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 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 10و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/57/1 جدول الأعامل املوّحد )الوثيقةمن  اليت تعنهيا البنود التالية تناولت امجلعية .1
 .31و 30و 27و 12و

 (.A/57/12 التقرير العام )الوثيقةيف ، 27، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 27ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

عبد السالم أ ل ( والس يد كندا) مارك شان؛ وانتخب الس يد لجمعيةل  ارئيس (تونس) محمد السلميخب الس يد وانت .4
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 جدول الأعامل املوّحد من 27لبند ا

 معاهدة مراكش

ىل الوثيقة  .5 ىل الوثيقة  .MVT/A/2/1 Revاستندت املناقشات اإ  .MVT/A/2/INF/1 Revوُأشري اإ

ّن عدد ادلول املوقعة عىل معاهدة مراكش ما انفك يزتايد منذ دخول املعاهدة حزّي النفاذ يف  .6 وقالت الأمانة اإ
ىل املعاهدة، ومن املرتقب انضامم دوةل أأخرى خالل الأس بوع املوايل،  32أأن  . وأأضافت2016 سبمترب دوةل عضوًا انضمت اإ

ىل  ىل أأن عّدة دول أأعضاء أأخرى اّّتذت خطوات ملموسة لالنضام 33ليصل مجموع ادلول الأعضاء اإ  مدوةل. وأأشارت الأمانة اإ
ىل الاهامتم الواحض ىل املعاهدة يف املس تقبل القريب. ونظرًا اإ  اذلي أأبدته ادلول الأعضاء، وقفت الأمانة عىل تنظهماا سسعة اإ

هنا أأدرجت  ىل تعزيز معاهدة مراكش، كام قالت اإ قلهمية ووطنية خمتلفة خالل الس نة املنرصمة، تريم اإ قلهمية ودون اإ أأنشطة اإ
ىل أأهنا اّّتذت أأيض ا عددًا من املبادرات معاهدة مراكش يف العديد من براجماا الأخرى. وعىل الصعيد الوطين، أأشارت اإ

جراءات لوضع  9املتعلقة بتقدمي املساعدة الترشيعية والتنظهمية. ومعاًل ابملادة  من معاهدة مراكش، رّصحت الأمانة بأأهنا تتّحذ اإ
ىل أأن الويبو ىل املعلومات بشأأن معاهدة مراكش عىل موقع الويبو الإلكرتوين. ولفتت النظر اإ ىل  منفذ اإ نشاء منفذ اإ تعمل عىل اإ

من معاهدة مراكش، اليت تنص عىل أأن "الأطراف املتعاقدة سسعى جاهدة من أأجل تعزيز تبادل  1.9، معاًل ابملادة املعلومات
نسخ قابةل للنفاذ يف نسق ميّّس عرب احلدود من خالل التشارك الطوعي للمعلومات ملساعدة الايئات املعمتدة عىل التعارف 

ىل املعلومات"، واملادة فامي بيهنا. ولاذا الغرض، يضع املكت اليت تنص عىل أأن "املكتب ادلويل  3.9ب ادلويل للويبو منفذًا اإ
هنا قد أأرسلت  ىل سشارك املعلومات، حسب ما هو متاح، خبصوص معل هذه املعاهدة". واس تطردت قائةل اإ للويبو يُدعى اإ

ىل مجيع ادلول الأعضاء، بغية مجع معلومات سديدة، وستتاح نتاجئ ه للجماور عىل صفحة خاصة يف موقع الويبو اس تبيااًن اإ
نه ملن دواعي رسورها أأن تعمل مع ادلول الأعضاء خالل الس نوات املقبةل وأأن جتيب عىل أأي  الإلكرتوين. وقالت الأمانة اإ

ىل معاهدة مراكش وتنفيذها.  اس تفسار تطرحه يف جمال املساعدة عىل الانضامم اإ

. وأأعرب عن رسوره لتصديق املزيد من ادلول MVT/A/2/1 Revة وأأحاط وفد مجاورية كوراي علامً ابلوثيق .7
ن ل لهيا منذ امجلعية العامة السابقة للويبو. وقال اإ ىل الأعضاء عىل معاهدة مراكش وانضامهما اإ نساين واحض يريم اإ لمعاهدة بُعٌد اإ

ىل املصنفات  يف قراءة املطبوعات املكفوفني ومعايق البرص وذوي الإعاقات الأخرىالأشخاص  مما يُيّس نفاذتمنية اجملمتع،  اإ
املنشورة. وأأضاف أأنه ليس خفورًا لكون بدله عضوًا يف املعاهدة حفسب، بل لكونه من أأكرب املؤيدين لتنفيذها أأيضًا. 

ن وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف بدله رفعت خالل تكل الس نة من قهمة مسامههتا يف الصندوق  واس تطرد قائاًل اإ
ىل  469 000املشرتك مع الويبو من حوايل  الاستامئين فرنك سويّسي، ليصبح أأكرب صندوق  913 000فرنك سويّسي اإ

ن الصندوق قّدم ادلمع للعديد من الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو يف  استامئين متعلق حبق املؤلف يف الويبو. واس تطرد قائاًل اإ
الكتب امليّّسة اذلي يعترب أأداة هممة سس تخدهما حاليًا الويبو واملنظامت  جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مبا يف ذكل احتاد

ىل أأن مجاورية كوراي واحتاد ديز الرشيكة، عىل غرار احتاد املكفوفني  ي، من أأجل تنفيذ معاهدة مراكش تنفيذا انحجًا. وأأشار اإ
يف الاند وقّدمت هل ادلمع من خالل صندوقاا  املرحةل الثانية من مرشوع بناء القدرات لحتاد الكتب امليّسةمّولت مؤخرا 

نتاج كتب يف أأنساق ميّّسة، ودورات تدريبية لفائدة النارشين  الاستامئين، وتضّمن املرشوع ندوات لإذاكء الوعي، واإ
ىل أأن تكل الأنشطة اليت ُوِزعت عىل ثالث حمافظات هندية خمتلفة يه أأ  واتر براديش واملس تخدمني الهنائيني. وأأشار اإ

عاقات يف قراءة املطبوعات، أأاتحت نفاذ الأشخاص جاب وراجس تانوبن ىل الكتب ووفرت أأهجزة قراءة  ذوي اإ اإ
نه خالل ذكل املرشوع، اس تفادت هجات معنية أأخرى من دورات تدريبية بشأأن  للمس تخدمني الهنائيني. وأأردف قائاًل اإ

ىل خ ىل أأن بدله انضم اإ نتاج الكتب يف أأنساق ميّسة. ونّبه اإ عادة اإ لحتاد الكتب امليّسة  الكتب العاملية التابعةدمة اإ
، وأأنّه يشارك مجموعاته من الكتب املتاحة يف أأنساق ميّّسة مع الأعضاء ال خرين اذلين يس تخدمون تكل 2016سبمترب  30 يف

الأشخاص معايق  اخلدمة. وعرّب الوفد عن اقتناعه بأأن تنفيذ معاهدة مراكش تنفيذًا انحجًا من شأأنه أأن يرُثي حياة ماليني
ىل املعاهدة عىل القيام بذكل.  البرص عرب العامل، وأأن يُشّجع ادلول الأعضاء اليت مل تنضّم بعد اإ



MVT/A/2/2 
3 
 

نّه صّدق علهيا يف شار أأبريل  .8 ن بدله اكن من أأول املؤيدين ملعاهدة مراكش، واإ كوادور اإ ضاماًن لأن  2016وقال وفد اإ
كوادور م 287 000يس تفيد مهنا أأكرث من  عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتن معايق البرص خشص يف اإ . وأأضاف أأو ذوي اإ

ىل اجلاود اليت يبذلاا خمتلف الفاعلني يف القطاعني العام  الوفد أأنّه أأطلق س ياسات عامة عىل الصعيد الوطين، ومّض هجوده اإ
ىل املعارف والتعلمي واملعلومات. و  ىل أأن الترشيعات يف واخلاص، من أأجل ّتطي العقبات اليت حتول دون النفاذ اإ أأشار الوفد اإ

بدله، عىل غرار العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو، تتضمن اس تثناءات وتقييدات لفائدة معايق البرص. ورّصح الوفد أأن 
ذ من شأأهنا أأن تضمن  مسأأةل تبادل املصنفات يف أأنساق ميّّسة عرب احلدود تكتيس أأمهية حامسة أأكرث يف تكل املناقشات، اإ

ىل نفاذ م ىل اجلانب  أأكرب عدد ممكن منعايق البرص عىل حنو فعيل اإ املصنفات. ونّوه برضورة الانتقال من اجلانب النظري اإ
العميل، وبرضورة تنفيذ معاهدة مراكش. وأأعرب الوفد عن ارتياحه للزايدة املسجةل يف عدد أأعضاء معاهدة مراكش، ورّحب 

اتحة املزيد من املصنفات يف أأنساق ميّّسة. ورّصح الوفد أأن نطاق املعاهدة ابلأعضاء اجلدد يف املعاهدة اذلين سامهوا يف  اإ
منحرص بسبب مجةل من التحدايت، وأأقّر جبدوى الأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو يف خمتلف املناطق. وأأكّد من جديد 

 اهامتمه بتنظمي أأنشطة وأأحداث من ذكل القبيل يف بدله.

ن تصديق بدله عىل .9 لهيا يف شار سبمترب وقال وفد كندا اإ ذ  2016 معاهدة مراكش وانضاممه اإ جنازًا حاسامً، اإ اكن اإ
دخلت املعاهدة حزّي النفاذ بُعيد انضاممه اكلعضو العرشين فهيا، كام رّحب حبالت التصديق والانضامم اجلديدة. وأأردف قائاًل 

ن امجلعية أأاتحت الفرصة للعمل بشلك تعاوين وضامن أأن يس متر توّسع نطايق  العضوية يف املعاهدة وش بكة املبادلت اإ
ذاكء الوعي بشأأن املعاهدة، سواء يف الويبو أأو يف احملافل  عرب احلدود. وحّث الوفد أأعضاء امجلعية عىل امليض قدمًا يف اإ

قتصادي لبدلان فريق خرباء حقوق امللكية التابع لربانمج التعاون الاالأخرى. وذكر الوفد أأنّه خالل الاجامتع الرابع والأربعني ل
، أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون ذكل املنتدى مبثابة فرصة أأخرى أأمام 2017اذلي ُعقد يف شار فرباير  أأس يا واحمليط الاادئ

لهيا، لتبادل اخلربات بشأأن تنفيذ املعاهدة أأو بشأأن املسائل اليت من شأأهنا  أأعضاء معاهدة مراكش والأعضاء احملمتل انضامهمم اإ
ن ممثلني وطنيني شاركوا أأن سساعد عىل زايد ة عدد الأعضاء يف املعاهدة وتعزيز الفوائد املنبثقة عن اعامتدها. واس تطرد قائاًل اإ

، وقاموا تورنتوبشأأن معاهدة مراكش يف مدينة  2017يف شار أأبريل  الاحتاد العاملي للمكفوفنييف حلقة العمل اليت نّظماا 
بتوضيح هنج التنفيذ اذلي اتّبعته كندا، واس تفادوا من خرباهتا هبدف دمع اجلاود  املعاد الوطين الكندي للمكفوفنيابلتعاون مع 

ىل التصديق عىل املعاهدة وتنفيذها يف بدلان أأخرى. وأأكّد الوفد سعيه احلثيث للميض قدمًا يف اجلاود املبذوةل  الرامية اإ
 الوعي. لإذاكء

م خالل أأول مجعية ملعاهدة مراكش، واذلي رّصح فيه بأأن وشّدد وفد الربازيل عىل البيان اذلي أأدىل به املدير العا .10
معاهدة مراكش حُتىص من بني أأكرب الإجنازات اليت حقّقهتا الويبو يف اترخياا. وأأعرب عن تفاؤهل للزايدة املّطردة يف عدد 

كوادور  ىل جانب وفودي اإ ، أأعرب راغوايواباملوقعني عىل معاهدة مراكش. وبصفته من أأوىل اجلاات الراعية للمعاهدة، اإ
الوفد عن خفره ملشاركته يف املفاوضات اليت أأسفرت عن دخول املعاهدة حزي النفاذ بنجاح. وأأضاف أأن معاهدة مراكش صٌك 
متوازن يُليب الاحتياجات اخلاصة للأشخاص معايق البرص دون أأن يُقّوض حق املؤلف. ورأأي الوفد أأن املعاهدة سامهت يف 

ضفاء املرشو نه جيب عىل ادلول الأعضاء أأن تكفل التنفيذ الفعال للمعاهدة، وجيب تعزيز النظام واإ عية عليه. وأأردف قائاًل اإ
أأن تكون الويبو عىل أأهبة الاس تعداد لتوفري املساعدة التقنية لدلول الأعضاء فهيا، معاًل بأأحاكم املعاهدة والتوصيات الواردة 

 ادلمع املايل وتنفيذ الإطار القانوين اذلي من شأأنه أأن يساعد الايئات يف أأجندة التمنية. وحّث الوفد ادلول الأعضاء عىل توفري
املعمتدة يف تبادل املصنّفات امليّّسة النسق عرب احلدود. وعرّب الوفد عن تطلّعه للتعاون التام مع البدلان الأخرى الناطقة ابللغة 

طار تكل املبادرة. ونّبه أأن الوثيقة  ل تتضمن ما يكفي من املعلومات بشأأن الرتوجي  MVT/A/2/1 Revالربتغالية يف اإ
ذ مل يرد يف الفقرة اخلامسة سوى قامئة سطحية للمدن اليت اس تضافات فعاليات تتعلق مبعاهدة مراكش، دون  للمعاهدة. اإ

ىل أأن الوثيقة قلهمية وهمّل جرا. والتفت اإ ىل طبيعهتا، سواء اكنت وطنية أأو اإ ىل عدد املشاركني فهيا أأو اإ ىل  الإشارة اإ أأشارت اإ
دراج معاهدة مراكش يف " املعلومات الأخرى" دون الاس تفاضة. وشكر الوفد الأمانة عىل  عدد من الربامج والأنشطةاإ

طار توفري ادلمع للمعاهدة، بغية  قدمهتا اكنت قد الإضافية اليت لتّوها، وطلب مزيد من التوضيح بشأأن اجلاود املبذوةل يف اإ
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مي الإجراءات الإضافية اليت قد يتعني اّّتاذها. وأأكّد الوفد من جديد أأن معاهدة مراكش تُعّد مساعدة ادلول الأعضاء عىل تقي
 من بني أأكرب النجاحات يف اترخي الويبو.

، 2016وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن ابلغ رسوره دلخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف شار سبمترب  .11
نّه من املرتقب أأن يصل ع لهيادد البدلان اليت وقال اإ ىل  صدقت عىل املعاهدة أأو انضمت اإ بدلا خالل الأس بوع املوايل.  33اإ

وأأحاط علامً وشكر الوفد ادلول الأعضاء والأمانة عىل اجلاود احلثيثة اليت أأمثرت عن دخول ذكل التفاق املرجعي حزّي النفاذ. 
ية يف املعاهدة، وابجلاود املبذوةل ملساعدة ادلول الأعضاء عىل مع املوافقة ابلأنشطة اليت تضطلع هبا الأمانة لتعزيز العضو 

ماكنية فتح أأبواب عامل من املعارف أأمام فئة من الأشخاص  تنفيذها. وأأكّد من جديد أأن معاهدة مراكش حتمل يف ثناايها اإ
 لطاملا أأوصدت الأبواب يف وهجاا.

ىل معاهدة مراكش، واذلي ل ينفك يزتايد، ورحّب  وأأعرب وفد بوسسواان عن ارتياحه لعدد ادلول الأعضاء املنضمة .12 اإ
جبميع الأعضاء اجلدد. كام أأعرب عن امتنانه لدلمع اذلي تلقاه من الأمانة خالل تنفيذ مرشوع احتاد الكتب امليّسة لتكوين 

نتاج املصنفات املطبوعة يف أأنساق ميّسة. وأأضاف أأن ذكل املرشوع سامه يف تدري عادة اإ خشصا  40ب الكفاءات يف جمال اإ
اتحة الكتب والأخبار واملعلومات واملصنفات املنشورة وواثئق  يف بوسسواان عىل اس تخدام التكنولوجيا احلديثة يف اإ

الس ياسات احلكومية والقوانني يف أأنساق ميّّسة لفائدة معايق البرص يف البدل. ورّصح الوفد أأن الطالب سزيودون بأأدوات 
ن معلية تنفيذ املعاهدة مشلت  س تتيح هلم قراءة الكتب املتوفرة، مما يُيّس جتربهتم التعلهمية يف املدارس العامة. وأأردف قائاًل اإ

ماكنية تطبيق  مشاورات مع خمتلف اجلاات املعنية، واكن ذكل املرشوع مبثابة دليل قاطع للأشخاص ولواضعي الس ياسات ابإ
ىل املعاهدة من أأجل تيسري معاهدة مراكش عىل الفور ملواهجة حتدايت الواقع. وجّشع الوفد ا لبدلان الأخرى عىل الانضامم اإ

ىل تقدمي ادلمع للبدلان، عىل غرار بدله، من أأجل مواءمة املعاهدة  تبادل نسخ ميّسة النسق عرب احلدود. ودعا الوفد الأمانة اإ
 وتنفيذها. حملياً 

نّه يتطلع لتنف  .13 ىل معاهدة مراكش، واإ ن بدله انضّم مؤخرًا اإ ىل التعاون وقال وفد كينيا اإ يذها بشلك رمسي. وتّطلع الوفد اإ
مع ادلول الأعضاء الأخرى، وأأشاد ابجلاود اليت بذلهتا مجاورية كوراي يف جمال تقدمي ادلمع للبدلان خالل معلية التصديق عىل 

ىل رضورة تقدمي ادلمع املتبادل ومن الأمانة يك لهيا وتنفيذها تنفيذًا اتمًا. وأأشار اإ  يتس  ى للجاات املعنية املعاهدة والانضامم اإ
 والايئات املعمتدة الاس تفادة من املعاهدة.

معاهدة مراكش يه أأول معاهدة تُع ى حبقوق املس تخدم  ( بأأن KEIممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة )ورّصح  .14
من بني املعاهدات اليت تديرها الويبو، كام أأهّنا أأول معاهدات الويبو اليت ينصب تركزيها عىل حق الإنسان يف املشاركة يف 

ناءات حق املؤلف لفائدة احلياة الثقافية داخل اجملمتع. وأأضاف أأن نص املعاهدة يوفر قاعدة قانونية وس ياس ية متينة بشأأن اس تث 
ىل املصنفات عىل حنو كبري، ل س امي  ن املعاهدة من شأأهنا أأن توسع نطاق النفاذ اإ الأشخاص ذوي الإعاقات. وأأردف قائاًل اإ

ىل  بني الأشخاص اذلين يتلكمون اللغة نفساا، عىل غرار اللغات العربية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية، ابلإضافة اإ
ن ميكهنم القراءة يف عّدة لغات أأو الأشخاص اذلين يقطنون بدلااًن أأخرى تتعّدد فهيا اللغات. ورحب املمثل الأشخاص اذلي

ىل أأن  لهيا.دوةل عضوا قد  32ابلتقرير الصادر عن الأمانة، مشريًا اإ وذكر املمثل أأن الأمانة  صدقت عىل املعاهدة أأو انضمت اإ
ىل أأن الويبو قد نّظمت منذ شار سبمترب أأشارت يف التقرير اذلي يُناقش معاهدة مراكش  سسع تظاهرات وطنية  2016اإ

قلهمية للهنوض ابملعاهدة. وطلب املمثل من الأمانة أأن تزود الأشخاص اذلين هيمام الأمر مبزيد من التفاصيل  قلهمية ودون اإ واإ
أأشاد املمثل خبدمة وواثئق جلسات الإحاطة. و  عروض ابور بوينتعن اجللسات الإحاطة، مشل ذكل نسخا عن مجيع 

جراءاهتا لرتاعي دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف سبمترب  ، كام 2016الكتب العاملية لحتاد الكتب امليّّسة عىل تغيري اإ
ليه تقرير وضع املعاهدة اذلي ورد فيه: " ما اكن لتبادل الكتب امليّسة عرب احلدود أأن ، قبل بدء نفاذ معاهدة مراكشأأشار اإ

ذ ل ابإ جراء معليات التبادل مع أأي مكتبة مشاركة يف اخلدمة يف ، ن من صاحب حق املؤلفحيدث اإ أأّما ال ن، فهمكن اإ
ذن ىل أأن احتاد الكتب امليّسة سيُسدي البدلان اليت نفذت معاهدة مراكش، دون طلب اإ ن تقرير الأمانة أأشار اإ ". وقال اإ
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ىل املكتبات املشاركة بشأأن تنفيذ متطلبات التوافر ا لتجاري. واقرتح املمثل أأن تفيد الأمانة بتفاصيل عن ماهية تكل املشورة اإ
 .أأوساط العاجزين عن قراءة املطبوعاتاملشورة وطلب مهنا أأن سستشري خرباء تقنيني من 

يداع نيجرياي وثيقة تصديقاا عىل املعاهدة يف وقت سابق  وقال ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها .15 ن اإ اإ
ىل نرش سرشيع الاحتاد الأورويب خالل الشار السابق هام حداثن يس تحقان الاحتفال. وأأضاف من ذكل الأس   ضافة اإ بوع، اإ

ن ذكل  أأن أأي حاةل تصديق عىل املعاهدة من شأأهنا أأن تزيد من احامتلت تبادل الكتب يف أأنساق ميّّسة. وأأردف قائاًل اإ
ليه املعاهدة، أأل ىل املعرفة والثقافة وهو ضامن يسامه يف الاقرتاب من الادف اذلي تصبو اإ عىل قدم من املساواة  النفاذ اإ

عاقات يف قراءة املطبوعات أأو غريمه. وأأث ى املمثل عىل البدلان اليت جعلت من  للجميع، سواء لفائدة الأشخاص ذوي اإ
الكتب امليّسة عىل امليدان التصديق عىل املعاهدة أأولوية يف براجماا الترشيعية، كام أأشاد بعمل خدمة الكتب العاملية لحتاد 

ن حالت التصديق عىل  واليت جعلت من تبادل املصنفات يف أأنساق ميّّسة عرب احلدود حقيقة. واس تطرد املمثل قائاًل اإ
ىل املس تفيدين من املعاهدة،  ىل املكتبات، وبوصفاا مؤسسات مكرسة لتوفري النفاذ اإ املعاهدة ل تتساوى مجيعاا، فبالنس بة اإ

ىل أأن أأي حاةل تصديق جديدة من شأأهنا أأن تُبقي عىل احلواجز اليت تعرتض أأظارت التجر  بة رضورة التحيل ابليقظة. وأأشار اإ
سبيل النفاذ أأو تضيف حواجز أأخرى، تعترب خيبة أأمل ملن أ منوا بأأن معاهدة مراكش س ُتحدث فرقًا حقيقيًا. واسرتسل قائاًل 

ن قضية القرصنة ُأثريت يف كثري من الأحيان كسبب لفرض بريوقراطية متفاوتة ومفرطة، رمغ غياب أأي دليل عىل ارتاكب  اإ
ىل أأي درجة ملحوظة. وابملثل، اكن مثة حتذيرات بأأن معاهدة مراكش يه أأول خطوة صوب تفكيك نظام حّق  أأعامل قرصنة اإ

اتحة  ماكنية اإ ىل املكتبات، مل يكن الرتكزي منصبًا عىل ما س بق، بل عىل اإ فرص متساوية لواحدة من املؤلف. ولكن ابلنس بة اإ
مور. والتفت  الفئات الأشد ضعفًا. وأأضاف أأنه مل يكن هناك أأي دافع خفي وراء ذكل، وأأّن تكل الادعاءات جمرد تلفيق للأ

ذ فرضت تاكليف حقيقية اس تزنفت  ن العواقب اليت ترتبت عهنا اكنت وخهمة. اإ ىل أأنه ابلرمغ من أأهنا ادعاءات ابطةل، فاإ اإ
ن اس تخداهما يف تقدمي اخلدمات، وتاكليف حقيقة من حيث الوقت املس تغرق لستيفاء الرشوط، أأموالا اكن ابلإماك

وتاكليف حقيقية من حيث رفض طلبات التبادل، لأنه اكن من غري املمكن التأأكد من توافر نسخة ما جتاراًي، وتاكليف 
الكتب امليّسة، أأو غريها من اخلدمات عىل غرار  حقيقية من حيث عدم القدرة عىل املشاركة يف خدمة الكتب العاملية لحتاد

ن هناك Bookshareلتبادل الكتب ) بوكشريبرانمج  (، واليت تتناىف مع احلواجز اليت سعى البعض لفرضاا. وقال املمثل اإ
نه عوض الإص غاء حاجة معلية واحضة، نتيجة لفشل خطري يف السوق، ومن مث، فاناك فرصة ذهبية لتلبيهتا. وأأردف قائاًل اإ
لهيا فشل السوق،  ىل الادعاءات، جيب اغتنام الفرصة اليت تتيحاا معاهدة مراكش للقضاء عىل الأس باب اليت يُعزى اإ اإ
وجتس يد تكل الفرصة عىل أأرض الواقع. وأأعرب املمثل عن أأمهل بأأن تُنجز املعاهدة ما يس تحق الاحتفال ابنعقاد مجعية 

 .2018مراكش لعام 
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ن الاحتاد شاد س نة  .17 طالق احتاد الكتب امليّسة، وقال اإ وأأعرب املدير العام عن رسوره مليض ثالث س نوات عىل اإ
ساق مصنفًا تعلهميًا يف أأن  3950ممتازة أأخرى. وأأضاف أأنه منذ انطالق أأنشطته، أأي منذ ثالث س نوات مضت، مّول الاحتاد 

ىل ذكل، انضمت العام ميّسة، وابللغات الوطنية لس بعة بدلان أأقام مشاريع فهيا. وأأردف املدير  نه ابلإضافة اإ مكتبة  25قائاًل اإ
ثراء  2017للمكفوفني يف أأكتوبر  ىل خدمة الكتب العاملية لحتاد الكتب امليّسة، ويه مجموعة عاملية بني املكتبات تتيح لاا اإ اإ

ن الكتب امليّسة النسق. وأأعرب املدير العام عن رغبته يف عرض مقطع فيديو موجز أأعّدته الأمانة عن مجموعاهتا اخلاصة م
مرشوع لحتاد الكتب امليّسة يف الأرجنتني. ورّصح املدير العام أأن ذكل املرشوع اكن أأول مرشوع يُنجز يف أأمرياك 

ىل ىل أأن عدد  الالتينية، وأأن أأمرياك الالتينية، كام تعلمه الوفود، سسعى اإ املشاركة يف معاهدة مراكش عىل حنو قوي، مشريًا اإ
ن املرشوع اذلي أأجٌنز يف  19بدلًا من أأصل  12بدلان القارة اليت أأصبحت طرفًا يف املعاهدة بلغ  بدلًا. واس تطرد قائاًل اإ

حكومية من  (، ويه منظمة غريTiflonexosتيفلونيكسوس )الأرجنتني اكن مرشوعًا مشرتاك بني الأمانة ومنظمة 
نتاج  2017بهناية عام  تيفلونيكسوس. وأأضاف أأنه بفضل ذكل املرشوع، س تكون منظمة الأرجنتني كتاب  800قادرة عىل اإ
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ىل  18س نوات و 6تعلهمي ميّس النسق ابللغة الإس بانية، لفائدة الطالب اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  س نة. وأأشار املدير العام اإ
ىل أأن مقطع الفيديو أأن ذكل يعترب مبثابة رساةل  قوية من املنطقة وأأنه مرشوع انحج للغاية جادت به القارة الأمريكية. ونّبه اإ

 مماثل ملقطع فيديو أ خر ُعرض منذ س نة عن مرشوع يف الاند.

 ]هناية الوثيقة[


