعبري مبا يف ذ� احلرية يف 

اس�تقصاء املعلومات وأ�فاكر جبميع ٔأشاكلها واحلصول �لهيا ونقلها �ىل قدم املساواة مع �ريمه، 
ومن متتعهم �حلق يف التعلمي، ومن مبا يف ذ� عن طريق مجيع ٔأشاكل االتصال اليت خيتاروهنا، 

 البحوث، الفرصة ٕالجراء

 ةوالفنية أ�دبي اتٕالبدا�وماكفأًٔة �ىل ا�افزا  هأأمهية حامية حق املؤلف �عتبار  د �ىلوٕاذ �شدّ 
أ�ش�اص، مبن فهيم أ�ش�اص ذوي ٕا�اقات برصية ٔأو ٕا�اقات لك ؤأمهية تعز�ز الفرص ٔأمام 

 وا�لفنون ويتقامس واو�س�متتعللمجمتع يف احلياة الثقافية  وا�شار�يك ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات، 
 التقدم العلمي ومنافعه،

اليت يوا�ها أ�ش�اص ذوو ٕا�اقات برصية ٔأو ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة  العوائق وٕاذ تدرك
هبدف حتقيق �اكفؤ الفرص يف ا�متع،  ٕاىل املصنفات املنشورةاملطبو�ات ف� يتعلق �لنفاذ 

تداول  حتسنيوٕاىل  ميّرسةقاب� للنفاذ و ٔأ�ساق �ة ٕاىل ز�دة �دد املصنفات املتا�ة يف واحلا
 ت� املصنفات،

ٔأّن ٔأ�لبية أ�ش�اص ذوي ٕا�اقات برصية ٔأو ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة  وٕاذ تضع يف اعتبارها
 املطبو�ات تعيش يف الب�ان النامية والب�ان أ�قّل منوا،

من الفوارق يف القوانني الوطنية حلق املؤلف، فٕانه من املمكن تقوية بأٔنّه �ىل الرمغ  وٕاذ تقرّ 
أ��ر إالجيايب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف حياة أ�ش�اص ذوي ٕا�اقات 

برصية ٔأو ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات، وذ� من �الل ٕاطار قانوين معّزز �ىل 
 الصعيد ا�ويل،
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الرمغ من ٔأن العديد من ا�ول أ�عضاء وضعت يف قوانيهنا الوطنية حلق بأٔنّه �ىل  وٕاذ تقرّ 
املؤلف تقييدات واس�تثناءات لفائدة أ�ش�اص ذوي ٕا�اقات برصية ٔأو ٕا�اقات ٔأخرى يف 
قراءة املطبو�ات، فٕان النقص مع ذ� ال �زال مس�مترا يف املصنفات املتا�ة يف �ُسخ قاب� 

ش�اص، وبأّٔن ٕا��ة النفاذ لهؤالء أ�ش�اص ٕاىل ت� للنفاذ يف ٔأ�ساق ميّرسة ٔ�ولئك ا�ٔ 
املصنفات تقتيض موارد خضمة، ؤأّن انعدام فرص تبادل النُسخ امليّرسة �رب احلدود تطلّب 

 بذل �ود مزدو�ة،

بأٔمهية دور ٔأحصاب احلقوق يف ٕا��ة مصنفاهتم لٔ�ش�اص ذوي ٕا�اقات برصية ٔأو  وٕاذ تقرّ 
ت، وبأٔمهية التقييدات و�س�تثناءات املالمئة ٕال��ة ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ا

 املصنفات ٔ�ولئك أ�ش�اص، خصوصا عندما �كون السوق �اجزة عن ٕا��ة ذ� النفاذ،

�حلا�ة ٕاىل احلفاظ �ىل التوازن بني امحلاية الفعا� حلقوق املؤلفني وبني املصل�ة العامة  وٕاذ تقرّ 
فاذ ٕاىل املعلومات، وبأٔن ذ� التوازن ال بّد ؤأن �سامه س�� التعلمي والبحث والن الواسعة، ال

يف تيسري النفاذ يف ٔأوانه ٕاىل املصنفات بفعالية لفائدة أ�ش�اص ذوي ٕا�اقات برصية ٔأو 
 ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات،

 �ىل الزتامات أ�طراف املتعاقدة مبوجب املعاهدات ا�ولية القامئة �شأٔن حامية وٕاذ تؤّكد جمّددا
حق املؤلف ؤأمهية معيار اخلطوات الثالث ومرونته ف� يتعلق �لتقييدات و�س�تثناءات 

يف صكوك ومحلاية املصنفات أ�دبية والفنية ) من اتفاقية �رن 2(9 املنصوص �لهيا يف املادة
 ،دولية ٔأخرى

امجلعية العامة  2007بأٔمهية توصيات �دول ٔأعامل التمنية، اليت اعمتدهتا يف �ام  وٕاذ تذّكر
(الويبو)، واليت �ريم ٕاىل ضامن ٔأن �كون اعتبارات التمنية  للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 جزءا ال يتجّزٔأ من معل املنظمة،

ة التقييدات و�س�تثناءات بأٔمهية نظام حق املؤلف ا�ويل وحتذوها الرغبة يف مواءم وٕاذ تقرّ 
من ٔأ�ل تيسري نفاذ أ�ش�اص ذوي ٕا�اقات برصية ٔأو أ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف 

 قراءة املطبو�ات ٕاىل املصنفات واس�ت�دا�م لها،

 قد اتفقت �ىل ما ييل:
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 1 املادة
 العالقة مع اتفاقيات ومعاهدات ٔأخرى

الزتامات مرتتبة �ىل أ�طراف املتعاقدة بعضها جتاه بعض ٔأية ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من 
طرف متعاقد بناء �ىل حقوق �متتع هبا خيّل بأٔية ما ٔأية معاهدات ٔأخرى، وليس فهيا بناء �ىل 

 ٔأية معاهدات ٔأخرى.

 2املادة 
 تعاريف

 ٔ�غراض هذه املعاهدة:

) من 1(2�ملعىن الوارد يف املادة  مصنفات ٔأدبية وفنية "املصنفات" يُقصد هبا (ٔأ)
اتفاقية �رن محلاية املصنفات أ�دبية والفنية، �شلك نص و/ٔأو رمز و/ٔأو صور بيانية 

1Fمعنية، سواء اكنت منشورة ٔأو متا�ة للجمهور بطريقة ٔأخرى يف ٔأية د�امة

 ؛1

"�س�ة قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس" يُقصد هبا �س�ة من مصنف بأٔسلوب ٔأو  (ب)
يل يتيح لشخص مس�تفيد النفاذ ٕاىل املصنف، مبا يف ذ� السامح للشخص شلك بد

�لنفاذ �سالسة و�رس كشخص بدون ٕا�اقة برصية ٔأو ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة 
�س�ت�دم النس�ة القاب� للنفاذ يف النسق امليّرس سوى أ�ش�اص  املطبو�ات. وال

يل، مع ٕايالء �عتبار املس�تفيد�ن، وجيب ٔأن حترتم ت� النس�ة حصانة املصنف أ�ص
الواجب للتغيريات الالزم ٕاد�الها جلعل املصنف قابال للنفاذ يف النسق امليّرس البديل 

 ٕاليه؛ والحتيا�ات أ�ش�اص املس�تفيد�ن ف� خيص تيسري النفاذ

لتوفري  كومةاليت تعمتدها ٔأو تعرتف هبا احل "الهيئة املعمتدة": يقصد هبا الهيئة (ج)
ٔأو النفاذ ٕاىل املعلومات �ىل التعلمي ٔأو التدريب ٔأو القراءة التكييفية  �دمات يف جماالت

ٔأسايس �ري رحبي لفائدة أ�ش�اص املس�تفيد�ن. ويه تتضّمن ٔأيضا املؤسسات احلكومية 

                                                
ٔ�غراض هذه املعاهدة، من املفهوم ٔأن هذا التعريف �شمل املصنفات  (أٔ):2بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   1

 يف شلك مسعي، مثل الكتب السمعية.
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ٔأو املنظامت �ري الرحبية اليت تقدم اخلدمات ذاهتا ٕاىل أ�ش�اص املس�تفيد�ن مضن 
2Fس�يةٔأ�شطهتا أ�ساس�ية ٔأو الزتاماهتا املؤس 

2. 

 ممارسات �اصة هبا وتتّبعها من ٔأ�ل ما ييل:الهيئة املعمتدة وتضع 

 ٕاثبات ٔأّن أ�ش�اص ا��ن ختد�م مه ٔأش�اص مس�تفيدون؛ "1"

ميّرسة �ىل  و�قتصار يف توزيع وٕا��ة النسخ القاب� للنفاذ املعّدة يف ٔأ�ساق "2"
 أ�ش�اص املس�تفيد�ن و/ٔأو الهيئات املعمتدة؛

 ٔأعامل النسخ والتوزيع وإال��ة للنُسخ �ري املّرصح هبا؛وردع  "3"

ومواص� ٕايالء قدر اكف من العناية وجسالت لترصفها يف �سخ املصنفات  "4"
احلرص يف الوقت ذاته �ىل ا�رتام خصوصية أ�ش�اص املس�تفيد�ن طبقا  مع

 .8 للامدة

 3املادة 
 أ�ش�اص املس�تفيدون

 الشخص املس�تفيد هو خشص:

 مكفوف؛ (ٔأ)

يك تصبح وظيفة ه حتسينٔأو جعز عن إالدراك ٔأو القراءة ال ميكن  ذو ٕا�اقة برصيةٔأو  (ب)
ا جيع� ممّ و ، بال جعز من هذا القبيل ٔأوبرصه تعادل ٕاىل �د �بري برص خشص بال ٕا�اقة 

 خشص بال ٕا�اقة قدرةبقدر يضايه ٕاىل �د �بري قراءة املصنفات املطبو�ة �ري قادر �ىل 
3Fٔأو بال جعز

 ؛3
                                                

ٔ�غراض هذه املعاهدة، من املفهوم ٔأنه جيوز "للهيئات املعرتف هبا من  (ج):2 �ليه �شأٔن املادة بيان متفق  2
قبل احلكومة" ٔأن تضّم الهيئات املس�تفيدة من ا�مع املايل من احلكومة بغية تقدمي �دمات، �ىل ٔأسايس �ري 

 املعلومات لفائدة أ�ش�اص املس�تفيد�ن. أٔو النفاذ ٕاىلالتعلمي ٔأو التدريب ٔأو القراءة التكييفية رحبي، يف جماالت 
ليس يف هذه الصيا�ة ما يدّل �ىل ٔأّن عبارة "ال ميكن حتسينه"  (ب):3بيان متفق �ليه �شأٔن املادة  3

 املمكنة. تقتيض اس�ت�دام مجيع ٕاجراءات التشخيص والعال�ات الطبية
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الت�ديق  اس�ت�دامه ٔأو �ىلمسك كتاب ٔأو  �ىلٔأو �ري قادر، خبالف ذ�،  (ج)
 ؛�سبب ٕا�اقة جسدية بعينيه ٔأو حتر�كهام ٕاىل �د �كون مقبوال بو�ه �ام للقراءة

 وبرصف النظر عن ٔأيّة �االت جعز ٔأخرى.

 4املادة 
 التقييدات و�س�تثناءات يف القانون الوطين �شأٔن النُسخ القاب� للنفاذ

 يف �سق ميّرس 

 �ىل تقييدق املؤلف قوانيهنا الوطنية حليف �ىل أ�طراف املتعاقدة ٔأن تنّص  يتعّني  (ٔأ) .1
كام هو منصوص �ليه  ��ة للجمهوراالٕ حق النسخ وحق التوزيع وحق ٔأو اس�تثناء �ىل 

 معاهدة الويبو �شأٔن حق املؤلف، لتسهيل توافر املصنفات يف �ُسخ قاب� للنفاذ يف ٔأ�ساق يف
ميّرسة، لفائدة أ�ش�اص املس�تفيد�ن. وينبغي ٔأن �سمح التقييد ٔأو �س�تثناء املنصوص 

يف القانون الوطين ٕ�د�ال التغيريات الالزمة جلعل املصنف قابال للنفاذ يف النسق  �ليه
 اخلاص. امليّرس 

ٔأو اس�تثناء حلق أ�داء العلين  جيوز لٔ�طراف املتعاقدة ٔأن تنص ٔأيضا �ىل تقييد (ب)
 غية تيسري النفاذ ٕاىل املصنفات لٔ�ش�اص املس�تفيد�ن.ب 

) ف� يتعلق جبميع احلقوق احملّددة فهيا وذ� 1(4جيوز لطرف متعاقد الوفاء بأٔحاكم املادة  .2
 بأٔن ينص يف قانونه الوطين حلق املؤلف �ىل تقييد ٔأو اس�تثناء �كفل ما ييل:

املؤلف، ٕ��داد �س�ة من  السامح للهيئة املعمتدة دون ترصحي من صاحب حق (ٔأ)
املصنف قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس واحلصول من هيئة معمتدة ٔأخرى �ىل �س�ة قاب� 

للنفاذ يف �سق ميّرس وتوفري ت� النسخ لٔ�ش�اص املس�تفيد�ن بأٔيّة وس�ي�، مبا يف 
ّ  ،بوسائل سلكية ٔأو السلكيةذ� إال�ارة �ري الت�ارية ٔأو النقل إاللكرتوين   ةواختاذ ٔأي

 مجيع الرشوط التالية: �ُس�توىفأ�هداف عندما ت� خطوات وس�يطة لتحقيق 

نفاذ قانوين �لنشاط املذ�ور يف �ضطالع  للهيئة املعمتدة اليت �رغب�كون  "1"
 ؛ذ� املصنف �س�ة منٕاىل ذ� املصنف ٔأو ٕاىل 



 معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أ�ش�اص املكفوفني
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حبيث ، �سق ميّرس �س�ة قاب� للنفاذ يف  ٕاىلقد حّوِل  املصنفو�كون  "2"
سق دون ٕاد�ال ن ذ� ال املعلومات يف  لتصفّحزمة اللن مجيع الوسائل اتتضم

ا ميّرس قابال للنفاذ و تغيريات ٔأخرى �ري ت� الالزمة جلعل املصنف 
 املس�تفيد؛ للشخص

ليك �س�ت�د�ا حرصا و�كون ت� النُسخ القاب� للنفاذ يف �سق ميّرس متا�ة  "3"
 أ�ش�اص املس�تفيدون؛

 ؛�ىل ٔأساس �ري رحبيمنجزا النشاط و�كون ذ�  "4"

ؤأيضا السامح لشخص مس�تفيد، ٔأو لشخص يترصف �مسه مبا يف ذ� املعيل ٔأو  (ب)
املسا�د أ�سايس، ٕ��داد �س�ة من مصنف قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس لالس�ت�دام 
الشخيص للشخص املس�تفيد ٔأو السامح، �الف ذ�، مبسا�دة الشخص املس�تفيد 

ف قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس واس�ت�دا�ا يف �ال اكن �� �ىل ٕا�داد �ُسخ من مصن
 الشخص املس�تفيد نفاذ قانوين ٕاىل ذ� املصنف ٔأو ٕاىل �س�ة من ذ� املصنف.

) بأٔن ينص يف قانونه الوطين حلق املؤلف 1(4جيوز لطرف متعاقد الوفاء بأٔحاكم املادة  .3
114Fو 10تقييدات ٔأو اس�تثناءات ٔأخرى طبقا للامدتني 

4. 

هذه املادة  املنصوص �لهيا يف جيوز للطرف املتعاقد قرص التقييدات ٔأو �س�تثناءات .4
امليّرس وفق القابل للنفاذ و �ىل املصنفات اليت ال ميكن احلصول �لهيا جتار� يف النسق اخلاص 

ويتعني �ىل ٔأي طرف متعاقد  رشوط معقو� لفائدة أ�ش�اص املس�تفيد�ن يف ت� السوق.
ه إالماكنية ٔأن يعلن ذ� مبوجب ٕاخطار يود�ه �ى املد�ر العام للويبو �ني �س�تفيد من هذ

5Fالتصديق �ىل هذه املعاهدة ٔأو املوافقة �لهيا ٔأو �نضامم ٕا�هيا ٔأو يف ٔأي وقت الحق

5. 

                                                
تقلّص وال توّسع من نطاق تطبيق من املفهوم أٔن هذه الفقرة ال  ):3(4بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   4

التقييدات و�س�تثناءات مبوجب اتفاقية �رن، خبصوص حق الرتمجة، ف� يتعلق بأٔش�اص ذوي ٕا�اقات برصية 
 املطبو�ات. ٔأو ٕا�اقات يف قراءة

يؤدي ٕاىل الفصل مس�بقا يف من املفهوم ٔأن رشط التوافر الت�اري ال  ):4(4بيان متفق �ليه �شأٔن املادة  5
 وافق التقييد ٔأو �س�تثناء مبوجب هذه املادة مع رشط معيار اخلطوات الثالث، من �دمه.مدى ت
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يُرتك للقانون الوطين حتديد ٕاذا اكنت التقييدات ٔأو �س�تثناءات مبوجب هذه املادة  .5
 ختضع �فع مقابل مادي.

 5ادة امل
 تبادل �ُسخ قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس �رب احلدود

يتعّني ٔأن ينص الطرف املتعاقد �ىل ٔأنّه ٕاذا ٔأ�ّدت �س�ة قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس  .1
مبوجب تقييد ٔأو اس�تثناء ٔأو ٕاعامال للقانون، �از لهيئة معمتدة توزيع ٔأو ٕا��ة هذه النس�ة 

6Fلفائدة خشص مس�تفيد ٔأو هيئة معمتدة يف طرف متعاقد أٓخرالقاب� النفاذ يف النسق امليّرس 

6. 

) بأٔن ينص يف قانونه الوطين �شأٔن حق 1(5ميكن لطرف متعاقد الوفاء بأٔحاكم املادة  .2
 املؤلف �ىل تقييد ٔأو اس�تثناء �كفل ما ييل:

السامح للهيئات املعمتدة، دون ترصحي من صاحب احلق، بأٔن توّزع �ُس�ا قاب�  (ٔأ)
يف �سق ميّرس ٔأو تتيحها لهيئة معمتدة يف طرف متعاقد أٓخر ليك �س�ت�د�ا للنفاذ 

 حرصا أ�ش�اص املس�تفيدون؛

(ج)، بأٔن 2والسامح للهيئات املعمتدة، دون ترصحي من صاحب احلق، طبقا للامدة  (ب)
توّزع �ُس�ا قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس ٔأو تتيحها لفائدة خشص مس�تفيد يف طرف 

 متعاقد أٓخر؛

طة ٔأن �كون الهيئة املعمتدة أ�صلية، قبل توزيع النسخ ٔأو ٕا�حهتا، ال تعمل ٔأو ليس �هيا رشي
ٔأس�باب معقو� يك تعمل ٔأّن النس�ة القاب� للنفاذ املُعدة يف �سق ميّرس ستُس�ت�دم لفائدة 

7Fٔأش�اص �ري أ�ش�اص املس�تفيد�ن

7. 
                                                

من املفهوم ٔأيضا ٔأنه ليس يف هذه املعاهدة ما يقلّص ٔأو يوّسع من  ):1(5بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   6
 ٔأخرى. نطاق احلقوق �س�تئثارية مبوجب ٔأية معاهدة

من املفهوم ٔأنه من ٔأ�ل توزيع ٔأو ٕا��ة �سخ قاب� للنفاذ يف �سق  ):2(5بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   7
ميّرس مبارشة لفائدة خشص مس�تفيد يف طرف متعاقد أٓخر، قد �كون من املناسب للهيئة املعمتدة تطبيق تدابري 
ٔأخرى يك تؤكّد أٔن ذ� الشخص ا�ي ختدمه هو خشص مس�تفيد، ؤأن تتّبع ممارساهتا اخلاصة، حسب ما هو 

 (ج).2مبّني يف املادة 
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قانونه الوطين حلق املؤلف ) بأٔن ينص يف 1(5جيوز لطرف متعاقد الوفاء بأٔحاكم املادة  3
 .11و 10) و4(5�ىل تقييدات ٔأو اس�تثناءات ٔأخرى طبقا للمواد 

يف �ال �سلمت الهيئة املعمتدة يف طرف متعاقد �س�ا قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس  (ٔأ) .4
من اتفاقية �رن،  9) وال �كون �� الطرف املتعاقد الزتامات مبوجب املادة 1(5وفقا للامدة 

مبا يتوافق ؤأنظمهتا وممارساهتا القانونية اخلاصة، بأٔن تُنسخ وتوّزع وتتاح ت� النسخ تتأٔكّد، 
القاب� للنفاذ يف �سق ميّرس بصفة �اصة لٔ�ش�اص املس�تفيد�ن دون �ريمه يف الوالية 

 القانونية �� الطرف املتعاقد.

الهيئة املعمتدة �كون توزيع النسخ القاب� للنفاذ يف �سق ميّرس وٕا�حهتا من قبل  (ب)
) مقترصا �ىل ت� الوالية القانونية، ما مل �كن الطرف املتعاقد طرفا 1(5بناء �ىل املادة 

يف معاهدة الويبو �شأٔن حق املؤلف ٔأو ينّص بطريقة ٔأخرى �ىل قرص التقييدات 
و�س�تثناءات املنفّذة لهذه املعاهدة ف� يتعلق حبق التوزيع ٔأو حق إال��ة للجمهور 

رضرًا تلحق وال �االت �اصة معّينة ال تتعارض و�س�تغالل العادي للمصنف �ىل 
8Fاحلق لصاحبملصاحل املرشو�ة �ر �ري مرب� 

8، 
9F

9. 

ليس يف هذه املادة ما يؤ�ّر يف حتديد ما يعّد معال من ٔأعامل التوزيع ٔأو  (ج)
 للجمهور. إال��ة

 احلقوق.ليس يف املعاهدة ما �ُس�ت�دم لتناول مسأٔ� استنفاد  .5

                                                
من املفهوم ٔأنه ليس يف هذه املعاهدة ما يقتيض ٔأو �رتّب �ىل  )(ب):4(5بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   8

طرف متعاقد اع�د معيار اخلطوات الثالث ٔأو تطبيقه ٕاىل �ّد يت�اوز الزتاماته مبوجب هذا الصّك ٔأو مبوجب 
 ٔأية معاهدات دولية ٔأخرى.

من املفهوم ٔأنه ليس يف هذه املعاهدة ما �رتّب ٔأية الزتامات �ىل  )(ب):4(5يه �شأٔن املادة بيان متفق �ل   9
طرف متعاقد �لتصديق �ىل معاهدة الويبو �شأٔن حق املؤلف ٔأو �نضامم ٕا�هيا ٔأو �لزتام بأّٔي من ٔأحاك�ا، 

نة يف معاهدة الويبو �شأٔن حق  وليس يف هذه املعاهدة ما خيّل بأٔية حقوق ٔأو تقييدات أٔو اس�تثناءات متضم�
 املؤلف.
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 6املادة 
 اس�ترياد �ُسخ قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس 

بقدر ما �سمح به القانون الوطين يف الطرف املتعاقد لشخص مس�تفيد ٔأو خشص يترصف 
�مسه ٔأو هيئة معمتدة ٕ��داد �س�ة من مصنف قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس، يتعّني �ىل 

ٔأيضا �س�ترياد �س�ة قاب� للنفاذ يف �سق القانون الوطين �� الطرف املتعاقد ٔأن �سمح هلم 
 10F10.دون ترصحي من صاحب احلق ،لفائدة أ�ش�اص املس�تفيد�ن ميّرس 

 7املادة 
 �لزتامات املرتبطة �لتدابري التكنولوجية

يتّعني ٔأن تت�ذ أ�طراف املتعاقدة تدابري مالمئة، حسب ما يلزم، لضامن ٔأنه يف �ال توفري 
فعا�، فٕان هذه  اءات قانونية فعا� ٕازاء تفادي تدابري �كنولوجيةحامية قانونية مناس�بة وجز 

امحلاية القانونية ال متنع أ�ش�اص املس�تفيد�ن من ا�متتّع �لتقييدات و�س�تثناءات املنصوص 
11F�لهيا يف هذه املعاهدة

11. 

 8املادة 
 ا�رتام اخلصوصية

مع  خلصوصية أ�ش�اص املس�تفيد�ن�ىل حامية متساوية  يتعّني ٔأن حترص أ�طراف املتعاقدة
 �ريمه، عند تطبيق التقييدات و�س�تثناءات املنصوص �لهيا يف املعاهدة.

                                                
من املفهوم ٔأن لٔ�طراف املتعاقدة مواطن املرونة ذاهتا املنصوص �لهيا يف  :6بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   10

 .6 عند تنفيذ الزتاماهتا مبوجب املادة 4املادة 
من املفهوم ٔأن الهيئات املعمتدة، يف �االت خمتلفة، ختتار تطبيق تدابري  :7بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   11

�كنولوجية يف ٕا�داد النسخ القاب� للنفاذ يف �سق ميّرس وتوزيعها وٕا�حهتا، وليس هنا ما يعوق ت� املامرسات 
 الوطين. عندما �كون ممتث� للقانون
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 9املادة 
 التعاون لتيسري التبادل �رب احلدود

�سعى أ�طراف املتعاقدة �اهدة من ٔأ�ل تعز�ز تبادل �سخ قاب� للنفاذ يف �سق ميّرس  .1
الطوعي للمعلومات ملسا�دة الهيئات املعمتدة �ىل �رب احلدود من �الل �شجيع التشارك 

 املعلومات. التعارف ف� بيهنا. ولهذا الغرض، يضع املكتب ا�ويل للويبو منفذا ٕاىل

 5تتعهّد أ�طراف املتعاقدة مبسا�دة هيئاهتا املعمتدة اليت تنفذ ٔأ�شطة بناء �ىل املادة  .2
(ج)، من �الل �شاُرك املعلومات ف� 2ا للامدة هبدف ٕا��ة املعلومات املتعلقة مبامرساهتا طبق

بني الهيئات املعمتدة، ؤأيضا من �الل ٕا��ة املعلومات املتعلقة �س�ياساهتا وممارساهتا مبا يف 
ذ� ما يتعلق بتبادل ت� النسخ القاب� للنفاذ املعدة يف ٔأ�ساق ميّرسة �رب احلدود للجهات 

 مناسب. هو املهمتة وللجمهور، وفق ما

يدعى املكتب ا�ويل للويبو ٕاىل �شاُرك املعلومات، حسب ما هو متاح، خبصوص معل  .3
 هذه املعاهدة.

يتعّني �ىل أ�طراف املتعاقدة ٔأن تقّر بأٔمهية التعاون ا�ويل وا�هنوض به �مع اجلهود  .4
12Fالوطنية الرامية ٕاىل حتقيق غرض ؤأهداف هذه املعاهدة

12. 

 10املادة 
 التنفيذمبادئ �امة �شأٔن 

 تتعهّد أ�طراف املتعاقدة بتبّين التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة. .1

                                                
ٔأي واجب �ىل الهيئة املعمتدة  9يرتتّب �ىل املادة  من املفهوم ٔأنه ال :9بيان متفق �ليه �شأٔن املادة   12

�لتسجيل وال ٔأي رشط مس�بق �ىل الهيئات املعمتدة ملبارشة ٔأية ٔأ�شطة مبوجب هذه املعاهدة؛ ولكهنا تنّص �ىل 
 احلدود. ٕاماكنية �شاُرك املعلومات من ٔأ�ل �سهيل تبادل النسخ القاب� للنفاذ يف �سق ميّرس �رب
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 (2013)ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات  ٔأو معايق البرص أٔو

 
 
 

 
11 

ال يشء مينع أ�طراف املتعاقدة من حتديد الطريقة املالمئة لتنفيذ ٔأحاكم هذه املعاهدة يف  .2
13Fالقانونية ٕاطار ٔأنظمهتا وممارساهتا

13. 

�لزتاماهتا مبوجب هذه املعاهدة من  جيوز لٔ�طراف املتعاقدة ٔأن متارس حقوقها وتفي .3
�الل تقييدات ٔأو اس�تثناءات لفائدة أ�ش�اص املس�تفيد�ن حتديدًا، ٔأو تقييدات ٔأو 

اس�تثناءات ٔأخرى، ٔأو امجلع بيهنا يف ٕاطار ٔأنظمهتا وممارساهتا القانونية الوطنية. وجيوز ٔأن �شمل 
ش�اص املس�تفيد�ن املتعلقة ذ� أ�حاكم القضائية ٔأو إالدارية ٔأو التنظميية لفائدة ا�ٔ 

�ملامرسات ٔأو املعامالت ٔأو �س�ت�دامات املنصفة لتلبية احتيا�اهتم، مبا يتوافق وحقوق 
 .11أ�طراف املتعاقدة والزتاماهتا بناء �ىل اتفاقية �رن ومعاهدات دولية ٔأخرى واملادة 

 11املادة 
 الزتامات �امة �شأٔن التقييدات و�س�تثناءات

لتدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة، جيوز للطرف املتعاقد ممارسة احلقوق عند اع�د ا
ويتعني �ليه الوفاء �اللزتامات املرتتّبة �ليه مبوجب اتفاقية �رن واتفاق جوانب حقوق امللكية 
 :الفكرية املتص� �لت�ارة ومعاهدة الويبو �شأٔن حق املؤلف، مبا فهيا اتفاقاهتا التفسريية، حبيث

السامح بعمل �سخ من ) من اتفاقية �رن، 2(9جيوز للطرف املتعاقد، وفقا للامدة  (ٔأ)
املصنفات يف بعض احلاالت اخلاصة �رشط ٔأال يتعارض معل مثل هذه النسخ مع 

 ؛للمؤلف ملصاحل املرشو�ة�ر رضرا �ري مرب� يلحق �س�تغالل العادي للمصنف ؤأال 

من اتفاق جوانب حقوق امللكية  13قا للامدة يتعّني �ىل الطرف املتعاقد، وف (ب)
�ىل احلقوق املطبّقة ٔأو �س�تثناءات التقييدات قرص الفكرية املتص� �لت�ارة، 

�س�تغالل العادي مع �س�تئثارية �ىل بعض احلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض 
ر �رضرا تلحق  للمصنف وال  لصاحب احلق؛ملصاحل املرشو�ة �ري مرب�

                                                
صفة املصنف �ملعىن املعّرف  من املفهوم ٔأنه عندما �كتسب مصنٌف  ):2(10�شأٔن املادة  بيان متفق �ليه  13

(ج)، مبا يف ذ� املصنفات يف شلك مسعي، فٕان التقييدات و�س�تثناءات املنصوص �لهيا يف هذه 2يف املادة 
لنس�ة القاب� للنفاذ يف املعاهدة تطب�ق، مع ما يلزم من تبديل، �ىل احلقوق ا�اورة حبسب ما يلزم ٕال�داد ا

 �سق ميّرس وتوزيعها وٕا�حهتا لٔ�ش�اص املس�تفيد�ن.
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) من معاهدة الويبو �شأٔن حق املؤلف، 1(10، وفقا للامدة طرف املتعاقدللجيوز  (ج)
بناء للمؤلفني ٔأن ينص يف �رشيعه الوطين �ىل تقييدات ٔأو اس�تثناءات للحقوق املمنو�ة 

يف بعض احلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض الويبو �شأٔن حق املؤلف �ىل معاهدة 
 ؛ملصاحل املرشو�ة للمؤلف�ر مرب� �ري رًا رض تلحق و�س�تغالل العادي للمصنف وال 

) من معاهدة الويبو �شأٔن حق 2(10الطرف املتعاقد، وفقا للامدة �ىل يتعّني  (د)
عند تطبيق اتفاقية �رن، قرص ٔأي تقييدات ٔأو اس�تثناءات للحقوق �ىل بعض املؤلف، و 

را �ري رض تلحق احلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض و�س�تغالل العادي للمصنف وال 
 .ملصاحل املرشو�ة للمؤلف�ر مرب� 

 12املادة 
 تقييدات واس�تثناءات ٔأخرى

�سّمل أ�طراف املتعاقدة بأٔنه جيوز للطرف املتعاقد ٔأن ينّص يف قانونه الوطين �ىل  .1
تقييدات واس�تثناءات ٔأخرى �شأٔن حق املؤلف لفائدة أ�ش�اص املس�تفيد�ن �الف ت� 

هدة، مع مرا�اة احلا� �قتصادية �� الطرف املتعاقد املنصوص �لهيا يف هذه املعا
واحتيا�اته �ج�عية والثقافية، وفقا للحقوق و�لزتامات ا�ولية �� الطرف املتعاقد؛ ويف 
�ال ب� من الب�ان أ�قل منوا، مرا�اة احتيا�اته اخلاصة وحقوقه والزتاماته ا�ولية احملّددة وما 

 .يتّصل هبا من مرو�ت

ال ختّل هذه املعاهدة بتقييدات واس�تثناءات ٔأخرى منصوص �لهيا يف القانون الوطين  .2
 إال�اقات. لفائدة أ�ش�اص ذوي
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 13املادة 
 امجلعية

 �كون لٔ�طراف املتعاقدة مجعية. (ٔأ) .1

�كون لك طرف متعاقد ممثًال مبندوب وا�د جيوز ٔأن �سا�ده مندوبون مناوبون  (ب)
 و�رباء.ومستشارون 

ىل إ يتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد ا�ي عينه. وجيوز للجمعية ٔأن تطلب  (ج)
الويبو ٔأن متنح مسا�دة مالية لتيسري اشرتاك وفود أ�طراف املتعاقدة اليت تعد من 

الب�ان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة ٔأو من الب�ان املنتق� 
 نظام �قتصاد احلر. ىلإ 

تتناول امجلعية املسائل املتعلقة �حملافظة �ىل هذه املعاهدة وتطو�رها وتطبيق هذه  (ٔأ) .2
 املعاهدة وتنفيذها.

ف� يتعلق بقبول بعض املنظامت  15�هيا مبوجب املادة إ تبارش امجلعية املهمة املعهودة  (ب)
 ة.لتصبح ٔأطرافا يف هذه املعاهدا�ولية احلكومية 

تقرر امجلعية ا�عوة ٕاىل عقد ٔأي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتو�ه ٕاىل  (ج)
 املد�ر العام للويبو التعل�ت الرضورية لٕال�داد �� املؤمتر ا�بلومايس.

 .فقط يصوت �مسهو  وا�د صوتٌ  ،�كون دو�ً  ،للك طرف متعاقد ٔأ)( .3

�شرتاك يف دولية جيوز ٔ�ي طرف متعاقد �كون مبثابة منظمة حكومية  (ب)
التصويت، بدال من ا�ول أ�عضاء فيه، بعدد من أ�صوات �ساوي �دد ا�ول 

دولية من ذ� حكومية أ�عضاء فيه وأ�طراف يف هذه املعاهدة. وال جيوز ٔ�ي منظمة 
دة من ا�ول أ�عضاء فهيا القبيل ٔأن �شرتك يف التصويت ٕاذا مارست ٔأي دو� وا�

 .حصيححقها يف التصويت والعكس 

جتمتع امجلعية بناء �ىل دعوة من املد�ر العام ويف الفرتة واملاكن نفس�هيام ال��ن جتمتع فهيام  .4
 ما مل تنشأٔ ظروف اس�تثنائية.للويبو، امجلعية العامة 
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ا ا�ا�يل، مبا يف ذ� ا�عوة تضع نظا�و  �سعى امجلعية ٕاىل اختاذ قراراهتا بتوافق ا�ٓراء .5
ٕاىل عقد دورات اس�تثنائية، ورشوط النصاب القانوين، وحتدد أ��لبية املطلوبة الختاذ خمتلف 

 ٔأنواع القرارات مع مرا�اة ٔأحاكم هذه املعاهدة.

 14املادة 
 املكتب ا�ويل

 يبارش املكتب ا�ويل للويبو املهامت إالدارية املتعلقة هبذه املعاهدة.

 15ة املاد
 ٔأطراف املعاهدة

 ٔأن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدة. يف الويبو ٔ�ي دو� عضو جيوز .1

لتصبح طرفًا يف هذه املعاهدة، دولية جيوز للجمعية ٔأن تقرر قبول ٔأي منظمة حكومية  .2
رشط ٔأن تعلن ت� املنظمة ٔأن لها صالحية النظر يف املوضو�ات اليت �شملها هذه املعاهدة 

ملزما للك ا�ول أ�عضاء فهيا ؤأهنا مفوضة �كون �اصا عن ت� املوضو�ات ولها �رشيعا 
 تفويضا حصي�ا، وفقا لنظا�ا ا�ا�يل، ٔ�ن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.

�الن املشار ٕاليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر م �الٕ تقد�  اذإ ، لالحتاد أ�ورويبجيوز  .3
 صبح طرفا يف هذه املعاهدة.ي ا�بلومايس ا�ي اعمتد هذه املعاهدة، ٔأن 

 16املادة 
 املرتتبة �ىل املعاهدةاحلقوق و�لزتامات 

ما مل  ،املرتتبة �ىل هذه املعاهدة�متتع لك طرف متعاقد جبميع احلقوق ويتحمل مجيع �لزتامات 
 ٔأحاكم حمددة يف هذه املعاهدة �ىل �الف ذ�.تنص 
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 17املادة 
 التوقيع �ىل املعاهدة

يف املؤمتر ا�بلومايس يف مراكش، وبعد ذ� يف مقر الويبو �كون هذه املعاهدة متا�ة للتوقيع 
 طرف مؤّهل، ملدة س�نة بعد اع�دها.ٔ�ي الرئييس، 

 18املادة 
 دخول املعاهدة �زي النفاذ

طرفًا من أ�طراف املؤه�  20ثالثة ٔأشهر من ٕايداع بعد النفاذ تد�ل هذه املعاهدة �زي 
 و�ئق تصديقها ٔأو انضام�ا. 15املشار ٕا�هيا يف املادة 

 19املادة 
 التارخي الفعيل ا�ي يصبح فيه الكيان طرفا يف املعاهدة

 �كون هذه املعاهدة ملزمة:

، اعتبارًا من التارخي ا�ي 18املشار ٕا�هيا يف املادة لٔ�طراف العرش�ن املؤه�  (ٔأ)
 ؛النفاذ تد�ل فيه هذه املعاهدة �زي

ثالثة ٔأشهر من انقضاء ، بعد 15املادة أٓخر مشار ٕاليه يف  طرف مؤهللك لو  (ب)
 .�ى املد�ر العام للويبو يودع فيه وثيقة تصديقه ٔأو انضاممهالتارخي ا�ي 

 20املادة 
 نقض املعاهدة

ٔ�ي طرف متعاقد ٔأن ينقض هذه املعاهدة مبوجب ٕاخطار يو�ه ٕاىل املد�ر العام للويبو. جيوز 
 ويصبح لك نقض �فذًا بعد س�نة من التارخي ا�ي يتسمل فيه املد�ر العام للويبو إالخطار.
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 21املادة 
 لغات املعاهدة

�للغات العربية وإالس�بانية وإالنلكزيية وا�دة توقع هذه املعاهدة يف �س�ة ٔأصلية  .1
 متساوية يف احلجية.�لك ت� اللغات والروس�ية والصينية والفر�س�ية، وتعترب النصوص 

يتوىل املد�ر العام ٕا�داد نصوص رمسية بأٔي لغة �الف اللغات املشار ٕا�هيا يف  .2
أ�طراف املعنية. ) بناء �ىل طلب ٔأ�د أ�طراف املعنية، بعد التشاور مع لك 1(21 املادة

ؤ�غراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف املعين" لك دو� عضو يف الويبو �كون لغهتا 
ؤأي منظمة حكومية و�حتاد أ�ورويب ٔأو ٕا�دى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية، الرمسية 
مسية يه ٕاذا اكنت ٕا�دى لغاهتا الر  ،ٔأخرى جيوز لها ٔأن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدةدولية 

 اللغة املعنية.

 22املادة 
 ٔأمني إاليداع

 يداع هذه املعاهدة.إ �كون املد�ر العام للويبو ٔأمني 

 .2013 يونيو 27يوم يف مراكش  تحرر
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