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معاهده مراکش در مورد تسهیل دسرتسی افراد نابینا، معلولیت های بینایی و معلولیت 
های دیگر به آثار و منابع چاپی1

1. معاهده هذا توسط کنفرانس دیپلامتیک به منظور امضای معاهده تسهیل دسرتسی نابینا، معلولیت های بینایی 
و معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی به تاریخ 27 جون سال 2013 به تصویب رسیده است. 
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مقدمه

طرفین متعاهد،

ضمن به یادآوری اصول عدم تبعیض، فرصت های برابر، قابلیت دسرتسی، مشارکت کامل و 

موثر و ورود  در جامعه، که در اعالمیه جهانی حقوق برش و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد 

حقوق افراد دارای نارسایی، اعالم شده است؛

وبا در نظرداشت چالش هایی که منافی  توسعه کامل افراد با نارسایی های بینایی و یا معلولیت 

های دیگر در منابع چاپی بوده و آزادی بیان آنها را محدود می کند، بشمول آزادی تفحص ، 

دریافت و انتقال اطالعات و عقاید از هر قبیل، بر اساس اصول برابری با دیگران، از جمله از 

طریق استفاده از همه انواع ارتباطات به خواست و انتخاب خود، برخورداری از حق آموزش و 

پرورش، و فرصت ها برای انجام تحقیقات؛

با تاکید بر اهمیت حامیت از حق چاپ به عنوان یک انگیزه و پاداش برای ایجادگری های ادبی 

و هرنی و بهبود فرصت ها برای همه، از جمله افراد  دارای نارسایی های بینایی و یا معلولیتهای 

دیگر در منابع چاپی، به منظور اشرتاک در حیات فرهنگی جامعه، جهت بهره مندی از هرن و 

پیرشفتهای علمی و فوائد آن؛

 مستحرض از موانعی که افراد دارای نارسایی های بینایی و یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی 

برای دسرتسی به آثار منترش شده به منظور دستیابی به فرصت های برابر در جامعه به آنها مواجه 

اند، و نیاز به افزایش تعداد آثار در فرمت های قابل استفاده و بهبود توزیع چنین  آثار؛

با در نظرداشت اینکه اکرثافراد دارای نارسایی های  بینایی و یا معلولیت های دیگر در منابع 

چاپی در کشورهای در حال توسعه و کم توسعه زندگی می کنند،

با اذعان به اینکه، با وجود تفاوت در قوانین حق چاپ ، ممکن است تاثیر مثبت فناوری اطالعات 

و ارتباطات جدید بر زندگی افراد دارای نارسایی های بینایی و یا معلولیت های دیگر در منابع 

چاپی از طریق چارچوب قانونی در سطح بین املللی تقویت شود؛

 ضمن اذعان به اینکه بسیاری از کشورهای عضو محدودیت ها و استثنائاتی را  در قوانین ملی 

حق چاپ ملی خود برای افراد دارای نارسایی بینایی یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی مقرر 

داشته اند، هنوز هم کمبود مداوم آثار در فرمت قابل استفاده برای این افراد وجود دارد، و این 

که منابع قابل توجهی مستلزم آن است تا تالش آنها برای فراهم ساخنت همچو آثار به این افراد 
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نتیجه بخش باشد، و این که فقدان امکانات مبادالت مرزی نسخه های قابل استفاده ایجاب 

می کند تا این تالش ها دو چندان گردد؛

با درک اهمیت نقش دارندگان حق در  رابطه به قابل استفاده ساخنت آثار شان برای افراد دارای 

نارسایی های بینایی و یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی، و اهمیت محدودیت ها و استثنائات 

بازار قادر به ارائه  آثار  برای این افراد، به ویژه زمانی که  مناسب جهت قابل استفاده ساخنت 

چنین دسرتسی نیست؛

با توجه به رضورت حفظ تعادل بین حامیت موثر از حقوق مؤلفان و منافع  کالن عمومی، به 

خصوص آموزش، پژوهش و دسرتسی به اطالعات، و اینکه این چنین تعادل باید دسرتسی موثر 

و به موقع به آثار چاپی را  به نفع افراد دارای نارسایی های بینایی و یا معلولیت های دیگر چاپی 

فراهم سازد؛

با تأکید مجدد بر تعهدات طرفین متعاهد طبق معاهدات بین املللی موجود در حامیت از حق چاپ 

و اهمیت این آزمون سه مرحله ای ، انعطاف پذیری با توجه به محدودیت ها و استثنائات مندرج 

در ماده 9 )2( کنوانسیون برن برای حامیت از آثار ادبی و آثار هرنی و دیگر اسناد بین املللی،

 Recommendations Development( توسعه  کار  دستور  های  توصیه  اهمیت  از  یادآوری  با 

معنوی  های  ملکیت  جهانی  سازمان  عمومی  مجمع  توسط   2007 سال  در  که   ،)Agenda

)WIPO(، به  تصویب رسید، تا اطمینان حاصل شود که مالحظات برای توسعه ، جزء جدایی 

ناپذیر کار سازمان را تشکیل می دهد؛

املللی و متایل به هامهنگ  سازی محدودیت ها و  با توجه به اهمیت سیستم حق چاپ بین 

استثنائات به منظور تسهیل دسرتسی و استفاده از آثار چاپی توسط افراد دارای نارسایی های 

بینایی یا معلولیتهای دیگر چاپی،روی موارد ذیل چنین توافق کرده اند:

ماده 1
ارتباط با سایر کنوانسیون ها و معاهدات

این معاهده به هیچ صورت وجایبی را  که هر یک از طرفین متعاهد تحت سایر معاهدات در برابر 

همدیگر دارند نفی منی کند، و به حقوق هریک از طرفین که تحت سایر معاهدات از آن برخوردار 

می باشد را نقض  منی کند.
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ماده 2
تعریفات

به منظور این معاهده:

الف( " آثار" به معنی آثار ادبی و هرنی مطابق ماده 2 )1( کنوانسیون برن برای حفاظت از آثار 

ادبی و هرنی، چه به شکل منت، یاداشت و /یا تصاویر مربوط، چه نرش شده باشد ویا از طریق 
کدام رسانه به اختیار عامه قرار داده شده باشد، است.1

ب( » نسخه قابل دسرتس یا قابل استفاده« یعنی نسخه یک اثر به شکل بدیل یا جایگزین 

طوری که برای شخص مستفید شونده قابل استفاده باشد که وی بتواند به راحتی مانند یک 

فرد  سامل  یا بدون نارسایی بینائی وسایر ناتوانی های چاپی از آن استفاده کند. شکل نسخه 

قابل استفاده  برای افراد مستفید شونده بایست مطابق به اصل اثر باشد، البته با درنظرداشت 

تغییرات الزم که اثر را به شکل بدیل آن برای اشخاص مستفید شونده قابل استفاده میسازد.

ج( » نهاد با صالحیت« منظور از نهاد با صالحیت یک نهادی غیر انتفاعی است که از سوی 

رهنمودی  های  آموزش  آموزش،  های  زمینه  در  تا  شده  شناخته  رسمیت  به  و  مجاز  حکومت 

)Institutional Training(، خوانش انطباقی و یا دسرتسی به معلومات را  برای افراد مستفید 

شونده بصورت غیر انتفاعی فراهم سازد. این همچنان شامل نهاد حکومتی و یا سازمان غیر 

انتفاعی میشود که خدمات مشابه را  منحیث یکی از فعالیت های اساسی و وجایب مؤسساتی 

اش به افراد مستفید شونده فراهم می سازد2. یک واحد مجاز یا با صالحیت فعالیت های خود 

را قرار ذیل طرح و دنبال می مناید:

)i( افراد مستفید شونده را تثبیت و شناسایی می کند؛

)ii( توزیع خود را به افراد مستفید شونده و/یا نهاد های مجاز  محدود مینامید و نسخه های را 

با فرمت قابل استفاده و قابل استفاده فراهم میسازد؛

)iii( از تولید مجدد، توزیع و فراهم سازی نسخه های غیر مجاز جلوگیری می کند ؛ و

1.  اعالمیه توافق شده در مورد ماده 2 )الف(: به منظور اهداف این معاهده، چنین استنباط می شود که این 
تعریف شامل آثار صوتی می شود، مانند کتاب های صوتی.

2  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 2 )ج(: به منظور اهداف این معاهده ، چنین استنباط می شود که نهادهای 
که توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند« ممکن است شامل نهاد های باشد که  از دولت برای ارائه 

خدمات غیر انتفاعی مانند آموزش و پرورش، آموزش های رهنمودی، خوانش انطباقی یا ااطالعات به نفع افراد 
مستفیدشونده، حامیت مالی دریافت میدارند
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آثار در حالی که به  از یاداشت های  ) iv( احتیاط و مراقبت الزم را در بکارگیری و استفاده 

محرمیت افراد مستفید شونده  مطابق به ماده 8 احرتام می گذارد، حفظ  و در نظر می گیرد.

ماده 3
افراد مستفید شونده  یا ذی نفع(  

یک فرد مستفید شونده یا ذینفع فردی است که:

) الف( نابینا میباشد؛

) ب ( دارای نارسایی بینایی میباشد، توانایی درک یا خواندن را نداشته ،قابل عالج نبوده و 

فعالیت بینایی شان برابر با اشخاص بینا منی باشد و از این رو منیتواند برابر با افراد بینا آثار 
چاپی را بخوانند؛ و1

)ج( یا اینکه به علت معلولیت جسمی منی تواند از کتاب استفاده و بهره گیری مناید یا  بدون 

در نظرداشت سایر ناتوانی ها، منی تواند چشامن شان را به صورت عادی که برای خواندن 

رضورت و قابل پذیرش است مترکز ویا حرکت بدهد؛ 

ماده 4
محدویت ها و استثنأت قانون ملی در رابطه به نسخه ها با فرمت قابل استفاده

1 - ) الف( طرفین متعاهد  در قوانین  ملی حق چاپ خود یک محدودیت و یا استثنا را  در مورد 

حق تجدید چاپ، حق توزیع و حق فراهم کردن برای عامه فراهم می کند طوری که در معاهده 

WIPO  در مورد حق چاپ  ) WCT( ترصیح شده است، تا دسرتسی به آثار را در نسخه های 

قابل استفاده برای افراد مستفید شونده تسهیل ببخشد. این محدودیت و استثنأت که در قانون 

ملی فراهم می گردد بایست به تغییرات الزم که یک اثر را به فرمت بدیل و قابل استفاده تبدیل 

کند اجازه بدهد.

)ب( ممکن است طرفین متعاهد نیز یک محدودیت و یا استنثا را در حق ارائه و اجرای عمومی 

وضع کند تا دسرتسی افراد مستفید شونده را  به آثار تسهیل بخشد.

2.  طرفین متعاهد ممکن است مفاد ماده 4 )1( را با توجه به متام حقوق شناخته شده در آن از 

طریق ارائه محدودیت و یا استثنا در قانون حق چاپ ملی خود طور ذیل عملی کنند:

1  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 3 )ب(: هیچ چیز در این زبان داللت بر این منیکند که » بهبود یافته منی 
تواند« نیازمند استفاده از متام روش های تشخیصی طبی و درمانی ممکن می باشد.
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دارندگان حق چاپ یک  نامه  اجازه  بدون  تا  دارند،  اجازه  باصالحیت  یا  نهادهای مجاز  )الف( 

نسخه فرمت قابل استفاده از یک اثر را تهیه کند، و یا یک نسخه فرمت قابل استفاده را از نهاد 

باصالحیت دیگر دریافت مناید و با استفاده از هر وسیله ای، بشمول امانت غیر- تجارتی ویا با 

استفاده از مفاهمه الکرتونیکی از طریق وسایل سیم دار و بی سیم آن نسخه ها را به دسرتس 

افراد مستفید شونده قرار بدهد، و کلیه اقدامات الزم را در زمینه انجام دهد تا به آن اهداف نایل 

گردد، در صورتیکه متام رشایط ذیل فراهم باشد:

(i ) نهاد ذیصالح که می خواهد  فعالیت متذکره را به عهده گیرد دسرتسی قانونی به آن اثر ویا

کاپی آن اثر داشته باشد؛

(ii ) اثر ممکن است به هر وسیله الزم،  جهت جستجوی معلومات، به نسخه دارای فرمت قابل

استفاده، تبدیل شود ولی به جز از تغییرات الزم که اثر را برای فرد مستفید شونده قابل استفاده 

میسازد، کدام تغیر دیگر در آن وارد نگردد؛

(iii ) این نسخه ها که دارای فرمت قابل استفاده می باشد باید بصورت مشخص برای استفاده

افراد مستفید شونده فراهم شود، و

 )vi(این فعالیت بصورت غیر انتفاعی به عهده گرفته شود، و )iv (

)ب(  فرد مستفید شونده، و یا کسی که از وی منایندگی مینامید به شمول مواظبت کننده ویا 
رسپرست اصلی وی، میتواند یک نسخه با فرمت قابل استفاه یک اثر را جهت استفاده شخصی 

فرد مستفید شونده فراهم ساخته ، یا اینکه ممکن است فرد مستفید شونده را کمک کند تا از 

نسخه های فرمت قابل استفاده کار بگیرد در حالی که فرد مستفید شونده دسرتسی قانونی به آن 

اثر ویا کاپی آن اثر را داشته باشد.

ارائه  با  را    )1( ماده 4  مفاد    ، و 11  مواد 10  از  تأسی  با  متعاهد ممکن است  3. یک طرف 
محدودیت ها و یا استثنأت دیگر در قانون حق چاپ ملی خود، عملی کند. 1

4. طرف متعاهد ممکن است به موجب این ماده محدویت و یا استثنائاتی را منحرص به آثاری 

سازد که نتواند در فارمت قابل استفاده خاص،  تحت رشایط منطقی برای افراد مستفید شونده از 

لحاظ تجاری قابل دسرتسی باشد. هریک از طرفین این معاهده با استفاده از این امکان میتواند 

1  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 4 )3(: چنین استنباط می شود که این فقره حیطه کار بر محدودیت ها و 
استثنائاتی را که تحت کنوانسیون برن مجاز دانسته شده نه کاهش می دهد و نه گسرتش، به ویژه در رابطه به 

حق ترجمه، با در نظرداشت افراد با اختالالت بینایی و یا سایر معلولیت های مربوط به چاپ 
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حین تصویب، پذیرش یا الحاق به این معاهده و یا هرزمان دیگر پس از آن چنین اعالمی را طی 

یاداشتی به مدیر عمومی  WIPO بسپارد1.

5. این موضوع مربوط می شود به قانون ملی تا تعین مناید  که آیا محدویت ها و استثنأئات 

تحت این ماده تابع پرداخت میباشد یا خیر.

ماده 5
مبادالت فرامرزی نسخه ها با فرمت قابل استفاده

یک  تحت  در  استفاده   قابل  فرمت  نسخه  یک  اگر  که  کنند  می  ترصیح  متعاهد  طرفین   .1

محدودیت و یا استثنا و یا با تأسی از قانون نافذه تهیه می گردد، آن نسخه فرمت قابل استفاده 

میتواند از سوی یک نهاد باصالحیت برای یک فرد مستفید شونده و یا توسط یک نهاد ذیصالح 
برای یک طرف متعاهد دیگر توزیع و یا امکان دسرتسی به آن فراهم ساخته شود. 2

2.  طرفین متعاهد ممکن است با ارئه یک محدودیت یا استثنا در قانون حق چاپ خود مفاد ماده 

5)1( را طور ذیل عملی کند.

)الف( نهاد های باصالحیت اجازه دارند تا بدون کسب اجازه از دارنده امتیاز، نسخه های فرمت 

قابل استفاده را برای استفاده انحصاری افراد مستفید شونده، به یک نهاد باصالحیت در یکی 

دیگر از طرف متعاهد توزیع وآماده سازد؛ و

)ب( نهاد های ذیصالح اجازه دارند تا بدون کسب اجازه دارنده امتیاز و با تأسی از ماده 2 ، 

نسخه های فرمت قابل استفاده را برای یک مستفید شونده  در یک طرف متعاهد دیگر توزیع 

و فراهم سازد؛

به رشط اینکه قبل از توزیع و فراهم سازی، نهاد ذیصالح اصلی در مورد اینکه نسخه فرمت 

قابل استفاده ممکن به مقصد دیگری به جز از استفاده افراد مستفید شونده نیز به کار برده 
شود، چیزی  ندانسته و یا زمینه های منطقی برای دانسنت آن در اختیار نداشته است 3

1  -  اعالمیه توافق شده در مورد ماده 4 )4(: چنین استنباط می شود که نیازمندی تجاری  موجود منی تواند در 
مورد اینکه آیا محدویت ها و استثناآت این ماده  با آزمایش سه مرحله  ای مطابقت دارد یاخیر، پیش داوری کند.
2  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 5 )1(: بیشرت قابل درک است که هیچ موردی در این معاهده  حیطه حقوق 

انحصاری تحت کدام معاهده دیگر را کاهش یا افزایش منیدهد.
3  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 5 )2(: چنین استنباط می شود که به منظور توزیع و فراهم سازی  مستقیم 

نسخه فرمت قابل استفاده به یک مستفید شونده در طرف متعاهد دیگر، الزم است تا نهاد مجاز اقدامات بیشرتی 
را برای تایید اینکه شخصی که برای نهاد متذکره کار می کند، شخص مستفید شونده می باشد، اعامل منوده و 
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قانون  با فراهم منودن سایر محدودیت ها و استثنأت در  3. ممکن است یک طرف معاهده  

حق چاپ ملی خود مفاد ماده 5 )1(  را به تأسی از ماده 5)4(، 10 و 11، عملی و محقق سازد.

از طرفین معاهده نسخه های فرمت قابل استفاده  نهاد ذیصالح یکی  4. )الف( زمانیکه یک 

را مطابق از ماده 5)1( دریافت می کند، و طرف متعاهد مذکور به موجب ماده )9 (کنوانسیون 

برن کدام مکلفیتی نداشته باشد، مطابق به نظام حقوقی و عملکرد های خود، اطمینان دهد که 

نسخه های فرمت قابل استفاده رصف برای افراد مستفید شونده در قلمرو طرف معاهده مجددا 

تولید، توزیع و منحرصاً به دسرتس آنها قرار داده می شود. 

)ب( توزیع و فراهم سازی نسخه های فرمت قابل استفاده از سوی یک نهاد ذیصالح مطابق از 

ماده 5)1( محدود به هامن قلمرو یا حوزه است، مگر اینکه طرف متعاهد عضو معاهده حق چاپ 

WIPO  باشد، در غیر آن محدودیت ها و استثنأئات بر اساس این معاهده به حق توزیع و حق 

فراهم سازی برای عامه در موارد معین و خاص که با بهره گیری عادی از اثر در تناقض نباشد 
و نیز بصورت غیر معقول موجب نقض منافع مرشوع دارنده امتیاز قرار نگیرد، وضع می گردد.1  2

 )ج( هیچ چیزی در این ماده روی آنچه که به معنی عمل توزیع و عمل فراهم  سازی برای عامه 

پنداشته می شود تاثیر منی گذارد.

5. هیچ چیزی در این معاهده به منظور حل موضوع حقوق استیفا شده مالکیت فکری استفاده 

شده منی تواند.

ماده 6
وارد منودن نسخه های با فرمت قابل استفاده

تا جائی که قوانین ملی طرف متعاهد به یک فرد مستفید شونده، مناینده وی، و یا یک نهاد 

ذیصالح، اجازه ای تولید نسخه فرمت قابل استفاده یک اثر را میدهد، قانون ملی طرف معاهده 

نیز به آنها اجازه میدهد تا یک نسخه فرمت قابل استفاده را بدون مجوز صاحب امتیاز، به نفع 

اجراآت خود را مطابق ماده 2 )ج( دنبال مناید. 
1  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 5 )2(: به منظور اهداف این معاهده ، چنین استنباط می شود که هیچ چیز 
در این قرارداد مستلزم آن منی باشد  یا داللت به آن منی کند که یک طرف معاهده آزمون سه مرحله را فراتر از 

تعهدات خود تحت این سند و یا تحت سایر معاهدات بین املللی تصویب و یا تطبیق مناید
2  - - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 5 )2(: به منظور اهداف این معاهده ، چنین استنباط می شود که هیچ چیز 

در این معاهده  کدام التزامی را برای هیچ یک از طرف های متعاهد مبنی بر تصویب و یا الحاق به WCT  به بار 
منی آورد یعنی طرفهای متعاهد ملزم به تصویب و الحاق و یا تطبیق مفاد احکام WCT  منی باشند، و هیچ چیز در 

این معاهده  به هیچ یک از حقوق، محدودیت ها و استثنائات موجود در WCT لطمه وارد منی کند.
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افراد مستفید شونده وارد مناید؛.1 

ماده 7
تعهدات مرتبط به تدابیر و اقدامات فنی

طرفهای متعاهد در صورت لزوم تدابیر مناسب را اتخاذ می کنند، تا اطمینان حاصل شود، که 

حین ارائه حامیت کافی قانونی و راه حل های قانونی در رابطه به تدابیر موثر تکنالوژی، این 

حامیت های قانونی مانع برخورداری افراد مستفید شونده از محدودیت ها و استثنأت منصوص 
در این معاهده منی شود.2

ماده 8
احرتام به محرمیت

در تطبیق محدودیت  ها و استثنأئات مقرر در این معاهده، طرفین متعاهد تالش خواهند کرد تا 

محرمیت افراد مستفید شونده بر اساس تساوی با سایرین حفظ گردد.

ماده 9
همکاری به منظور تسهیل مبادالت فرامرزی

را  استفاده  قابل  فرمت  با  های  نسخه  فرامرزی  مبادالت  تا  منایند  تالش  معاهده   طرفین   .1
در  را  صالحیت  با  های  نهاد  معلومات  داوطلبانه  ترشیک  تشویق  طریق  از  و  بدهند  افزایش 
شناسایی همدیگر مساعدت کنند. دفرت بین املللی WIPO یک مرکز دسرتسی به معلومات را به 

همین هدف ایجاد مناید.

2. طرفین متعهد می شوند  تا نهاد های ذیصالح شان را که طبق ماده )5( مشغول فعالیت اند 

کمک کنند تا با تآسی از ماده )2( معلومات در مورد عملکرد های شان  را هم از طریق ترشیک 

معلومات میان نهاد های ذیصالح و هم از طریق فراهم آوری معلومات در مورد پالیسی ها و 

عملکرد های شان، بشمول مبادالت فرامرزی نسخه های با فرمت قابل استفاده به طرف های 

عالقمند و اعضای جامعه، بصورت درست و مناسب فراهم کنند.

3. از دفرت بین املللی WIPO  دعوت به عمل می آید تا در رشیک سازی معلومات در مورد نقش 

1  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده )6(: چنین استنباط می شود که طرفین متعاهد  حین تطبیق و اجرای 
تعهدات تحت ماده 6 باید از خود انعطاف پذیری یکسان آن چنانچه  که در ماده 4 تعیین شده است نشان دهند.  

2  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 7: چنین استنباط می شود که نهاد های ذیصالح، در رشایط مختلف می 
توانند تدابیر تکنالوژیکی را در ساخنت، توزیع و قابل دسرتس ساخنت نسخه های با فرمت بکاربرده و هیچ چیزی 

باعث مختل شاخنت چنین عملکرد ها زمانی که مطابق به قانون ملی باشد، منی گردد
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و عملکرد این معاهده، در صورت امکان همکاری مناید

4. طرفین معاهده اهمیت بین املللی همکاری و توسعه آن را در حامیت از تالش های ملی به 
منظور تحقق هدف و مقاصد این معاهده درک خواهند کرد. 1

ماده 10
اصول کلی برای تطبیق

1- طرفهای معاهده متعهد به اتخاذ اقدامات الزم برای تضمین اجرای این معاهده  اند.

2- هیچ چیزی منی تواند جوانب معاهده را از تعیین روش مناسب برای تطبیق احکام این معاهده 
در چارچوب  نظام حقوقی و عملکرد خودشان باز دارد. 2

3- ممکن است طرفهای قرارداد حقوق و تعهدات خود را تحت این معاهده  از طریق محدودیت 

ها و یا استثنائاتی بویژه به نفع افراد ذینفع و همین طور محدودیت ها و یا استثنائات دیگر، یا 

ترکیبی از آن را در نظام حقوقی ملی و عملکرد خود، عملی کنند. این موارد ممکن است شامل 

تصامیم قضایی، اداری یا تنظیمی )Regulatory determinations(  برای منفعت افراد ذینفع به 

شیوه عادالنه و همچنان معامالت و یا استفاده آن ها جهت رفع نیازهای شان مطابق به حقوق و 

تعهدات طرف های معاهده تحت کنوانسیون برن، سایر معاهدات بین املللی و ماده )11( باشند. 

ماده 11
تعهدات عموی در مورد محدودیت ها و استثنائات

در اتخاذ تدابیر الزم برای تضمین اجرای این معاهده، طرفهای قرارداد می توانند از حقوق خود 

استفاده کرده و با تعهداتی که طرف معاهده تحت کنوانسیون برن، توافقنامه در خصوص عرصه 

های تجاری حقوق مالکیت معنوی و معاهده حق چاپ سازمان جهانی مالکیت معنوی به شمول 

توافقنامه های تفسیری آنها،  دارد، جامه عمل بپوشاند، تا اینکه:

تحت 	(  را  آثار  تولید مجدد  است  ممکن  متعاهد  برن، طرف  کنوانسیون   )2( ماده 9  مطابق 

1  - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 9 : چنین استنباط می شود که ماده 9   داللت بر ثبت نام اجباری نهاد 
های مجاز منی کند و کدام پیش رشطی را برای نهاد های مجاز برای  اشرتاک شان در فعالیت های به رسمیت 

شناخته شده تحت این معاهده  وضع منی کند. اما امکانی ترشیک معلومات را غرض تسهیل مبادالت فرامرزی با  
نسخه های با فرمت قابل استفاده، فراهم می سازد.

2 - اعالمیه توافق شده در مورد ماده 10 )2( : چنین استنباط می شود که زمانی که یک اثر به عنوان یک اثر واجد 
رشایط تحت ماده 2 )الف( شناخته می شود، بشمول آثار صوتی، محدودیت ها و استثنائات تحت این معاهده  در 
رابطه به حقوق مربوطه با تغیرات الزم طوری که در ساخنت نسخه فرمت قابل استفاده، جهت توزیع و در دسرتس 

قراردادن آن به افراد مستفید شونده الزم است، اعامل می شود.
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رشایط خاص و مشخص اجازه دهد برشطی که این تولید مجدد با بهره برداری عادی از اثر در 

تضاد نبوده  و به طور غیر معقول مرض منافع مرشوع مولف نباشد؛

مطابق ماده 13 توافقنامه در خصوص ابعاد تجاری حقوق مالکیت  معنوی، طرف معاهده ب( 

می تواند محدودیت ها و یا استثنائاتی را برای حقوق انحصاری در موارد ویژه که مغایر با بهره 

بر داری عادی از اثر نبوده و به طور غیر معقول مرض منافع مرشوع صاحب حق قرار نگیرد، 

وضع کند؛

مطابق با ماده 10 )1( معاهده پیرامون حق طبع و نرش WIPO، طرف معاهده ممکن است ت( 

در رابطه به حقوقی که تحت  حق چاپ در برخی موارد ویژه معین به نویسندگان اعطاء می 

شود، محدودیت ها و یا استثنائاتی را، که با بهره برداری عادی از اثر در تضاد نبوده و  بطور 

غیر معقول مرض منافع مرشوع مولف نباشد، وضع مناید.

اجرای 	(  زمان  در  معاهده  طرف   ،WIPO نرش  و  طبع  حق  معاهده   )2(  10 ماده  با  مطابق 

کنوانسیون برن هر گونه محدودیت ها یا استثنائاتی را در رابطه به حقوق بعضی موارد خاص 

را که با بهره برداری عادی از اثر در تضاد نبوده و  بطور غیر معقول مرض منافع مرشوع مولف 

نباشد،وضع کند.

ماده 12
سایر  محدودیت ها و استثنائات

1- طرفهای معاهده توافق می منایند که طرف های معاهده  می تواند سایر محدودیت ها و 

استثنائات حق طبع و نرش را به نفع اشخاص ذی نفع به غیر از آنهایی که در این معاهده  آمده 

تسجیل یافته  است، با توجه به وضعیت اقتصادی و نیازهای فرهنگی و اجتامعی طرف معاهده 

، مطابق با مکلفیت ها و حقوق بین املللی طرف معاهده، در قانون ملی خود تطبیق منوده، و در 

رابطه به یک کشور کمرت توسعه یافته، نیازهای خاص، مکلفیت ها و بخصوص حقوق و وجایب  

بین املللی و انعطاف پذیری آن را مد نظر گیرد.پ

2- این معاهده  سایر محدودیت ها و استثنائاتی که توسط قانون ملی برای افراد دارای معلولیت 

وضع شده است را مختل منی سازد.
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ماده 13

مجمع

1. )الف( طرفهای معاهده دارای یک مجمع می باشند.

ب( در این مجمع یک مناینده از طرف های معاهده، منایندگی می کند که ممکن است توسط 

منایندگان، مشاورین و متخصصین جایگزین معاونت شود.

ج( مصارف اعزام هر مناینده به عهده طرف معاهده ای می باشد که هامن مناینده را مقرر 

کرده است. این مجمع ممکن است جهت تسهیل مشارکت منایندگان طرفهای معاهده که به 

عنوان کشورهای در حال رشد و یا کشور های در حال گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار پنداشته 

می شوند مطابق با عملکرد ثابت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از WIPO تقاضای حامیت 

مالی کند.

2. الف( این مجمع با موضوعاتی که مرتبط به حفظ و انکشاف این معاهده و اجرا و عملیات 

آن اند، رسوکار خوهد داشت.

ب( این مجمع وظیفه ای را که مبنی بر ماده 15 در خصوص پذیرش سازمانهای بین الحکومتی 

مشخص جهت عضو یت به این معاهده  به وی سپرده شده انجام خواهند داد.

ج( این مجمع در مورد برگزاری هر کنفرانس علمی جهت مرور این معاهده  تصمیم خواهد 

گرفت و هدایات الزم را به رئیس عمومی  WIPO برای آماده منودن چنین کنفرانس علمی 

ارائه خواهد کرد.

نام  به  تنها  و  داشت  رای خواهد  باشد یک  می  دولت  که یک  متعاهدی  الف( هر طرف   .3

خودش رای خواهد داد.

ب( هر طرف متعاهدی که یک سازمان بین الحکومتی است، ممکن است به عوض دولت 

های عضو خود با تعداد آرایی که برابر با تعداد دولت های عضوش، که عضوی این معاهده  

است، می باشد در رای دهی رشکت کند. در صوردتیکه هر یک از کشور های عضو حق رای 

خود را اعامل کند، هیچ یک از چنین سازمانهای بین الحکومتی در سس÷÷÷ دادن رشکت 

نخواهند کرد. همینطور بر عکس آن.

4-   در صورت نبود رشایط استثنائی ،مجمع مزبور می تواند بنا بر دعوت رئیس عمومی ، در 

عین زمان و مکان که مجمع عمومی WIPO جلسه دایر می کند،جلسه خود را تدویر مناید.
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 5- این مجمع تالش مناید تا تصامیم خود را با اتفاق آراء اتخاذ کرده و مقررات داخلی خود را از 

جمله برگزاری جلسات فوق العاده ،نیازمندی های حد نصاب و مفاد این معاهده را که مستلزم 

تصمیم گیری های محتلف است، ایجاد و تدوین مناید. 

ماده 14
دفرت بین املللی

دفرت بین املللی WIPO کارهای اداری ای را که مربوط به این معاهده  است انجام  می دهد.

ماده 15
رشایط عضویت در این معاهده

1 - هر یک از دولت های عضو WIPO ممکن است عضو این معاهده  شود.

2- مجمع ممکن است تصمیم بگیرد تا هر یک از سازمانهای بین الحکومتی ای که خود را با در 

نظرداشت موضوعات تحت پوشش این معاهده  شایسته و واجد رشایط اعالم میدارد و در برابر 

متام دولت های عضو مکلفیت قانونی خود را در خصوص موضوعاتی که این معاهده  تحت 

پوشش قرار می دهد درک می کند و مطابق به طرزالعمل داخلی خویش برای عضویت به این 

معاهده  از شایستگی الزم برخوردار است، به عضویت این معاهده  قبول کند.

3-  اتحادیه اروپا، با اظهار اعالمیه اش، طوری که در فقره  قبلی به آن اشاره شد، در کنفرانس 

دیپلامتیک که در آن این معاهده  به تصویب رسید است، ممکن است عضو این معاهده  شود.

ماده 16
حقوق و مکلفیت های تحت این معاهده

هر یک از طرف های متعاهد تحت این معاهده از متام حقوق برخوردار بوده و متام مکلفیت ها 

مربوط به این معاهده را می پذیرند،مگر در موارد که خالف یا مغایر احکام این معاهده باشد.

ماده 17
امضای معاهده

این معاهده یا معاهده  در کنفرانس دیپلامتیک مراکش جهت امضا مفتوح بوده و پس از آن برای 

مدت یک سال بعد از تصویب در مقر WIPO  برای عضویت اعضای واجد رشایط باز خواهد بود.
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ماده 18
الزم االجرا شدن معاهده

این معاهده  سه ما بعد از اینکه بیست  عضو واجد رشایط طوری که در ماده 15 درخواست یا 

اسناد تصویب و یا الحاق خویش را تحویل بدهد نافذ و یا الزم االجرا خواهد شد.

ماده 19
تاریخ عضویت در معاهده

این معاهده   برای اعضای ذیل الزم االجرا می باشد:

این  انفاذ   تاریخ  از  است،  اشاره شده  آن  به  ماده) 18(  در  که  واجد رشایط  الف( 20 عضو 

معاهده؛

ب( سایر اعضای واجد رشایط که در ماده 15 به آن اشاره شده است، سه ماه بعد از تاریخی 

که اعضای مذکور اسناد تصویب یا الحاق خود را به رئیس عمومی WIPO تقدیم کرده اند.

ماده 20
انرصاف از معاهده

هریک از طرفهای متعاهد این معاهده  ممکن است ضمن سپردن یک یاداشت کتبی یا تذکاریه 

به رئیس عمومی WIPO  انرصاف خود را اعالم کند انرصاف یک سال پس از تاریخ دریافت  

یادداشت کتبی توسط رئیس عمومی WIPO الزم االجرا  می گردد.

ماده 21
زبان های معاهده

این معاهده  در نسخه های واحد اصلی که به زبانهای انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، - 1

روسی و اسپانیایی اند، امضاء می شود، و نسخه های متام زبانها دارای اعتبار یکسان می باشد.

منت رسمی در هر زبانی غیر از آنهایی که در ماده 21 )1( به آن اشاره شده است، باید توسط - 2

با متام طرفهای ذی  رئیس عمومی WIPO به درخواست یک طرف ذی نفع، پس از مشورت 

نفع ، تثبیت خواهد شد. به منظور این بند، »طرف ذی نفع به معنی هر یک از دولتهای عضو 

WIPO  که زبان رسمی آن، یا یکی از زبان های رسمی آن شامل معاهده  باشد، می باشد، ویا 

اتحادیه اروپا و هر سازمان بین الحکومتی دیگر که ممکن است عضو این معاهده  باشد و یکی 

از زبانهای رسمی آن شامل این معاهده  باشد. 
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ماده 22
امانت دار

رئیس عمومی WIPO آمانت دار این معاهده  می باشد.

در روز بیست و هفتم ماه جون سال 2013 در مراکش به امضا رسیده است.
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