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Marrakesh Treaty Questionnaire – United Arab Emirates 

1. Please indicate the relevant provisions in your national legislation providing for 

or regulating the limitations and exceptions to facilitate access to published works 

for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled.  
 

بانضمام الدولة إلى معاهدة مراكش لتيسير  2016( لسنة 233االتحادي رقم )المرسوم 

النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي 

 إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،
 

(23المادة )  

 النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر
إعداد نسخ من أي نسخة قابلة للنفاذ في نسق للشخص المستفيد أو من ينوب عنه،  .1

 ميسر الستخدامه الشخصي.

دون إدخال أي تغييرات غير  في نسق ميسر نسخ قابلة للنفاذ تعد أنللهيئة المعتمدة  .2

توفيرها ل دون إذن المؤلف عليه من هيئة معتمدة أخرىأن تحصل أو الزمة 

لها نفاذ قانوني للمصنف أو داخل الدولة أو خارجها متى كان  لألشخاص المستفيدين

 لنسخة منه ومتى كان النشاط غير ربحي.

لغايات إعداد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر، تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم  .3

 بقانون الشروط والضوابط التي يتعين توافرها في الهيئات المعتمدة.
 

2. Does your national legislation permit the cross-border exchange (i.e. exportation) 

of “accessible format copies”, as defined in Article 2 b)1 MVT? If yes, under which 

conditions?   

 

3. Does your national legislation allow the importation of “accessible format copies”, 

as defined in Article 2 b)2 MVT? If yes, under which conditions?    
 

دون إدخال أي تغييرات غير  في نسق ميسر نسخ قابلة للنفاذ تعد أنللهيئة المعتمدة 

توفيرها لألشخاص ل دون إذن المؤلف عليه من هيئة معتمدة أخرىأن تحصل أو الزمة 

أو لنسخة منه داخل الدولة أو خارجها متى كان لها نفاذ قانوني للمصنف  المستفيدين

 ومتى كان النشاط غير ربحي.
 

4. Does your national legislation provide a definition of “authorized entity”, as 

defined in Article 2 c)3 MVT? If yes, please provide the reference.    
 

 نعم ، وزارة االقتصاد
 

5. Please provide a list with contact details of entities that can operate as authorized 

entities in your territory, and any further information that you can provide, such as 

number of accessible titles in the catalogue of the authorized entity and the 

languages covered. 

 

نون في انتظار اعتماد القا   


