A

MVT/A/3/ INF/1 REV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :سبمترب 2018

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص
املكفوفني أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات

اجلمعية
الدورة الثالثة (الدورة العادية الثالثة)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

امليّسة
تقرير عن احتاد الكتب ر
وثيقة اإعالمية من اإعداد ا ألمانة

أألف .مقدمة
مليّسة ،اذلي ُأعد يف اإطار مجعيات ادلول ا ألعضاء يف
 .1هذا التقرير هو التقرير الس نوي الرابع عن احتاد الكتب ا ر
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو).

 .2ويف  27يونيو  2013اعمتدت ادلول ا ألعضاء يف الويبو معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة
ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ("معاهدة مراكش") ،ودخلت املعاهدة
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حزي النفاذ يف  30سبمترب  2016بعد تصديق  20دوةل عضو علهيا .و ألن احلاةة تدعو اإىل اختاذ مبادرات معلية لتحقيق
امليّسة (الاحتاد) ،اذلي يعد اإحدى املبادرات العاملية
ا ألهداف املنصوص علهيا يف معاهدة مراكش ،أأنشئ احتاد الكتب ر
لتنفيذ معاهدة مراكش عىل املس توى التشغييل.
 .3ويف  30يونيو ُ 2014أطلق (الاحتاد) أأمام ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛
وهو حتالف بني القطاعني العام واخلاص تقوده الويبو ويشمل املنظامت ااجامعة التالية:
 احتاد ديزي؛
 املنتدى ادلويل للمؤلفني.
 اجمللس ادلويل لتعلمي ا ألشخاص معايق البرص؛
 الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا؛
 الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ؛
 رابطة النارشين ادلولية؛
 مؤسسة سايت س يفرز اخلريية؛ و
 الاحتاد العاملي للمكفوفني.
 .4وتقع أأمانة الاحتاد يف مقر الويبو الرئييس يف جنيف بسويّسا ،وتتأألف حاليا من موظف واحد من موظفي الويبو
بدوام اكمل ،فضال عن متعاقدين من أأفراد ورشاكت.

مليّسة
ابء .أأنشطة احتاد الكتب ا ر
مليّسة
خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب ا ر
امليّسة ("اخلدمة") ،املعروفة سابقا ابمس خدمة نظام الوسطاء املوثوقني
 .5وخدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب ر
للموارد املتاحة عامليا ( ،)TIGARيه فهرس اإلكرتوين عاملي للكتب بأأنساق ميّسة تزود الهيئات املعمتدة ،كام تعرفها معاهدة
امليّسة وطلهبا .وتس تضيف أأهجزة خوادم
مراكش يف املادة ( 2ج) ،اليت انضمت اإىل اخلدمة ،ابإماكن رية البحث عن الكتب ر
امليّسة من
امليّسة .وميكن لهذه الهيئات املعمتدة أأن تس تمكل مجموعاهتا من الكتب ر
الويبو قاعدة بياانت اخلدمة لعناوين الكتب ر
نظرياهتا يف البدلان ا ألخرى جماان.
امليّسة عرب احلدود يف حالتني:
 .6تقدم هذه اخلدمة نظاما أليا يسمح بتبادل الكتب ر
 أأن تقع الهيئتان املعمتداتن املشاركتان اللتان تتبادلن الكتب يف بدلان انضمت اإىل معاهدة مراكش
ونفذت أأحاكهما .ويف هذه احلاةل ،جيوز هلام تبادل الكتب من خالل اخلدمة دون اإذن من صاحب
حق املؤلف؛
 أأما اإذا اكنت إاحدى الهيئتني املعمتدتني اللتني تتبادلن الكتب أأو لكتاهام تقع يف بدل ل ينفذ أأحاكم
معاهدة مراكش ،ففي هذه احلاةل ،فال حيق هلام تبادل الكتب من خالل اخلدمة اإل بعد حصول أأمانة
الاحتاد عىل اإذن من صاحب حق املؤلف.
 .7ويوةد دلى اخلدمة ألية لإدارة احلقوق تغين الهيئات املعمتدة عن السعي للحصول عىل اإذن من صاحب حق املؤلف
لتبادل الكتب عرب احلدود .وتدير أأمانة الاحتاد هذه احلقوق بصورة مركزية ،وذكل حلني الالزتام مبعاهدة مراكش وتنفيذها يف
الولايت القضائية لهذه الهيئات املعمتدة.
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 .8ويف الوقت الراهن ،وقرع ما مجموعه  43هيئة معمتدة اتفاقا مع الويبو لالشرتاك يف اخلدمة (ترد قامئة ابلهيئات املعمتدة
املشاركة وعددها  43هيئة يف املرفق ا ألول) .وكام ورد يف تقرير العام املايض ،هيدف الاحتاد اإىل زايدة عدد الكتب املتوفرة
قارة رائدة من حيث عدد البدلان اليت انضمت اإىل معاهدة مراكش .وشهد عام
دليه ابللغة الإس بانية نظرا أل رن أأمرياك الالتينية ر
 2018انضامم أأربع هيئات معمتدة ةديدة من أأمرياك الالتينية اإىل اخلدمة.
 .9وقد ارتفع معدل اس تخدام اخلدمة بنس بة  41يف املائة خالل ا ألشهر الإثىن عرش السابقة .ومنذ تدشني الاحتاد بلغ
اجملموع الرتامكي لنسخ الكتب ذات النسق امل ريّس اليت أأاتحهتا اخلدمة ،وقام بتزنيلها فرادى املس تخدمني من خالل الهيئات
املعمتدة املشاركة  233 000نسخة.
 .10وبذل معل مكثف لتحسني اخلدمة يف الفرتة  .2018 - 2017ومن بني هذه التحسينات ما ييل:
( أأ) اإصدار الواهجة البينية للخدمة ابللغتني الفرنس ية والإس بانية ،واليت اكنت متاحة يف السابق ابللغة
الإجنلزيية؛
(ب) اإاتحة خاصية "التحميل بمكيات كبرية" اليت تسمح للهيئات املعمتدة تزنيل كتب متعددة من اخلدمة يف
ذات الوقت ،بد ًل من تزنيل ملف واحد يف لك مرة؛
(ج) اإجراء تعزيزات لتحسني اإماكنية الوصول اإىل واهجة اخلدمة ،استنادا اإىل مراجعة قام هبا طرف اثلث
مس تقل؛
أ
(د) اإضافة وظيفة البحث املتقدم اليت توفر للهيئات املعمتدة قدرا أكرب من اخلصوصية يف البحث عن
الكتب يف فهرس الاحتاد.
 .11وكام ورد يف تقرير العام املايض ،أأشارت الهيئات املشاركة املعمتدة اإىل أأنه س يكون من املفيد احلصول عىل أراء
مس تخدمهيا بشأأن الكتب اليت يرغبون يف قراءهتا يف فهرس الاحتاد .وحاليا جيري العمل عىل حتسني تصممي تطبيق حاسويب
للمس هتكل وتطويره.

مليّسة
ا ألنشطة املقبةل خلدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب ا ر
امليّسة بعد أأن يصبح الاحتاد ا ألورويب
 .12ومن املتوقرع حدوث تطور ةديد كبري يف خدمة الكتب العاملية لحتاد الكتب ر
رمسي ًا طرف ًا يف معاهدة مراكش وتصبح املعاهدة انفذة يف لك ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب .عندها س يصبح
حنو 270 000كتاب متاح ًا للتبادل عرب احلدود يف اإطار اخلدمة املذكورة ،دون احلاةة اإىل احلصول عىل اإذن من أأحصاب
حق املؤلف .ونتيجة ذلكل ،تتوقع أأمانة الاحتاد زايدة يف عدد طلبات الهيئات املعمتدة ااجديدة الراغبة يف الانضامم اإىل
اخلدمة ،فضال عن زايدة معدل اس تخدام اخلدمة من ةانب الهيئات املعمتدة املشاركة احلالية.
 .13وملواهجة هذا الارتفاع يف معدلت الطلب والاس تخدام ،مبا يف ذكل تعيني هيئات معمتدة ةديدة وإادراج فهارسها يف
اخلدمة ،وهجت الويبو ادلعوة للرشاكت أأو املنظامت اليت ميكهنا تقدمي خدمات مكتبية للخدمة لإبداء الاهامتم .علام بأأن معلية
تاكمل الفهارس معلية متخصصة ومس هتلكة للوقت ،نظرا لتنوع اللغات ونسق البياانت الوصفية اليت تقدهما الهيئات املعمتدة
املشاركة .وجتري معلية حتديد موردين من هذا القبيل.
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بناء القدرات
امليّسة اإىل الهيئات املعمتدة ومديرايت التعلمي
 .14ويقدَّم الاحتاد تدريب ًا ومساعدة تقنية بشأأن أأحدث معليات اإنتاج الكتب ر
امليّسة التاليةEPUB3 :
ودور النرش يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وتتوفرر التدريبات واملساعدة التقنية اب ألنساق ر
وديزي ( )DAISYوبرايل (ابلنسختني الإلكرتونية والورقية املنقوشة) .ويوفر الاحتاد المتويل الالزم لإنتاج مواد تعلميية
املتدربون
ابللغات الوطنية ليس تخدهما طالب املراحل الابتدائية والثانوية وااجامعية العاجزين عن قراءة املطبوعات ،يك يمتكن ر
من اس تخدام التقنيات اليت يتعلموهنا أأثناء التدريب عىل الفور.
 .15واس مترت أأنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هبا الاحتاد يف ا ألرجنتني وبنغالديش وبوتسواان والهند ونيبال ورسي
لناك و أأوروغواي .و ُأنشئت مشاريع ةديدة يف بوركينا فاسو وإاندونيس يا واملكس يك ومنغوليا وفييت انم .وتولت مجهورية
كوراي ومؤسسة ا ألمم املتحدة ومؤسسة سكول متويل مشاريع الاحتاد يف الهند.
ميّس حبلول مايو  ،2019من خالل مشاريع بناء القدرات
 .16ومن املزمع اإصدار أأكرث من  8000كتاب تعلميي يف نسق ر
اليت يضطلع هبا الاحتاد عىل مدى مخس س نوات يف هذه البدلان الثين عرش ،وقدمت حكومة أأسرتاليا اسهاما خسيا بلغ
أأكرث من نصف املزيانية اخملصصة لهذا الغرض.

ا ألنشطة املس تقبلية لبناء القدرات
 .17ونظرا للزتايد املطرد يف الطلبات املقدمة من الهيئات املعمتدة والنارشين والواكلت احلكومية املعنية ببناء القدرات،
يعزتم الاحتاد امليض يف التوسع يف املشاريع احلالية وإانشاء مشاريع ةديدة مع رشاكء يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا،
امليّسة .ويعمتد بلوغ هذا الهدف عىل اس مترار
هبدف توفري التدريب واملساعدة التقنية بشأأن أأحدث معليات اإنتاج الكتب ر
المتويل من املاحنني ،ومسامهة نرصاء حمليني أأقوايء ميكهنم تنفيذ مشاريع الاحتاد عىل املس توى احمليل.
النرش امليّس
ميّسة ،أأي الكتب اليت تكون من البداية يف متناول
 .18ويشجع الاحتاد اإنتاج املصنفات "املعدة أأصال" يف أأنساق ر
املبرص والعاجز عن القراءة .وعىل وةه اخلصوص ،يشجع الاحتاد مجيع النارشين عىل:
 اس تخدام مزيات الوصول امليّس ملعيار  EPUB3لإنتاج املنشورات الرمقية؛ و
 اإدراج وصف ملزيات الوصول امليّس ملنتجاهتا ،يف املعلومات اليت تقدهما اإىل ابئعي التجزئة وغريمه يف
سلسةل توريد الكتب.
امليّس ،وفاز جبائزة النارشين  2018رشكة هاشت
 .19ومرة أأخرى نظم الاحتاد ةائزة الاحتاد ادلولية للمتزي يف النرش َّ
ليفر  Hachette Livreمن فرنسا ،وفاز جبائزة املبادرة منتدى ديزي للهند .وقد تلقى الاحتاد هذا العام رمقا قياس يا من
الرتش يحات للجوائز من  11دوةل خمتلفة متثل أأربع قارات ،مما جيعلها ةائزة دولية حقيقية .وسلمت ااجوائز يف معرض لندن
للكتاب يف أأبريل  ، 2018تقديرا ملا تمتتع به هذه املنظامت من قيادة ممتزية وما حققته من اإجنازات ابرزة يف تعزيز اإماكنية
حصول العاجزين عن قراءة املطبوعات عىل املنشورات الرمقية.
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 .20و أأثنت هيئة الاختيار عىل رشكة هاشت ليفر ،فرنسا لتنفيذها معليات الإنتاج "امليّسة أأصال" يف نسق EPUB3
واختبار املطابقة الإلزايم لتيسري الوصول اإىل مجيع منشوراهتا التجارية .ويعد نسق  EPUB3يف حال اس تخدام مزياته
امليّسة.
للوصول امليّس بشلك حصيح ،املعيار اذلهيب يف صناعة النرش لإنتاج الكتب الرمقية ر
 .21وجرت الإشادة مبنتدى ديزي للهند ،وهو ش بكة تضم أأكرث من  100منظمة ،ملا يؤديه من معل نيابة عن ا ألشخاص
العاجزين عن قراءة املطبوعات .و أأعربت هيئة الاختيار عن تقديرها للمنتدى لإطالقه منصة،Sugamya Pustakalaya
مركزاي مجليع الكتب ذات النسق امليّس
اليت تضم أأكرب مجموعة من الكتب ر
امليّسة عىل الإنرتنت يف الهند ،وإانشائه مس تودعًا ً
ألول مرة يف البدل.
 .22وإاضافة اإىل ةائزته الس نوية ،يدمع الاحتاد أأيض ًا النارشين ويشجعهم عىل التوقيع عىل ميثاق الاحتاد للنرش امليّس،
ميّس .وأخر من وقع عىل امليثاق انرشان من
اذلي يتضمن مثانية مبادئ طموحة رفيعة املس توى عن النرش الرمقي يف نسق ر
املكس يك ،هام سانتيالان املكس يك  Santillana Mexicoودليل مودرنو .Manual Moderno
 .23وقدمت الويبو التدريب لقسم التحرير والتصممي التابع لها بشأأن كيفية اإنتاج املنشورات الرمقية بأأنساق ميّسة ،فضال
عن تدريب حوايل  40موظفا من موظفي الويبو عىل اإنتاج الواثئق يف نسقي وورد ويب دي اإف يف اإطار مجعيات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو.

ا ألنشطة املس تقبلية للنرش الشامل
 .24وكام ورد يف تقرير العام املايض ،طلبت الويبو يف عام  2017تقدمي عروض خلدمات اخلرباء لتقدمي التدريب
امليّسة بعدد من اللغات .حددت ثالث رشاكت واختريت مبقتىض اتفاق اإطاري .وس تقوم
واملساعدة التقنية يف اإنتاج الكتب ر
ميّس مع الرشاكت الثالث
أأمانة الاحتاد ابإنشاء مجموعة معل ملناقشة توحيد أأنشطة التدريب يف جمال اإنتاج الكتب يف نسق ر
ميّس لالنضامم اإىل مجموعة العمل؛
اخملتارة .وتعزتم أأمانة الاحتاد دعوة خرباء من ذوي اخلربة العملية يف جمال النرش يف نسق ر
وس تكون هممة اجملموعة مناقشة املناجه التدريبية املقرتحة لالحتاد.
 .25ويسعى الاحتاد ابلتعاون مع رابطة النارشين ادلوليني اإىل زايدة عدد املوقعني عىل ميثاق الاحتاد للنرش امليّس .وتوقيع
النارشين عىل امليثاق هو مبثابة اإعالن لعزهمم اإاتحة منشوراهتم للقراء العاجزين عن قراءة املطبوعات.
مجع التربعات
 .26وكام ورد يف تقرير العام املايض ،طلبت الويبو يف عام  2017تقدمي عروض خلدمات رشكة خبرية يف جمال مجع
التربعات إلجراء أأحباث ،وتقدمي مقرتحات بشأأن طلب متويل مشاريع الاحتاد من مصادر من القطاع اخلاص اكملؤسسات
اخلريية وبرامج تربعات الرشاكت .ومل تسفر هذه العملية عن حتديد مقاول؛ ذلكل ،مت تعليق تطوير اسرتاتيجية شامةل مجلع
التربعات وتنفيذها ريامث حيني الوقت اذلي ميكن أأن تشرتك فيه الهيئات الالزمة.
 .27وتواصل الويبو الرتحيب ابلصناديق الاستامئنية للمسامهة يف مشاريع بناء القدرات اليت يضطلع هبا الاحتاد.
[ييل ذكل املرفقان]
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ANNEX I

املرفق ا ألول

امليّسة:
قامئة الهيئات املعمتدة اليت انضمت اإىل خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب ر
وضعت عالمة النجمة (*) قبل الهيئات املعمتدة ااجديدة اليت انضمت اإىل اخلدمة يف عام .2018
.1

ا ألرجنتني" :تيفونيكسوس" ()Tiflonexos

.2

أأسرتاليا :مؤسسة فيسابيلييت ()Visability

.3

أأسرتاليا :مؤسسة فيسابيلييت اسرتاليا ()Vision Australia

.4

بنغالديش :مجعية الطاقات الش بابية يف العمل الاجامتعي

.5

*بلجياك :املكتبة الفلمنكية للكتب الصوتية وبرايل ()Luisterpunt bibliotheek

.6

الربازيل :مؤسسة دورينا نوفيل للمكفوفني

.7

*بوركينا فاسو :الاحتاد الوطين مجلعية ديس بوركينا فاسو دلمع املكفوفني وضعاف البرص

.8

*كندا :مكتبة ودار حمفوظات كيبيك الوطنية

.9

كندا :املعهد الوطين الكندي للمكفوفني

.10

*كولومبيا :املعهد الوطين للمكفوفني

.11

ادلمنارك :املكتبة الوطنية ادلامنركية ل ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ()Nota

.12

فنلندا :مجعية س يليا

.13

فرنسا :مجعية فالنتان هوي ()Valentin Haüy

.14

*فرنسا :جت رمع املفكرين املكفوفني أأو املصابني ابلغمش

.15

* أأملانيا :املكتبة املركزية ا ألملانية للمكفوفني ()DZB

.16

أأيسلندا :مكتبة أأيسلندا للكتب الناطقة ()HBS

.17

*الهند :منتدى ديزي للهند

.18

أأيرلندا :اجمللس الوطين ملكفويف أأيرلندا

.19

إارسائيل :املكتبة املركزية للمكفوفني والعاجزين عن قراءة املطبوعات

.20

*املكس يك :الهيئة املكس يكية ملعايق البرص

.21

منغوليا :مكتبة برايل الرمقية للمكفوفني ،مكتبة مرتوبوليتان يف أأولن ابتور
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.22

نيبال :منظمة العمل من أأةل حقوق املعاقني والتمنية

.23

*هولندا :خدمة املكتبة للقراءة املالمئة

.24

هولندا :ديديكون

.25

نيوزيلندا :مؤسسة املكفوفني

.26

الرنوجي :املكتبة الرنوجيية لكتب احملادثة وطريقة بريل

.27

بولندا :املكتبة املركزية للعمل والضامن الاجامتعي

.28

الربتغال :املكتبة الوطنية الربتغالية

.29

مجهورية كوراي :املكتبة الوطنية ذلوي الإعاقات

.30

*الاحتاد الرويس :مكتبة سان بطرسربغ للمكفوفني ومعايق البرص

.31

جنوب أأفريقيا :مكتبة جنوب أأفريقيا للمكفوفني

.32

*رسي لناك :مؤسسة ديزي لناك

.33

امليّسة ()MTM
السويد :الواكةل السويدية لوسائط الإعالم ر

.34

سويّسا :مجعية خدمة املكفوفني ومعايق البرص

.35

سويّسا :املكتبة الرومندية للكتب الصوتية

.36

سويّسا :املكتبة السويّسية للمكفوفني ومعايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات

.37

*اتيلند :املكتبة الوطنية للمكفوفني والعاجزين عن قراءة املطبوعات ،امجلعية التايلندية للمكفوفني

.38

*تونس :املكتبة الوطنية

.39

اململكة املتحدة :مؤسسة "ا ألذن البارصة" ()Seeing Ear

.40

*الولايت املتحدة ا ألمريكية :مكتبة ولية اكليفورنيا

.41

الولايت املتحدة ا ألمريكية :خدمة املكتبة الوطنية للمكفوفني واملعوقني جسداي

.42

* أأوروغواي :مؤسسة برايل ا ألوروغواية

.43

*فييت انم :مركز ساو ماي للتكنولوجيا املهنية ومساعدة املكفوفني
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
امليّسة 2018 -2017
احصاءات احتاد الكتب ر
امليّسة
مؤرشات خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب ر

يف يناير 2014

يف أأغسطس
( 2017ترامكي)

يف مايو 2018
(ترامكي)

الزايدة
منذ
2017

عدد الهيئات املعمتدة املشاركة يف خدمة الكتب العاملية لحتاد
امليّسة
الكتب ر
عدد الكتب اليت نزلهتا الهيئات املعمتدة املشاركة

11

25

43

%72

200

9 500

13 000

%37

عدد الكتب اليت طلب ألةلها اإذن من صاحب حق املؤلف يك 1270
يتس ىن تبادلها عرب احلدود
16 000
عدد النسخ اليت حصل علهيا ا ألفراد العاجزين عن قراءة
املطبوعات يف أأنساق م ريّسة عن طريق الهيئات املشاركة
(يف ديسمرب
)2014

21 700

26 100

%20

165 000

233 000

%41

مؤرشات بناء القدرات
امليّسة اليت صدرت بلغات وطنية جراء
عدد الكتب التعلميية ر
امليّسة
التدريب واملساعدة التقنية اليت قدهما احتاد الكتب ر

2 500

ل ينطبق

5 000

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

%100

