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

اجلمعية
الدورة الرابعة (الدورة العادية الرابعة)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019
التقرير

اذلي اع متدته امجلعية

 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/59/1و 2و 3و 4و 5و 6و8
و "2"11و 13و 14و 29و 32و.33
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،29يف التقرير العام (الوثيقة .)A/59/14

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  29يف هذه الوثيقة.

.4

وان ُتخب الس يد سانتياغو س يفالوس (اإكوادور) رئيس ًا للجمعية؛ وان ُتخب الس يد خادل ادلهيب (املغرب) انئب ًا للرئيس.
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البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة  .MVT/A/4/1و أأشري اإىل الوثيقة .MVT/A/4/INF/1 Rev.

 .6ورحب رئيس مجعية مراكش بس تة عرش طرف ًا متعاقد ًا جديد ًا مبوجب معاهدة مراكش منذ ادلورة السابقة
لهذه امجلعية يف أأكتوبر  2018أأي أأفغانس تان و أأذربيجان وبلزي وبوليفيا (دوةل – متعددة القوميات) والر أأس ا ألخرض
وجزر كوك والياابن وجزر مارشال واملغرب والفلبني وقطر واململكة العربية السعودية وطاجيكس تان واتيلند
والولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد بأأن كرييباس وفزنويال (مجهورية  -البوليفارية)
وزمبابوي أأودعت مؤخر ًا واثئق انضامهما و أأهنا ستنضم قريب ًا اإىل املعاهدة و أأن وثيقيت انضامم نيوزيلندا وترينيداد وتوابغو
س تودعان خالل امجلعيات مما يرفع عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة مراكش اإىل ما مجموعه  61طرف ًا بتغطية  88بدل ًا.
 .7وقالت ا ألمانة اإن عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب املعاهدة يتواصل ارتفاعه ابطراد منذ دخول املعاهدة حزي النفاذ يف
سبمترب  2016وقد بلغ  61طرف ًا وإان أأحاكم املعاهدة تغطي  88دوةل عضو ًا مع تصديق الاحتاد ا ألورويب علهيا .و أأردفت قائةل
اإهنا تبذل قصارى هجدها لتلبية مجيع طلبات ادلول ا ألعضاء للحصول عىل ا ألنشطة الرتوجيية أأو ادلمع الترشيعي بغية تسهيل
الانضامم اإىل املعاهدة وتنفيذها بفعالية .و أأشارت اإىل تنظمي ا ألنشطة ادلامعة للمعاهدة خالل العام املايض مع املسؤولني
احلكوميني وامجلعيات املمثةل للمنتفعني ابملعاهدة وسائر ا ألطراف املهمتة مثل ممثيل املكتبات والنارشين وإااتحة املنفذ اإىل
املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين للويبو وفق ًا للامدة  9من املعاهدة من أأجل توفري املعلومات عن تنفيذ املعاهدة وتشجيع تبادل
املعلومات بني ادلول ا ألعضاء وخصوص ًا هبدف تبس يط التصالت ابلهيئات املعمتدة .واسرتسلت قائةل اإن الغرض من املنفذ
ميس عرب احلدود وتعزيزه .و أأحاطت علامً ابإ رسال اس تبياانت اإىل
اإىل املعلومات هو تشجيع تبادل املصنفات املتاحة يف نسق ّ
ا ألعضاء يف مجعية معاهدة مراكش و أأعربت عن أأملها أأن حتسن الردود املنفذ اإىل املعلومات اذلي اعرتفت بفائدته لك
ا ألطراف املشاركة يف املعاهدة.
 .8و أأبدى وفد السلفادور ارتياحه لعدد حالت التصديق والانضامم اإذ انضمت لك بدلان منطقة أأمرياك الوسطى اإىل
املعاهدة .ور أأى أأن عدد ا ألطراف املتعاقدة الأكرب يتيح فرص ًا جديدة للبدلان لختاذ تدابري مشرتكة من أأجل ضامن فعالية
ميس عرب احلدود لفائدة مجموعات ا ألشخاص معايق البرص .و أأحاط علامً بأأن بدله مير
التنفيذ وتبادل املصنفات املتاحة يف نسق ّ
بفرتة شديدة ا ألمهية من اترخيه ألنه يتخذ خطوات فعاةل يف مجيع اجملالت لإحداث تغيريات جوهرية لفائدة الساكن برمهتم مبن
فهيم معاقو البرص .ودعا مجيع ا ألعضاء يف املنظمة اإىل مواصةل اجلهود املبذوةل لتصبح طرف ًا يف املعاهدة وحث ا ألمانة عىل
الاس مترار يف دمع ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ املعاهدة.
 .9ورحب وفد أأسرتاليا بزايدة عدد حالت التصديق عىل املعاهدة والانضامم اإلهيا .و أأفاد بأأن مؤسسة
 Vision Australiaمتكنت من اس ترياد  2074كتا ًاب ميس ًا بتوليد أأكرث من  30,000طلب اإعارة للكتب لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .وجشع ادلول ا ألعضاء عىل تنفيذ املعاهدة يك يتس ىن
ل ألشخاص الاس تفادة ابلاكمل من فوائدها ،ل س امي من خالل تبادل الكتب املتاحة يف نسق ميس عرب احلدود.
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 .10و أأحاط وفد بوتسواان علامً ابرتفاع عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب املعاهدة واس مترار منو بدله يف حتقيق الفوائد من
املعاهدة ابلرتكزي عىل تعزيز نفاذ ا ألشخاص ذوي ا إلعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .وشكر احتاد الكتب
امليسة ومجهورية كوراي والويبو عىل دمع مرشوعه ا ألخري .وقال اإن مجعية بوتسواان للمكفوفني وضعيفي البرص معلت مع
وحولت  60كتا ًاب تعلميي ًا اإىل كتب متاحة يف نسق ميس ُ ُّحلت عىل الصفحة اخملصصة ملكتبة امجلعية عىل موقع
النارشين ّ
تقمي أأهلية ا ألشخاص اذلين يطلبون النفاذ هبدف مواصةل حامية مصاحل
امجلعية الإلكرتوين بفضل دمع مجهورية كوراي وإاهنا ّ
أأحصاب احلقوق املتصةل حبق املؤلف .ومىض يقول اإن املرشوع بد أأ تنفيذه من أأجل معلمي املتعلمني ذوي ا إلعاقات يف قراءة
املطبوعات .ور أأى أأن املرشوع أأثبت اإماكنية حتقيق اإجنازات كثرية عن طريق الرشاكة بني أأحصاب احلقوق والهيئات املعمتدة.
وذكر أأن اإدماج القانون يف القوانني احمللية معلية طويةل لكنه أأعرب عن اس تعداد بدله للعمل مع أأحصاب املصلحة مثل
النارشين من أأجل اإرساء نظام تعاوين يضمن جناح تنفيذ املعاهدة .وحث ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل مواصةل التصديق عىل
املعاهدة والانضامم اإلهيا.
 .11و أأطلع وفد الربازيل امجلعية عىل اإدماج معاهدة مراكش يف القوانني احمللية عرب املرسوم  9,522الصادر يف
 8أأكتوبر  .2018ولفت النظر اإىل اضطالع بدله بدور رئييس يف التوصل اإىل التفاق عىل نص املعاهدة يف يونيو .2013
وشاطر بعض املبادرات احلالية مثل مؤسسة  Dorina Nowillللمكفوفني اليت أأعدت أأكرث من  1000مصنف ابس تخدام
طريقة برايل وحوايل  7900مصنف يف نسق مسعي .وقال اإن تكل املبادرة وغريها من املبادرات توطد التعاون ادلويل وتفسح
جما ًل هل ول س امي مع بدلان أأخرى انطقة ابللغة الربتغالية .ويف ضوء ذكل ،دعا اإىل تبادل املعلومات عن جتارب وطنية أأخرى
بغية اإثراء منظوره الوطين وضامن أأن تعود املعاهدة قدر الإماكن ابلفوائد عىل ا ألشخاص املكفوفني ومعايق البرص .و أأضاف
قائ ًال اإن املعاهدة تس هتل تبادل املصنفات ا ألدبية املكيفة حسب احتياجات ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص عرب احلدود
ابحلد من العقبات اليت حتول دون النفاذ اإىل املعارف وإاهنا حصيةل اقرتاح قدمته وفود الربازيل وإاكوادور وابراغواي يف
عام  2009وإان أأول اجامتع مجلعية مراكش تر أأسه وزير الثقافة الربازييل .ورحب ابجلهات ا ألعضاء اجلديدة اليت صدقت عىل
املعاهدة وانضمت اإلهيا مما يرفع عدد ا ألعضاء بفضل اإدماج الاحتاد ا ألورويب اإىل أأكرث من  80عضو ًا.
 .12ورحب وفد الياابن ابلزايدة املطردة يف عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب املعاهدة .وقال اإنه أأودع وثيقة انضامم بدله يف
العام املايض وإان املعاهدة دخلت حزي النفاذ يف الياابن يف  1يناير  .2019واس تطرد قائ ًال اإن منظمتني يف الياابن ،هام مكتبة
الربملان الوطين والرابطة الوطنية ملؤسسات اخلدمات الإعالمية لفائدة ا ألشخاص معايق البرص ،قد انضمتا اإىل احتاد الكتب
امليسة وإاهنام تس تعدان حيهنا للمشاركة يف خدمة الكتب العاملية .واعرتف بأأن املعاهدة تكتيس أأمهية يف تيسري النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لصاحل معايق البرص مع اإيالء الاعتبار الواجب لتحقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق واملصلحة
العامة .و أأعرب عن أأمهل أأن يصدق عدد أأكرب من ادلول ا ألعضاء عىل املعاهدة أأو ينضم اإلهيا حىت يزيد توس يع نطاقها.
 .13و أأعرب وفد الإمارات العربية املتحدة عن رسوره ملالحظة تصديق عدد كبري من البدلان عىل املعاهدة وانضاممه اإلهيا
يف فرتة زمنية وجزية .و أأشار اإىل زايدة الوعي بأأمهية املعاهدة من الزاوية الإنسانية .وقال اإن قطاع حق املؤلف اس تضاف ندوة
إاقلميية لفحص س بل التنفيذ أأخذاً يف الاعتبار مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة .و أأحاط علامً بأأنه حبث الاس تثناءات والتقييدات
لفائدة معايق البرص و أأضاف قائ ًال اإن احتاد الكتب امليسة يسعى اإىل تنفيذ ا ألنشطة يف املنطقة .و أأهنىى لكمته قائ ًال اإنه يسعى
اإىل زايدة مضمون املصنفات العربية يف احتاد الكتب امليسة ومعر ًاب عن رغبته يف شكر الويبو عىل هجودها املبذوةل.
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 .14وقال وفد نيجرياي اإنه أأودع وثيقة تصديقه عىل املعاهدة يف أأكتوبر  2017وإان مرشوع الترشيع للتنفيذ يف مرحةل
متقدمة .ورحب ابملنفذ اإىل املعلومات عن املعاهدة اذلي أأنشأأته الويبو واب ألحداث التسعة اليت اس تضافهتا أأمانة الويبو
للهنوض ابملعاهدة عىل نطاق العامل .و أأفاد بأأن بدله اشرتك يف أأوائل الس نة يف مرشوع الويبو اخلاص ابحتاد الكتب امليسة
و أأن املس تفيدين من املرشوع يضمون أأعضاء يف الرابطة النيجريية للمكفوفني .وعرب عن أأمهل أأن تعزز الويبو تكوين الكفاءات
لضامن اإاتحة اكمل فوائد املعاهدة مجليع البدلان ا ألعضاء.
 .15و أأبدى وفد غواتاميل رسوره ملالحظة زايدة يف عدد حالت التصديق والانضامم مما سزييد الفرص املتاحة للمنتفعني
ابملعاهدة .وقال اإنه علق دامئ ًا أأمهية كبرية عىل جوانب حقوق الإنسان يف املعاهدة .و أأفاد بأأن بدله متكن من اإمتام معليته الوطنية
ل إالصالح القانوين من أأجل تنفيذ املعاهدة .و أأعرب عن امتنانه للمساعدة اليت قدمهتا الويبو يف تكل العملية وعن أأمهل أأن
يظل يالحظ وضع أليات للمساعدة التقنية وإااتحة املوارد لمتكني ا ألعضاء من حتقيق أأهداف املعاهدة بفعالية .وحث ادلول
ا ألعضاء يف الويبو اليت مل تصدق عىل املعاهدة أأو تنضم اإلهيا حىت ذكل احلني عىل أأن تفعل ذكل هبدف زايدة تدعمي الش بكة
لتبادل املصنفات.
 .16وشكر وفد اإكوادور ادلول ا ألعضاء عىل انتخابه رئيس ًا للجمعية احلالية اليت لها دور همم وهنأأ انئيب الرئيس .و أأثىن عىل
ادلول ا ألعضاء لس تعدادها لالنضامم اإىل املعاهدة اعرتاف ًا بأأمهية نفاذ تكل اجملموعات من ا ألشخاص اإىل املعلومات .وقال اإن
بدله يرى أأن املعاهدة ل متثل اإجناز ًا من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة ابلنس بة اإىل البدل حفسب بل ابلنس بة اإىل العامل
أأيض ًا بتعزيز النفاذ الشامل اإىل املعارف .واسرتسل قائ ًال اإن بدله بوصفه بدل ًا انمي ًا يعلق أأمهية خاصة عىل ا ألدوات اليت تساعد
عىل تعزيز الابتاكر والنفاذ اإىل املعارف و أأشار اإىل املعاهدة مكثال أأويل عىل أأداة دامعة تفيد اجملمتع .ولفت النظر اإىل اإماكنية
أأن تكون الويبو منرب ًا لبيان أأفضل املامرسات يف تنفيذ املعاهدة وقياس أأثر تطبيقها عىل أأساس س نوي من أأجل اإعداد
س ياسات و أأدوات تريم اإىل حتسني التنفيذ .ومىض يقول اإنه من املهم ابلتايل الهنوض يف اإطار املعاهدة ابلربامج احلاسوبية
املفتوحة الشفرة احلالية أأو املطورة لإدارة الكتالوجات اليت تتاح مع الرتكيب اجملاين وادلمع التقين والتحديثات وتضمن حامية
بياانت املس تفيدين .وخبصوص الإجراءات اليت اختذهتا اإكوادور ،أأفاد بأأن ادلائرة الوطنية للحقوق الفكرية ()SENADI
نفذت مبادرات مثل الش بكة الوطنية للهيئات املعمتدة و أأنشطة أأخرى تتصل بتنفيذ املعاهدة وذكر عىل سبيل املثال ما ييل:
( أأ) نرش املرسوم التنفيذي رمق  258اذلي عني رئيس البدل مبوجبه ادلائرة الوطنية املذكورة ابعتبارها الهيئة اخملتصة املعنية
ابحلقوق الفكرية وتنس يق املعاهدة وتنفيذها؛ (ب) وإابرام اتفاقات مع اجلامعات تشمل تدريب طالب ادلراسات العليا
واحملارضين ،وتكييف برامج ادلراسات اجلامعية يف جمال التواصل لإعداد مواد ميسة للتواصل؛ (ج) والتنس يق مع املكتبة
احملوةل اإىل
الوطنية  Eugenio Espejoالتابعة دلار الثقافة الإكوادورية من أأجل اإاتحة مصنفات للكتالوج الوطين للمصنفات ّ
نسق ميس وإاضافة املكتبة الوطنية اإىل الش بكة الوطنية للهيئات املعمتدة؛ (د) والتنس يق مع اجمللس الوطين املعين بتحقيق
املساواة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقة لتطبيق الاسرتاتيجيات واملؤرشات اخلاصة بعنرص "اإذاكء الوعي" وعنرص
"التواصل الشامل" من اخلطة الوطنية لتحقيق املساواة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقة للفرتة 2021-2017؛ (هـ) وإاجراء
مناقشات يف اإطار موائد مس تديرة يهنض هبا اجمللس الوطين املعين بتحقيق املساواة لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقة بشأأن
تعممي الس ياسة العامة املتصةل ابلإعاقة ورصدها؛ (و) وحتديث كتالوج املصنفات احملوةل اإىل نسق ميس؛ (ز) والتوقيع عىل
اتفاق مع املركز ا إلقلميي لرتوجي الكتب يف أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن اس تخدام برامج حاسوبية جمانية لإعداد الكتالوج
الوطين للمصنفات احملوةل اإىل نسق ميس واملصادقة عىل اس امترات أأساس ية ابس تخدام معايري تقنية خاصة بنظام املعلومات
املذكور ُوضعت مع أأشخاص من املكتبات معانني من اإعاقات برصية؛ (ح) واس تحداث تطبيق ش بيك جماين للنفاذ اإىل

MVT/A/4/2
5

خدمات البحث عن كتالوجات ميسة؛ (ط) وإاعداد بياانت مصورة للسجل الوطين ل ألشخاص ذوي الإعاقة والنظام
الوطين ل ألشخاص ذوي الإعاقة؛ (ي) وصياغة اتفاق بشأأن الهيئة املعمتدة بني الويبو وادلائرة الوطنية للحقوق الفكرية؛ (ك)
وإاعداد صكوك وطنية أكساس قانوين للتوقيع عىل اتفاقات مع الهيئات املعمتدة الوطنية؛ (ل) واس هتالل مناقشات وطنية يف
اإطار موائد مس تديرة مع اجملمتع املدين يف س بع مدن (اباب أأويو وكويناك وإايسمريادلاس وغواايكيل وبورتوبييخو وبويو وكيتو)
لتشخيص الاحتياجات اليت صادق علهيا وبررها املنتفعون ابملعاهدة؛ (م) وإاعداد كتالوج رمقي وطين للمصنفات املتاحة يف
نسق ميس خيضع حالي ًا للمصادقة من أأجل اإماكنية النفاذ الش بيك اإليه؛ (ن) وإاضفاء الصبغة الرمسية عىل املعاهدة مع اجملالس
ا إلقلميية محلاية احلقوق يف كويناك وإايسمريادلاس ومانتا؛ (س) وإاسداء املشورة اإىل اجلامعات بشأأن اإنشاء أأماكن للخدمة املادية
ل ألشخاص معايق البرص وربطها ابلش بكة الوطنية للهيئات املعمتدة؛ (ع) وحتديث املعلومات ابس مترار يف الكتالوج الوطين
للمصنفات املتاحة يف نسق ميس اذلي أأنشئ عام  2018لتحميل العدد الهائل من املصنفات احملوةل اإىل نسق ميس؛ (ف)
وترش يح الكتالوج للحصول عىل جائزة املامرسات املثالية لعام 2019؛ (ص) ورشوع املديرية الوطنية حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف الوقت احلايل يف العملية اليت تريم اإىل احلصول عىل أأداة رمقية اس تحدثهتا الويبو مما سيسمح بتحويل املصنفات
اإىل نسق ميس وختزيهنا .و أأخري ًا ،حث ادلول ا ألعضاء اليت مل تنضم اإىل املعاهدة عىل الانضامم وتأأكيد الزتاهما من خالل ذكل
بتيسري النفاذ اإىل املعلومات واملصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات ور أأى أأنه ل ينبغي لها الانضامم من أأجل املعارف اليت ستُتاح للمجموعات املذكورة حفسب بل من أأجل أأثر
الانضامم عىل عالقهتا وتفاعلها مع العامل وسائر الآاثر الاجامتعية املرتبطة بذكل أأيض ًا.
 .17وذكّر وفد تونس مبشاركة بدله النشطة يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة مراكش وكونه يف عداد أأول البدلان اليت
اس تمكلت معلية انضامهما اإىل تكل املعاهدة املهمة بتسهيل نفاذ ا ألشخاص معايق البرص اإىل املعارف يف نسق ميس يف اإطار
هجوده املبذوةل لتيسري النفاذ اإىل املعارف والثقافة .وقال اإنه تر أأس مرتني الاجامتعات املتعلقة ابملعاهدة وانضم اإىل مرشوع
احتاد الكتب امليسة وتعاون مع املكتبة الوطنية التونس ية ورابطة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأضاف قائ ًال اإنه يعزتم
مواصةل العمل مع الويبو ومجيع املنظامت املعنية بذكل املوضوع املهم .وحث البدلان اليت مل تس تمكل اإجراء الانضامم اإىل
املعاهدة عىل اس تكامهل نظر ًا اإىل أأمهية املعاهدة الاجامتعية والثقافية وابعتبارها وس يةل تتيح النفاذ اإىل املعارف مجليع ا ألشخاص
معايق البرص.
 .18ومدح ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا مجيع البدلان اليت صدقت عىل املعاهدة أأو انضمت اإلهيا.
وقال اإن التصديق عىل املعاهدة أأو الانضامم اإلهيا اإجراء ل يؤكد الإقبال عىل ذكل الصك املعني للويبو اذلي يساعد عىل توفري
املنافع العامة والتغلب عىل فشل السوق حفسب بل يوحض أأيض ًا قوة الويبو الفريدة بفضل معلها املتصل بوضع القواعد واملعايري
لضامن الوضوح القانوين والزمخ الالزم ألغراض التغيري وإااتحة فرص التبادل عرب احلدود .وجشع مجيع البدلان اليت ترشع يف
معلية التصديق أأو الانضامم عىل اختاذ اخلطوات الالزمة لتحديث ترشيعاهتا الوطنية وتنفيذها و أأحاط علامً بأأن بدل الرئيس
قدوة يف ذكل املضامر .و أأردف قائ ًال اإن الاحتاد ادلويل يالحظ أأن ا ألغلبية الساحقة للبدلان اليت تقر الترشيعات ل تس تفيد
من بعض ا ألحاكم الواردة يف املادتني  4.4و5.4من املعاهدة واملتعارضة مع روهحا وتعمل عىل توس يع فوائدها لتشمل
ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى قدر الإماكن .و أأعرب عن أأمهل أأن تتوىخ املنظمة احلذر طوال معلها عىل الهنوض ابملعاهدة
يف التصدي للجهود الرامية اإىل تشويه مضمون املعاهدة وتواصل مشاركهتا مع املكتبات والهيئات املعمتدة ا ألخرى اإذ يعترب
ذكل أأمر ًا أأساس ي ًا لنجاهحا حسب اعتقاد الاحتاد ادلويل .و أأحاط علامً بأأن الإصالح القانوين يعد رشط ًا رضور ًاي لكنه ليس
امليسة وخدمة الكتب العاملية التابعة هل
اكفي ًا للتغيري .واختمت بيانه قائ ًال اإن الاحتاد ادلويل يش يد ابلتايل بعمل احتاد الكتب ّ
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اذلي حيدد الوترية لبذل هجود أأوسع نطاق ًا تريم اإىل تبادل الكتب عرب احلدود لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات يف
قراءة املطبوعات.
 .19أأحاطت مجعية معاهدة مراكش علامً مبضمون "وضع معاهدة مراكش" (الوثيقة .)MVT/A/4/1
 .20و أأحاط املدير العام علامً ابإدراج التفاصيل عن معل احتاد الكتب امليسة يف التقرير العام الوارد يف وثيقة
املعلومات  .MVT/A/4/INF/1 Revوقال اإن وجود الاحتاد ابلغ ا ألمهية لتنفيذ معاهدة مراكش وإان املعاهدة تتيح الإطار
لتبادل الكتب واملنشورات يف نسق ميس لكهنا ل تنقل تكل الكتب واملنشورات يف الواقع .و أأوحض قائ ًال اإن ذكل ا ألمر
يقتيض وس يةل للعمل وإان الاحتاد ميثل تكل الوس يةل .ومىض يقول اإن الاحتاد بوصفه رشاكة انحجة بني القطاعني العام
واخلاص يضم أأحصاب املصلحة املعنيني مثل ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات
واملؤلفني والنارشين ومنظامت الإدارة امجلاعية واملكتبات والهيئات املعمتدة ا ألخرى والهيئات املعنية ابملعايري .و أأفاد بأأن معل
الاحتاد يتسق مع روح أأهداف التمنية املس تدامة ويهنض ابلعديد مهنا و أأن عدة وفود أأشارت اإىل أأمهية مسامهة املنظمة يف
تكل ا ألهداف .وسلط ا ألضواء عىل جمالت النشاط الرئيس ية الثالثة لالحتاد .وذكر أأن خدمة الكتب العاملية يه كتالوج
يتضمن  540,000مصنف متاح بست وس بعني لغة و أأن تكل املصنفات تشمل  425,000مصنف متاح للتبادل اجملاين عرب
احلدود مبوجب املعاهدة .ولفت النظر اإىل أأمهية انضامم ادلول اإىل املعاهدة نظر ًا اإىل اإماكنية تبادل مجموعة املصنفات البالغ
عددها  425,000مصنف دون اإجراءات شلكية .واسرتسل قائ ًال اإن املصنفات ا ألخرى اليت يناهز عددها
 100,000مصنف ما زالت ختضع لإجراءات شلكية لتبادلها ألن البدلان املعنية مل تصبح بعد طرف ًا يف املعاهدة وإان الرتتيب
تمكييل .و أأضاف قائ ًال اإن هناك  61هيئة معمتدة مشاركة يف خدمة الكتب العاملية من مجيع أأرجاء العامل تيس تبادل الكتب
وتضم  22هيئة من البدلان النامية .و أأردف قائ ًال اإن النشاط الرئييس الثاين هو النرش امليس اذلي يشري اإىل تشجيع
ميس يف صفوف النارشين وإان قطاع النرش وافق عىل اإنتاج منشورات يف نسق ميس
املنشورات املعدّة أأص ًال يف نسق ّ
دلى النرش .ولفت الانتباه اإىل وجود  100عضو موقع عىل ميثاق الاحتاد للنارشين مع توقيع أأحد النارشين الرئيس يني يف
مجيع أأحناء العامل أأي دار النرش  Hachette Livreيف الآونة ا ألخرية .واس تطرد قائ ًال اإن حمور الرتكزي الثالث هو تكوين
الكفاءات اذلي ينطوي عىل تكوين الكفاءات يف بدل ليمتكن من الاس تفادة من اخلدمة اليت يقدهما الاحتاد ومن أأحاكم
املعاهدة أأيض ًا .و أأبرز خمتلف املشاريع اجلارية يف  13بدل ًا .و أأوحض قائ ًال اإن الاحتاد يركز أأيض ًا عىل أأنشطة تكوين الكفاءات
دلمع نرش الكتب التعلميية يف نسق ميس ابللغات احمللية .و أأشار اإىل اإاتحة حوايل  9,300مادة من املواد التعلميية امليسة
للطالب يف مجيع املس توايت منذ اإنشاء الاحتاد قبل مخسة أأعوام .وشكر حكومة أأسرتاليا عىل تربعاهتا املقدمة لتيسري نشاط
اإعداد مواد تعلميية ميسة ابللغات احمللية .و أأهنىى بيانه قائ ًال اإن الاحتاد رشاكة جيدة جد ًا جتمع لك ا ألطراف املعنية وتدمع معل
املعاهدة بشلك يثري الإجعاب.
[هناية الوثيقة]

