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ابنكوك ملنصة أأحصاب املصاحل اذلي نُظم يف  السابعحصائل الاجامتع  السادسيرشح هذا التقرير املرحيل  .0
 .1101 نومفرب 01 يف

قد اعرتفت، يف دورهتا السابعة عرشة  )جلنة حق املؤلف( واكنت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .1
 وعن طريق، ابلحتياجات اخلاصة للأشخاص معايق البرص وأأكّدت أأمهية السعي، بدون تأأخري 1112دة يف نومفرب قعنامل 

ىل تلبية تكل الاحتياجات اخلاصة ابملكفوفني والأشخاص معايق البرص وسائر  لأشخاص العاجزين عن امداولت مناس بة، اإ
جراء مناقشات عىل الصعيدين اوذكل بطرق مهنا  ،قراءةال لوطين وادلويل بشأأن الطرق والوسائل املمكنة لتيسري وتعزيز اإ

ىل املصنفات احملمية، عىل خلفية حتليل للتقييدات والاس تثناءات. و  نشاء نبغي أأن يشمل ذكل أأيضًا ي فرص النفاذ اإ منصة اإ
الالزمة لضامن نفاذ ، من أأجل تيسري الرتتيبات )الويبو( لأحصاب املصاحل عىل مس توى املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 احملمية. الأشخاص ذوي الإعاقة اإىل املصنفات

ىل التلكيف السابق ذكره دعت أأمانة الويبو خمتلف أأحصاب املصاحل الرئيس يني اذلين ميثّلون مصاحل أأحصاب  .3 واستنادًا اإ
 منصة بغر  حق املؤلف والأشخاص معايق البرص، مبن فهيم الأشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات، للمشاركة يف

العاجزين املكفوفني أأو معايق البرص أأو اس تكشاف احتياجاهتم احلقيقية وانشغالهتم والهُنج املقرتحة لبلوغ هدف تيسري نفاذ 
ىل امل  عن قراءة املطبوعات  .ميرّسةصنفات يف أأنساق اإ

 أأحصاب املصاحل عىل النحو التايل:وُعقدت اجامتعات  .4

 1111ناير ي  01الاجامتع الأول: يف جنيف، يف  -

  1111أأبريل  11الاجامتع الثاين: يف لندن، يف  -

  1111نومفرب  3الاجامتع الثالث: يف الإسكندرية )مرص(، يف  -

 1101مايو  11الاجامتع الرابع: يف جنيف، يف  -

  1101أأكتوبر  13الاجامتع اخلامس: يف نيودلهيي، يف  -

 .1101فرباير  11الاجامتع السادس: يف جنيف، يف  -

وُعرضت تقارير الاجامتعات املذكورة أأعاله خالل ادلورات الثامنة عرشة والتاسعة عرشة والعرشين واحلادية  .5
 SCCR/21/10و SCCR/20/6و SCCR/19/10و SCCR/18/4للجنة )الواثئق والعرشين  والرابعةوالعرشين 

به املنصة. ورحبت اللجنة  تعضطلا( من أأجل اإطالع اللجنة عىل مس تجدات العمل اذلي عىل التوايل SCCR/24/2و
مواصةل معل املنصة ضامن ، عىل 1101 يونيودة يف قعنوالعرشين امل  الرابعةبتكل التقارير وجشعت الأمانة، أأثناء دورهتا 

 شطهتا خالل ادلورة القادمة للجنة.والإبالغ عن أأن 

دلان النامية والبدلان الأقل منوًا، وتوفر وطلبت اللجنة أأن تضمن أأمانة الويبو املشاركة الفعاةل لأحصاب املصاحل من الب .1
المتويل الالزم دلمع تكل املشاركة. وُطلب من الأمانة أأيضًا، عقب الاجامتع الثاين للمنصة، أأن تبذل قصارى هجدها من أأجل 

 وأأتيح المتويل وعقدت اجامتعات كثرية يف بدلان انمية. تنظمي اجامتع للمنصة يف أأحد البدلان النامية.

اخلطوات الإضافية اليت يلزم اختاذها بغية حتقيق الاجامتع السابع للمنصة وحيدد  السادس املرحيل هذا التقرير ويتناول .7
 الأهداف امللُكّف ببلوغها.
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 السابع ملنصة أأحصاب املصاحلالاجامتع 

. وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا 1101 نومفرب 01يف  ابنكوكملنصة أأحصاب املصاحل يف  السابعُعقد الاجامتع  .2
، ومناقشة 1101 فربايرد يف نعقالتقرير. وركّز الاجامتع عىل تقيمي تنفيذ الإجراءات املتفق علهيا خالل الاجامتع السابق امل 

طار التكنولوجيا ت التقدم اذلي أأحرزه مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم )تيغار( ومرشوع اإ
 (.CBWG) ( وخطة معل الفريق العامل املعين بتكوين الكفاءاتETF) ادلامعة

ىل املرشوع يف املس تقبل القريب حىت و  ارس متر اواتفق املشاركون عىل  .1 ن اعُتمدت معاهدة لفائدة املكفوفني اإ احلاجة اإ
ىل وأأنه من املهم التفكري يف كيفية تطوير ا العاجزين عن قراءة املطبوعاتومعايق البرص و  ملنصة. وانقشوا أأمهية الانتقال اإ

خطط للعمل  رمساملرحةل التالية لأنشطة املنصة، وخاصة أأن مرشوع تيغار التجرييب دخل عامه الثالث. واتفقوا عىل رضورة 
، مما سيساعد عىل حتقيق الاس تقرار عىل املس تويني املؤسيس والمتوييل. وينبغي أأن جيسد منوذج وفقا ملعايري همنية عالية

لإدارة العمليات عىل هذا املس توى اجلديد. ومن املهم أأيضا وضع اسرتاتيجية لالتصالت والتسويق. ومن املفيد كذكل وضع ا
 امس يعرب بشلك واحض عن همام املنصة.

دارة  .01 وس تواصل الويبو دمعها للهيئة املقبةل، وذكل من خالل مجةل أأمور مهنا توفري املوارد البرشية واملالية لأغرا  اإ
 رشوع وتطوير حلول لتكنولوجيا املعلومات والتصالت والعمليات.امل 

 مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم )تيغار(

ضافة مشاركني من البدلان النامية، ُعر  تقرير مرشوع تيغار عىل املنصة يك تنظر فيه.  .00  ومهناوركز املرشوع عىل اإ
صدار النسخة الأوىل من حلول تكنولوجيا املعلومات والتصالت. و  ومصنفاتتزنانيا وانميبيا،  من بني بلغات أأخرى. وجيري اإ

ختليص  ويمتاملنشودة السامح للمس تخدمني بطلب املصنفات واحلصول عىل املعلومات املتعلقة بتخليص احلقوق. ف اهدالأ 
نشاء منوذج ترخيص جامعي لتفادي نظر املشاركوو حبسب لك مصنف،  "ابلتخليصاحلقوق عن طريق "منسق معين  ن يف اإ

ىل الفهرس و ختليص لك مصنّف عىل حدةاحلاجة اإىل  ، واحلصول هواس تكشاف فيه بحثال . ومن مضن وظائف النظام النفاذ اإ
اخلدمات ظر أأن تشمل املرحةل القادمة ملرشوع تيغار نت. ويُ 1103عىل البياانت. ومن املتوقع صدور النسخة القادمة يف فرباير 

 ، مبا فهيا توفري املصنفات.الرشاكت للزابئن ليت تقدهماا

( وتمت ETINوار بني رسساء مرشوع تيغار واملسؤولني عن الش بكة الأوروبية للوسطاء املوثوق هبم )احل ويتواصل .01
 احملاداثت لك س تة أأسابيع.

تيغار. ونّزل الوسطاء منظمة لأحصاب احلقوق يف مرشوع  35وس يطا موثوقا به و 01، شارك 1101ويف أأكتوبر  .03
 كتااب. 321املوثوق هبم املشاركون ما يقارب 

ىل ما بعد املرحةل التجريبية الأولية اليت  .04 ووافق املشاركون عىل تنفيذ "مرشوع مس متر" لالنتقال بعمل مرشوع تيغار اإ
 دامت ثالث س نوات.

 التكنولوجيا

( اذلي يديره احتاد ETFطار التكنولوجيات ادلامعة )ركّز تقرير الفريق الفرعي املعين ابلتكنولوجيا عىل مرشوع اإ  .05
وركزت اللجنة ادلامئة املنشأأة حديثا  (، حتت اإرشاف الويبو.EDItEURديزي واجملموعة ادلولية لتنظمي النرش الإلكرتوين )

ينبغي أأن تركز عىل حتديد الثغرات يف نظام النرش املراعي للك الاحتياجات واملرشوعات املناس بة ملعاجلة تكل الثغرات. و 
ىل املرشوعات عىل  مرحةل مبكرة قدر الإماكن يف معلية اس تحداث املضمون حتويل مرحةل التخطيط لوسائل النفاذ وتنفيذها اإ
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نتاج  نتاجه، وينبغي أأن يكون من بني معايري تقيمي املرشوعات املقرتحة فعاليهتا يف التخيل عن النفاذ كناشط بعد الإ لأن واإ
 EPUB-check عدد من املرشوعات، ومهنا مرشوعحداث مصنفات "ميرسة أأصال". ونوقش الهدف هو تشجيع اس ت

Preflight with Accessibility عومرشوSample Resource and Widget Collection for EPUB 3 
Features. 

جري وأ  يف املرشوع.  (EDItEUR) اجملموعة ادلولية لتنظمي النرش الإلكرتوينسامهة الس نة الثالثة مل  عنتقرير دم وقُ  .01
تيحت تكل املبادئ عىل موقعي الويبو واجملموعة ادلولية لتنظمي وأ  ق ميرسة سان يف أأ للمبادئ التوجهيية للنرش حتديث س نوي 
راسة ادل جنزتوأ  املبادئ التوجهيية يف املس تقبل. لرتمجة توجهيية ال بادئ امل ترجامت مع مجموعة من عدت أ  و  النرش الإلكرتوين.

ماكنية النفاذ س تقصائية الا طارها  ورد 1101حنو اإ لكرتونية. 71اليت ينرش  ردا من رشاكت النرش 010يف اإ % مهنا كتبا اإ
اتحة ن أأ يدة بشعام قريب دورة جد بدأأ ت وس دوراتن تدريبيتان ونُظمت  اجملموعة ادلولية أأجرت و  ساق ميرسة.ن يف أأ الصورة اإ

 45حرضه حوايل و ساعتني بشأأن النفاذ يف أأنساق ميرسة يف معر  الكتاب يف فرانكفورت ل ا تدريب لتنظمي النرش الإلكرتوين
 مندواب.

 لموضوع اذلي يركز عليه.لات من أأجل جتس يد أأكرث دقة حتياجاملراعي للك الا تسمية املرشوع مرشوع النرشوتقرر  .07

 تكوين الكفاءات

بعض من البدلان املس تفيدة يف  رمتهبيف النظام يدرس  هحديثا أأن املنشأأ  الفريق العامل املعين بتكوين الكفاءاتأأفاد  .02
وأأحصاب  الفريق التكنولوجيا وتكوين كفاءات املس تخدمني وادلمع من الوسطاء املوثوق هبم هاحملمتةل، ومن مجةل ما ينظر في

م النظاأأجزاء بشأأن رمس خطة بعد ذكل  مثة بدلان س ت ختياراالفريق العامل وحياول . مرشوعخطة أأولية لل ت دموقُ . حلقوقا
زنانيا انميبيا وت لك من ممثلواقرتح . مراعاة التوازن اجلغرايف يف اختيار تكل البدلانينبغي و  .أأن يتناولها املرشوع اليت ميكن
الصعوابت  عزىتُ الك احلالتني، ويف . موثوق به طيعمل كوس  ت أأن ميكناليت  ،ينبدلمن ال للك  ةالوطني ملكتبةاالعمل عرب 

ىل نقص يف املوارد املتاحة.  ابلأساساحلالية  ىلمتت الإشارة كام اإ ىل اإ  نقط اتصال حملية يف لك بدل مس تفيد. حتديد احلاجة اإ

مرشوع رب واعتُ احتياجات تكوين الكفاءات أأولوية من أأولوايت املنصة من الآن فصاعدا. املشاركون عىل جعل واتفق  .01
 املس تفيدة.لب مهنام العمل معا لختيار البدلان وطُ  لفريق العامل املعين بتكوين الكفاءاتل زبوانتيغار 

 .بدلان ضعةبية دلمع جمال العمل الأويل للفريق يف سرتال بعض الصناديق الاستامئنية الأ وتتاح  .11

 املقبةل خلطواتا

جنازها يف املس تقبل، عىل ما ييل: .10  اتفق أأحصاب املصاحل، فامي خيص الأعامل اليت ينبغي اإ

حشد والقدرة عىل الهيالك الإدارية املناس بة وضع مع عىل مس توى أأكرث همنية تعمل هيئة اإىل خطة انتقالية  مسر )أأ(
 الأموال.

يع وخطة لتوس   وضع اسرتاتيجية لالتصالت والتسويقتيغار رشوع الطلب من اللجنة ادلامئة مل  --تيغار مرشوع  )ب(
عملنظامت املعنية حبقوق او  حلقوقااملوثوق هبم وأأحصاب  الوسطاءلتشمل عضوية ال  .ادة النسخاإ

ىل النرش املراعي للك الاحتياجات  ثحب -- النسخ املراعي مجليع الاحتياجات ج() ، من أأجل حتديد الثغراتالانتقال اإ
 للعمل مع املرشوع. حلقوقا تعيني رئيس مشارك لأحصاب، و وع النرش املراعي للك الاحتياجاتملرش ووضع مواصفات 
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جراء حتليل  --تكوين الكفاءات  )د( اتحة النفاذ اإىل عنارص لتحديد  للثغراتاإ د املنشورة يف ااملو النظام الالزمة من أأجل اإ
 البدلان النامية واختيار س تة بدلان مس تفيدة.

 .1103الأول من س نة  لفصلاتنظمي الاجامتع املقبل ملنصة أأحصاب املصاحل يف املتوقع من و  .11

ن  .13 ىل اإ علام  الإحاطةاللجنة مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 نيكاملشار  قامئة

 ملنصة أأحصاب املصاحل السابعالاجامتع 

 1101نومفرب  01 ،اتيلند ،ابنكوك

 

 ممثّلو قطاع الأشخاص معايق البرص وأأحصاب احلقوق أأول

 (IPAللنارشين ) ةينس ابميل، الأمني العام للرابطة ادلولي

 احتاد ديزياملوثوق هبم،  الوسطاء(، مسار مرشوع تيغارمساعد مدير املرشوع )برانرد هينسري، 

 ، جنوب أأفريقياكيب الرشقية ةمقاطع، مكتبة املكفوفني جبنوب أأفريقيافرانسوا هاندريكز، مدير 

 ةلرابطة ادلولياللجنة التنفيذية لو  (PUBAT) ن جيتيديشاراك، مجعية النارشين وابئعي الكتب يف اتيلندتراسف
 (IPA) للنارشين

 (RFB&Dلل يف القراءة )اخلذوي ة املكفوفني و ظمة التسجيل لفائد، ومنجورج كريشري، الأمني العام لحتاد ديزي

 (RNIB) ستيفن كينغ، رئيس احتاد ديزي، املعهد الوطين املليك للمكفوفني

 ، احتاد ديزيديبيندرا مانوشا، رئيس حتالف البدلان النامية

 (CNIB) التنفيذية ملكتبة املعهد الوطين الكندي للمكفوفني ةمارغريت ماكغروري، انئبة الرئيس واملدير 

 عيل مشارازو، املدير العام، جملس خدمات مكتبة تزنانيا

 ، مؤسسة دورينا نوفيل للمكفوفنياملعلومات وهمندي نيممبيدرو مييل، كبري املص

 الناميبياملكتبة الوطنية  شارل مالمبو، رئيس

لتخطيط املوارد ورشاكسه  جمي روسلأأحصاب احلقوق، رشكة  (، مسارمرشوع تيغارمساعد مدير املرشوع )جمي روسل، 
 الإدارةو 

)عرب  (STM) اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطبنوين، اكرلو سكولو لفزياري، مستشار قا
 الهاتف(

عادة النسخالرئيس التنفيذي والأمني العام لالحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق  أأولف س تومكو،  (IFRRO) اإ

يلسفري ) الشامل النفاذأأليس يا وايز، مديرة شؤون   (Elsevierمبؤسسة اإ
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 ملنظمة العاملية للملكية الفكريةا اثنيا

 غري، املدير العامفرانسس 

 بادرة الأشخاص معايق البرصمب  ملعيناسينغ، سفري الهند السابق، املستشار الرشيف للمدير العام للويبو سواش بوان 

 طاع الثقافة والصناعات الإبداعيةق، مديرة شعبة قانون حق املؤلف، زميش يل وود

طاع الثقافة والصناعات ق ق املؤلف،حلشعبة البنية التحتية وكبري املستشارين، (، رشوع تيغارم ) ملرشف العاماأأندرو تو، 
 .الإبداعية

 الوثيقة[و  املرفق ]هناية


