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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 25 :أأغسطس 2015

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات اخلامسة واخلمسون

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015
تقرير عن احتاد الكتب امليسرة

من اإعداد ا ألمانة
 .1شددت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) ،يف دورهتا السابعة عرشة املنعقدة
يف نومفرب  ،2008عىل أأمهية تناول احتياجات املكفوفني ومعايق البرص وغريمه من العاجزين عن القراءة ("العاجزون عن
القراءة") ،دون تأأخري ومبداولت اكفية .ونظرت اللجنة يف مسارين حممتلني ذلكل ،أأحدهام مناقشات حول الس بل والوسائل
الكفيةل بتعزيز النفاذ اإىل املصنفات احملمية .وقد انهتت املناقشات ابعامتد ادلول ا ألعضاء معاهدة مراكش لتيسري نفاذ
ا ألشخاص معايق البرص وا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ("معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص")
يف يونيو .2013
 .2و أأريد من املسار الثاين أأن ينهتج هنجا معليا يقوم عىل اإنشاء منتدى اإلكرتوين ألحصاب املصاحل ("املنتدى") .ودعت
أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية ("الويبو") كبار أأحصاب املصاحل اذلين ميثلون مصاحل أأحصاب حق املؤلف (" أأحصاب
احلقوق") واملكتبات والعاجزين عن القراءة اإىل املشاركة يف املنتدى هبدف العمل عىل أأرض الواقع وإااتحة عدد أأكرب من
املصنفات احملمية حبق املؤلف يف أأنساق يسهل الاطالع علهيا ،مثل طريقة برايل والنصوص الصوتية وحروف الطباعة
الكبرية .وانعقد املنتدى س بع مرات ورفع تقارير مرحلية اإىل جلنة حق املؤلف 1لإطالعها عىل مس تجدات معهل.

 1رفع املنتدى تقاريره اإىل جلنة حق املؤلف يف دوراهتا  18و 19و 20و 21و 24و 26و( 27الواثئق  SCCR/18/4و SCCR/19/10وSCCR/20/6
و SCCR/21/10و SCCR/24/2و SCCR/26/7و)SCCR/27/4
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أألف .اإنشاء احتاد الكتب امل مي رةة
 .3تضع معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص الإطار القانوين لتسهيل نقل املصنفات عرب احلدود يف أأنساق
ميةة ،عىل أأن املبادرات العملية رضورية أأيضا لتحقيق أأهداف املعاهدة .وما أأن تدخل معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص
معايق البرص حزي النفاذ 2حىت تظهر حاجة الهيئات احلكومية و أأحصاب املصاحل واملكتبات واملنظامت اليت متثل العاجزين عن
القراءة أأو ختدهمم اإىل املساعدة التقنية عىل الصعيد العميل يف اإنتاج املصنفات املتاحة يف أأنساق ميةة وتوزيعها ونقلها
عرب احلدود.
 .4وتنفيذ ًا لرغبة املنتدى اليت ُأعرب عهنا يف نومفرب  2012ونومفرب  2013وفرباير  ،2014بشأأن مواصةل معهل ،أأوىص
املنتدى جلنة حق املؤلف ابلنتقال اإىل هي ل تنفيذ أأك ر اس تدام ًة (انظر الوثيقة  .)SCCR/27/4و أأحاطت جلنة حق
املؤلف علام ،يف دورهتا السابعة والعرشين ،بتوصية املنتدى من أأجل حتويل مبادراته اإىل هيئة دامئة متعددة اجلهات لتسمى
"احتاد الكتب امليةة".
 .5واكنت انطالقة الاحتاد يف  30يونيو  2014أأمام ادلول ا ألعضاء يف جلنة حق املؤلف وصادفت الاحتفال ابذلكرى
ا ألوىل لعامتد معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص وإايداع حكومة الهند أأول وثيقة تصديق عىل املعاهدة .والغرض
املنشود من الاحتاد زايدة عدد الكتب املتاحة يف أأنساق ميةة لفائدة ا ألشخاص العاجزين عن القراءة.
 .6ويس تمكل الاحتاد املعاهدة ويش ل حتالفا للويبو ومنظامت متثل العاجزين عن القراءة واملكتبات و أأحصاب احلقوق ،مهنا
املنظامت اتلية اذلكر:
-

الاحتاد العاملي للمكفوفني،
واحتاد ديز ،
واجمللس ادلويل لتعلمي ا ألشخاص معايق البرص
والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا
ومعهد بركيزن لتعلمي املكفوفني
ومؤسسة سايت س يفرز اخلريية
ورابطة النارشين ادلولية،
والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ،
واملنتدى ادلويل للمؤلفني.

 2تدخل معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص حزي النفاذ بعد أأن تصدق علهيا  20دوةل عضو (انظر املادة )VIP/DC/8 Rev ،18
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ابء .أأنشطة احتاد الكتب امليةة
 .7ية الاحتاد أأن يبلغ عن أأنشطته الرئيس ية الثالثة :خدمة الاحتاد ادلولية لتبادل الكتب ،وتكوين الكفاءات،
والنرش املية.

خدمة الاحتاد ادلولية لتبادل الكتب

 .8سامهت حىت الآن  14مكتبة بفهارس مقتنياهتا اليت ميكن البحث فهيا عن عناوين الكتب يف س ياق اخلدمة (املعروفة
ابمس خدمة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عامليا  .3)TIGARو أأصبح دلى اخلدمة الآن  290 000عنوان يف أأنساق
ميةة مبا يزيد عىل  55لغة ميكن للمكتبات املشاركة أأن جتدها وتطلب تزنيلها من احلاسوب .وقد أأمكن اإعارة الكتب امليةة
بفضل هذه اخلدمة عن طريق املكتبات املشاركة للمس تخدمني ا ألفراد  30 000مرة حىت  31مايو .2015
 .9وجتدر الإشارة اإىل أأن هذه اخلدمة قامئة عىل التبادل بني املكتبات وتسمح للمكتبات املشاركة جبمع مؤلفاهتا عن طريق
تزنيل الكتب اجملانية اليت أأعدهتا مكتبات مشاركة أأخرى بنسق مية .وحىت  31مايو  2015اكنت املكتبات املشاركة قد
نزلت  3000كتاب أأو أأك ر حمققة بذكل وفورات تمقدر مببلغ س تة ماليني دولر أأمرييك (عىل افرتاض تلكفة اإنتاج الكتاب
الواحد من رسد برش بقمية  2000دولر أأمرييك).
 .10وابنتظار دخول معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص حزي النفاذ ،ما زال التحد الأكرب يف ظل هذه
اخلدمة احلصول عىل اإذن أأحصاب احلقوق لنقل الكتب امليةة عرب احلدود عندما تطلهبا اإحدى املكتبات املشاركة .وقد أأمكن
احلصول عىل اإذن أأحصاب احلقوق يف ما يربو عىل  10 000كتاب مية لنقهل عرب احلدود يف ظل هذه اخلدمة عىل أأن
أأغلبيهتا مل تعرب احلدود .ويعين ذكل أأن فرتة زمنية ما تفصل بني طلب الكتاب وتسلميه يف نسق مية للمكتبة املشاركة .ومن
املتوقع أأن تنهتيي هذه املسأأةل ما أأن تطبق معاهدة مراكش بشأأن ا ألشخاص معايق البرص عىل نطاق واسع.

تكوين الكفاءات

 .11تمتحور أأنشطة الاحتاد يف جمال تكوين الكفاءات حول توفري التدريب يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل اإنتاج
وتوزيع الكتب يف أأنساق ميةة .وبفضل منحة تقدمت هبا حكومة أأسرتاليا ،اس تطاع الاحتاد تنفيذ مرشوعات لتكوين
الكفاءات يف بنغالديش ونيبال ورس لناك .وابلإضافة اإىل ذكل ،ورد متويل من مجهورية كوراي ألنشطة تكوين الكفاءات يف
الهند .وانهتيى تنفيذ هذه الربامج ا ألربعة لتكوين الكفاءات يف  30يونيو  .2015و أأقام الاحتاد رشااكت مع منظامت غري
حكومية يف لك بدل واكن رؤساء تكل املنظامت مجيعا مكفوفني وحمنكني يف ادلفاع عن ا ألشخاص العاجزين عن القراءة.

 3وهذه املكتبات يه :مجعية خدمة املكفوفني ومعايق البرص (سويةا) ومجعية فالنتان هو (فرنسا) واملعهد الوطين الكند للمكفوفني واملكتبة الوطنية
الهولندية ل ألشخاص العاجزين عن القراءة (هولندا) ومؤسسة دورينا نوفيل للمكفوفني (الربازيل) وخدمة املكتبات الوطنية للمكفوفني واملعاقني (الولايت
املتحدة) ومؤسسة نيوزيلندا امللكية للمكفوفني واملكتبة الرنوجيية للكتب احملكية وخط الربايل ومكتبة جنوب أأفريقيا للمكفوفني واملكتبة السويدية للكتب احملكية
وخط الربايل واملكتبة السويةية للمكفوفني ومعايق البرص والعاجزين عن القراءة ومؤسسة فزيابيلييت ( أأسرتاليا) ومؤسسة فزيون أأسرتاليا.
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وانهتيى يف العام اجلار ما ييل:
( أأ) اإنتاج  1 588كتااب تربواي يف أأنساق ميةة بلغات وطنية لفائدة  23 500طالب أأو أأك ر من العاجزين عن
القراءة يف تكل البدلان ا ألربعة؛
(ب) وتنظمي ندوات عن أأحدث أأساليب اإنتاج الكتب امليةة لفائدة املنظامت غري احلكومية والهيئات احلكومية
والنارشين يف القطاع اخلاص يف لك بدل .و أأعد الاحتاد أأيضا العدة للمساعدة التقنية اجلارية من أأجل اإنتاج املصنفات
يف أأنساق ميةة لفائدة رشاكئه احملليني.
(ج) ورشاء أأدوات للقراءة لإعارهتا من مث للطالب بعد تدريهبم عىل يد الرشاكء احملليني ل إالملام بطرق اس تخدام
تكل التكنولوجيا.
(د) وتدريب رشيك حميل عىل يد موظفني من الويبو عىل الانتفاع خبدمة تبادل الكتب.

النرش املية
 .12يشجع الاحتاد التعاون بني منظامت ا ألشخاص العاجزين عن القراءة و أأحصاب احلقوق ،علام بأأن هذا التعاون عامل
رئييس يف زايدة مجموع الكتب املتاحة يف أأنساق ميةة .ويشجع الاحتاد خاصة اإنتاج املصنفات املعدة أأصال يف أأنساق
ميةة ،أأ الكتب اليت تكون من البداية يف متناول املمبرص والعاجز عن القراءة .وحتقيقا ذلكل ،وضع الاحتاد ميثاقا بعنوان
ميثاق الاحتاد للنرش املية .وحيتو امليثاق عىل مثانية مبادئ يطالَب النارش بتنفيذها .وبتوقيع امليثاق ،يؤكد النارش الزتامه
ابإاتحة الكتب الإلكرتونية وغريها من املنشورات الرمقية للعاجزين عن القراءة .وحىت هذا التارخي ،وقع عىل امليثاق  12انرشا
مبن فهيم اإلزفري وبلومسرب وهاربركوليزن ،فضال عن مخس مجعيات للنارشين.
 .13وتشجيع ًا للنرش املية ،أأطلق الاحتاد جائزة الامتياز ادلولية للنرش املية وقدهما ألول مرة يف معرض لندن للكتب
يوم  14أأبريل  .2015واكن لك من دار جامعة اكمربيدج للنرش ومجعية الطاقات الش بابية يف العمل الاجامتعي يف بنغالديش
الفائزين ابلتساو  .وقد جاءت اجلائزاتن اعرتافا برايدهتام وإاجنازاهتام املمتزية يف تعزيز فرص النفاذ اإىل الكتب الإلكرتونية وغريها
من املنشورات الرمقية التجارية لفائدة ا ألشخاص العاجزين عن القراءة.

جمي .ا ألنشطة املقبةل يف الثنائية 2017/2016
خدمة الاحتاد ادلولية لتبادل الكتب

 .14جير العمل حاليا عىل تطوير تطبيق حاسويب مية للمس هتكل لمتكني رواد املكتبات العاجزين عن القراءة من
البحث مبارشة من خالل خدمة تبادل الكتب عن العناوين اليت يودون قراءهتا .ويريم الاحتاد اإىل زايدة عدد الكتب امليةة
ابللغات الشائعة واليت هتم العاجزين عن القراءة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
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تكوين الكفاءات
 .15من املقرتح أأن يواصل الاحتاد أأنشطته يف جمال تكوين الكفاءات يف بنغالديش والهند ونيبال ورس لناك خالل
الثنائية املقبةل .ويبقى حتقيق الهدف رهنا ابس مترار اجلهات املاحنة يف المتويل وابلعثور عىل رشاكء حمليني هممتني بتنفيذ همام
الاحتاد .ويبقى الهدف عىل ا ألجل ا ألطول اإنشاء مراكز ممتزية للنرش املية تستشريها املنظامت ا إلقلميية غري احلكومية
والهيئات احلكومية واملكتبات واملؤلفون ودور النرش عند احلاجة.

النرش املية

 .16يعزتم الاحتاد اإنشاء حاضنة ش بكية للمعلومات عن النرش املية ،مبا يف ذكل مبادئ توجهيية منقحة ومس متدة من
أأفضل املامرسات يف جمال النرش املية .ويراد من هذه احلاضنة أأن تتيح مجموعة متاكمةل من املواد التدريبية لإنتاج الكتب
امليةة ودليال للمؤلف النارش اذل يرغب يف نرش كتبه يف نسق اإلكرتوين مية.

مجع ا ألموال

 .17أأطلق الاحتاد أأعامهل قبل عام أأو أأك ر ،ومع اإجنازاته و أأنشطته ،سيسعى املكتب ادلويل لضامن النجاح املس متر هل يف
املس تقبل .ويشمل ذكل ضامن قاعدة متويل فعاةل  -والتخيل تدرجييا عن المتويل من مزيانية الويبو العادية  -دلمع ارتفاع تدرجيي
يف ا ألنشطة واتساع يف التغطية اجلغرافية .وس يعمد املكتب ادلويل حبذر اإىل تطوير اسرتاتيجية للامتس املساهامت املالية من
خارج املزيانية ،هبدف الوصول يف هناية املطاف اإىل متويل مس تدام لالحتاد وهممته ويه اإاتحة الكتب يف أأنساق ميةة.
 .18وكام يتضح من التقدم اذل أأحرزه الاحتاد ،فقد أأصبح عنرصا حاسام يف الزتام املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا بتحسني
معيشة ا ألشخاص العاجزين عن القراءة .واكن خري ما عرب عن هذا الالزتام اعامتد ادلول ا ألعضاء معاهدة مراكش بشأأن
ا ألشخاص معايق البرص يف يونيو  ،2013واليت ميكن حتقيق أأهدافها وتنفيذها عىل أأرض الواقع مببادرات متعددة اجلهات من
نوع احتاد الكتب امليةة.
 .19ومن التحدايت اليت تعرتض اس مترار الاحتاد يف هجوده من أأجل تقدمي دمعه املتخصص والتقين لتحقيق هذه
ا ألهداف ،مبا يف ذكل املساعدة التقنية الرضورية معليا عىل اإنتاج وتوزيع املصنفات يف أأنساق ميةة عىل يد الهيئات
احلكومية و أأحصاب احلقوق واملكتبات واملنظامت اليت متثل أأو ختدم العاجزين عن القراءة ،مسأأةل المتويل املس تدام عىل ا ألجل
الطويل .وعليه ،يعزتم املكتب ادلويل وضع اسرتاتيجية شامةل مجلع ا ألموال وتنفيذها عىل أأن تشمل الامتس المتويل ألنشطة
الاحتاد من خارج املزيانية.
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 .20ويف عامل يتنازع فيه املتنازعون عىل املوارد ول بد من الإقرار فيه بأأن مشاركة واسعة النطاق رضورية لتنفيذ احللول
يف وجه التحدايت العاملية وحتقيق أأهداف مشرتكة ،معدت عدة واكلت متخصصة اتبعة ا ألمم املتحدة وغريها من املنظامت
ادلولية منذ زمن اإىل انهتاج اسرتاتيجيات مجلع ا ألموال عىل نطاق واسع حبشدها من خارج املزيانية وبفضل تربعات من ادلول
ا ألعضاء والقطاع اخلاص دعامً ملهاهما .ومهنا عىل سبيل املثال صندوق ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيسف) ومكتب املفوض
السايم لشؤون الالجئني وبرانمج ا ألغذية العاملي ،وهذا قليل من كثري ميول براجمه من خارج املزيانية ،اإما بفضل التربعات
وإاما مبساهامت من ادلول ا ألعضاء أأو القطاع اخلاص أأو التربعات الفردية أأو امجلاعية أأو املؤسس ية .وللكثري من هذه الواكلت
رشاكء مهنا مجعيات خريية عامة حملية معفية من الرضائب ومنظامت غري رحبية عقدت معها اتفاقات تعاون لتتوىل تسهيل مجع
ا ألموال يف البدلان اليت تطبق هذا النظام اذل يعفي التربعات من الرضائب .فلليونيسف مثال بنية فريدة من نوعها جتمع من
خاللها ا ألموال من القطاع اخلاص :ويه عبارة عن ش بكة تضم  36جلنة وطنية اتبعة لليونيسف ت اإنشاؤها ظننظامت مس تقةل
غري حكومية يف أأرجاء العامل وتروج حلقوق الطفل وهمام واليونيسف .وحتصد هذه اللجان الوطنية ما يقارب ثملث دخل
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اليونيسف الس نو .
 .21واس تخالصا من جتربة تكل املنظامت وغريها من الواكلت املتخصصة ،س يعمد املكتب ادلويل حبذر وتدرج وشفافية
اإىل اس تحداث اسرتاتيجية من ذكل القبيل حلشد اجلهود ومصادر المتويل ورشااكت مناس بة لتحقيق أأهداف الاحتاد .ومن
اخليارات اليت يعزتم املكتب ادلويل اس تكشافها تربعات ادلول ا ألعضاء والقطاع اخلاص ،مبا يف ذكل امجلعيات اخلريية
وا ألفراد ،ورشااكت مع الهيئات غري الرحبية .ويف هذا الصدد ا ألخري ،سيس تكشف املكتب ادلويل الفرص الساحنة اكإنشاء
هيئة خريية أأو منظمة غري حكومية واحدة أأو أأك ر تكون مكرسة دلمع همام الاحتاد ،عىل أأن تكون قوانني البدلان املعزتم
اإنشاء تكل الهيئات فهيا تسمح ابإعفاء التربعات للجمعيات اخلريية من الرضائب .وس يعمد املكتب ادلويل أأيضا ابلشرتاك مع
هيئات غري رحبية حديثة التأأسيس أأو مع الهيئات اليت ما زالت تعمل عىل دمع املبادرات اليت تساعد العاجزين عن القراءة،
اإىل توس يع نطاق قاعدة المتويل يف البدلان اليت تتجىل فهيا احامتلت التربع ملبادرات املنظمة ادلامعة لتعزيز النفاذ لفائدة
العاجزين عن القراءة .وخبصوص اإدارة تكل املبالغ فريعاها وس يظل يرعاها نظام الويبو املايل ولحئته وس تظل حتت رقابة
أآليات التدقيق والتبليغ والرقابة.
 .22ويف الاحتاد معل ش يق ومبتكر جيمع بني هجات ش ىت تسعى من جانهبا اإىل اإحداث تغيري دامئ يف خدمة املعانني من
جماعة الكتب يف العامل .وستس تدعي هجوده الرامية اإىل مشاطرة أأحدث املعلومات وادلراية التقنية عن كيفية اإنتاج الكتب
امليةة دلمع هدف النرش "املية من ا ألصل" وتوس يع قاعدة بياانت دولية وتبادل الكتب امليةة ،دعام مالي ًا وعينيا
مس تداما لضامن جناح الاحتاد عىل املدى البعيد يف اإاتحة أأول منتدى اإلكرتوين من هذا النوع لزايدة عدد املصنفات املتاحة
يف أأنساق اإلكرتونية .و أأثناء تطوير اسرتاتيجية المتويل املس تدام عىل ا ألجل الطويل ،سيس متر املكتب ادلويل يف اإطالع
ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل تطوير الاسرتاتيجية وتنفيذها واجلهود املبذوةل من مث يف مجع ا ألموال.
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