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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 اخلامسة (الدورة العادية اخلامسة)

جنيف ،من  21اإىل  25سبمترب 2020
التقرير

اذلي اع متدته اجلعية

 .1تناولت اجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/61/1و 2و 4و 5و 6و8
و "2"10و 11و 16و 21و.22
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،16يف التقرير العام (الوثيقة .)A/61/10

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  16يف هذه الوثيقة.

.4

وتر أأس الاجامتع الس يد سانتياغو س يفالوس (اإكوادور) ،رئيس اجلعية.
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البند  16من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة مراكش
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة  .MVT/A/5/1و أأشري اإىل الوثيقة .MVT/A/5/INF/1

وانئَب الرئيس عىل دمعهم يف الرتوجي لعامتد معاهدة مراكش .وقال اإن اجلعية انعقدت بشلكها
 .6وشكر الرئيس ا ألمانة ي
الهجني عىل الرمغ من التحدايت اليت س ببهتا جاحئة كوفيدّ .19-
وعرب الرئيس عن رسوره ابملناقشات النشطة والتقدم احملرز يف
ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق مبعاهدة مراكش .ور ّحب الرئيس اب ألطراف العرشة اجلدد املتعاقدين مبوجب معاهدة مراكش منذ
اجامتع اجلعية ا ألخري املنعقد يف أأكتوبر  .2019وا ألعضاء اجلدد مه مجهورية أأفريقيا الوسطى ،وإاندونيس يا ،وبيالروس،
ومجهورية تزنانيا املتحدة ،وسانت لوس يا ،وسان مارينو ،وسويرسا ،ورصبيا ،وفانواتو ،ونياكراغوا .وابنضامم تكل ادلول ،يبلغ
عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة مراكش  71طرف ًا ،مبا يشمل  98بدل ًا .و أأشار الرئيس اإىل احلاجة اإىل حتليالت
تنضم اإلهيا مستند ًة اإىل ا ألمثةل الناحجة.
ومعلومات فامي يتعلق ابملعاهدة يف البدلان ا ألطراف فهيا ،ويف ادلول ا ألخرى اليت قد ّ
وشكر الرئيس مجيع من بذلوا هجود التنفيذ عىل املس توى ادلويل اليت ساعدت عىل تيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة
لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.
امليرسة (الاحتاد) أأنشئ بني أأحصاب
 .7وفامي خيص الوثيقة  ،MVT/A/5/INF/1رشح املدير العام أأن احتاد الكتب ّ
ميرسة عرب
تيرس املعاهدة تبادل الكتب بنسخ ّ
املصلحة كتحالف بني القطاعني العام واخلاص لتنفيذ أأحاكم معاهدة مراكش .و ّ
احلدود من دون اإجراءات شلكية بني ا ألطراف املتعاقدة ،ويتوىل الاحتاد نقل الكتب .وذلكل الغرض أأنشئ الاحتاد ابلتعاون
مع مجيع أأحصاب املصلحة يف سلسةل القمية اخلاصة بنرش الكتب ،وابلتعاون مع الاحتاد العاملي للمكفوفني وعدد من
املؤسسات ا ألخرى اليت متثل ا ألشخاص معايق البرص .وذكر أأنه بفضل الالزتام والتفاين الذلين حتىل هبام خمتلف أأحصاب
املصلحة وا ألمانة ،أأحدث الاحتاد فرق ًا حقيقي ًا كبري ًا ،وذكر ذكل عىل سبيل املثال امللموس دلمع أأهداف التمنية املس تدامة .وقال
تضم
اإن لالحتاد ثالث وظائف رئيس ية ،أأولها خدمة الكتب العاملية التابعة لالحتاد اليت أأسست قبل ست س نوات واكنت ّ
تضم  90هيئة معمتدة يف أأحناء العامل و أأربع هيئات أأخرى تنتظر
 11هيئة معمتدة (نقطة توزيع معمتدة) حفسب ،و أأصبحت ّ
يضم حوايل  225,000كتاب يف عام  2014و أأصبح
تأأكيد انضامهما .و أأضاف أأن الكتالوج املتاح خملتلف الهيئات املعمتدة اكن ّ
يض ّم حوايل  640,000كتاب يف  80لغة يف عام  .2020وقال اإن ذكل اإجناز رائع ،بل كزن حقيقي ،لس امي أأن كتالوجات
تضم اإجام ًل حوايل  30,000كتاب .ومن بني الكتب البالغ عددها  ،640,000ميكن تبادل 585,000
املكتبات البدلية ّ
كتاب ،بدون اإجراءات شلكية ،بفضل أأحاكم معاهدة مراكش .وحتدّث عن السمة املهمة الثانية لالحتاد ،أأل ويه تكوين
الكفاءات .ومنت تكل السمة يه ا ألخرى من عام  ،2015انطالق ًا من مرشوع واحد يف بنغالديش ّمتوهل حكومة أأسرتاليا
لإنتاج كتب تعلميية بلغات حملية ،حىت عام  2020حيث أأنتجت مشاريع تكوين الكفاءات حوايل  13,400كتاب تعلميي
ميرس النفاذ للمراحل الابتدائية والثانوية وبعد الثانوية ابللغات احمللية ل ألشخاص معايق البرص .و أأقميت مشاريع يف  17بدل ًا،
ّ
ويف اإطار الاس تجابة لتصال أأجري مؤخر ًا مع البدلان ّ
لتبني اهامتهما ابلنتفاع من نشاط تكوين الكفاءات ،اكن الر ّد هائ ًال اإذ
تطرق املدير العام أأيض ًا
تلقى الاحتاد حوايل  44طلب ًا من  33بدل ًا .ولطاملا اكن تكوين الكفاءات عامل جناح للرشاكة القامئة .و ّ
امليرس ،وهو قامئ عىل اإنتاج النارشين مصنّفات معدّ ة أأص ًال
للوظيفة الرئيس ية الثالثة اليت يضطلع هبا الاحتاد ،أأل ويه النرش ّ
ميرسة ل ألشخاص معايق البرص .وقال اإن هناك ميثاق ًا ذلكل الغرض وقّع عليه أأكرث من  100طرف من دور النرش
يف أأنساق ّ
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يف أأحناء العامل .و أأضاف أأن اخلطط جارية لزايدة عدد املوقعني عىل امليثاق ليصل اإىل حوايل  150طرف ًا يف املس تقبل القريب
جد ًا .و أأشار اإىل أأن الاحتاد هو مثال رائع لتاليق النوااي ،وهو قامئ عىل معاهدة مراكش.
 .8ودلى عرض الوثيقة  MVT/A/5/1املعنونة "وضع معاهدة مراكش" ،قالت ا ألمانة أأن عدد ا ألطراف املتعاقدة
مبوجب معاهدة مراكش ل ينفك يرتفع بشلك ملحوظ ،وهو ما يعزز التوجه منذ دخول املعاهدة حزي النفاذ يف سبمترب
ّ .2016
وعربت ا ألمانة عن رسورها ابإعالن انضامم  71طرف ًا متعاقد ًا اإىل التفاقية ،من  98دوةل عضو ًا .واس تجاب ًة لتطلعات
عدد من ادلول ا ألعضاء ،نظمت ا ألمانة  14حد ًاث دولي ًا وإاقلميي ًا للرتوجي ملعاهدة مراكش منذ يوليه  .2019وبسبب جاحئة
كوفيد ،19-عُقد كذكل عدد من الاجامتعات الافرتاضية والندوات عرب الإنرتنت منذ مارس  .2020ون ُّظمت ا ألحداث
ابلتعاون مع حكومات ادلول ا ألعضاء وممثيل املس تفيدين مثل الاحتاد العاملي للمكفوفني وعدد من أأحصاب املصلحة احملليني
وا إلقلمييني .وذكّرت ا ألمانة بأأن املوقع الإلكرتوين للويبو يتيح منفذ ًا اإىل املعلومات وفق ًا للامدة  9من معاهدة مراكشُ .وُصم
املنفذ اإىل املعلومات ليقدّم معلومات تدمع تنفيذ معاهدة مراكش وليش ّجع عىل التبادل الطوعي للمعلومات بني ادلول ا ألعضاء
ميرسة ومعلومات عن الهيئات الوطنية املعمتدة .ودعت ا ألمانة ا ألعضاء
بشأأن مسائل من بيهنا تبادل املنشورات يف أأنساق ّ
همم يف اإطار التنس يق.
يف مجعية مراكش اإىل اإضافة املعلومات اإىل املوقع الإلكرتوين ،ملا ذلكل من دور ّ
 .9وقال وفد رصبيا اإن الربملان الرصيب أأ ّقر يف  24يناير  2020قانو ًان يصدّ ق عىل معاهدة مراكش ،لتصبح رصبيا عضو ًا
يف أأرسة مراكشّ ُ .
وُصم القانون لتحسني ظروف العيش وحقوق الإنسان للمكفوفني وا ألشخاص معايق البرص .و أأضاف الوفد
أأن احلكومة الرصبية ومكتب امللكية الفكرية يعمالن عن كثب مع احتاد مكفويف رصبيا وغريه من أأحصاب املصلحة اذلين
شاركوا بنشاط يف وضع مرشوع القانون ،وقدموا تعليقاهتم واقرتاحاهتم القمية .و أأشار الوفد اإىل أأن تكل اخلطوة يه اإجناز كبري
حنو حتديث القانون الرصيب حلق املؤلفّ .
وعرب الوفد عن اس تعداد حكومة مجهورية رصبيا لإجراء التعديالت الالزمة يف
قانون حق املؤلف فامي يتعلق بتقييد حق املؤلف لصاحل املكفوفني وغريمه من ا ألشخاص معايق البرص.
 .10وقال وفد اإندونيس يا اإن اإندونيس يا أأودعت يف  28يناير  2020صك تصديق عىل معاهدة مراكش .ويعكس التصديق
الزتام اإندونيس يا بنظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال .ويعكس التصديق أأيض ًا الزتام اإندونيس يا مببادئ عدم المتيزي ،وتاكفؤ
الفرص ،وتيسري النفاذ ،وكذكل املشاركة التامة والفاعةل يف اجملمتع ،عىل النحو الوارد يف اإعالن حقوق الإنسان واتفاقية ا ألمم
املتحدة حلقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقة .وابلتصديق عىل معاهدة مراكش ،تلزتم حكومة اإندونيس يا بضامن حق القراءة وحبامية
ا ألشخاص ذوي الإعاقة من المتيزي ضدمه عىل املس توى ادلويل .وتكتيس معاهدة مراكش أأمهية كبرية ابعتبارها واحدة من
أأول املعاهدات املتعددة ا ألطراف حلق املؤلف اليت تركز عىل التقييدات والاس تثناءات .وقال الوفد اإن جناح تنفيذ املعاهدة
يظهر اإنه عىل الرمغ من الاختالفات يف قوانني حق املؤلف الوطنية ،ميكن أأن يكون للمجمتع ادلويل اس تثناءات عىل حق
املؤلف ونظام تقييدات مو ّحد وف ّعال يؤ ّمن اليقني القانوينّ .
وعرب الوفد عن أأمل اإندونيس يا بأأن يسفر معل الويبو يف جمال حق
املؤلف عن املزيد من ا ألطر ادلولية فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف ألغراض التعلمي والبحث.
حرز يف معاهدة مراكش وجشّع ا ألمانة عىل
 .11وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ،ور ّحب ابلتقدم اذلي أأ ُ
مواصةل أأنشطهتا ،مبا يف ذكل أأنشطة املساعدة القانونية دلمع تنفيذ معاهدة مراكش وغريها من معاهدات الويبو ادلولية املتعلقة
حبق املؤلف واحلقوق ذات الصةل.
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 .12و أأشاد وفد اململكة العربية السعودية بزتايد عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة مراكش ،فذكل من شأأنه أأن
امليرسة .و ّنوه الوفد بأأمهية املعاهدة يف س ياق حتقيق أأهداف معينة عىل املس توى
يواصل تعزيز سهوةل النفاذ اإىل الكتب ّ
الوطين ،لس امي بعد الانضامم اإىل املعاهدة يف عام  .2018ومل تكتف حكومة اململكة العربية السعودية بتحسني القوانني ،بل
وقّعت يف عام  2019معاهدة مع اجملمتع املدين ممث ًال ا ألشخاص معايق البرص ،ومعلت احلكومة أأيض ًا مع وزير الثقافة لضامن
امليرسة ونرشها الفعيل .وقال الوفد اإنه س يواصل العمل مع الويبو لتيسري حتقيق مبادئ تكل املعاهدة
ترمجة الكتب ّ
البالغة ا ألمهية.
نشاء الاحتاد مثالن عن ا ألعامل اليت تقوم هبا الويبو
 .13وقال وفد ش ييل اإن هجود الويبو فامي يتعلق مبعاهدة مراكش وإا ي
لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،وخري دليل ّيبني كيف ميكن أأن تُس تخدم امللكية الفكرية لتعزيز الشمولية .ور ّحب الوفد
ابنضامم ا ألطراف املتعاقدة اإىل التفاقية .و أأشاد الوفد بعمل الاحتاد فامي يتعلق بتعزيز الرشأاكت والتحالفات لضامن تيسري النفاذ
اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و أأمل الوفد
أأن يس متر معل الاحتاد يف س ياق اجلاحئة عىل الرمغ من التدابري املُعرقةل اليت قد تكون ُط ّبقت واليت قد تكون أأثّرت عىل
النفاذ اإىل تكل املصنفات.
 .14وهنّأأ وفد كولومبيا الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم ،ورحبوا ابلعرض اذلي قدمه املدير العام ،الس يد فرانسس غري ،عن
احتاد الكتب امليرسة .وشكر الس يدة س يلفي فورابن وا ألمانة عىل صياغة التقرير (الوثيقة  )MVT/A/5/1عن حاةل معاهدة
مراكش ودخولها حزي النفاذ وحالت التصديق والانضامم من قبل بعض ادلول ا ألعضاء .وذكر أأن ا ألشخاص معايق البرص أأو
ذوي الإعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات يواهجون صعوابت ّمجة يف النفاذ اإىل املواد املقروءة واملعلومات بسبب العدد
احملدود للكتب املنشورة يف أأنساق ميرسة .و أأضاف أأنه اكن ذلكل تأأثري كبري عىل مس توى تعلميهم ومعارفهم العامة ،وابلتايل
أأعاق اندماهجم الاجامتعي ووصوهلم اإىل سوق العمل .ونتيجة ذلكل ،ظلّت نس بة كبرية من معايق البرص يف أأمرياك الالتينية
تعاين من الظروف اجامتعية واقتصادية عسرية .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأن جملس الش يوخ يف كولومبيا اعمتد عام 2013
القانون رمق  ،1680بغية ضامن نفاذ معايق البرص بشلك مس تقل اإىل املعلومات ووسائل التصال واملعرفة وتكنولوجيا
املعلومات والتصالت ،وابلتايل ضامن اندماهجم ومشاركهتم الاكمةل يف اجملمتع .ونص القانون عىل اس تثناء بشأأن احلقوق
الاقتصادية ملؤلفي املصنفات ا ألدبية والعلمية والفنية والسمعية البرصية املنتجة بأأي شلك أأو وس يط أأو معلية ،حبيث ميكن
اإعادة اإنتاهجا أأو توزيعها أأو تكييفها بطريقة برايل وغريها من ا ألساليب والوسائل وا ألنساق امليرسة اليت خيتارها ا ألشخاص
معاقو البرص ،دون اإذن من مؤلفهيا .و أأضاف أأن القانون ا ألحدث رمق  1915لعام  ،2018نص عىل اس تثناءات من تدابري
امحلاية التكنولوجية لتسهيل وصول ا ألشخاص معايق البرص اإىل ا ألعامل احملمية حبق املؤلف واس تخداهما .وهكذا ،فاإن القانون
يف كولومبيا ينص ابلفعل عىل بعض ا ألحاكم اليت تنفذ جزء ًا من املعاهدة ،رمغ أأن املعاهدة نفسها مل يصدق علهيا بعد .وذكر أأن
التصديق علهيا من أأولوايت كولومبيا ،ليس فقط ألن املعاهدة تعود ابلنفع عىل معايق البرص بوضع قيود عىل القوانني الوطنية
ووضع اس تثناءات لها ،ولكن ألن أأحاكهما تسمح أأيض ًا ابلتبادل عرب احلدود بني ادلول ا ألطراف وتشجعه .وجدد الزتام
كولومبيا الراخس ابلتصديق عىل املعاهدة ،وقال اإن الإجراءات احمللية متيض قدما لتحقيق هذه الغاية .وقد قدمهتا احلكومة اإىل
جملس الش يوخ يف عام  ،2019اذلي وافق علهيا يف أأول قراءات برملانية من أأصل أأربع .و أأعرب عن أأمل كولومبيا يف أأن
تصبح طرف ًا يف املعاهدة يف املس تقبل القريب ،وكرر حرص حكومته عىل تيسري الوصول اإىل املصنفات لفائدة معايق البرص أأو
ذوي الإعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات ،مع احلفاظ عىل احرتام حقوق املؤلفني والاعرتاف هبا.
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 .15وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وقال اإن معاهدة مراكش
تريم بشلك أأسايس اإىل ضامن نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل الكتب والصحف واملواد املنشورة
واملنشورات .ويضمن الزتايد املس متر يف عدد ادلول ا ألعضاء يف املعاهدة أأن تكل الفئة من ا ألشخاص تس تطيع أأن تُدمج يف
ميرسةّ .
وعرب الوفد عن تقدير مجموعته ل ألمانة دلورات
احلياة الاجامتعية والثقافية وتس تطيع النفاذ اإىل املنشورات يف أأنساق ّ
التدريب الوطنية وا إلقلميية ودون ا إلقلميية اليت عقدت بشأأن اإماكنيات تنفيذ معاهدة مراكش ،و ّنوه بأأمهية الاس مترار يف
العمل ،وإان اكن ل ب ّد أأن يكون عن بعد .وقال الوفد اإن مجموعته تأأمل المنو ادلامئ جلعية مراكش واملزيد من التمنية لتبادل
ميرسة عرب احلدود.
املنشورات يف أأنساق ّ
ّ .16
بتوسع نطاق العضوية يف معاهدة مراكش .و ّنوه الوفد
وعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه تنفيذ املعاهدة ور ّحب ّ
ابلإسهامات اليت حققهتا وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف تعزيز النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني
أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،بتقدميها ادلمع ملرشوع الاحتاد ،عن طريق صندوق مجهورية
كوراي الاستامئين خالل الس نوات العديدة الفائتة .وس تعزز الوزارة ،ابلتعاون مع الويبو ،تطبيق مرشوع الاحتاد يف اإطار
مرشوع الصندوق الاستامئين للس نة احلالية ،عن طريق تطوير برامج تكوين الكفاءات ونرش املصنفات وتوزيعها يف أأنساق
ميرسةّ .
وعرب الوفد عن دمعه اجلهود اليت تبذلها ا ألمانة لتوس يع نطاق العضوية يف املعاهدة وتعزيز ا ألنشطة واملشاريع الرامية
ّ
اإىل دمع تنفيذ املعاهدة.
 .17وهنّأأ وفد اإكوادور ا ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة مراكش عىل انضامهما للمعاهدة وعىل اختاذها اخلطوات الرامية
اإىل تنفيذها .و أأضاف الوفد اإن اإكوادور قامت خبطوات لتعزيز تنفيذ املعاهدة ابإطالقها موقع ًا اإلكرتوني ًا لنرش املعلومات املتعلقة
مبحتوى املعاهدة و أأهدافها ،وابختاذها تدابري اسرتاتيجية لتيسري املعلومات بشأأن ا ألدوات الالزمة من أأجل تنفيذ انحج،
ولتيسري النفاذ اإىل تكل ا ألدوات .وشدد الوفد عىل أأمهية املعاهدة من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وقال الوفد اإن
اإطار أأهداف التمنية املس تدامة س ييرس النفاذ اإىل املعرفة والتعلمي ،ويضمن التمنية الشامةل للفئات الضعيفةّ .
وحث الوفد ادلول
ا ألعضاء عىل الانضامم اإىل املعاهدة وزايرة املوقع الإلكرتوين لتيسري تبادل املعارف فامي يتعلق بتنفيذ املعاهدة ودلمع حتقيق
املنافع لفائدة ا ألشخاص .و أأضاف الوفد أأن ا ألدوات التكنولوجية وس يةل عظمية لتعزيز الشمولية وتسهيل التواصل ،وهو ما
لوحظ من خالل اس تخداهما يف مجعية مراكش للسامح ابملشاركة عن بعد .وميكن أأن تكون تكل ا ألدوات مفيدة يف اإطار
ضامن النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.
و أأشار الوفد اإىل أأن امللكية الفكرية ل ينبغي أأن تكون عائق ًا أأمام اللُحمة الاجامتعية ،بل أأدا ًة لتحقيقها .ومن شأأن معاهدة
مراكش أأن تساعد عىل توس يع نطاق النفاذ اإىل املعارف.
توسع ًا كبري ًا يف نطاق العضوية يف معاهدة مراكش مبناس بة اذلكرى الس نوية الرابعة دلخول معاهدة
 .18ولحظ وفد كندا ّ
مراكش حزي النفاذّ ،
وعرب عن تطلّعه للرتحيب ابملزيد من الرشاكء .وقال اإن الاحتاد يتيح أأكرث من نصف مليون كتاب
للتبادل عرب احلدود لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و أأبلغ الوفد
امليرسة بطريقة مس تدامة
اجلعية مببادرة خامس ية جديدة تريم اإىل دمع انرشين كنديني مس تقلني يف نرش وتوزيع الكتب الرمقية ّ
عن طريق صندوق الكتاب الكندي .وهتدف املبادرة اإىل تعزيز النفاذ اإىل املنشورات الرمقية يف القطاع الكندي حىت يمتكن
ا ألشخاص ذوو ا إلعاقات يف قراءة املطبوعات من اس تخدام تكل املنشورات .وتريم تكل الاسرتاتيجية اإىل زايدة اإاتحة
امليرسة يف السوق الكندي .وس ُي ّ
وظف المتويل لعام  2021من أأجل النظر يف احتياجات القطاع ،وتمنية
الكتب الرمقية ّ
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املعارف ،ودراسة فضىل املامرسات ،وتنفيذ املعايري واحلصول عىل الرتاخيص الالزمة للقطاع .وتس هتدف املراحل التالية النرش
يف أأنساق رمقية ،وتوزيع ا ألنساق الرمقية عىل املكتبات العامة وغريها من القنوات .واعرتف الوفد ابلإجنازات اليت حققهتا
مؤخر ًا عدة منظامت كندية ،ولس امي مكتبات  BCالتعاونية ،والش بكة الوطنية خلدمة املكتبات العادةل ،ومركز النفاذ العادل
امليرس لعام  2019اليت
اإىل املكتبات ( ،)CELAاليت تأأهلت مجيعها للمراكز الهنائية لنيل جائزة الامتياز ادلولية للنرش ّ
يقدهما الاحتاد ،ودار نرش أأاننيس بريس اليت تأأهلت للمركز الهنايئ جلائزة عام  .2020وهنّأأ الوفد الفائزين جبائزيت عام 2019
وعام  .2020و أأشاد الوفد أأيض ًا جبهود الش بكة الوطنية خلدمة املكتبات العادةل ومركز النفاذ العادل اإىل املكتبات ()CELA
خالل جاحئة كوفيد .19-فقد حدّ اإغالق املكتبات من نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات.
امليرسة بشأأن
وساعدت خدمات هاتني املنظمتني يف دمع جامعة ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات للنفاذ اإىل املصنفات ّ
اجلاحئة ،واملوارد املتاحة للتعمل من البيت ،ومصنفات القراءة للتقليص من الشعور ابلعزةل اذلي فامقته جاحئة كوفيد.19-
واعرتف الوفد أأيض ًا جبهود ا ألمانة يف اإنشاء منفذ معلومات ملعاهدة مراكش عىل املوقع الإلكرتوين للويبو ،ودعا ا ألعضاء
والهيئات اإىل قراءة الإجاابت اليت قدّمهتا كندا عىل اس تطالع ا ألمانة لعام  2018املتاحة عىل الإنرتنتّ .
وعرب الوفد عن خفره
ميرسة يف
بوجود مؤسسات كندية غري رحبية يف صفوف الرواد العامليني العاملني عىل تعزيز ماكنة املعاهدة وعىل تأأمني نسخ ّ
أأحناء العامل ل ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص .ومنذ دخول املعاهدة حزي النفاذ ،انضمت أأربع منظامت متثل مئات املكتبات
يف أأحناء البدل اإىل الاحتاد اذلي تديره الويبو وقدّمت ألف املصنّفات للمنظامت الرشيكة يف بدلان أأخرىّ .
وحث الوفد
امليرسة عىل أأن ترسل للويبو معلومات التصال هبا
املنظامت غري الرحبية داخل كندا اليت شاركت يف نرش املصنفات ّ
امليرسة يف مجموعاهتا واللغات اليت تشملها تكل املصنفات .ويف ظل التحدايت العاملية اليت
ومعلومات عن عدد املصنفات ّ
تطرهحا جاحئة كوفيد ،19-شدد الوفد عىل العقبات اليت يواهجها ا ألشخاص ذوو الإعاقات يف قراءة املطبوعات فامي يتعلق
ابلنفاذ اإىل املعلوماتّ .
وعرب الوفد عن تطلّعه لالس مترار يف العمل مع اجلعية للميض قدم ًا يف حتقيق أأهداف معاهدة مراكش.
ّ .19
وعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده لبيان مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية و أأثىن الوفد عىل
العمل املمتاز نظر ًا اإىل الصعوابت يف عام  ،2020و أأثىن أأيض ًا عىل العدد املزتايد ل ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة مراكش
لتيسري النفاذ اإىل الكتب و ُالصحف ومواد ادلراسة وغريها لفائدة ا ألشخاص ذوي ا إلعاقات يف قراءة املطبوعات .وقال الوفد
اإن الاحتاد أأدى دور ًا كبري ًا يف حتقيق ذكل ابإاتحته وتيسريه نصف مليون مصنّف بست وس بعني لغة ويف أأنساق خمتلفة.
و أأضاف الوفد أأن ذكل س ميكّن ا ألعضاء يف املعاهدة من اإدماج ا ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات يف احلياة
ابلتوسع.
الثقافية والاجامتعية ،وابلتايل حتسني نوعية حياهتم .و أأمل الوفد أأن يس متر نطاق العضوية يف املعاهدة ّ
 .20وذكّر وفد الصني بأأن اذلكرى الس نوية الرابعة دلخول معاهدة مراكش حزي النفاذ س تح ّل قريب ًا ،واعرتف ابلعدد املزتايد
للبدلان اليت صدّ قت عىل املعاهدة أأو انض ّمت اإلهيا منذ ذكل التارخي .وقال الوفد اإن تكل املناس بة س تكون فرصة جديدة
للبدلان حىت تعمل مع ًا لفائدة ا ألشخاص معايق البرص .وذكّر الوفد بأأن الصني من أأوائل البدلان اليت وقّعت عىل معاهدة
مراكش ،وبأأهنا بد أأت معلية التصديق علهيا .و أأمل الوفد أأن تاليق معلية التصديق عىل املعاهدة وتنفيذها بعد ذكل ادلمع من
هجة الويبو وادلول ا ألعضاء.
 .21ولحظ وفد الياابن الزتايد املس متر لعدد الرشاكء يف معاهدة مراكش .واعرتف الوفد بأأمهية املعاهدة لتيسري النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص معايق البرص ،مع املراعاة الواجبة للتوازن بني أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة .ومنذ أأن
ميرسة بني الهيئات
دخلت املعاهدة حزي النفاذ يف الياابن يف  1يناير  ،2019جرت سلسةل من التبادلت عرب احلدود لنسخ ّ
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املعمتدة يف الياابن وبدلان أأجنبية .و أأمل الوفد أأن ينضم املزيد من ا ألعضاء اإىل معاهدة مراكش من أأجل توس يع ش بكة
التبادل عرب احلدود.
 .22ور ّحب وفد أأسرتاليا بزتايد عدد ا ألعضاء يف املعاهدة واعرتف جبهود ا ألمانة يف الرتوجي للمعاهدةّ .
وحث الوفد ادلول
ميرسة
ا ألعضاء عىل التصديق عىل املعاهدة وتنفيذها حىت يدرك اجليع فوائدها ،ولس امي يف جمال تبادل الكتب يف أأنساق ّ
عرب احلدود.
 .23و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .وقال اإن سويرسا ص ّدقت
عىل املعاهدة يف  11فرباير  .2020وذكّر الوفد بأأن سويرسا تويل أأمهية كبرية لهذا املوضوع واكنت ملزتمة بشدة ابلتفاوض
بشأأن هذه املعاهدة .و أأوحض الوفد أأنه عىل املس توى احمليل ،ومنذ عام  ،2007ينص قانون حق املؤلف السويرسي عىل لحئة
تنفيذية لصاحل ا ألشخاص ذوي الإعاقات لتيسري نفاذمه اإىل املصنفات احملمية .ومع دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ ابلنس بة
لسويرسا يف  11مايو  ،2020وسعت هذه الالحئة للسامح ابس ترياد نسخ من املصنفات بأأنساق ميرسة اإىل سويرسا ،واليت
تنتجها دوةل متعاقدة مبوجب قيود قانونيةّ .
وحث الوفد ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل التصديق عىل املعاهدة يف أأقرب
وقت ممكن.
ّ .24
وعرب وفد السلفادور عن رضاه عن وجود أأكرث من  80من ادلول ا ألعضاء يف معاهدة مراكش واعرتف ابجلهود المثينة
للغاية اليت يبذلها الاحتاد من أأجل تكوين الكفاءات .وجشّع الوفد عىل مواصةل أأنشطة تكوين الكفاءات مبا فهيا ا ألنشطة اليت
ينبغي أأن تس متر عن بعد عن طريق الإنرتنت .و أأضاف الوفد أأن حكومة السلفادور تعمل لتحسني وضع اقتصادها لس تخدام
الرباءات .غري أأن جاحئة كوفيد 19-فرضت سلسةل من التحدايت عىل ّمر الشهور املاضية .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل هجود
احلكومة دلمع مجيع الساكن يف ا ألنشطة ،مبا فهيا أأنشطة التعاون مع الويبو و أأنشطة تنفيذ معاهدة مراكش لفائدة ا ألشخاص
ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات داخل السلفادورّ .
وحث الوفد مجيع ا ألعضاء يف الويبو عىل مواصةل بذل اجلهود
للتصديق عىل املعاهدة.
 .25وذكّر وفد ترينيداد وتوابغو بأأن حكومته أأودعت ّ
صك الانضامم اإىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،يف  4أأكتوبر .2019
و أأدرج برملان ترينيداد وتوابغو أأحاكم تنفيذ املعاهدة يف الفصل  82:80من قانون حق املؤلف من خالل قانون (تعديل) حق
املؤلف رمق  14لعام  2020اذلي متت املوافقة عليه يف  15يونيو  .2020و أأضاف الوفد أأن الهيئة املعمتدة مبوجب قانون حق
ميرسة يه هيئة املكتبات الوطنية ونظم
املؤلف لرتينيداد وتوابغو لغاايت اإدخال املعاهدة حزي النفاذ ونرش نسخ يف أأنساق ّ
املعلوماتّ .
وعرب الوفد عن تطلّعه اإىل التوقيع عىل مذكرة تفامه بني الاحتاد اذلي تديره الويبو وهيئة املكتبات الوطنية ونظم
املوسعة ولإش باع ّ
التعطش للكتبّ .
وعرب
املعلومات حىت يتس ىن ل ألشخاص معايق البرص يف البدل النفاذ اإىل مكتبة املصنفات ّ
الوفد عن امتنانه للويبو للمساعدة اليت قدمهتا يف وضع مرشوع قانون حق املؤلف رمق  14لعام  2020وعن تطلّعه اإىل
مواصةل معهل مع الويبو وادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل اإدارة معاهدة مراكش.
ّ .26
وعرب ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات عن رسوره بأأن عدد ًا كبري ًا من ا ألعضاء يف الاحتاد يساعدون
يف تأأمني النفاذ حول العامل .وهنّأأ املمثل الويبو عىل معليات التصديق والانضامم ا ألخرية وعىل العمل اذلي يضطلع به الاحتاد
يف تقدمي منوذج للتبادل عرب احلدود .وقال املمثل اإن العمل ّ
مؤرش عظمي عىل ما ميكن أأن حتققه الويبو لإصالح ا ألخطاء يف
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السوق اليت ميكن أأن يسبهبا حق املؤلف ،ولتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ويظهر ذكل أأيض ًا الطلب املوجود عىل العمل
يف صفوف احلكومات .وابلنس بة اإىل املس تقبل ،قال املمثل اإن تطوير فهم للمعاهدة ل يزال همامً للغاية ملعاجلة مواطن سوء
الفهم والالتباس اليت تض ّعف تأأثري املعاهدة .ون ّبه املمثل اإىل احلاجة اإىل العمل عىل حتليل تأأثري املعاهدة ونتاجئها عىل النفاذ
وا ألسواق ،مشري ًا اإىل اس مترار قوة تأأثري املعاهدة ونتاجئها ،ون ّبه أأيض ًا اإىل احلاجة اإىل النظر يف التوسع للوصول اإىل أأشخاص
من ذوي اإعاقات أأخرى واملؤسسات اليت تقدم اخلدمات هلم.
 .27وهنّأأ ممثل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ادلول ا ألعضاء اليت انضمت ملعاهدة مراكش وقال اإن املكتبات يف
أأحناء العامل متكل خربة طويةل ا ألمد يف تقدمي اخلدمات ل ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات ،ابعتبارها اإحدى
امليرسةّ .
وحث املمثل ادلول ا ألعضاء عىل احلرص عىل استشارة املكتبات ابعتبارها صاحب
املوارد الرئيس ية ملواد القراءة ّ
تقوض اس تخدام
مصلحة رئيس ي ًا يف تنفيذ معاهدة مراكش ،وحّثّ ا عىل تفادي وضع أأي قيود غري رضورية من شأأهنا أأن ّ
املعاهدة .ويف عام  ،2019شاركت الش بكة يف تنظمي ورشة معل خمصصة لتنفيذ املعاهدة جملموعة إاقلميية من املكتبات يف
أأورواب .و أأنتجت الش بكة ،ابلتعاون مع رشاكهئا ادلوليني ،دلي ًال تعريفي ًا معلي ًا ميكن الاطالع عليه عىل الإنرتنت بلغات متعددة.
و ّعرب املمثل عن خفر الش بكة ابضطالعها بدورها يف ضامن اس مترارية جناح معاهدة مراكش ويف املساعدة عىل اإش باع
ّ
التعطش للكتب.
 .28وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل بياانهتا وعىل التقدم احملرز فامي يتعلق بتنفيذ معاهدة مراكش.
 .29أأحاطت مجعية معاهدة مراكش علامً مبضمون "وضع معاهدة مراكش" (الوثيقة .)MVT/A/5/1
[هناية الوثيقة]

