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جنيف ،من  12أأبريل اإىل  1مايو 1054

التورير املرحلي الثومن ملنتدى أصحوب املصلحة

من اإعداد ا ألمانة
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مقدمة
.5
.1054

يصف هذا التقرير املرحيل الثامن نتاجئ الاجامتع التاسع ملنتدى أأحصاب املصلحة اذلي عُقد يف جنيف يف  54فرباير

 .1أأ َّقرت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف  )SCCRيف دورهتا الثامنة عرشة
املنعقدة يف نومفرب  ،1002ابلحتياجات اخلاصة ل ألشخاص املكفوفني ومعايق البرص وسائر ا ألشخاص العاجزين عن قراءة
املطبوعات (" ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات") وأأكدت عىل أأمهية تلبية احتياجاهتم ،بدون تأأخري
وعن طريق مداولت مناس بة .واش متلت تكل املداولت عىل مناقشات عىل الصعيد الوطين وادلويل بشأأن الس بل
والوسائل املمكنة لتسهيل وتعزيز الوصول اإىل املصنفات احملمية وإانشاء منتدى ألحصاب املصلحة ("املنتدى") يف املنظمة
العاملية للملكية الفكرية ("الويبو").
 .3استناد ًا اإىل التلكيف املذكور أأعاله ،دعت أأمانة الويبو خمتلف أأحصاب املصلحة الرئيس يني اذلين ميثلون مصاحل
أأحصاب حق املؤلف وذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة يف النفاذ اإىل املطبوعات للمشاركة يف "املنتدى" هبدف تيسري
اإاتحة مصنفات محمية حبق املؤلف يف أأنساق يسهل الاطالع علهيا بشلك معيل ،مثل طريقة برايل والنصوص الصوتية
وحروف الطباعة الكبرية ("مصنفات يف أأنساق ُمي َّسة").
.4

عُقدت الاجامتعات السابقة ملنصة أأحصاب املصلحة عىل النحو التايل:


الاجامتع ا ألول :يف جنيف ،يف  51يناير 1001



الاجامتع الثاين :يف لندن ،يف  10أأبريل 1001



الاجامتع الثالث :يف الإسكندرية ،يف  3نومفرب 1001



الاجامتع الرابع :يف جنيف ،يف  12مايو 1050
الاجامتع اخلامس :يف نيودلهي  ،يف  13أأكتوبر 1050



الاجامتع السادس :يف جنيف ،يف  50فرباير 1050



الاجامتع السابع :يف ابنكوك ،يف  52نومفرب 1051



الاجامتع الثامن :يف جنيف يف  52نومفرب 1053



 .1عُرضت التقارير املرحلية خالل دورات جلنة حق املؤلف الثامنة عرشة ،والتاسعة عرشة ،والعرشين ،واحلادية
والعرشين ،والرابعة والعرشين والسادسة والعرشين (الواثئق  ،SCCR/18/4و ،SCCR/19/10و،SCCR/20/6
و ،SCCR/21/10و ،SCCR/24/2و ،SCCR/26/5و SCCR/26/7عىل التوايل) من أأجل اإحاطة جلنة حق
املؤلف مبس تجدات العمل املضطلع به من قبل "املنتدى".

الاجامتع التاسع ملنتدى أأحصاب املصلحة
 .2عُقد الاجامتع التاسع ملنتدى أأحصاب املصلحة يف جنيف يف  54فرباير  .1054ويتضمن "املرفق ا ألول" لهذا التقرير
قامئة ابملشاركني يف هذا الاجامتع .كركز الاجامتع عىل ( :أأ) تطوير مقرتح للمنتدى وحتويهل اإىل "احتاد من أأجل توفري الكتب يف
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أأنساق ُميسة" (" )"ABCو(ب) اإعداد نظم تراخيص لتسهيل حتويل احلقوق عرب احلدود لنقل املصنفات يف أأنساق ُمي َّسة
ذلوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات اإىل أأن تدخل معاهدة مراكش حزي التنفيذ وتسهيل النفاذ اإىل
املصنفات املطبوعة ل ألشخاص املكفوفني ،ومعايق البرص وسائر ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات (''معاهدة مراكش
بشأأن ا ألشخاص ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات").
 .7أأكد الاحتاد العامل للمكفوفني عىل اس تعداده والزتامه ابملشاركة النشطة يف مناقشات املنتدى يف أأعقاب اعامتد
"معاهدة مراكش ذلوي الاحتياجات البرصية اخلاصة" يف عام  .1053و أأعرب ممثلو الاحتاد العامل للمكفوفني عن تقديرمه
ألحصاب املصلحة جتاه موقفهم الثابت وتأأييدمه ملا مت اإقراره يف اإطار ذكل الصك ادلويل ،ولكنه أأعرب عن خماوفه إازاء اس مترار
صعوبة احلصول عىل الكتب وتوفريها يف أأيدي ا ألشخاص من ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات
بشلك حاد .و أأبرز املنتدى ادلويل للمؤلفني ،واملشارك للمرة ا ألوىل يف هذا الاجامتع ،مسأأةل الاجتاه املتنايم بني أأوساط
املؤلفني لنرش انتاهجم ا ألديب عىل حنو خشيص والفرص املتاحة لإنشاء نظام لتسجيل تكل املصنفات.

الاحتاد من أأجل توفري الكتب يف أأنساق ُمي َّسة (الاحتاد)
 .2تنفيذ ًا لرغبة املنتدى اليت ُأعرب عهنا يف نومفرب  1051ونومفرب  1053وفرباير  ،1054بشأأن مواصةل مشاريع املنتدى
الثالثة ل ألشخاص املعاقني برصاي 1فامي بعد املرحةل التجريبية ،اتفق املشاركون عىل الانتقال اإىل هيلك تنفيذي أأكرث اس تدام ًة.
اكن هناك شعور بأأن أأفضل الس بل لتحقيق تطور طويل ا ألجل لهذه املشاريع الثالثة هو من خالل اإنشاء كيان يتأألف من
العديد من أأحصاب املصلحة ،يُطلق عليه مسمى" :احتاد توفري الكتب يف أأنساق ُميسة" (" ،)"ABCوسوف يضم حتالف ًا
من الويبو واملنظامت اليت ختدم ا ألشخاص ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات أأو متثلهم ،و أأحصاب
احلقوق ،مبا يف ذكل املؤلفني والنارشين.
 .1ر أأى املشاركون أأن تكوين هذا "الاحتاد" سوف يشلك اإحدى املبادرات املمكنة ،من بني مبادرات أأخرى ،لتنفيذ
أأهداف معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات" بشلك معيل .ويمتثل
الهدف املقرتح من هذا "الاحتاد" يف:
" ...املسامهة جبدية يف القضاء عىل النقص احلاد العامل يف الكتب من خالل زايدة عدد الكتب اليت تصلح
ل ألشخاص املكفوفني ،ومعايق البرص وسائر ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات".
 .50اقرتح منتدى أأحصاب املصلحة النقاط التالية يف شأأن "الاحتاد":
أأ .أأن يقع مقره داخل مقر الويبو يف جنيف؛
ب .أأن خيضع للمراجعة من قبل مراجع الويبو املس تقل ،وتُدار حساابته بواسطة أأمانة الويبو؛
ج .أأن يتوىل بنفسه محالت مجع التربعات املس تقبلية هبدف احلصول عىل متويل خاريج من الك القطاعني اخلاص
والعام دلمع أأنشطته؛
د .أأن يتضمن جملس اإدارة ألحصاب املصلحة ،واذلي سوف يتكون من  52عضو ًا كحد أأقىص من القادرين عىل
تقدمي اخلربة واملشورة الفنية "لالحتاد" ،وبناء ش بكة اتصالت والتواصل املمثر وبشفافية مع جممتع أأحصاب
املصلحة .تسوف تُرحش لك من املنظامت التالية مخسة ممثلني لعضوية جملس إادارة أأحصاب املصلحة:
1
مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم (تيغار) ،ومرشوع النرش اذلي يراع اكفة الاحتياجات (اذلي اكن ي ُسمى سابقا اإطار
التكنولوجيات ادلامعة) ،ومرشوع بناء القدرات.

SCCR/27/4
4

" "5املنظامت اليت تقدم خدماهتا اإىل ا ألشخاص ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات،
أأو تكل اليت متثلهم (مبا يف ذكل الكياانت املعمتدة) ،مع جحز مقعد واحد ملمثل الاحتاد العام للمكفوفني؛
" "1املنظامت اليت متثل أأحصاب احلقوق ،مع جحز مقعد واحد للمنظمة اليت متثل املؤلفني؛
" "3املتربعون ممن تصل تربعاهتم لصاحل "الاحتاد" اإىل  100 000فرنك سويسي أأو أأكرث.
ه .يهنض "الاحتاد" بثالثة أأنشطة رئيس ية مبا يف ذكل مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم
(تيغار) ،وبناء القدرات ،والنرش اذلي يراع اكفة الاحتياجات (املبني يف الفقرات من  52-53أأدانه)؛
و .اخلروج اإىل حزي الوجود بعد انهتاء املرشوع التجرييب تيغار يف  35مايو .1054
 .55كام اقرتح "املنتدى" أأيض ًا تعيني املدير العام للويبو ،أأو ممثهل املفوض ابلر أأي ،عضو ًا حبمك منصبه يف جملس اإدارة
أأحصاب املصلحة ،عىل أأن يتوىل الرئاسة .كام ُاتفق أأيضا اإيالء أأمهية وعناية خاصة عند اختيار املنظامت ملمثلهيا يف "الاحتاد"
ومراعاة اعتبارات المتثيل اجلغرايف من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا.
 .51وافق "املنتدى" عىل تقدمي اقرتاحه املتعلق "ابلحتاد" اإىل جلنة حق املؤلف يف أأبريل  .1054ومس تقب ًال ،سوف يرفع
الاحتاد تقرير ًا س نو ًاي اإىل امجلعية العامة للويبو ،وفامي بعد اإىل مجعية معاهدة مراكش ذلوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ
اإىل املطبوعات ،مبجرد خروج تكل ا ألخرية اإىل حزي الوجود .يتضمن "املرفق الثاين" لهذا التقرير مزيد ًا من التفاصيل عن
"الاحتاد".

املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم (تيغار)
 .53وفرت قاعدة بياانت تيغار ،املُس تضافة يف الويبو ،للمؤسسات املشاركة فرصة البحث دولي ًا عن الكتب املُعدَّة يف
أأنساق ُميسة .حتتوي قاعدة بياانت "تيغار" حاليا عىل أأكرث من  134 000عنوا ًان للبحث يف أأنساق ُميسة من  51كيا ًان
معمتد ًا 2ويه تعكس  17لغة .تك كمثكل التحدي الأكرب حىت الآن يف الرتخيص حبق الاس تخدام يف اإطار مرشوع تيغار ،وهو
من ا ألمور املطلوبة يك يتيس تبادل حقوق الاس تخدام عرب احلدود الوطنية .ر أأى املشاركون أأن اتفاقات الرتخيص مع
أأحصاب احلقوق يه الطريقة الأكرث فعالية للحصول عىل حقوق امللكية يف اإطار مرشوع تيغار .وابلتايل ،ميكن أأن تلعب
الرتاخيص دور ًا همام اإىل أأن ي م يراين أأحمام معاهدة مراكش ذلوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات
ودخولها حزي التنفيذ يف اإطار القوانني الوطنية ،سواء مع تطبيق الاس تثناءات والتقييدات احلالية أأو يف غياهبا.

بناء القدرات
 .54ومن بني ا ألنشطة الرئيس ية اليت سيتضمهنا مرشوع تيغار :بناء قدرات املنظامت ادلامعة ل ألشخاص ذوي
الاحتياجات البرصية اخلاصة يف النفاذ اإىل املطبوعات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا ،فضال عن تطوير قدرات قطاع
النرش ودوائر اخلدمات الوطنية احلكومية لإنتاج وتوزيع املصنفات يف أأنساق ُمي َّسة يسهل الاطالع علهيا .وابلإضافة اإىل
ذكل ،سي م توفري التدريب لتكل املنظامت ادلامعة ل ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة يف النفاذ اإىل املطبوعات لرفع
2
رابطة املكفوفني وضعاف البرص (سويسا) ،ورابطة املكفوفني يف أأسرتاليا الغربية ،ورابطة فالنتني هوي (فرنسا) ،واملعهد الوطين الكندي للمكفوفني،
واملكتبة الوطنية ادلامنركية ل ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة يف قراءة املطبوعات ،ومؤسسة دورينا نوفيل للمكفوفني (الربازيل) ،واخلدمات املكتبية الوطنية
للمكفوفني وذوي الاحتياجات اجلسدية اخلاصة (الولايت املتحدة ا ألمريكية) ،ومؤسسة نيوزلندا امللكية للمكفوفني ،واملكتبة الرنوجيية للكتب املسموعة
واملطبوعة بطريقة برايل ،ومكتبة جنوب أأفريقيا للمكفوفني ،واملكتبة السويدية للكتب املسموعة واملطبوعة بطريقة برايل ،واملكتبة السويسية للمكفوفني وضعاف
البرص وذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة يف قراءة املطبوعات.
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املصنفات ذات ا ألنساق املُي َّسة من عىل ش بكة الإنرتنت وتزنيلها عىل ش بكة اتيغر يك يتيسري للمؤسسات ا ألخرى فرصة
الاس تفادة من مثل هذه ا ألعامل.
 .51وخالل اجامتع ملتابعة أأنشطة "املنتدى" ،انقش املشاركون التقدم امل ُ ْح كرز يف بدلان مثل بنغالديش ويري لنما،
فضال عن اإممانية تنفيذ مشاريع بناء قدرات يف اإثيوبيا وغاان وكينيا ومالوي وتزنانيا أأو أأوغندا.
 .52يف بنغالديش ،ويف أأعقاب التوقيع عىل مذكرة تفامه مع منظمة حملية غري حكومية ،بد أأت أأنشطة بناء القدرات لإنتاج
املصنفات يف أأنساق ُمي َّسة ،وكذكل لتيسري اس تخدام التقنيات املساعدة .يف يري لنما ،مت التوافق عىل اختيار منظمة
رشيكة حممتةل ،و أأيضا هبدف توقيع مذكرة تفامه ،واليت سوف تتضمن توفري التدريب لوزارة التعلمي لإنتاج الكتب املدرس ية يف
مرحةل التعلمي الثانوي يف أأنساق ُمي َّسة .تشارك لك من الصناديق الاستامئنية ا ألسرتالية والويبو يف توفري ادلمع املايل ل ألنشطة
املضطلع هبا يف بنغالديش ويري لنما.

النرش اذلي يراع اكفة الاحتياجات
 .57أأكد مجيع املشاركني جمددا وهجة نظرمه يف أأن تعزيز التعاون وبناء الثقة بني منظامت ذوي الاحتياجات البرصية
اخلاصة يف قراءة املطبوعات و أأحصاب احلقوق لهي من العوامل الرئيس ية يف زايدة عدد ا ألعامل املطبوعة يف أأنساق ُمي َّسة.
وعىل وجه اخلصوص ،فقد اتفق املشاركون عىل أأمهية اإنتاج أأعامل " ُميسة من ا ألساس" ،مبعىن ،اإنتاج أأعامل قابةل
لالس تخدام من البداية بواسطة ا ألشخاص املبرصين وا ألشخاص من ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة لقراءة املطبوعات.
واتفق املشاركون عىل التوصل اإىل فهم مشرتك ملعىن مصطلح "النرش اذلي يراع اكفة الاحتياجات" ،وكيفية متويل هذا
النشاط  ،عىل وجه التحديد ،يف اإطار "الاحتاد من أأجل توفري الكتب اليت ميكن النفاذ اإلهيا" .ويف هذا الس ياق ،ظهرت
أأمهية حتليل الثغرات كنقطة انطالق أأساس ية لبدء العمل ،وسوف تُس تخدم معايري قابةل للقياس دلمع أأي اإجراء يُتخذ.
 .52وابلإضافة اإىل ذكلُ ،اقرتح اإعداد "ميثاق عامل للنرش يف أأنساق يسهل النفاذ اإلهيا" وجتهزيه للتوقيع عليه من قبل
النارشين واملنظامت ا ألخرى كتعبري عن الزتاهمم ابإنشاء منشورات رمقية يف أأنساق يسهل النفاذ اإلهيا.

الاجامتع املقبل
 .51من املرحج عقد الاجامتع الس نوي ا ألول جمللس اإدارة أأحصاب املصلحة يف .1054

 .10أأن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة عل ًام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق ا ألول]
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املرفق ا ألول

املرفق ا ألول
الاجامتع التاسع ملنتدى أأحصاب املصلحة
جنيف 54 ،فرباير 1054

أأو ًل :ممثلو قطاع ا ألشخاص معايق البرص و أأحصاب احلقوق
ينس ابميل ،ا ألمني العام للرابطة ادلولية للنارشين ).(IPA
اكثرين بالش ،كبري املستشارين ،الس ياسة ادلولية ،النقابة الوطنية للطباعة والنرش.
اإلني برواد ،مدير املنتجات الرمقية والس ياسات ،الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات واملؤسسات (.)IFLA
كيفن اكري ،رئيس املعهد الوطين املليك للمكفوفني (.)RNIB
ماراين داميوند ،الرئيسة السابقة للجنة حق املؤلف ،الاحتاد العامل للمكفوفني (.)WBU
مورين دايف ،مؤلف ،املنتدى ادلويل للمؤلفني (.)IAF
نيكولس فاسني ،رابطة النارشين جبنوب أأفريقيا.
جمي فروتش تريمان ،املؤسس والرئيس التنفيذي ،بوكشري (.)Bookshare
ستيفن كينغ ،رئيس احتاد ديزي.
اإييل ماتشا ،مستشارة يف جمال حقوق الإنسان ،احتاد رشق أأفريقيا ذلوي الاحتياجات اخلاصة ،املدير التنفيذي السابق
لالحتاد ا ألفريق للمكفوفني.
ديبندرا مانوتشا ،منسق البدلان النامية يف احتاد ديزي.
مارغريت ماكغروري ،انئبة الرئيس واملديرة التنفيذية ملكتبة املعهد الوطين الكندي ملكتبة املكفوفني (.)CNIB
بيدرو مييل ،كبري مصمم وهمنديس الإعالم ،مؤسسة دورينا نوفيل للمكفوفني.
بيرت أأوزبورن ،رئيس الرشاكة ادلولية والتمنية ،املعهد الوطين املليك للمكفوفني (.)RNIB
دان بيسكو ،ممثل الاحتاد العامل 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
اكيت ويب ،مديرة برامج ،املنتدى ادلويل للمؤلفني (.)IAF
أأليس يا وايز ،مديرة ش ئون الإاتحة الشامةل مبؤسسة اإيلسفري (.)Elsevier

SCCR/27/4
Annex I
2

اثنيا :املراقبون
برانرد هينسري ،من احتاد ديزي وعضو يف فريق اإدارة مرشوع تيغار.
جمي روس يل ،من مؤسسة أآر يب اإم أأسوس يتس ،وعضو يف فريق اإدارة مرشوع تيغار.

اثلثا :املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
فرانسس غري ،املدير العام.
ج .تريفور الكرك ،مساعد املدير العام ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.
ديفيد أأومييدميو ،مدير شعبة البنية التحتية حلق املؤلف ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.
ميش يل وودز ،مديرة شعبة قانون حق املؤلف ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.
مونيما هليل ،مديرة مرشوع املبادرات اخلاصة اب ألشخاص معايق البرص ،شعبة البنية التحتية حلق املؤلف ،قطاع الثقافة
والصناعات الإبداعية.
مايلك يونغ ،رئيس قسم خدمات الإنرتنت ،اإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
جيدي لونغ ،كبرية املستشارين ،شعبة قانون حق املؤلف ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.
أآان مورافييتش مانسفيدل ،رئيسة قسم العالقات مع املنظامت غري احلكومية ودوائر الصناعة.
بيرت فورد ،موظف بشعبة البنية التحتية حلق املؤلف ،قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املرفق الثاين
احتاد توفري الكتب يف أأنساق ُمي َّسة (الاحتاد) ()ABC
.5

اإنشاء احتاد لتوفري الكتب يف أأنساق ُمي َّسة

نزو ًل عىل رغبة منتدى أأحصاب املصلحة اليت ُطرحت يف نومفرب  1051ونومفرب  1053وفرباير  ،1054وطالبت مبواصةل
مشاريع املنتدى الثالثة 3بعد املرحةل التجريبية ،سوف تُنشئ املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) احتاد ًا لتوفري الكتب يف
أأنساق ميسة ( .)ABCسيتأألف هذا "الاحتاد" من حتالف من الويبو واملنظامت اليت ختدم أأو متثل ا ألشخاص املكفوفني أأو
ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات و أأحصاب احلقوق 4.س يعمل "الاحتاد" كعنرص ممكل لتعزيز تفعيل
معاهدة مراكش لتسهيل النفاذ اإىل املصنفات املنشورة ل ألشخاص املكفوفني وذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل
املطبوعات (معاهدة مراكش بشأأن ضعاف البرص) .ي ُشلك "الاحتاد" أأحد املبادرات املمكنة ،من بني عدة مبادرات أأخرى،
لتنفيذ أأهداف معاهدة مراكش لضعاف البرص معلي ًا.
.1

الغرض من "الاحتاد"

مع التسلمي بقدرة حتالف أأحصاب املصلحة عىل تقدمي مسامهة فريدة من نوعها يف زايدة عدد ا ألعامل ذات التنس يقات املُي َّسة
يف العامل ،يمكن الغرض من "الاحتاد" يف املسامهة جبدية يف القضاء عىل النقص العامل احلاد يف الكتب من خالل زايدة عدد
الكتب اليت تصلح ل ألشخاص املكفوفني ،ومعايق البرص وسائر ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ("ذوي
الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات") .وسي م التنفيذ وفقا ملعاهدة مراكش لضعاف البرص وغريها من
معاهدات الويبو القابةل للتطبيق.
.3

أأنشطة "الاحتاد"

سوف تش متل أأنشطة "الاحتاد" عىل:
( أأ) اس تحداث وتنفيذ ا ألدوات وا ألنظمة والإجراءات املؤسس ية املناس بة ،مثل خدمة املوارد العاملية املتاحة للوسطاء
املوثوق هبم (مرشوع تيغار)؛
(ب) بناء القدرات من أأجل حتسني املهارات واملعارف لزايدة عدد الكتب ذات ا ألنساق املُي َّسة ل ألشخاص من ذوي
الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا؛
(ج) الرتوجي للنارشين وتوفري التدريب هلم عىل اس تخدام التكنولوجيات ذات ا ألنساق املُي َّسة؛
(د) تشجيع التعاون وتدعمي العالقات بني ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات وبني الهيئات املعمتدة
و أأحصاب احلقوق ورشاكت التكنولوجيا.

3
مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم (تيغار) ،ومرشوع النرش اذلي يراع اكفة الاحتياجات (اذلي اكن ي ُسمى سابقا اإطار
التكنولوجيات ادلامعة) ،ومرشوع تكوين الكفاءات.
4
يشمل أأحصاب املصلحة لك من املؤلفني والنارشين واملنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ.
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 .4المتويل
(أأ) سيسعى "الاحتاد" يف احلصول عىل المتويل من القطاع العام والقطاع اخلاص لمتويل أأنشطته.
(ب) جيوز "لالحتاد" تلق تربعات ومساهامت س نوية من ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية أأو غري احلكومية ومن
الرشاكت واملؤسسات العامة أأو اخلاصة ومن امجلعيات أأو ا ألشخاص العاديني لتنفيذ ا ألنشطة اخلاصة به.
.1

اإدارة "الاحتاد"

أأ.

يقع مقر "الاحتاد" داخل مقر الويبو يف جنيف ،سويسا.

ب .يتشلك موظف "الاحتاد" من بني العاملني يف أأمانة الويبو ،وي م تعييهنم من قبل املدير العام للمنظمة.
ج .يرفع "الاحتاد" تقرير ًا عن أأنشطته الس نوية اإىل امجلية العامة للويبو ،اإىل أأن ي م الانهتاء من تكوين امجلعية العامة
ملعاهدة مراكش ذلوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات .كام يرفع تقرير ًا س نو ًاي أأيض ًا عن أأنشطته اإىل جملس
اإدارة أأحصاب املصلحة.
د .تُدار حساابت "الاحتاد" من قبل أأمانة الويبو ،وتُراجع من قبل مراجع احلساابت املس تقل ،ويسي عىل "الاحتاد"
مجيع البنود ا ألخرى يف هيلك تعلاميت املساءةل والرقابة املعمول هبا يف الويبو.
ه.

توفر الويبو "لالحتاد" البنود التالية من بني مجةل بنود أأخرى:
" "5مساحة اإدارية مبا يف ذكل ا ألاثث واملعدات املكتبية و أأهجزة احلاسب الآيل ،واكفة املس تلزمات واملواد ا ألخرى،
مبا يف ذكل صيانهتا واحلفاظ علهيا؛
" "1اإعداد البنية ا ألساس ية لتكنولوجيا املعلومات وإادارهتا من قبل "الاحتاد" ،مثل قاعدة بياانت تيغار؛
" "3خدمات التصالت ،مبا يف ذكل ،ش بكة التليفوانت ،والربيد الإلكرتوين ،والش بكة ادلاخلية البينية وش بكة
الإنرتنت؛
" "4أأي احتياجات خاصة اب ألفراد والإدارة املالية.

.2

جملس اإدارة أأحصاب املصلحة

(أأ) يتكون جملس اإدارة أأحصاب املصلحة من  52عضو ًا ،للك عضو مهنم صو ًات حصيح ًا ،ويقوم اب ألعامل التالية:
" "5تقدمي اخلربة التقنية اإىل "الاحتاد"؛
" "1ضامن توفري هجات اتصال ،وإاجراء اتصالت فاعةل وشفافة مع جممتع أأحصاب املصلحة.

SCCR/27/4
Annex II
3

(ب) ترحش لك هجة من اجلهات التالية مخسة ممثلني لعضوية جملس أأحصاب املصلحة:
" "5املنظامت اليت تقدم خدماهتا اإىل ا ألشخاص من ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات ،أأو
تكل اليت متثلهم (مبا يف ذكل الكياانت املعمتدة) ،مع جحز مقعد واحد ملمثل الاحتاد العام للمكفوفني؛
" "1املنظامت اليت متثل أأحصاب احلقوق ،مع جحز مقعد واحد للمنظمة اليت متثل املؤلفني؛ و
" "3املتربعون ممن تصل تربعاهتم اإىل  100 000فرنك سويسي أأو أأكرث لصاحل "الاحتاد" ،اإذا ما تيس ذكل.
يُراعى اإيالء العناية الواجبة لرتش يح ممثلني من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا.
(ج) يشارك املدير العام ،أأو ممثهل املفوض ابلر أأي ،حبمك منصبه يف عضوية جملس اإدارة أأحصاب املصلحة ،ويتوىل رئاسة
اجمللس.
(د) ينتخب جملس اإدارة أأحصاب املصلحة انئبني للرئيس من بني ممثليه ،عىل أأن يكون أأحدهام من املنظامت اليت تقدم
خدماهتا أأو متثل ا ألشخاص ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات (مبا يف ذكل الكياانت املُعتك كمدة) والآخر
من املنظامت اليت متثل أأحصاب احلقوق.
(ه) يصدر جملس اإدارة أأحصاب املصلحة قراراته بأأغلبية ا ألصوات املُدك ىل هبا ،عىل أأل يقل عدد ا ألصوات ،يف لك مرة،
عن ثالثة من بني املمثلني املرحشني من قبل:
" "5املنظامت اليت تقدم خدماهتا ل ألشخاص ذوي الاحتياجات البرصية اخلاصة ابلنفاذ اإىل املطبوعات أأو الهيئات
اليت متثل هؤلء ا ألشخاص؛
" "1املنظامت اليت متثل أأحصاب احلقوق؛
" "3املتربعون ،اإن أأمكن.
ل يعترب الامتناع عن التصويت مبثابة تصويت .يف حاةل تساوي ا ألصوات ،يُرحج القرار اذلي كص َّوت لصاحله املدير العام أأو
ممثهل املفوض ابلر أأي يف الاجامتع.
(و) ل يتقاىض املمثلون أأجر ًا نظري ما يقومون به من معل يف جملس اإدارة أأحصاب املصلحة.
(ز) حيتفظ املمثلون املعينون أكعضاء يف جملس اإدارة أأحصاب املصلحة بعضويهتم لفرتة أأربع س نوات ،وجيوز جتديدها لفرتة
اتلية و أأخرية.
(ح) جيوز للممثل الاس تقاةل من العضوية برشط توجيه اإخطار مس بق مدته شهرين اإىل جملس اإدارة أأحصاب املصلحة،
وسوف يُ َّعني بديل لس تكامل املدة املتبقية من فرتة العضوية.
(ط) جيمتع جملس اإدارة أأحصاب املصلحة مرة يف الس نة عىل ا ألقل .كام يعقد اجمللس أأيضا مؤمترات عرب الهاتف لكام دعت
احلاجة اإىل ذكل.
(ي) املهام املولكة اإىل جملس اإدارة أأحصاب املصلحة:
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" "5تقدمي املشورة واخلربة والتوجيه والإرشاد يف شأأن أأنشطة "الاحتاد" وبرامج معهل املقرتحة ،مبا يف ذكل ( )5التوسع
يف قاعدة بياانت تيغار وتعزيز اس تخداهما )1( ،بناء القدرات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً )3( ،تعزيز
معلية حتويل ا ألعامل املشموةل حبق املؤلف اإىل أأنساق ُمي َّسة يسهل الاطالع علهيا ،وحتسني مس توى اإاتحة هذه
املواد عرب الولايت القضائية الوطنية ،و( )4س بل احلفاظ عىل ا ألصول الفكرية اليت ُأودعت يف عهدة "الاحتاد"
من قبل أأحصاب احلقوق؛
" "1املساعدة يف تلق التربعات لس تخداهما يف أأنشطة "الاحتاد" من الك القطاعني اخلاص والعام؛
" "3وضع اسرتاتيجية جلذب عدد أأكرب من أأحصاب املصلحة للمشاركة يف أأنشطة "الاحتاد"؛
" "4تعيني و كحل مجموعات و أأفرقة العمل ،بعد التشاور مع أأمانة الويبو.
.7

الراع الرشيف

ابلتشاور مع جملس اإدارة أأحصاب املصلحة ،جيوز ملدير عام الويبو تسمية راع رشيف للمساعدة يف تلق التربعات لصاحل
"الاحتاد" من القطاع اخلاص والعام ،فضال عن قيامه ابإذاكء الوع العام ابلغرض من "الاحتاد".
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

