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ملخص البحث
بتاريــخ  28حزيــران  2013وقعــت إحــدى وخمســون دولــة علــى معاهــدة مراكــش «لتيســير
النفــاذ إلــى المصنفــات المنشــورة لفائــدة األشــخاص المكفوفيــن أو معاقــي البصــر أو ذوي إعاقــات
أخــرى فــي قــراءة المطبوعــات»((( ،وقــد تضمنــت المعاهــدة الكثيــر مــن األحــكام والمبــادئ التــي
ســتصبح نصوصـا ً ملزمــة ضمــن تشــريعات حــق المؤلــف فــي الــدول األعضــاء ،وتتجلــى أهميــة
هــذه المعاهــدة بإقرارهــا لتقييــدات واســتثناءات علــى الحقــوق الحصريــة للمؤلــف تســمح لــذوي
اإلعاقــات البصريــة((( الولــوج للمصنفــات األدبيــة والفنيــة المنشــورة بعــد إتاحتهــا بأنســاق مي ّســرة
تتــاءم وحاجاتهــم .لهــذا جــاءت هــذه الدراســة لتحلــل أهــم المبــادئ واألحــكام التــي تضمنتهــا
المعاهــدة؛ وبيــان أثرهــا علــى الحقــوق الماليــة للمؤلــف وأصحــاب حــق المؤلــف.

(((يقصد بمعاهدة مراكش أينما وردت أنها :معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص
المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ،التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي
المنعقد في مراكش في  28حزيران  ،2013وقد وقع عليها  51عضو من أعضاء المنظمة العالمية للملكية
الفكرية من بينها خمس دول عربية هي :األردن والمغرب وتونس والسودان ولبنان ،وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ
بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع  20طرف من الموقعين لوثائق التصديق عليها أو االنضمام إليها ،انظر وثائق
االجتماعات ونص المعاهدة على موقع الويبو االلكترونيhttp://www.wipo.int/dc2013/en/index. :
( htmlآخر زيارة في كانون أول .)2013
(((ذوو اإلعاقات البصرية هم :المكفوف؛ وذو إعاقة بصرية أو عجز عن اإلدراك والقراءة ال يمكن تحسينه كي
تصبح وظيفة البصر تعادل وظيفة بصر شخص بال إعاقة أو ضعف؛ وكذلك األشخاص غير القادرين على مسك
الكتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبوالً للقراءة بسبب إعاقة جسدية وهم فئة
(المستفيدين) التي نصت عليهم معاهدة مراكش في المادة الثالثة.
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إبراهيم محمد عبيدات ( ) 267-244
مقدمة
إن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه التنميــة الكاملــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة أو
اإلعاقــات األخــرى فــي قــراءة المطبوعــات ،الحــ ّد مــن حريتهــم فــي التعبيــر بمــا فــي ذلــك
الحريــة فــي اســتقصاء المعلومــات واألفــكار بجميــع أشــكالها والحصــول عليهــا ونقلهــا كغيرهــم
مــن البشــر؛ وذلــك عــن طريــق جميــع أشــكال االتصــال التــي يختارونهــا ،لــذا فــإن مبــادئ عــدم
التمييــز وتكافــؤ الفــرص والنفــاذ المي ّســر والمشــاركة الكاملــة والفعالــة واالندمــاج فــي المجتمــع
التــي أرســاها اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان واتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــات ،ضمنــت تفعيــل تلــك الحقــوق بمــا يتناســب وأهميــة حمايــة حــق المؤلــف
باعتبارهــا حافــزاً ومكافــأةً علــى اإلبداعــات األدبيــة والفنيــة ،وأهميــة تعزيــز الفــرص أمــام كل
األشــخاص بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة أو اإلعاقــات األخــرى فــي قــراءة
المطبوعــات ،كــي يشــاركوا فــي الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع ويســتمتعوا بالفنــون ويتقاســموا التقــدم
العلمــي ومنافعــه(((.

أهمية الدراسة
تتجــه األنظــار لنشــر الوعــي بأهميــة توفيــر وتقويــة األثــر اإليجابــي لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت الجديــدة فــي حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة أو اإلعاقــات األخــرى
فــي قــراءة المطبوعــات ،وذلــك مــن خــال إطــار قانونــي معـ ّزز علــى الصعيــد الدولــي ،وســعيا ً
لتحقيــق ذلــك فقــد أثمــرت جهــود المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة( )WIPOفــي إقــرار معاهــدة
مراكــش التــي تــم التوقيــع عليهــا مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف التــي تــؤدي إلــى إيجــاد التــوازن
بيــن الحمايــة الفعالــة لحقــوق المؤلــف وبيــن المصلحــة العامــة المتمثلــة بالتعليــم والبحــث والنفــاذ
إلــى المعلومــات ،وبــأن ذلــك التــوازن ال بـ ّد وأن يســاهم فــي تيســير النفــاذ بفعاليــة إلــى المصنفــات
لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة أو اإلعاقــات األخــرى فــي قــراءة المطبوعــات.
ولمــا كانــت معاهــدة مراكــش محــط أنظــار فئــة كبيــرة مــن البشــر ،وموئــل اهتمــام العديــد
مــن الــدول والهيئــات والمنظمــات الحقوقيــة واإلنســانية ،فــكان ال بــد مــن البحــث فــي مكانتهــا
ووســائلها وأحكامهــا القانونيــة للوقــوف علــى ُجــل القواعــد التــي أرســتها ،ألجــل تقديــم اســتثناءات
أو تقييــدات علــى الحقــوق الحصريــة للمؤلــف لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة ،ألن
االســتثناءات((( علــى حــق المؤلــف تتنــوع بتنــوع أهميتهــا والغايــة مــن إقرارهــا؛ فهــي قــد تخــرج
((( انظر الفقرة الثالثة من ديباجة معاهدة مراكش ،سابق.
(((يقصد باالستثناء أنه االستثناء من الحقوق الحصرية لحق للمؤلف ،وينص عليه باالتفاقيات الدولية ويشرع
بالقوانين الوطنية.
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نفاذ ذوي اإلعاقات البرصية إىل املصنفات املنشورة وأثره يف حامية حق املؤلف ( ) 267-244
كليـا ً مــن نطــاق الحمايــة ،وقــد تتعلــق بأفعــال وأوضــاع محــددة ترتبــط باألعمــال المحميــة ،ولكــن
القيــام بهــا ال يرتــب مســئولية قانونيــة عــن فعــل تعــد علــى حــق المؤلــف ،وهــي مــا يطلــق عليهــا
التقييــدات((( ،وأخــرى تحتــاج إلــى إذن معــوض عنــه مــن صاحــب حــق المؤلــف((( ،وعلــى هــذا
األســاس تــم اختيــار هــذه الدراســة لتحليــل وتمحيــص األحــكام القانونيــة التــي نصــت عليهــا،
والخــروج بتصــورات قانونيــة محــددة تتعلــق بإمكانيــة االســتفادة القصــوى مــن تلــك األحــكام التــي
ســتتحول إلــى نصــوص تشــريعية تنظــم هــذه االســتثناءات لصالــح الفئــة المســتفيدة.

مشكلة الدراسة
تبــرز إشــكالية هــذه الدراســة التــي تتجســد بتســاؤل محــوري داللتــه تشــير إلــى مــدى تحقيــق
الغايــات المثلــى التــي جــاءت بهــا قواعــد المعاهــدة بمــا يتوافــق مــع ضمــان ممارســة فاعلــة تحقــق
التــوازن مــع الحقــوق الحصريــة للمؤلــف ،كمــا يتفــرع عــن هــذا التســاؤل عــدة إشــكاالت يبرزهــا
واقــع التطبيــق العملــي لقواعــد المعاهــدة ،تتمثــل األولــى بحــدود اآلليــة الضامنــة لتطبيــق مبــادئ
المعاهــدة بشــكل متناغــم مــع صفــة الحصريــة بالفئــة المســتفيدة؛ أمــا الثانيــة فتتمثــل بمــدى عالقــة
هــذا التطبيــق مــع الحقــوق الحصريــة للمؤلــف وماهيــة اآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك .لــذا
ســيتم التطــرق إلــى هــذا الموضــوع المهــم مــن خــال إبــراز أهميــة توفيــر اإلمكانــات المتاحــة
الســتغاللها مــن أجــل تحقيــق المعرفــة لهــذه الفئــة ،كمــا أن الدراســة تقتضــي البحــث فــي دور
تشــريعات حــق المؤلــف التــي ضمنــت حقــوق هــذه الفئــة مــن جهــة؛ والمحافظــة علــى حقــوق
(((
المؤلــف مــن جهــة أخــرى.
(((يقصد بالتقييدات األحكام التي تقيّد الحقوق الحصرية للمؤلف بحدود دنيا قابلة للتطبيق في أوضاع معينة ،دون أن
تشكل اعتداء على حق المؤلف.
(2) Sam, Ricketson, WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related
Rights in the Digital Environment, WIPO Document SCCR/9/7, (April 5, 2003), p:35, available at :http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805 (Last
visit December 4, 2013).
(((تشير الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر من  285مليونا من المكفوفين ومعاقي البصر
في العالم ،يعيش  90بالمائة منهم في البلدان النامية ،انظر الموقع االلكتروني للمنظمةhttp://www.who.int/ :
.)mediacentre/factsheets/fs282/ar/index.html (last visit December 4,2013
كما خلصت دراسة استقصائية أجرتها ( )WIPOإلى ّ
أن عدد البلدان التي ترد في قوانينها الخاصة بحق
المؤلف بنود تح ّدد تقييدات واستثناءات لفائدة األشخاص معاقي البصر بحدود  57بلدا ،وذلك فيما يخص،
مثال ،نُسخ البرايل أو النُسخ المكتوبة بأحرف مض ّخمة أو النُسخ السمعية المرقمنة للنصوص المحمية بحق
المؤلف .أنظر:
Judith Sullivan, Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually
Impaired, Standing Committee on Copyright and Related Rights, Fifteenth Session, (Geneva: September 11 to 13, 2006), at: 9. Available at: http://www.wipo.

246

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

إبراهيم محمد عبيدات ( ) 267-244
المنهج
تتســم هــذه الدراســة بالصبغــة التحليليــة؛ ألنهــا تركــز علــى وصــف وتحليــل القواعــد والمبــادئ
التــي أقرتهــا المعاهــدة ضمــن نصوصهــا ،مــن أجــل الوصــول إلــى مفاهيــم محــددة تسـهّل تحقيــق
النتائــج المرجــوة ،لهــذا تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي كأســاس ،وبمــا أن مبــادئ
المعاهــدة ســتنعكس حتمـا ً علــى التشــريعات الوطنيــة؛ فــكان ال بــد مــن اللجــوء إلــى المنهــج البنيوي
الوظيفــي الــذي يركــز علــى دراســة توافــق التشــريعات الوطنيــة مــع تلــك المبــادئ بمــا يتــاءم
مــع الظــروف القانونيــة المحيطــة بهــذا الموضــوع داخــل الــدول األعضــاء ،ولمــا كان الكثيــر مــن
المبــادئ التــي أقرتهــا المعاهــدة تعــد انعكاس ـا ً لمــا هــو ســائد فــي بعــض الــدول التــي قننــت هــذا
الموضــوع؛ فــكان ال بــد مــن اللجــوء إلــى المنهــج المقــارن ،لمقارنــة أحــكام المعاهــدة مــع تلــك
التشــريعات .وبهــذا يتحقــق فــي هــذه الدراســة غايتهــا التــي تهــدف إلــى بيــان مــدى اســتجابتها
لإلشــكالية بأســلوب ســلس متناغــم يعطــي تصــوراً واضح ـا ً عــن موضــوع الدراســة ومــا ترمــي
إلــى تحقيقــه.

التقسيم
لتحقيــق النتائــج المثلــى التــي يفتــرض أن تترتــب علــى اإلشــكالية المطروحــة فــي الدراســة،
فقــد تفرعــت هــذه الدراســة إلــى محوريــن؛ تناولنــا فــي األول منهمــا التعريــف بالنســخ الخــاص
بــذوي اإلعاقــات البصرية(المبحــث األول) مــن خــال البحــث فــي مفهــوم النســخ الميســر(المطلب
األول) ،والبحــث فــي معاييــر النســخ الميســر(المطلب الثانــي) ،أمــا المحــور الثانــي فقــد تناولنــا
فيــه أثــر النســخ الميســر فــي حمايــة حــق المؤلــف (المبحــث الثانــي) ،مــن خــال البحــث فــي نطاقــه
كاســتثناء أو تقييــد علــى هــذا الحق(المطلــب األول) ،وكذلــك بحــث الحقــوق الماليــة للمؤلــف فــي
المصنــف الميســر(المطلب الثانــي).

int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696(last visit December 7,2013).
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المبحث األول :التعريف بالنسخ الخاص بذوي اإلعاقات البصرية
يتطــرق هــذا المبحــث إلــى مفهــوم النســخ المي ّســر((( (المطلــب األول) ،ومــن ثــم بيــان معاييــر
النسخ الميسّر (المطلب الثاني).
سر
المطلب األول :مفهوم النسخ المي ّ
يتضمــن هــذا المطلــب موضوعيــن هاميــن :يتمثــل األول منهمــا بتعريــف النســخ الميسّــر فــي
الفــرع األول؛ ومــن ثــم بيــان المقصــود باألشــخاص المســتفيدين مــن هــذا النســخ فــي الفــرع
الثانــي.
الميسر
الفرع األول :تعريف النسخ
ّ
قبــل التطــرق إلــى تعريــف النســخ الميســر يجــب التطــرق لتعريــف المصنــف محــل النســخ ومــن
ثــم بيــان مفهــوم النســخ عمومـاً؛ لــذا يُقصــد بالمصنــف؛ األعمــال المبتكــرة فــي المجــاالت األدبيــة
والفنيــة بحيــث ال تتحــدد بنــوع معيــن مــن األعمــال ،كمــا أنــه ال يشــترط فــي المصنــف ضــرورة
توافــر األهميــة فيــه أو الغــرض مــن إنتاجــه أو طريقــة التعبيــر عنــه ،إنمــا يكفــي أن يكــون مبتكــراً
ويتخــذ شــكالً ماديـا ً معينـا ً((( ،وهــو المعنــى الــوارد فــي اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات األدبيــة
والفنيــة ،بحيــث يكــون بشــكل نــص أو رمــز أو صــور بيانيــة معينــة ،ســواء كان منشــوراً أو متاحـا ً
للجمهــور بطريقــة أخــرى فــي أي دعامــة((( ،كمــا يقصــد بالمصنفــات المنشــورة تلــك المصنفــات
التــي تنشــر بموافقــة مؤلفيهــا أيــا ً كانــت وســيلة عمــل النســخ ،شــريطة أن تفــي باالحتياجــات
المعقولــة للجمهــور مــع مراعــاة طبيعــة المصنــف(((.
ويعـرّف النســخ عمومـا ً بأنــه اســتحداث أو إيجــاد شــكل أو صــورة مطابقــة لألصــل مــن مصنــف،
ويكــون هــذا االســتحداث ألكثــر مــن شــكل أو صــورة واحــدة ،فبعــض القوانيــن تتنــاول المســألة
علــى مســتوى صياغــة حــق النســخ فــي حــد ذاتــه ،ومــن ســمات هــذا النهــج أن يتبنــى المشــرع
(((يقصد بالنسخ الميسر أينما ورد في الدراسة أنه «نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر» وهي نسخة من مصنف بأسلوب
أو شكل بديل يتيح لشخص مستفيد النفاذ إلى المصنف ،بما في ذلك السماح للشخص بالنفاذ بسالسة ويسر كشخص
بدون إعاقة بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
(((عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -حق الملكية( ،بيروت :منشورات الحلبي
الحقوقية2011 ،م) ،ط ،3ج ،8 :ص291:ـ.292
(((انظر المادة /3أ من قانون حق حماية حق المؤلف األردني؛ وكذلك المادة  1من قانون حقوق المؤلف اإلماراتي،
سابقة؛ انظر كذلك :المادة  2/1من اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية لسنة  1886المؤرخة في باريس
 24تموز  1971والمعدلة في  28أيلول .1979
(((انظر المادة  3من اتفاقية برن ،سابق.
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الوطنــي خيــار اللجــوء إلــى صيــغ أكثــر عموميــة لكــي يحــدد نطــاق الحــق فــي النســخ ،وقــد
حــدد وســائل إتمامــه بــأي وســيلة أو أي صــورة ماديــة أو أي طريقــة أو أي شــكل كان ،ســواء
أكانــت بصفــة دائمــة أم مؤقتــة ،بمــا فــي ذلــك التوثيــق المؤقــت فــي شــكل إلكترونــي((( ،فــي حيــن
تتناولهــا القوانيــن األخــرى مــن حيــث التعريــف بعبــارة النســخ فــي الجــزء التمهيــدي الــذي يكرســه
القانــون لتعريــف مصطلحاتــه((( ،لــذا ال يقتصــر النســخ علــى المصنــف إنمــا يكــون علــى التســجيل
الصوتــي الــذي يمكــن أن يتــم بــأي وســيلة متاحــة أو فــي أي شــكل ،بمــا فــي ذلــك التخزيــن
اإللكترونــي الدائــم أو الوقتــي للمصنــف أو للتســجيل الصوتــي(((.
ويقصــد هنــا بالنســخ المي ّســر إيجــاد نســخة أو أكثــر مــن المصنــف األصلــي ،بحيــث يدخــل عليهــا
تعديــات تظهرهــا بأســلوب أو شــكل بديــل تجعــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقات البصريــة قادرين
علــى الولــوج والنفــاذ للمصنــف ،فتســمح لهــم بالنفــاذ بســهولة ويســر كاألشــخاص الطبيعييــن
الذيــن ليــس لديهــم إعاقــات فــي هــذا المجــال ،ســواء كانــت اإلعاقــة بصريــة أو غيرهــا مــن
اإلعاقــات التــي تحــول دون قــدرة الشــخص مــن االســتفادة الكاملــة بالمصنــف مــن حيــث قراءتــه
أو االســتماع إليــه أو مشــاهدته ،ويشــترط فــي النســخة القابلــة للنفــاذ بنســق مي ّســر أال تســتخدم إال
مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة مثــل المكفــوف وضعيــف البصــر وغيــر القــادر
علــى القــراءة –المســتفيدون ،-وليــس الســتعمال المكفــوف حصري ـا ً دون باقــي المســتفيدين ،ألن
هــذا يخــرج الكثيــر مــن النســخ الرقميــة المي ّســرة التــي تصلــح الســتعمال المكفوفيــن وضعــاف
البصــر علــى حــد ســواء(((.
وعلــى هــذا األســاس يمكــن القــول :إن النســخ المي ّســر يختلــف مــن حيــث المضمــون والوســائل عن
النســخ المســموح بــه لالســتعمال الشــخصي ،فــي أن األخيــر يتــاح للفئــة نفســها التــي يســتهدفها
((( انظر المادة /9أ من قانون حق المؤلف األردني رقم  22لسنة  1992وتعديالته.
(((انظر المادة  1من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي رقم  7لسنة 2002؛ وكذلك المادة  138من
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري لسنة .2002
(((فيكتور نبهان ،التقييدات واالستثناءات على حق المؤلف ألغراض التعليم في البلدان العربية ،دراسة رقم
 CCR/19/6صادرة عن منظمة (،)WIPOالدورة التاسعة عشرة من 14ـ 18كانون أول  ،2009جنيف ،ص:
14ـ.15
(4) Authors Guild v. HathiTrust, 902 F. Supp. 2d 445,460 (S.D.N.Y.2012), appeal docketed, No. 12-4547 (2d Cir. Nov. 14, 2012) (“Some rights-holders have argued that
specialized formats “exclusively for use” by blind people in the Chafee Amendment
means specialized formats that are capable of being used only by blind people, e.g.,
braille. This misinterpretation of the Chafee Amendment would exclude many digital
formats, which can be used both by blind and sighted people”), (last visit December
12, 2013). available at:
http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=158947796
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نطــاق الحمايــة المقــررة لحــق المؤلــف؛ أال وهــي العامــة ،فــي حيــن أن النســخ المي ّســر يســتهدف
فئــة محــددة هــم ذوو اإلعاقــات البصريــة ،كمــا أن النســخ لالســتعمال الشــخصي يتحــدد فقــط
لغايــات االســتعمال الشــخصي للمصنــف المنشــور عــن طريــق إعداد نســخة واحــدة منه الســتعماله
ألغــراض شــخصية بحتــه فــي حــاالت معينــة :مثــل البحــث أو الدراســة أو الترفيــه ،وهــذا بالطبــع
ال يعنــي االســتعمال الجماعــي للمصنــف ،بــل إنــه يتعــارض معــه((( ،فــي حيــن أن النســخ المي ّســر
ال يتحــدد بحــاالت معينــة ،وإنمــا يم ّكــن المســتفيد مــن اســتعمال المصنــف دون قيــود ،كمــا يم ّكــن
الهيئــة المعتمــدة((( مــن نشــر وتوزيــع المصنــف للفئــات المســتفيدة بعــد مواءمتــه لقابليــة النفــاذ
المي ّســر .بيــد أن الغايــة غيــر الربحيــة((( مــن االســتعمال تجمــع بيــن كليهمــا ،كمــا أنهمــا يلتقيــان
فــي غايــات االســتعمال وليــس االســتغالل.
الميسر
الفرع الثاني :األشخاص المستفيدون من النسخ
ّ
أوالً :المكفوف
يعــرف المكفــوف بأنــه الفــرد الــذي لديــه حــدة إبصــار تبلــغ  200/20قــدم أو أقــل فــي العيــن
األقــوى بعــد اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة ،أو أن حقــل اإلبصــار لديــه ال يتجــاوز 20
درجــة ،ولديــه القــدرة علــى التعلــم مــن خــال القنــوات اللمســية أو الســمعية ويســتخدم طريقــة
بريــل فــي القــراءة والكتابــة ويســمى قــارئ بريــل ((( ،Braille Readerوقــد اعتبــرت معاهــدة
مراكــش المكفــوف مــن األشــخاص المســتفيدين مــن امتيــازات النفــاذ إلــى النســخ القابلة للنفــاذ(((.
ثانياً :ذوو اإلعاقة البصرية أو العجز عن اإلدراك أو القراءة
يعتبــر ذوو اإلعاقــة البصريــة التــي ال تصــل اإلعاقــة لديهــم إلــى درجــة المكفــوف مــن األشــخاص
المســتفيدين مــن النســخ الميســر ،وكذلــك الذيــن لديهــم عجــز عــن اإلدراك أو القــراءة ناتــج عــن
(((نواف كنعان ،حق المؤلف  -النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته( ،عمان :دار الثقافة ،)2004 ،ط،1
اإلصدار الرابع ،ص.280 :
(((عرفت المادة (2ج) الهيئة المعتمدة أنها؛ الهيئة التي تعتمدها أو تعترف بها الحكومة لتوفير خدمات في مجاالت
التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات على أساسي غير ربحي لفائدة األشخاص المستفيدين.
وهي تتض ّمن أيضا المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها إلى األشخاص
المستفيدين ضمن أنشطتها األساسية أو التزاماتها المؤسسية.
(((نواف كنعان ،حق المؤلف-النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته ،اإلصدار الرابع ،مرجع سابق،
ص.280:
(((المنظمة األمريكية للمعاقين بصرياً ،انظر الموقع االلكتروني:
http://www.afb.org/section.aspx?SectionID=26&TopicID=144
(آخر زيارة في .)30/11/2013
((( المادة /3أ من معاهدة مراكش ،سابق.
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إعاقــة بصريــة ال يمكــن تحســينه؛ كــي تصبــح وظيفــة البصــر لديــه تعــادل إلــى حــد كبيــر وظيفــة
البصــر لشــخص بــا إعاقــة أو بــا عجــز ،وم ّمــا يجعلــه غيــر قــادر علــى قــراءة المصنفــات
المطبوعــة بقــدر يضاهــي إلــى حــد كبيــر قــدرة الشــخص الــذي ليــس لديــه إعاقــة أو بــا عجــز(((،
وأن عبــارة «ال يمكــن تحســينه» ال تقتضــي أو ال يشــترط فيهــا اســتخدام جميــع إجــراءات
التشــخيص والعالجــات الطبية الممكنــة فــي هــذا الشــأن(((.
ثالثاً :ذوو اإلعاقة الجسدية التي تفقد القدرة على مسك الكتاب أو استخدامه
وهــذه الحالــة تعنــي األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم القــدرة علــى مســك الكتــاب أو اســتخدامه،
أو ليــس لديهــم القــدرة علــى التحديــق بالعينيــن أو تحريكهمــا إلــى حــد يكــون مقبــوالً بوجــه عــام
للقــراءة ،بحيــث تكــون عــدم القــدرة هــذه ناشــئة عــن إعاقــة جســدية تمنعهــم مــن ممارســة ذلــك(((.
سر
المطلب الثاني :معايير النسخ المي ّ
يقصــد بالنفــاذ القانونــي للمصنفــات ذات النســق الميسّــر إمكانيــة نفــاذ الهيئــة المعتمــدة أو أي
شــخص مخــوّل بذلــك قانونــا ً للمصنــف األصلــي ،مــن أجــل نســخه وتوزيعــه بالنســق الميســر
لفائــدة المكفوفيــن وذوي اإلعاقــات البصريــة ،وذلــك ضمــن األســس التــي حددتهــا معاهــدة
مراكــش والتشــريعات التــي أقــرت مثــل هــذه االســتثناءات مــن الحقــوق الحصريــة للمؤلــف،
ويمكــن اســتنتاج هــذه المعاييــر مــن خــال األحــكام التــي حددتهــا نصــوص المعاهــدة.
أوالً :أن يتم النسخ والتوزيع لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية:
تعتبــر هــذه الحالــة األســاس الــذي مــن أجلــه ُشــرعت التقييــدات واالســتثناءات علــى الحــق
الحصــري للمؤلــف بمنــع نســخ مصنفــه وتوزيعــه إال بــإذن منــه ،حيــث يشــترط فــي التقييــدات أو
االســتثناءات أن تكــون النســخ المي ّســرة مــن المصنفــات األصليــة ،وأن تتــم لفائــدة األشــخاص ذوي
اإلعاقــات البصريــة واإلعاقــات المرتبطــة بهــا ،وهــذا بالطبــع مــا أكدتــه معاهــدة مراكــش حينمــا
نصــت علــى إلــزام الــدول األعضــاء فيهــا بالنــص فــي قوانينهــا الوطنيــة لحــق المؤلــف علــى تقييــد
أو اســتثناء علــى حــق النســخ وحــق التوزيــع وحــق اإلتاحــة للجمهــور؛ كمــا هــو منصــوص عليــه
(1) Authors Guild v. HathiTrust, 902 F. Supp. 2d 445,459 (S.D.N.Y.2012), appeal docketed, No. 12-4547 (2d Cir. Nov. 14, 2012), supra. (“to the extent that the copying allows print-disabled individuals access to “previously published, non-dramatic literary
work[s]” on an equal footing with sighted individuals, it is also potentially permitted
under the Chafee Amendment.”).
((( انظر البيان المتفق عليه بشأن المادة (3ب) من معاهدة مراكش ،سابق.
((( انظر المادة /3ج من معاهدة مراكش ،السابق.
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فــي معاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف ،وكذلــك حــق األداء العلنــي لتســهيل توافــر المصنفــات
فــي نُســخ قابلــة للنفــاذ فــي أنســاق مي ّســرة ،لفائــدة األشــخاص المكفوفيــن أو ضعــاف البصــر أو
ذوي اإلعاقــات األخــرى غيــر القادريــن علــى مســك كتــاب أو اســتخدامه أو علــى التحديــق بعينيــه
أو تحريكهمــا إلــى حــد يكــون مقبــوالً بوجــه عــام للقــراءة بســبب إعاقــة جســدية(((.
وعلــى الجانــب التشــريعي للــدول فــإن معظــم قوانيــن حــق المؤلــف فــي كثيــر مــن الــدول تشــكل
عائقـا ً أمــام عمــل وتوزيــع نســخ قابلــة للنفــاذ بشــكل مي ّســر لــذوي اإلعاقــات البصريــة ،وإن عمــل
مثــل هــذه النســخ؛ كلغــة بريــل دون إذن مــن صاحــب حــق المؤلــف يشــكل اعتــداءاً علــى هــذا
الحــق إذا مــا تــم توزيــع النســخ وإتاحتهــا للجمهــور ،وتعتبــر قوانيــن حــق المؤلــف العربيــة برمتهــا
مــن القوانيــن التــي لــم تمنــح ذوي اإلعاقــات البصريــة تقييــدات أو اســتثناءات فــي عمــل وتوزيــع
نســخ مي ّســرة تمكنهــم مــن قــراءة وســماع المصنفــات ،حيــث نــص المشــرع األردنــي علــى أن “
للمؤلــف الحــق فــي اســتغالل مصنفــه بــأي طريقــة يختارهــا وال يجــوز لغيــره القيــام بــأي تصــرف
 ...دون إذن كتابــي مــن المؤلــف أو مــن يخلفــه»((( ،وعندمــا تعــرض المشــرع لالســتثناءات أو
القيــود علــى هــذا الحــق لــم يشــمل ذوي اإلعاقــات البصريــة بالنــص وإعطائهــم حقوقـا ً اســتثنائية
علــى حــق المؤلــف((( ،وكذلــك الحــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فالمشــرع اإلماراتــي
لــم ينــص علــى اســتثناءات علــى حــق المؤلــف لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة(((،
ولكــن كال المشــرعين عندمــا نصــا علــى الحــاالت المســتثناة مــن حــق المؤلــف ،تميــزا بالنــص
علــى أال تكــون الجهــة الناســخة تهــدف إلــى الربــح ســواء أكان بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة،
وبشــرط عــدم إمــكان الحصــول علــى رخصــة بالنســخ طبقـا ً ألحــكام القانــون(((.
وفــي المقابــل اتجهــت التشــريعات فــي دول أخــرى للنــص علــى اســتثناءات علــى حــق المؤلــف
لفائــدة ذوي اإلعاقــات البصريــة واإلعاقــات المرتبطــة بهــا ،فقــد نــص المشــرع األمريكــي فــي
قانــون حــق المؤلــف علــى هــذه القيــود ،وحددهــا حصــراً لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــات
البصريــة ،وأعطــى الحــق لهيئــة معتمــدة بنســخ وتوزيــع النســخ الميسّــرة القابلــة للنفــاذ لفائــدة
هــؤالء ،وبالتالــي قصــر الحــق بالنســخ والتوزيــع علــى هيئــة مرخصــة أو معتمــدة مــن قبــل
الحكومــة لتوفيــر خدمــات التعليــم أو التدريــب أو القــراءة التكييفيــة ،والنفــاذ إلــى المعلومــات علــى
((( انظر المادة  1 /4من معاهدة مراكش ،سابق.
((( انظر المادة  9من قانون حق المؤلف األردني ،سابق.
((( انظر المادة  17من قانون حماية حق المؤلف األردني ،السابق.
((( انظر المواد  22و 23من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي ،سابق.
(((انظر المادة /17ج من قانون حق المؤلف األردني ،والمادة  22من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
اإلماراتي ،السابقة.
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أســاس غيــر ربحــي لفائــدة ذوي اإلعاقــات البصريــة((( ،وال يشــترط أن تكــون الهيئــة قــد أنشــئت
لهــذه الغايــة ولكــن يمكــن أن تقــدم هــذه الخدمــة لألشــخاص المســتفيدين ضمــن أنشــطتها حتــى لــو
كانــت غيــر معتمــدة مــن قبــل الحكومــة ،وقــد نــص المشــرع األمريكــي علــى إقــرار هــذا التقييــد
فــي قانــون حــق المؤلــف عندمــا اعتبــر أنــه «ال يعــد اعتــداءاً علــى حــق المؤلــف النســخ والتوزيــع
للمصنفــات المنشــورة واألعمــال األدبيــة غيــر المســرحية(الدرامية) ،الــذي يتــم مــن لــدن الهيئــة
المعتمــدة إذا كانــت هــذه النســخ أو التســجيالت معــدة خصيصـا ً الســتعمال المكفوفين أو األشــخاص
ذوي اإلعاقــات»((( ،كمــا نــص المشــرع البريطانــي فــي ديباجــة قانــون حــق المؤلــف علــى «أن
القانــون يســمح دون تحقــق أي تعــد علــى حــق المؤلــف بنســخ وتحويــل المصنفــات بنســق مي ّســر
قابــل للنفــاذ لــذوي اإلعاقــات البصريــة»(((.
ثانيـاً :تحويــل المصنــف المنشــور مــن شــكله العــادي القابــل للقــراءة إلــى شــكل أخــر يتناســب مــع
ذوي اإلعاقــات البصريــة وذلــك بنســق خــاص كنظــام بريــل أو النصــوص الصوتيــة والرقميــة ،أو
أشــكال الطباعــة العريضــة((( ،وهــذا التحويــل يتطلــب وســائل تقنيــة وفنيــة يكــون مهمــة اإلشــراف
عليهــا للهيئــة المختصــة ،وقــد نصــت معاهــدة مراكــش علــى ضــرورة إيــاء االعتبــار ألهميــة
إدخــال تعديــات تضمــن الوصــول والنفــاذ للنســخ المي ّســرة((( ،والحقيقــة أن مثــل هــذه التعديــات
تعتبــر األســاس فــي إقــرار هــذه القواعــد ،ذلــك أنهــا تجعــل مــن المصنــف قاب ـاً لــإدراك مــن
قبــل أشــخاص لــم يكــن بوســعهم االطــاع علــى مضمونــه دون هــذه التعديــات ،لــذا يشــترط فــي
التعديــات التــي تجــري علــى المصنــف أال تغيّــر مــن المحتــوى األصيــل للمصنــف ،وبالتالــي فــإن
مضمونهــا يتجســد فقــط بالنواحــي التقنيــة التــي تس ـهّل الوصــول إليــه مــن لــدن ذوي اإلعاقــات
(((
البصريــة.
ثالث ـاً :وجــوب اقتــران المصنــف القابــل للنفــاذ بإشــعار أو إعــام يفيــد بــأن هــذا العمــل قــد أعــد
خصيصــا ً الســتعمال ذوي اإلعاقــات البصريــة ،وأن يتضمــن اإلشــعار كذلــك علــى نصــوص
مفهومــة تــدل علــى أن الحــق فــي هــذا المصنــف مصــان أو محفــوظ بهــذه الصيغــة الرقميــة أو
(1) 17 U.S.C 121(a).
(2) 17 U.S.C 121(a), supra.
(3) UK Copyright (Visually Impaired Persons) Act, 2002 Preambular “An Act to permit,
without infringement of copyright, the transfer of copyright works to formats accessible to visually impaired persons.”.
(4) U.S.C 121(d)(4); see also: Authors Guild v. HathiTrust, 902 F. Supp. 2d 445,450
(S.D.N.Y.2012), appeal docketed, No. 12-4547 (2d Cir. Nov. 14, 2012), supra.
((( انظر المادة /2ب من معاهدة مراكش ،سابق.
((( انظر المادة /4/2أ 2/من المرجع السابق.
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الصوتيــة وال يجــوز التعــدي عليــه بموجــب أحــكام حــق المؤلــف ،وأن يتضمــن كذلــك معلومــات
تحــدد مصــدر النســخة وأصحــاب الحقــوق فيهــا ،كالعنــوان والمؤلــف والطبعــة ودار النشــر(((،
كذلــك يجــب أن يتضمــن المصنــف المي ّســر تحذيــر قانونــي ينــص علــى أن توزيــع أو نســخ هــذا
المصنــف بــأي وســيلة كانــت ،يعــد اعتــدا ًء علــى حــق المؤلــف ،وأن هــذا االعتــداء يولّــد المســئولية
القانونيــة ،ويعتبــر هــذا الشــرط فــي غايــة األهميــة؛ ألنــه يؤكــد ويفســر طبيعــة المســئولية القانونيــة
وأيلولــة الحقــوق إلــى المؤلــف األصلــي للمصنــف((( ،وهنــا يجــب التفرقــة بيــن األعمــال المعــدة
لألغــراض التجاريــة وتلــك المعــدة لالســتعمال الشــخصي لــذوي اإلعاقــات البصريــة ،ذلــك أن
األخيــر معــد ألغــراض اجتماعيــة نبيلــة؛ بينمــا األول معــد لغايــات اقتصاديــة خاصــة(((.

سر على حماية حق المؤلف
المبحث الثاني :أثر النسخ المي ّ
يتنــاول هــذا المبحــث نطــاق النســخ المي ّســر كتقييــد أو اســتثناء علــى حــق المؤلف(المطلــب األول)؛
كمــا يتنــاول فــي القســم الثانــي منــه الحقــوق الماليــة للمؤلــف فــي المصنــف المي ّســر (المطلــب
الثانــي).
سر كتقييد أو استثناء على حق المؤلف
المطلب األول :نطاق النسخ المي ّ
تهــدف التقييــدات أو االســتثناءات إلــى تســهيل توافــر المصنفــات فــي نُســخ قابلــة للنفــاذ فــي أنســاق
مي ّســرة ،لفائــدة األشــخاص المســتفيدين ،ويشــترط فــي التقييــد أو االســتثناء المنصــوص عليــه فــي
القانــون الوطنــي أن يكــون مرنـاً؛ بحيــث يســمح بإدخــال التغييــرات الضروريــة والالزمــة لتحقيــق
هــذه العناصــر والصفــات فــي المصنــف ،وقــد أناطــت المعاهــدة حــق النســخ الميســر بهيئــة معتمــدة
تمــارس تلــك الســلطات؛ كمــا أنهــا ســمحت لفئــات معينــة ممارســة تلــك الســلطات خــارج إطــار
الهيئــة وبوســائل عابــرة للحــدود.
الميسر بالهيئة المعتمدة
الفرع األول :إناطة حق النسخ
ّ
حــددت المعاهــدة األحــكام المتعلقــة بنطــاق النســخ الميســر حينما اشــترطت بــأن تتضمن تشــريعات
الــدول األعضــاء نصوصـا ً تســمح لهيئــة معتمــدة بإعــداد نســخة مــن المصنــف قابلــة للنفــاذ بنســق
مي ّســر دون الحاجــة إلــى تصريــح مــن صاحــب حــق المؤلــف ،وتتضمــن كذلــك الســماح لهــذه
الهيئــة بالحصــول علــى نســخة مي ّســرة مــن هيئــة معتمــدة أخــرى ،وأيض ـا ً اتخــاذ أ ّ
ي خطــوات
أو إجــراءات تتضمــن تحقيــق هــذه األهــداف ،وذلــك مــن أجــل توفيــر تلــك النســخ لألشــخاص
(1) UK Copyright Act, Section 31 A(iv), supra.
(2) 17 U.S.C 121(b)(B); UK Copyright Act, Section 31 A(3), supra.
(3) Aditi, Agarwala, Akhil Prasad, Copyright Law Desk book: Knowledge, Access & Development, (Delhi: Universal Law Publishing, 2009), p:308.
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إبراهيم محمد عبيدات ( ) 267-244
المســتفيدين بــأ ّ
ي وســيلة ،وقــد نصــت المعاهــدة علــى بعــض الوســائل علــى ســبيل الذكــر ال
(((
الحصــر ،ومنهــا اإلعــارة غيــر التجاريــة أو النقــل اإللكترونــي بوســائل ســلكية أو الســلكية .
ولتحقيــق هــذه األهــداف يشــترط أن يتــم عمــل الهيئــة بموجــب محــددات ضروريــة يتــم النــص
عليهــا ،وتتمثــل هــذه المحــددات بالشــروط اآلتيــة:
1 .1أن تحصــل الهيئــة المعتمــدة علــى المصنــف األصلــي المــراد تحويلــه إلى نُســخ ميســرة بطرق
قانونيــة مشــروعة ،ســواء تــم ذلــك بشــرائه أو أي وســيلة مشــروعة ،فــإذا كان حصــول الهيئــة
علــى النســخة غيــر مشــروع؛ فــا يجــوز لهــا القيــام بتحويلــه إلــى نســخ قابلــة للنفــاذ وتتحمــل
فــي هــذه الحالــة المســئولية عــن فعــل التعــدي علــى حــق المؤلــف.
2 .2يشــترط فــي المصنــف المحــ َّول إلــى النســق الميسّــر أن يكــون متضمنــا ً لجميــع الوســائل
واإلمكانــات التــي تجعــل منــه قاب ـاً لتصفــح البيانــات والمعلومــات التــي يتضمنهــا ضمــن
النســق والشــكل المحــدد ،ويجــب أن تكــون هــذه التغييــرات كافيــة إلمكانيــة التصفــح بسالســة
وال تتجــاوز ذلــك بمــا ال تقتضيــه الضــرورة والحاجــة إليصــال المعلومــة ،وإال كنــا أمــام
مصنفــات تبتعــد كثيــراً عــن األهــداف التــي تــم تحويلهــا مــن أجلهــا؛ ممــا يخــرج المصنــف
المي ّســر مــن نطــاق االســتثناءات إلــى دائــرة حمايــة الحــق الحصــري للمؤلــف(((.
3 .3يجــب أن تتــم أعمــال ونشــاطات الهيئــة المرتبطــة بالتقييــدات واالســتثناءات علــى أســاس
غيــر ربحــي ،ويمكــن أن يتــم ذلــك بإتاحــة تلــك النســخ وتوزيعهــا لألشــخاص المســتفيدين
بالمجــان أو بأســعار رمزيــة أو بســعر التكلفــة ،وذلــك بحســب إمكانيــة الهيئــة ومــا تــراه
متوافقـا ً والغايــة التــي وجــدت مــن أجلهــا ،ولكــن يُمنــع عليهــا بجميــع األحــوال أثنــاء تطبيقهــا
لقواعــد وأحــكام النســخ المي ّســر والتوزيــع التعامــل علــى أســس تجاريــة تهــدف مــن ورائهــا
إلــى تحقيــق األربــاح مــن تلــك النشــاطات(((.
الميسر خارج إطار الهيئة
الفرع الثاني :السماح بممارسة النسخ
ّ
أجــازت المعاهــدة للدولــة العضــو تضميــن النصــوص فــي القانــون الوطنــي قواعــد تتعلق بالســماح
للشــخص المســتفيد ،أو لشــخص يتصــرف باســمه ،والمقصــود بهــذا الشــخص –كمــا حددتــه
المعاهــدة -المعيــل للمســتفيد وهــو الــذي يقــوم برعايتــه وإعالتــه علــى تســيير شــؤون حياتــه؛ أو
المســاعد األساســي وهــو الشــخص الــذي يســاعد المســتفيد علــى القيــام بنشــاطه المعتــاد كإنســان،
بمــا فــي ذلــك قدرتــه علــى تمكيــن المســتفيد مــن القيــام بالنشــاطات الذهنيــة والبدنيــة؛ بحيــث
((( انظر المادة ()2(4أ) من معاهدة مراكش ،سابق.
(2) Aditi, Agarwala, Akhil Prasad, Copyright Law Desk book, supra, p:306.
((( انظر المادة ()2(4أ) من معاهدة مراكش ،سابق.
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يمكــن الســماح لهــم بإعــداد نســخة مــن مصنــف قابلــة للنفــاذ فــي نســق مي ّســر شــريطة أن تكــون
لالســتخدام الشــخصي للشــخص المســتفيد ،ومــن ناحيــة أخــرى يســمح كذلــك لهــؤالء بمســاعدة
الشــخص المســتفيد بإعــداد نُســخ مــن مصنــف قابلــة للنفــاذ بنســق مي ّســر واســتخدامها ،شــريطة
أن يكــون الشــخص المســتفيد قــد حصــل علــى المصنــف بطــرق مشــروعة قانون ـاً ،ولــه إمكانيــة
النفــاذ إليــه ،والمقصــود باســتخدام النســخ الميسّــرة هنــا ،إمكانيــة اســتخدامها بمــا يتــوازى مــع
اســتخدامات الهيئــة فــي هــذا الشــأن ،أي إن المســتفيد يســتطيع توفيــر هــذه النســخ لمســتفيدين
آخريــن وليــس فقــط الســتخدامه الشــخصي((( ،وهــذا يُســتنتج مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة
مــن المعاهــدة التــي أجــازت فيهــا لألطــراف المتعاقــدة النــص علــى أحــكام النّســخ المي ّســر الــذي
تقــوم بــه الهيئــة أو الشــخص المســتفيد ،وهــذا يعنــي بــأن اختصاصــات وصالحيــات الهيئــة تمتــد
للشــخص المســتفيد طالمــا كان لــه النفــاذ القانونــي للمصنــف ،ويمكنــه كذلــك إتاحتــه تجاريــا ً
لتحقيــق األربــاح؛ ألن غيــر الربحيــة شــرط يتعلــق بالهيئــة دون أن يمتــد للمســتفيد.
الميسرة عبر الحدود
الفرع الثالث :تبادل النسخ
ّ
يجــب أن تتضمــن نصــوص القانــون الوطنــي بشــأن حــق المؤلــف أحكام ـا ً تتعلــق بتبــادل النُّســخ
المي ّســرة بيــن الــدول األعضــاء وفــق المبــادئ اآلتيــة:
أوالً :يتعيّــن علــى الطــرف المتعاقــد النــص فــي قانونــه الوطنــي علــى إجــازة تبــادل النســخ
المي ّســرة ،ويتــم ذلــك مــن خــال الســماح لهيئــة معتمــدة فــي دولــة عضــو بتوزيــع أو إتاحــة النســخ
المي ّســرة داخــل دولــة أخــرى عضــو ،ويشــترط فــي هــذه الحالــة أن يتــم ذلــك لفائــدة الشــخص
ُفســر واضعــو نصــوص المعاهــدة هــذا الحكــم بــأن هــذه القواعــد ليــس
المســتفيد حصري ـا ً((( ،وي ِ
مــن شــأنها تقليــص أو توســيع نطــاق الحقــوق االســتئثارية للمؤلــف التــي تلتــزم بهــا هــذه الدولــة
بموجــب اتفاقــات أخــرى(((.
ثانيــاً :أجــازت المعاهــدة للطــرف المتعاقــد النــص فــي قانونــه الوطنــي علــى تقييــد أو اســتثناء
يكفــل:
أ-الســماح للهيئــات المعتمــدة دون تصريــح مــن صاحــب الحــق ،بــأن تــو ّزع نُســخا ً مي ّســرة أو
تتيحهــا لهيئــة معتمــدة فــي طــرف متعاقــد آخــر لكــي يســتخدمها حصراً األشــخاص المســتفيدون،
والمالحــظ هنــا أن المعاهــدة تتــرك للدولــة العضــو الخيــار بالنــص علــى هــذه القاعــدة ،وإذا
((( انظر المادة ()2(4ب) من معاهدة مراكش ،السابق.
((( انظر المادة  )1(5من معاهدة مراكش ،السابق.
ّ
(((بيان متفق عليه بشأن المادة « :)1(5من المفهوم أيضا أنه ليس في هذه المعاهدة ما يقلص أو يوسّع من نطاق
الحقوق االستئثارية بموجب أية معاهدة أخرى» ،السابق.
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نصــت عليهــا فإنهــا تكــون قــد أوفــت بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالقاعــدة األولــى المنصــوص
عليهــا بالفقــرة األولــى مــن المــادة الخامســة ،المتعلــق بتمكيــن الدولــة العضــو للهيئــة المعتمــدة
فــي دولــة أخــرى مــن توزيــع وإتاحــة النســخ للمســتفيدين مباشــرة دون وســاطة الهيئــة المعتمــدة
فــي تلــك الدولــة(((.
ب-الســماح للهيئــات المعتمــدة دون تصريــح مــن صاحــب الحــق ،بــأن تــو ّزع نُســخا ً مي ّســرة أو
تتيحهــا لفائــدة أشــخاص خــاف الشــخص المســتفيد فــي طــرف متعاقــد آخــر؛ شــريطة أن
تكــون الهيئــة المعتمــدة األصليــة -قبــل توزيــع النســخ أو إتاحتهــا -ال تعلــم أو ليــس لديهــا
أســباب معقولــة كــي تعلــم ّ
أن النســخة المي ّســرة ستُســتخدم لفائــدة أشــخاص غيــر األشــخاص
المســتفيدين(((.
والواقــع أن األحــكام الســابقة المتعلقــة بتبــادل النســخ المي ّســرة عبــر الحــدود تنطــوي علــى كثيــر
مــن اإلشــكاالت والتســاؤالت يمكــن التطــرق لهــا علــى النحــو اآلتــي:
إن مضمــون الفقــرة األولــى مــن المــادة الخامســة المتعلــق بتمكيــن الدولة العضــو للهيئــة المعتمدةفــي دولــة أخــرى مــن توزيــع وإتاحــة النســخ للمســتفيدين مباشــرة دون وســاطة الهيئــة المعتمــدة
فــي تلــك الدولــة ،يعتبــر موضــع تســاؤل مــن ناحيتيــن؛ األولــى تتمثــل بإعطــاء هــذا النــص
أولويــة التطبيــق وإشــعار األطــراف بإلزاميــة تطبيقــه فــي القانــون الوطنــي حينمــا بــدأ النــص
بلفــظ «يتعيــن» الــذي يفيــد اإللــزام والوجــوب ،أمــا الثانيــة فهــي أن المعاهــدة اعتبــرت الهيئــة
المعتمــدة محــور تطبيــق وتنفيــذ التقييــدات واالســتثناءات وصاحبــة االختصــاص والصالحيــة
داخــل الــدول ،فــكان األجــدى بالنــص أن يعطــي هــذا االهتمــام للهيئــة فــي حــاالت التبــادل عبــر
الحــدود ،بمعنــى أخــر أن تكــون صيغــة اإللزاميــة بالنــص تلــك المتعلقــة بالتبــادل بيــن الهيئــات،
وهــي مــا أعطتهــا االختياريــة ضمــن أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة.
إن أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن المعاهــدة التــي تنــص علــى الســماح لهيئــةمعتمــدة فــي دولــة عضــو بتوزيــع أو إتاحــة نســخ مي ّســرة لفائــدة أشــخاص خــاف األشــخاص
المســتفيدين ،يكمــن فيــه ريبــة يشــوبها خطــورة ذلــك أن الهــدف األســاس للتقييدات واالســتثناءات
علــى حــق المؤلــف هــم األشــخاص المســتفيدون ،أي إن هــذا الوضــع يعتبــر حالــة إنســانية –أو
هكــذا يفتــرض أن يكــون ،-لكــن واقــع النصــوص يشــير إلــى خــاف ذلــك ،وإذا مــا تمعنــا
فــي هــذا النــص نجــد بــأن واضعــه قــد ح ـوّل هــذه الحالــة اإلنســانية إلــى قواعــد ربحيــة تقــوم
علــى أســس تجاريــة ،ومــا يؤكــد الريبــة هــو النــص علــى ضــرورة عــدم علــم الهيئــة األصليــة
المصــدرة بهــذا التوزيــع لغيــر المســتفيدين؛ أو ليــس لديهــا أســباب معقولــة كــي تعلــم بــأن هــذه
((( انظر المادة ()2(5أ) من معاهدة مراكش ،السابق.
((( انظر المادة ()2(5ب) من معاهدة مراكش؛ وكذلك البيان المتفق عليه بشأن المادة  ،)2(5السابق.
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النســخ تــوزع علــى غيــر المســتفيدين ،هنــا يكمــن التســاؤل ،إذا كانــت المعاهــدة تســمح للهيئــة
المســتوردة بالتوزيــع لغيــر المســتفيدين ،فمــا الداعــي أو الضــرورة لنفــي العلــم عــن الهيئــة
المصــدرة؟ مــن هنــا نؤكــد علــى المشــرع العربــي بضــرورة التأنــي بدراســة أحــكام المعاهــدة
وعــدم الســماح بتمريــر هــذه القواعــد ضمــن التشــريعات ،ألنهــا ال تهــدف إال لتحقيــق المكاســب
الماليــة التــي يســعى إليهــا أصحــاب حقــوق المؤلــف.
سر
المطلب الثاني :الحقوق المالية للمؤلف في المصنف المي ّ
تعتبــر االســتثناءات المقــررة لصالــح ذوي اإلعاقــات البصريــة مــن الحقــوق الحصريــة للمؤلــف
ضــرورة أوجدتهــا الحاجــة للمعرفــة التــي حرصــت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة علــى
إقرارهــا ،كمــا أن تشــريعات حــق المؤلــف لــم تغفــل الموازنــة الموضوعيــة بيــن حقــوق المبتكريــن
علــى أعمالهــم وحاجــة الجمهــور لالنتفــاع األمثــل بهــا كهــدف يتأتــى أصـاً مــن وجودهــا المــادي،
وذلــك مــن خــال تحصيــن قاعــدة حمايــة حــق المؤلــف بالقــدر الــذي تضمــن معــه حمايــة الجمهور
للوصــول إلــى تلــك اإلبداعــات األدبيــة والفنيــة كغايــة يــوازي وجودهــا وجــود العمــل األدبــي
ذاتــه((( .فإلــى أي مــدى يمكــن اإلفــادة مــن االســتثناءات والتقييــدات بمــا يحقــق التــوازن مــع
المصالــح المشــروعة للمؤلــف وصاحــب حــق المؤلــف؟.
الميسرة التي ال يمكن
الفرع األول :جواز قصر التقييدات أو االستثناءات على المصنفات
ّ
الحصول عليها تجاريا ً
إن قصــر التقييــدات أو االســتثناءات علــى المصنفــات المي ّســرة التــي ال يمكــن الحصــول عليهــا
تجاريـا ً يعــد اختياريـا ً للــدول األعضــاء ،وهــذا يعنــي أن الدولــة العضــو مخيّــرة بشــمول المصنفات
التــي يمكــن؛ أو ال يمكــن الحصــول عليهــا تجاريـا ً ضمــن القيــود واالســتثناءات ،فــإذا مــا قصــرت
القيــود علــى المصنفــات التــي ال يمكــن الحصــول عليهــا تجاريـا ً دون ســواها؛ فهــذا يعنــي تحديــد
االســتثناءات وحصرهــا بتلــك المصنفــات ،ممــا يخــرج معــه باقــي المصنفــات التــي يمكــن
الحصــول عليهــا تجاريــا ً مــن القيــد أو االســتثناء بحيــث تبقــى ضمــن نطــاق الحمايــة المقــررة
لصاحــب حــق المؤلــف ،حتــى وان كان المصنــف قــد أعــد بنســق مي ّســر ولصالــح ذوي اإلعاقــات
البصريــة(((.
ويشــترط فــي هــذا المعيــار كذلــك تطبيقــه ضمــن القوانيــن المحليــة ،وأن األحــكام التــي تقرهــا تلــك
(((سامر محمود الداللعه ،الحق في استنساخ المصنفات المحمية لالستعمال الشخصي :الواقع والقانون-دراسة
مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون( ،صفر  -١٤٣٤يناير  )2013العدد الثالث والخمسون ،السنة السابعة والعشرون،
كلية القانون  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ص.144:
((( المادة  4 /4من معاهدة مراكش ،سابق.
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القوانيــن يشــترط أن تتــاءم ونصــوص المعاهــدة ،وال يتــم هــذا القيــد عبــر حــدود الــدول ،فــإذا مــا
أراد المســتفيد الحصــول علــى النســخة المي ّســرة بالشــكل المحــدد والمواصفات المطلوبــة والمطابقة
لمــا تضمنتــه أحــكام القانــون الوطنــي؛ فــإن النســخة المتاحــة محليـا ً يجــب أن تطابــق ذاك الوصــف
المحــدد الــذي يريــد الحصــول عليــه ،وهــذا بالطبــع يخــرج باقــي النســخ غيــر المطابقــة لهــذه
المواصفــات مــن االســتثناءات؛ ممــا يمكــن تطبيقــه كذلــك علــى مضمــون التجاريــة أو عدمــه ،هــذا
مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى إذا كان ســعر المصنفــات ذات النصــوص اإللكترونيــة مالئم ـا ً
ومتاحــا ً داخــل حــدود الدولــة ،فــان قصــرت الدولــة العضــو التقييــد أو االســتثناء علــى النســخ
المي ّســرة التــي ال يمكــن الحصــول عليهــا تجاريـاً ،يســمح فقــط بتلــك القيــود واالســتثناءات وتحــدد
ممارســات وأعمــال الهيئــة المختصــة علــى هــذا األســاس ،بحيــث تخــرج باقــي النســخ المتاحــة
فــي األســواق مــن التقييــدات؛ حتــى وإن كانــت بأســعار فــي متنــاول الجميــع وتدخــل فــي دائــرة
حمايــة حــق المؤلــف ،وعلــى العكــس مــن ذلــك إذا وســعت الدولــة التقييــدات واالســتثناءات بحيــث
أصبحــت تضــم النســخ المتاحــة تجاريـاً؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تطبيــق أوســع لنــص الفقــرة الرابعــة
مــن المــادة الرابعــة للمعاهــدة ،وبالتالــي قــد ال يتــاءم هــذا االختيــار مــع تنفيــذ االلتزامــات المقــررة
فــي الفقــرة األولــى مــن ذات المــادة ،وهنــا تكمــن خطــورة هــذا التطبيــق؛ ألنــه يحــد كثيــراً مــن
التقييــدات واالســتثناءات المقــررة لفائــدة ذوي اإلعاقــات البصريــة مقابــل حمايــة صاحــب حــق
المؤلــف.
الفرع الثاني :مدى تحقق الضرر بالمصالح المشروعة للمؤلف
القاعــدة العامــة أن للمؤلــف وحــده أو مــن يخلفــه الحــق فــي ممارســة التصرفــات القانونيــة علــى
مصنفــه ،ولــه فــي ذلــك حــق حصــري ال يجــوز التعــدي عليــه ،وال يجــوز ممارســة أي تصــرف
فــي حــق المؤلــف إال بــإذن كتابــي منــه((( ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك نصــت التشــريعات علــى بعــض
التقييــدات واالســتثناءات مــن هــذا الحــق الحصــري ،بحيــث يجــوز ممارســتها دون الرجــوع
إلــى المؤلــف ودون موافقتــه علــى هــذا التصــرف((( وال يعتبــر مثــل هــذا التصــرف تعدي ـا ً علــى
حــق المؤلــف ،ويفســر بعضهــم ذلــك علــى أســاس أن حريــة البحــث والتعليــم ومــا تقتضيهــا مــن
متطلبــات إلــى جانــب األحــوال الترفيهيــة؛ ال تســتوي مــع إعــاء شــأن الحقــوق الفرديــة علــى
مصلحــة الجمهــور ،إذ البــد مــن تضحيــات نســبية تغلَّــب فيهــا مصلحــة الجماعــة بالقــدر الــذي ال
يقــع فيــه التفريــط بالمصلحــة الشــخصية((( ،وبالنظــر إلــى معاهــدة مراكــش فــإن مــا نصــت عليــه
(((انظر المادة  9من قانون حماية حق المؤلف األردني ،وكذلك المادتين  7و 9من قانون حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة اإلماراتي ،سابقة.
(((انظر المادة  17من قانون حماية حق المؤلف األردني؛ وكذلك المواد  22و 23من قانون حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة اإلماراتي ،السابقة.
(((رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ ،الحقوق المجاورة لحق المؤلف(،اإلسكندرية:دار الجامعة الجديدة،)2005 ،
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مــن أحــكام فيمــا يتعلــق بالنفــاذ المي ّســر للمصنفــات لفائــدة ذوي اإلعاقــات البصريــة ،يعــد بحــد
ذاتــه اســتحداثا ً لتقييــدات واســتثناءات علــى الحقــوق الحصريــة للمؤلــف أجــازت فيــه المعاهــدة
لألطــراف المتعاقــدة ممارســة تلــك التقييــدات واالســتثناءات بمــا يتــاءم مــع الوفــاء بااللتزامــات
التــي رتبتهــا اتفاقيــة بــرن((( واتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة
( ((()TRIPSومعاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف(((.
وتتجســد فكــرة معاهــدة مراكــش بالرجــوع إلــى المــادة  13مــن اتفاقيــة تربــس والمــادة  10مــن
اتفاقيــة بــرن والمــادة  9مــن اتفاقيــة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف باختبــار الخطــوات الثــاث،
الــذي يهــدف إليجــاد التــوازن بيــن حــق المؤلــف وأصحــاب الحقــوق مــن جهــة؛ وبيــن القيــود
واالســتثناءات الممنوحــة لــذوي اإلعاقــات البصريــة مــن جهــة أخــرى ،ويهــدف اختبــار الخطــوات
الثــاث إلــى تحديــد وقصــر التقييــدات أو االســتثناءات علــى :حــاالت خاصــة معينــة؛ وأن ال
تتعــارض هــذه التقييــدات واالســتثناءات مــع االســتغالل العــادي للمصنــف؛ وال تخــل بشــكل غيــر
معقــول بالمصالــح المشــروعة للمؤلــف أو لصاحــب حــق المؤلــف ،وينظــر بعضهــم إلــى أن إقــرار
الخطــوات الثــاث والتأكيــد عليهــا فــي جميــع االتفاقــات ذات الشــأن جعــل منهــا القاعــدة المهيمنــة
علــى قانــون حــق المؤلــف علــى المســتوى الدولــي(((.
وقــد أثــار اختبــار الخطــوات الثــاث الكثيــر مــن الجــدل -الســيما بعــد إقــراره فــي اتفاقيــة تربــس-
لــدى الفقــه وأصحــاب الحقــوق علــى حـ ٍد ســواء؛ حيــث يُنظــر إليــه علــى أنــه قــد يعطــل التــوازن
بيــن االســتئثارية واإلتاحــة الــذي يجــب أن يكــون متأصـاً فــي العديــد مــن نظــم حــق المؤلــف ،ذلك
أنــه يرجــح حمايــة أصحــاب الحقــوق –كمــا أشــارت تربــس -علــى حســاب مصالــح الجمهــور(((،
وهــذا بالطبــع يعــد تحــوالً عــن الهــدف الرئيــس مــن حمايــة حــق المؤلــف الــذي يعتبــر األســاس فــي
عمليــة التــوازن إلــى قواعــد لقانــون التجــارة الدولــي ممــا يفقــده الكثيــر مــن محتــواه الموضوعــي
والشــكلي ،ويــرى البعــض هنــا« :أن للهيئــة االجتماعيــة الحــق فــي تيســير ســبل الثقافــة والتــزود
ص.221:
((( انظر المادة  9/2من اتفاقية برن  1886تعديل باريس  ،1971سابق.
((( انظر المادة  13من اتفاقية تربس (الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)  ،1994سابق.
((( انظر المادة  10/1من اتفاقية الويبو ( )WTCبشأن حق المؤلف .1996
(4) Daniel J. Gervais, Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse
Three-Step Test, MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 2005, Vol 9, Issue1, Marquette
University, at: 14.
(5) Daniel J. Gervais, Making Copyright Whole: A Principled Approach to Copyright
Exceptions and Limitations, University of Ottawa Law &Technology Journal, 2008,
Vol 5, Issue1&2, University of Ottawa, at:25-27.
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إبراهيم محمد عبيدات ( ) 267-244
مــن ثمــار العقــل البشــري ،فــا تحــول دون بلــوغ هــذه الغايــة حقــوق مطلقــة للمؤلفيــن؛ ذلــك ألن
األجيــال اإلنســانية المتعاقبــة تســاهم عــادة بمــا تخلفــه مــن آثــار فــي تكويــن المؤلفــات»((( ،كمــا
أن هــذا االختبــار –الــذي أكــدت عليــه معاهــدة مراكــش -فشــل مســبقا ً فــي أن يأخــذ باالعتبــار
احتياجــات الــدول الناميــة ،ولكنــه مــن جهــة أخــرى يحقــق مســاحة مــا مــن المرونــة للــدول
األعضــاء؛ بحيــث تســتطيع االنضمــام إلــى معاهــدات تتعلــق بتقييــدات واســتثناءات ذات محتــوى
حقيقي((( ،كمعاهدة مراكش.
وإن هــذا االختــال فــي التــوازن سينشــأ عنــه نتائــج وعواقــب وخيمــة؛ ألنــه يضــع المصالــح
التجاريــة للوســطاء فــي المقدمــة علــى حســاب مصالــح المؤلــف؛ ألن اتفاقيــة تربــس تأخــذ الحقــوق
مــن خــال االختبــار إلــى خطــوات بعيــدة تتحــدد بخصوصيــة الحالــة وتحديــد نطاقهــا الشــكلي
دون اإلطــار الموضوعــي الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الغايــة مــن االســتثناء ،وهــذا يعنــي انطبــاق
االختبــار علــى كل الحقــوق الماليــة التــي منحتهــا االتفاقيــة كمعاييــر دنيــا ،فهــو ال يتضمــن فقــط
الحقــوق الجديــدة التــي منحتهــا تربــس كحــق التأجيــر((( ،بــل أيضــا يمتــد للحقــوق التــي منحتهــا
اتفاقيــة بــرن بأكملهــا((( ،وقــد اتجهــت هيئــة تحكيــم منظمــة التجــارة العالميــة الخاصــة بمكتــب
إدارة إعــادة اعمــار العــراق بهــذا االتجــاه حينمــا فســرت الخطــوة األولــى «حــاالت خاصــة» علــى
أســاس شــكلي وليــس موضوعــي يرتبــط بالهــدف الــذي وجــد االســتثناء مــن أجلــه ،واعتبــرت أنــه
يجــب أن يحــدد التقييــد أو االســتثناء بمفهــوم كمــي ونوعــي((( ،ونصــت فــي تقريرهــا علــى أنــه
«ال يشــترط تحديــد كل موقــف محتمــل قــد يطبــق عليــه االســتثناء بشــكل صريــح ،ولكــن يجــب
أن يكــون مــدى االســتثناء معروف ـا ً ومعيّن ـاً ،ممــا يولــد درجــة كافيــة مــن القناعــة القانونيــة»(((،
وفــي معــرض تفســيرها لمفهــوم «االســتغالل العــادي» رأت أن أي تقييــد أو اســتثناء علــى
(((عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد-حق الملكية ،مرجع سابق ،ط ،3ج ،8:ص.365:
(2) P. Bernt Hugenholtz, Limits, limitations and exceptions to copyright under the TRIPS
Agreement, in:, Carlos María Correa, Research Handbook on the Protection of Intellectual Property Under WTO Rules, (MA; USA: Edward Elgar Publishing, 2010),
p:328.
((( المادة  11من اتفاقية تربس ،سابق.
(4) Daniel J. Gervais, Making Copyright Whole, supra, at:21; see also: Graham Dutfield,
Uma Suthersanen, Global Intellectual Property Law, (UK: Edward Elgar Publishing
Limited, 2008), p: 94.
(5) P. Bernt Hugenholtz, Limits, limitations and exceptions supra, p:336.
(6) Report of the Panel, US - Section 110(5) Copyright Act, (15 June 2000), WTO Doc.
WT/DS/160/R, §§6.108. (hereinafter US - 110(5) Report); in: P. Bernt Hugenholtz,
Limits, limitations and exceptions to copyright under the TRIPS Agreement, supra,
p:336.
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حــق اســتئثاري فــي التشــريعات الوطنيــة يدخــل فــي نطــاق التضــارب مــع االســتغالل العــادي
للمصنــف ،إذا مــا كانــت االســتخدامات التــي هــي مــن حيــث المبــدأ يشــملها هــذا الحــق؛ ولكنهــا
معفــاة بموجــب التقييــد أو االســتثناء؛ تدخــل فــي منافســة اقتصاديــة مــع الطــرق والوســائل التــي
يحصــل مــن خاللهــا أصحــاب الحقــوق علــى القيمــة الماليــة الناشــئة عــن حقهــم فــي المصنــف،
ومــن ثــم تحرمهــم مــن عائــد تجــاري مالــي كبيــر»(((.
ويحمــل هــذا التفســير فــي طياتــه نوع ـا ً مــن الخطــورة؛ ألنــه يفســر هــذه الخطــوة علــى أســاس
قــراءة اقتصاديــة ،ومــن ثــم فــإن هــذا التفســير يُستشــف منــه قــدراً كبيــراً مــن العموميــة فــي
المفهــوم العــام لالســتغالل العــادي مــن خــال اإلقــرار بــكل مــا يتوقعــه صاحــب حــق اســتغالل
المصنــف(((؛ لــذا يــرى البعــض أن هــذا التفســير يأخــذ صفــة العموميــة حينمــا يتخــذ معيــاراً قياســيا ً
بالنظــر إلــى األمــر كقيــم احتماليــة ،الســيما عندمــا ال يتوقــع أصحــاب الحقــوق أي عائــد مــادي
مــن الحقــوق التــي ال تخضــع لالســتثناءات ،وعليــه فــإن االســتغالل العــادي هنــا يرتبــط بأشــكال
االســتغالل التــي يتوافــر فيهــا التشــابه والمصداقيــة وواقــع التطبيــق ،وال ضيــر إن اكتســبت درجــة
مــن األهميــة االقتصاديــة والعمليــة(((.
وعلــى هــذا األســاس أجــازت معاهــدة مراكــش للمشــرع الوطنــي تقديــر فيمــا إذا كانــت
االســتثناءات والتقييــدات التــي يقررهــا بشــأن نســخ وتوزيــع نُســخ قابلــة للنفــاذ بشــكل مي ّســر لفائــدة
ذوي اإلعاقــات البصريــة تخضــع لدفــع مقابــل مــادي ،وبالطبــع يكــون دفــع المقابــل ألصحــاب
حقــوق المؤلــف األصلــي ،وهــذا يتيــح للدولــة العضــو تبنــي خيــار التراخيــص القانونيــة أكثــر
منــه اســتثناءات مطلقــة ،الســيما أن لغــة الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الرابعــة تشــير إلــى مثــل هــذا
الوضــع وفــق شــروط معقولــة تتناســب مــع أحــوال ومتطلبــات الســوق ،وهــو مــا يســتفاد كذلــك مــن
نصــوص المعاهــدة حينمــا نصــت علــى هــذا الحكــم تاليـا ً لقواعــد وأحــكام االســتخدام التجــاري(((.
خالصــة القــول إن احتــرام الخصوصيــة واألهميــة مــن إدراج هذه التقييــدات واالســتثناءات لصالح
ذوي اإلعاقــات البصريــة يعتبــر واجب ـا ً إنســانيا ً ُمهم ـا ً يجــب أن يتجــرد وبصــورة مبســطة عــن
كل أشــكال الضبابيــة التــي تتضمنهــا االتفاقــات الدوليــة ،والتــي يهــدف مــن ورائهــا المشــرعون
وواضعــو النصــوص إلــى غايــات اقتصاديــة بحتــة يبغــون تحقيقهــا ضمانـا ً لمصالحهــم ولــو حتــى
(1) US- Section 110(5) Report, supra note, §6.183.
(2) Graham Dutfield, Uma Suthersanen, Global Intellectual Property Law, supra, p: 94-96.
(3) Martin Senftleben, Copyright, Limitations and Three-Step Test, An Analysis of the
Three-Step in International and EC Copyright Law, (Netherlands: Kluwer Law International, 2004), p:171-76.
((( المادة  4من معاهدة مراكش ،سابق.
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علــى حســاب القضايــا اإلنســانية البحتــة ،فــكان األولــى بنصــوص معاهــدة مراكــش أن تجعــل مــن
هــذا القيــد واضحـا ً وصريحـا ً بحيــث ال تــدع مجــاالً للتفســيرات والتأويــات التــي غالبـا ً مــا تصــب
فــي مصلحــة أصحــاب الحقــوق ،وحتــى المؤلــف نفســه ال يكــون ضمــن أولوياتهــا تحــت مســمى
تقييدات واستثناءات لصالح شيوع المعرفة		 .

الخاتمة
يعتبــر موضــوع النفــاذ المي ّســر لــذوي اإلعاقــات البصريــة مــن المواضيــع التــي حــازت األهميــة
القصــوى نظــراً الرتباطهــا بفئــة كبيــرة جــداً ،ولهــذا فقــد تــم معالجتهــا ضمــن معاهــدة مســتقلة
باعتبارهــا تقييــداً علــى الحقــوق الحصريــة للمؤلــف؛ وليســت واحــدة مــن جملــة االســتثناءات التــي
أقرتهــا التشــريعات بمجملهــا ضمــن نصوصهــا ،وعلــى هــذا األســاس يمكــن القــول أن معاهــدة
مراكــش تشــكل ســابقة فــي مجــال حــق المؤلــف ،وتعتبــر واحــدة مــن العوامــل األساســية التــي
تحــدد وتنظــم العالقــة بيــن الحقــوق الحصريــة للمؤلــف واالســتثناءات التــي تــرد عليهــا.
وعلــى ضــوء مــا تقــدم بحثــه فــي نصــوص المعاهــدة وتشــريعات حــق المؤلــف ومــا تضمنتــه مــن
أحــكام قانونيــة ،تــم التوصــل إلــى العديــد مــن النتائــج؛ مــن أهمهــا:
أوالً :أن النســخ المي ّســر يجــب أن يتــم وفقـا ً لمعاييــر محــددة بنصــوص المعاهــدة ،أهمهــا مالءمــة
المصنــف المنشــور إلمكانــات المســتفيدين ألجــل تمكينهــم مــن االطــاع علــى المصنفــات،
وذلــك لزيــادة وتنميــة قدراتهــم المعرفيــة توافقـا ً مــع المعاييــر المتعــارف عليهــا بمنظومــة حقــوق
اإلنســان ،وكذلــك األهــداف التــي ترمــي إليهــا المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة المتمثلــة بنشــر
الوعــي والمعرفــة والثقافــة فــي المجتمعــات البشــرية ،وتتــم هــذه المواءمــة عــن طريــق وســائل
تقنيــة تســهل عمليــة النفــاذ لتلــك المصنفــات.
ثانيـاً :قيــدت معاهــدة مراكــش حــق نســخ وتوزيــع المصنفــات المي ّســرة بهيئــة متخصصــة ،تتولــى
اإلشــراف علــى إتاحــة المصنفــات للفئــة المســتفيدة ،وهــذا يحتــم ضــرورة إعطــاء الهيئــة المعتمــدة
فــي الدولــة العضــو صالحيــات قانونيــة لممارســة هــذا الواجــب ،ومــن أهــم هــذه الصالحيــات صفة
الضابطــة العدليــة لمتابعــة األعمــال غيــر المشــروعة ضمــن حــدود تلــك الدولــة.
ثالثــاً :إن قصــر التقييــدات واالســتثناءات علــى المصنفــات الميسّــرة التــي ال يمكــن الحصــول
عليهــا تجاري ـا ً يعــد اختياري ـا ً للــدول األعضــاء ،وهــذا يعنــي أن الدولــة العضــو مخيّــرة بشــمول
المصنفــات التــي يمكــن أو ال يمكــن الحصــول عليهــا تجاريــا ً ضمــن التقييــدات واالســتثناءات.
رابعـاً :لتحقيــق التــوازن بيــن التقييــدات واالســتثناءات وبيــن الحقــوق الحصريــة للمؤلــف اســتندت
معاهــدة مراكــش علــى اختبــار الخطــوات الثــاث الــذي أقرتــه اتفاقيــة بــرن وتربــس واتفاقيــة
الويبــو لحــق المؤلــف.
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وأمــام هــذه النتائــج صــار ضروريــا اقتــراح بعــض التوصيــات التــي يمكــن اإلفــادة منهــا أمــام
المشــرعين فــي الــدول العربيــة قبــل إقــرار أحــكام معاهــدة مراكــش كنصــوص تشــريعية فــي
قوانيــن حــق المؤلــف.
أوالً :مــن الواضــح أن نصــوص معاهــدة مراكــش –كغيرهــا مــن االتفاقيــات -تتخــذ طابع ـا ً مرن ـا ً
يــكاد يصــل إلــى درجــة الضبابيــة فــي الفهــم القانونــي أو التطبيــق ،ومــرد ذلــك يتجســد بالمصالــح
التــي تحكــم واضعــي أحكامهــا ومــا يرتبــط بهــا مــن أهــداف سياســية واقتصاديــة تجعــل كل طــرف
يتشــبث برأيــه ،وهــذا بطبيعــة الحــال ينعكــس علــى صياغــة النصــوص ومعياريتهــا ،وهنــا نؤكــد
علــى المشــرع العربــي –وبالــذات الــدول الموقعــة عليهــا -ضــرورة دراســة أحــكام هــذه المعاهــدة
دراســة مســتفيضة مــن قبــل مختصيــن يمثلــون جهــات قانونيــة واقتصاديــة –الســيما المؤلــف
وأصحــاب حقــوق المؤلــف ،-مــن أجــل ضمــان تطبيــق النصــوص بمــا يتــاءم مــع األوضــاع
االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية.
ثاني ـاً :التوصيــة باســتحداث هيئــة قــادرة علــى إدارة النســخ المي ّســرة بشــكل حصــري؛ لضمــان
حســن التطبيــق القانونــي للنســخ المي ّســرة ،علــى أن تتضمــن النصــوص القانونيــة الســماح لتلــك
الهيئــة بإعــداد نســخ مــن المصنــف قابلــة للنفــاذ فــي نســق مي ّســر دون الحاجــة إلــى تصريــح مــن
صاحــب حــق المؤلــف ،وتتضمــن كذلــك الســماح لهــا بالحصــول علــى نســخ قابلــة للنفــاذ فــي نســق
ميسّــر مــن هيئــات معتمــدة أخــرى ،وكذلــك اتخــاذ أ ّ
ي خطــوات أو إجــراءات تتضمــن تحقيــق
هــذه األهــداف ،وذلــك مــن أجــل توفيــر تلــك النســخ لألشــخاص المســتفيدين دون ســواهم ومراقبــة
التطبيــق المشــروع لتوزيــع النّســخ.
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المصادر والمراجع:
المراجع باللغة العربية
أوالً :الكتب
عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -حق الملكية( ،بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية،
2011م) ،ط ،3ج.8 :
رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ ،الحقوق المجاورة لحق المؤلف( ،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.)2005 ،
نواف كنعان ،حق المؤلف  -النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته( ،عمان :دار الثقافة ،)2004 ،ط،1
اإلصدار الرابع.

ثانياً :األبحاث والدراسات
سامر محمود الداللعه ،الحق في استنساخ المصنفات المحمية لالستعمال الشخصي :الواقع والقانون-دراسة مقارنة،
مجلة الشريعة والقانون( ،صفر  -١٤٣٤يناير  )2013العدد الثالث والخمسون ،السنة السابعة والعشرون ،كلية
القانون  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
فيكتور نبهان ،التقييدات واالستثناءات على حق المؤلف ألغراض التعليم في البلدان العربية ،دراسة رقم SCCR/19/6
صادرة عن منظمة ( )WIPOخالل الدورة التاسعة عشرة من  14-18كانون أول  ،2009جنيف.
الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية بخصوص المكفوفين ومعاقي البصر في العالم ،على الموقع االلكتروني
للمنظمةhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ar/index.html :
دراسة للمنظمة األمريكية للمعاقين بصرياً ،على الموقع االلكتروني لها:
http://www.afb.org/section.aspx?SectionID=26&TopicID=144

ثالثاً :االتفاقيات
اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية لسنة  ،1886باريس  24تموز  1971معدلة في  28أيلول .1979
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) .1994
معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات
أخرى في قراءة المطبوعات ،التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في مراكش في  28حزيران .2013
اتفاقية الويبو بشأن حق المؤلف .1996

رابعاً :القوانين
قانون حق المؤلف األردني رقم  22لسنة  1992وتعديالته.
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي رقم  7لسنة 2002
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري لسنة .2002
UK Copyright (Visually Impaired Persons) Act, 2002
U.S.C Title 17- Copyrights, Ch1, §121.
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Martin Senftleben, Copyright, Limitations and Three-Step Test, An Analysis of the ThreeStep in International and EC Copyright Law, (Netherlands: Kluwer Law International, 2004).
P. Bernt Hugenholtz, Limits, limitations and exceptions to copyright under the TRIPS
Agreement, in:, Carlos María Correa, Research Handbook on the Protection of Intellectual Property Under WTO Rules, (MA; USA: Edward Elgar Publishing, 2010).
B- Researches and Studies
Daniel J. Gervais, Making Copyright Whole:A Principled Approach to Copyright Exceptions and Limitations, University of Ottawa Law&Technology Journal, 2008, Vol 5,
Issue 1-2, University of Ottawa.
Daniel J. Gervais, Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse
Three-Step Test, MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 2005, Vol 9, Issue1, Marquette
University.
Judith Sullivan, Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired,
Standing Committee on Copyright and Related Rights, Fifteenth Session, (Geneva:
September 11 to 13, 2006).
Report of the Panel, US - Section 110(5) Copyright Act, 15 June 2000, WTO Doc. WT/
DS/160/R, §§6.108. (hereinafter US - 110(5) Report).
Sam, Ricketson, WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related
Rights in the Digital Environment, WIPO Document SCCR/9/7, (April 5, 2003).
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Authors Guild v. HathiTrust, 902 F. Supp. 2d 445,460 (S.D.N.Y.2012), appeal docketed,
No. 12-4547 (2d Cir. Nov. 14, 2012), Available at:
http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=158947796
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Access to Published Works for Persons Who Are
Visually Impaired and its Impact on Copyright
Protection
(Analytical and Comparative Study of Marrakesh Treaty to Facilitate Access to
Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise
Print Disabled)

Ibrahim M. Obeidat
Faculty of Law - Yarmouk University
Irbid - Jordan

Abstract
On June 28, 2013 Fifty one countries have signed Marrakesh Treaty to Facilitate
Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or
Otherwise Print Disabled, The Treaty is intended to promote the making and
distribution of copies of books and other published materials in formats accessible
to people with print disabilities. The Treaty would achieve this objective by
obligating signatory countries to adopt exceptions in their copyright laws that
permit the making of copies in accessible formats as well as the distribution of
those copies. this study focus on the Treaty’s principles and provisions to explains
and analyze its impact on the financial copyrights and copyright holders.
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