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مقدمة
.0
.1103

يرشح هذا التقرير املرحيل السابع حصائل الاجامتع الثامن ملنصة أأحصاب املصاحل اذلي ن ُظم يف جنيف يف  01نومفرب

 .1واكنت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) قد اعرتفت ،يف دورهتا السابعة عرشة
املنعقدة يف نومفرب  ،1111ابلحتياجات اخلاصة ل ألشخاص معايق البرص و أأكّدت أأمهية السعي ،بدون تأأخري وعن طريق
مداولت مناس بة ،اإىل تلبية تكل الاحتياجات اخلاصة ابملكفوفني وا ألشخاص معايق البرص وسائر ا ألشخاص العاجزين عن
القراءة ،وذكل بطرق مهنا اإجراء مناقشات عىل الصعيدين الوطين وادلويل بشأأن الطرق والوسائل املمكنة لتيسري وتعزيز
فرص النفاذ اإىل املصنفات احملمية ،عىل خلفية حتليل للتقييدات والاس تثناءات .وينبغي أأن يشمل ذكل أأيض ًا اإنشاء منصة
ألحصاب املصاحل عىل مس توى املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،من أأجل تيسري الرتتيبات الالزمة لضامن نفاذ
ا ألشخاص ذوي الإعاقة اإىل املصنفات احملمية.
 .3واستناد ًا اإىل التلكيف السابق ذكره دعت أأمانة الويبو خمتلف أأحصاب املصاحل الرئيس يني اذلين ميث ّلون مصاحل أأحصاب
حق املؤلف وا ألشخاص معايق البرص ،مبن فهيم ا ألشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات ،للمشاركة يف منصة بغرض
اس تكشاف احتياجاهتم احلقيقية وانشغالهتم والهنُ ج املقرتحة لبلوغ الهدف املنشود وهو تيسري نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقة اإىل
املصنفات يف أأنساق بديةل.
.4
-

وعُقدت الاجامتعات السابقة ألحصاب املصاحل عىل النوو التايل:
الاجامتع ا ألول :يف جنيف ،يف  01يناير 1111
الاجامتع الثاين :يف لندن ،يف  11أأبريل 1111
الاجامتع الثالث :يف الإسكندرية (مرص) ،يف  3نومفرب 1111
الاجامتع الرابع :يف جنيف ،يف  11مايو 1101
الاجامتع اخلامس :يف نيودلهيي ،يف  13أأكتوبر 1101
الاجامتع السادس :يف جنيف ،يف  11فرباير 1101
الاجامتع السابع :يف ابنكوك ،يف  01نومفرب 1101

 .5وعُرضت التقارير املرحلية خالل ادلورات الثامنة عرشة والتاسعة عرشة والعرشين واحلادية والعرشين والرابعة
والعرشين للجنة (الواثئق  SCCR/18/4و SCCR/19/10و SCCR/20/6و SCCR/21/10و ،SCCR/24/2عىل
التوايل) من أأجل اإطالع اللجنة عىل مس تجدات العمل اذلي تضطلع به املنصة .ورحبت اللجنة بتقارير الاجامتعات من
ا ألول اإىل السادس ،وجشعت ا ألمانة ،أأثناء دورهتا الرابعة والعرشين املعقودة يف يوليو  ،1101عىل ضامن مواصةل معل
املنصة .ومنذ ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ن ُ ّظم اجامتعان ملنصة أأحصاب املصاحل وهام:
 الاجامتع السابع :يف ابنكوك ،يف  01نومفرب 1101 والاجامتع الثامن :يف جنيف ،يف  01نومفرب 1103 .1ول تبل ّغ هذه الوثيقة إا ّل عن الاجامتع الثامن للمنصة .ويرد تقرير الاجامتع السابع ملنصة أأحصاب املصاحل يف
الوثيقة "( SCCR/26/5التقرير املرحيل السادس ملنصة أأحصاب املصاحل").
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الاجامتع الثامن ملنصة أأحصاب املصاحل
 .7عُقد الاجامتع الثامن ملنصة أأحصاب املصاحل يف جنيف يف  01نومفرب  .1103وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا
التقرير .وحرض ممثلو الاحتاد العاملي للمكفوفني ( )WBUالاجامتع بصفة مراقب و أأشاروا لحقا اإىل أأنّ م سيشاركون يف معل
املنصة ،مع الرتكزي عىل ضامن اتساقه مع معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو
معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات (تنفيذ معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص) وهبدف
السعي اإىل وضع حد جملاعة الكتب العاملية.
 .1وركّز الاجامتع عىل موضوعني رئيس يني هام :أأول ،التقرير املرحيل ملرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم
(تيغار) ومرشوع تكوين الكفاءات ومرشوع النرش املراعي للك الاحتياجات (اذلي اكن ي ُسمى سابقا اإطار التكنولوجيات
ادلامعة) ،واثنيا ،التخطيط ملس تقبل منصة أأحصاب املصاحل.
مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم (تيغار)
 .1عُرض مرشوع تيغار .و أأبلغ بأأنه شارك يف املرشوع  14من الوسطاء املوثوق هبم ،املشار اإلهيم أأيضا ابمس الهيئات
املعمتدة ،من  11بدلا خمتلفا ،كام شارك فيه  45من أأحصاب احلقوق .وتش متل قاعدة بياان مرشوع تيغار عىل أأكرث من
ميّسة بلغات خمتلفة من عرش مكتبات .وظ ّل تلي احلقوق من التحدايت املطروحة اليت
 101 111عدد متاح بأأنساق ّ
تتطلب املزيد من املوارد ومن شأأنا أأن حتظى ابملساعدة عند تنفيذ معاهدة مراكش .و ُسلّط الضوء عىل كثري من احلصائل
ا إلجيابية ،ل س امي تطوير حل تكنولويج اس تنبطته الويبو ونفذته الهيئات املعمتدة املشاركة ،مبا يف ذكل اس تحداث فهرس
مشرتك للبوث والاكتشاف وفق رشوط النفاذ اخملتلفة؛ ووسائل التوميل والتزنيل؛ ووحدات إلدارة الطلبات وتبادل
امللفات وا إلبالغ عن الإحصاءات والإخطار والرتاسل الآليني؛ وإاعداد أأداة لتخلي احلقوق .و ّتبني أأ ّن مجيع تكل ا ألدوات
وسع.
تفي ابلغرض املنشود وينبغي الآن جتريب قابليهتا للت ّ
 .01ومبا أأ ّن الغرض اذلي اكن منشودا من مرشوع تيغار هو اس تكشاف اإماكنية وجدوى وضع ش بكة عاملية ،فقد مت
التأأكيد عىل أأ ّن التكنولوجيا وادلمع املؤسيس ل يكتس يان وحدهام أأمهية حامسة ،بل جيب أأيضا اإيالء عناية خاصة لحتياجات
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من أأجل التصدي عىل حنو مناسب للتحدايت الإضافية احملمتةل اليت تطرهحا اخلصائ
التقنية والهيلكية للولايت القضائية يف تكل البدلان .كام مت التأأكيد عىل أأ ّن أأفضل نج ميكن اتباعه ،بعد املرحةل التجريبية
ملرشوع تيغار املتوقّع انهتاؤها يف مايو  ،1104هو وضع اسرتاتيجية مشرتكة جديدة تتناول املرشوعات الراهنة ملنصة أأحصاب
املصاحل.
تكوين الكفاءات
 .00عُرض تقرير عن تكوين الكفاءات .ور أأى املشاركون يف الفريق العامل املعين بتكوين الكفاءات أأ ّن من املس توسن،
لتوقيق أأفضل النتاجئ ،اتباع أأسلوب مهنجي يستند اإىل استيفاء بعض الرشوط ،مثل مس توى ّ
معني من اخلدمة املكتبية
الراهنة .كام جيب ضامن أأدىن مس توى فامي خي هيلك اخلدمة املكتبية من أأجل احلفا عىل املعلومات اخلاصة ابلكتب
وا ألعضاء املُس ّجلني من ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات .ويسعى الفريق العامل اإىل مساعدة املنظامت يف البدلان النامية
عىل تأأدية وظائفها كهيئات معمتدة والاس تفادة من قواعد بياانت مرشوع تيغار وجلب قمية مضافة ذلكل املرشوع .واكنت
املوارد البرشية عىل ر أأس املسائل اليت تناولهتا أأنشطة تكوين الكفاءات.
 .01واس هتُ ل مرشوع يف بنغالديش ابلتوقيع عىل مذكرة تفامه من أأجل توفري خدمات تكوين الكفاءات ملنظمة غري
ميّسة ،مبا يف ذكل تدريب ا ألشخاص معايق
حكومية يف ذكل البدل يف جمال اإنتاج املواد التعلميية ابللغة البنغالية وبأأنساق ّ
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البرص عىل اس تخدام التكنولوجيات ادلامعة .ومن املتوقّع ،عالوة عىل ذكل ،تدريب النارشين يف دااك عىل أأحدث
امليّسة ( أأي نسق  .)EPUB 3وجيري الاضطالع ببعثة لتقيص احلقائق يف رسي لناك لتحديد منظمة
تكنولوجيات ا ألنساق ّ
حكومية وانرشين حمليني من شأأنم الاس تفادة من مذكرة تفامه مماثةل .ويُعزتم تنفيذ خطط مماثةل فامي خي تزنانيا يف ا ألشهر
الثالثة ا ألوىل من عام  .1104و ّتبني من العمل املنجز حىت الآن أأن ّه جيب تكوين الكفاءات عىل كثري من ا ألصعدة ،ل س امي
امليّسة ،ومساعدة النارشين وا ألهجزة احلكومية املعنية
ملساعدة املنظامت املعنية اب ألشخاص معايق البرص عىل توفري ا ألنساق ّ
ميّسة ،يف مجةل أأمور.
عىل اإنتاج الكتب املدرس ية احمللية ابللغات احمللية ،وتطوير القدرات الالزمة لس ترياد نسخ بأأنساق ّ
ومن املهم اإجياد أأنصار حمليني لضامن جناح املرشوعات .و ُم ّولت تكل ا ألنشطة من أأموال الصندوق الاستامئين ا ألسرتايل
والويبو.
 .03و أأعلن ،مع ا ألسف ،عن اس تقاةل السفري سواش باوان سينغ ،املستشار الرشيف للمدير العام للويبو بشأأن املبادرة
اخلاصة اب ألشخاص معايق البرص ،و أأبدي هل لك التقدير عىل معهل.
النرش املراعي للك الاحتياجات
 .04أأكّد التقرير اخلاص بأأنشطة مرشوع النرش املراعي للك الاحتياجات عىل النقاط التالية:
ميّس اع ُتمد بنجاح يف كندا والولايت املتحدة ا ألمريكية ،ومل
( أأ) نسق  EPUB 3هو نسق نرش معياري ّ
مكوان
يُعمتد بقدر مماثل بعد يف البدلان ا ألخرى .و أأشري ،من الزاوية التقنية ،اإىل إاماكنية أأن يكون ذكل النسق ّ
من نصوص فقط أأو تطويره بتضمينه وسائط أأخرى نظرا لقدرته عىل حت ّمل وسائط خمتلفة؛
(ب) واتفقت رابطة النارشين ا ألمريكيني واملؤسسة الوطنية ا ألمريكية للمكفوفني عىل رضورة نرش مواد
التعلمي العايل بنسق EPUB 3؛
(ج) وانضمت رشاكت عديدة ( Adobeو Googleو IBMو Bookshareو )Learning Allyاإىل
مؤسسة رايديوم ( ،)Readiumاليت وضعت نظام اختبار تفقدي للتوقّق من مدى استيفاء ملف ما ملعيار
النرش EPUB 3؛
(د) واس ُتحدث نظام  Pipeline 2من قبل احتاد ديزي (( )DAISYبمتويل جزيئ من الويبو) وهو كفيل
بتوويل أأنساق ديزي القدمية اإىل نسق EPUB 3؛
(ه) ووضعت اجملموعة ادلولية لتنظمي النرش الإلكرتوين ( )EDItEURمبادئ توجهيية بمتويل من الويبو
حظيت برتحيب كبري يف أأوساط النارشين ،اإذ أأعلنت اجملموعة أأ ّن تكل املبادئ قد نُ ّزلت أأكرث من ّ 7111مرة
من عىل موقعها ابللغات ا ألربع اليت أأعدت هبا .وحظي التدريب املو ّجه دلور النرش كذكل برتحيب كبري.
ميّسة وتعزيز التعاون بني املنظامت
 .05واتفق مجيع أأحصاب املصاحل عىل أأ ّن الرتوجي للنرش اذلي يضمن أأصال أأنساقا ّ
ميّسة .ويف حني
املعنية اب ألشخاص معايق البرص وبني النارشين من العوامل املهمة لزايدة عدد النسخ والكتب املُعدة بأأنساق ّ
أأمجع املشاركون أأ ّن الهدف املنشود هو ضامن أأن تكون  %11من املصنفات املُعدة بنسق نيص فقط متاحة يف ا ألصل
ميّسة يف غضون ثالثة اإىل أأربعة أأعوام ،فاإنّ م اتفقوا عىل أأ ّن بعض املواد أأكرث تعقيدا من غريها فامي خي حتويلها اإىل
بأأنساق ّ
ميّسة .وهناك حتدايت خاصة تطرهحا املواد التعلميية اليت تش متل عىل صور وجداول ورسوم بيانية أأخرى معقدة.
أأنساق ّ
وعليه ينبغي أأن يتواصل هذا اجلانب الهام من معل منصة أأحصاب املصاحل.
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مس تقبل منصة أأحصاب املصاحل
 .01اتفق املشاركون عىل ا ألمهية اخلاصة اليت تكتس هيا اخلطوات القادمة ،ليس فقط أل ّن املرحةل ا ألوىل من مرشوع تيغار
قاربت عىل الهناية ،بل كذكل ابلنظر اإىل الزمخ اذلي أأحدثته معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص اليت اع ُتمدت يف
يونيو  .1103واتُفق عىل أأ ّن ذكل املرشوع أأسهم بطرق معلية يف زايدة فرص النفاذ اإىل املصنفات ،وابلتايل ينبغي الاس مترار
يف تكل املبادرة ،ولكن رشط اتفاق مجيع أأحصاب املصاحل عىل أأهداف مشرتكة واسرتاتيجية مع ّينة .واس هتُ لت معلية حملاوةل
صوغ ا ألهداف املشرتكة واسرتاتيجية فعلية.
 .07و أأعرب أأحصاب املصاحل عن رغبهتم يف امليض قدما اإىل مس توى أأعىل من املهنية ،عىل حنو ما اتُفق عليه خالل
الاجامتع السابع ملنصة أأحصاب املصلحة ،من خالل حتالف بني الويبو ودوائر النرش ادلولية واملنظامت املمث ّةل ذلوي ا إلعاقات
يف قراءة املطبوعات أأو تكل العامةل لصاحلهم ،وذكل قبل ناية مرشوع تيغار التجرييب يف مايو  1104وهبدف المتكّن ،يف
ميّسة .وس يكون
ناية املطاف ،من تسمية تكل الهيئة املس تقبلية ابمس عىل غرار الاحتاد من أأجل توفري الكتب بأأنساق ّ
ميّسة ،وذكل من خالل التعاون بني
الغرض من ذكل الاحتاد هو وضع حد للمجاعة العاملية فامي خي الكتب املُعدة بأأنساق ّ
مجيع أأحصاب املصاحل املعنيني بقدر أأكرب من العملية واملهنية وطبقا ملعاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص .وسيُنجز
املموةل التالية:
ذكل مبراعاة املبادرات املامثةل ومن خالل ا ألنشطة واملرشوعات ّ
( أأ) اس تحداث وتنفيذ ا ألدوات وا ألنظمة والإجراءات املؤسس ية املناس بة ،مثل قاعدة بياانت مرشوع
تيغار؛
(ب) وتكوين الكفاءات من أأجل حتسني املهارات واملعارف الوجهية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا؛
(ج) والرتوجي لتقنيات النرش املراعي للك الاحتياجات والتدريب علهيا عىل نطاق واسع؛
(ه) وتشجيع التعاون وتدعمي العالقات بني املكفوفني ومعايق البرص وذوي الإعاقات ا ألخرى يف قراءة
املطبوعات والهيئات املعمتدة و أأحصاب احلقوق ورشاكت التكنولوجيا.
 .01وذكّر املشاركون بأأ ّن املناقشات اليت أأجريت يف الاجامتع السابع ملنصة أأحصاب املصاحل خلصت اإىل رضورة وضع
هيلك أأكرث ترش يدا من أأجل تنس يق خمتلف املبادرات القامئة مضن منصة أأحصاب املصاحل ،أأي مبادرات تيغار والنرش املراعي
للك الاحتياجات وتكوين الكفاءات؛ واس تخدام املوارد البرشية واملالية احملدودة بفعالية أأكرب .ومن شأأن الهيلك املقرتح
اجلديد ترش يد معلية تنس يق تكل املبادرات لضامن اإفضاء العمل اذلي تقوم به منصة أأحصاب املصاحل اإىل تدابري معلية تريم
ميّسة للمكفوفني ومعايق البرص وذوي الإعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات.
اإىل زايدة عدد املصنفات املتاحة بأأنساق ّ
احملسن من املهنية من الاضطالع بأأنشطة حشد ا ألموال بغرض احلصول عىل متويل خاريج دلمع
وس ميكّن هذا املس توى ّ
توس يع نطاق أأنشطة الهيئة املس تقبلية .ويف انتظار ذكل ميكن تطبيق الهيلك الناحج للجنة التوجهيية املعنية مبرشوع تيغار
لتنس يق لك املرشوعات الثالثة.
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 .01واتفق املشاركون عىل مواصةل العمل ،خالل ا ألشهر القليةل القادمة ،عىل وضع الاسرتاتيجية والهيلك املقرتح.
 .11ومن املر ّجح أأن يُعقد الاجامتع القادم ملنصة أأحصاب املصاحل يف فرباير .1104

 .10إا ّن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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الاجامتع الثامن ملنصة أأحصاب املصاحل
جنيف 01 ،نومفرب 1103
قامئة املشاريكني
أأول ممثّلو قطاع ا ألشخاص معايق البرص وأأحصاب احلقوق
ينس ابميل ،ا ألمني العام للرابطة ادلولية للنارشين ()IPA
ماراين داميوند ،الرئيسة السابقة للجنة حق املؤلف ،الاحتاد العاملي للمكفوفني ()WBU
نيكولس فاسني ،رابطة النارشين جبنوب أأفريقيا
فرانسوا هاندريكز ،مدير مكتبة املكفوفني جبنوب أأفريقيا
جورج كريشري ،ا ألمني العام لحتاد ديزي
ستيفن كينغ ،رئيس احتاد ديزي
فرانسيسكو خافيري مارتينزي اكلفو ،ممث ّل الاحتاد العاملي للمكفوفني ومستشار تقين دلى املنظمة الوطنية للمكفوفني
الإس بان()ONCE
ابرابرا مارتني مونوز ،ممث ّةل الاحتاد العاملي للمكفوفني ومديرة املكتب التقين للمنظمة الوطنية للمكفوفني الإس بان ()ONCE
مارغريت ماكغروري ،انئبة الرئيس واملديرة تنفيذية ملكتبة املعهد الوطين الكندي ملكتبة املكفوفني ()CNIB
بيدرو مييل ،كبري املصممين وهمنديس الإعالم ،مؤسسة دورينا نوفيل للمكفوفني
دان بيسكو ،ممث ّل الاحتاد العاملي للمكفوفني ومدير امحلالت ابملعهد املليك للمكفوفني ()RNIB
اكرلو سكولو لفزياري ،مستشار قانوين ،اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ()STM
أأولف س تومكو ،الرئيس التنفيذي وا ألمني العام لالحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ()IFRRO
أأليس يا وايز ،مديرة شؤون الإاتحة الشامةل مبؤسسة اإيلسفري ()Elsevier

اثنيا املراقبان
برانرد هينسري ،من احتاد ديزي وعضو يف فريق اإدارة مرشوع تيغار
جمي روس يل ،من مؤسسة  RPM Associatesوعضو يف فريق اإدارة مرشوع تيغار
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اثلثا املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
فرانسس غري ،املدير العام
تريفور الكرك ،مساعد املدير العام ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
ديفيد أأومييدميو ،مدير شعبة البنية التوتية حلق املؤلف ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
ميش يل وودس ،مديرة شعبة قانون حق املؤلف ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
مونياك هليل ،قائدة مرشوعات ،املبادرات اخلاصة اب ألشخاص معايق البرص ،شعبة البنية التوتية حلق املؤلف ،قطاع الثقافة
والصناعات الإبداعية
جيدي لون ،كبرية املستشارين ،شعبة قانون حق املؤلف ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
مايلك يونغ ،رئيس قسم خدمات الإنرتنت ،اإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت
أآان مورافييتش مانسفيدل ،رئيسة قسم العالقات مع املنظامت غري احلكومية ودوائر الصناعة
[ناية املرفق والوثيقة]

