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 احتاد الكتب امليسرةتقرير عن 

عالمية  عدادمن وثيقة اإ مانة اإ  الأ

 مقدمة أألف.

طار مجعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة احتاد الكتب امليرسة  بشأأن الثاينالس نوي  التقريرهذا هو  .1 اذلي ُأعد يف اإ
ليه فامي بعد بلكمة "الاحتاد"(  العاملية للملكية الفكرية )الويبو(. وُأطلق احتاد الكتب امليرسة )اذلي سيشار اإ

ىل مل اس تكاملاجملاورة  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق قبل اجامتع 2014 يونيو 30 يف عاهدة مراش  لتيس ر النفا  اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات "معاهدة ) املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  وي اإ

وحتدد املعاهدة  2013 يف يونيو عايق البرصملمعاهدة مراش  واعمتدت ادلول الأعضاء يف الويبو (. عايق البرص"ملمراش  
اتحهتا يف أأنساق ميرسة ولتسهيل تبادل بشأأن يف القانون الوطين  عفاءاتلالإ الإطار القانوين  نتاج املصنفات واإ حق املؤلف لإ

التقنية عىل ويوفر الاحتاد املساعدة احلدود. عىل أأن املبادرات العملية رضورية لتحقيق أأهداف املعاهدة.  عرب املصنفاتهذه 
ة وتوييعها ونقلها عربلإ لتشغييل االصعيد   احلدود. نتاج املصنفات املتاةة يف أأنساق ميرسةر

واملكتبات وأأحصاب احلقوق أأو ختدهمم،  عاجزين عن القراءةشخاص الالأ الاحتاد حتالفا للويبو ومنظامت متثةرل  ويضم .2
 تالية:ال مهنا املنظامت و 

 ؛الاحتاد العاملي للمكفوفني -

 ؛واحتاد ديزي -

 ؛واجمللس ادلويل لتعلمي الأشخاص معايق البرص -

 ؛والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا -
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 ؛ومعهد بركيزن لتعلمي املكفوفني -

 ؛ومؤسسة سايت س يفري اخل رية -

 ؛ورابطة النارشين ادلولية -

 ؛والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ -

 .واملنتدى ادلويل للمؤلفني -

ة ابء.  أأنشطة احتاد الكتب امليرسةر

 الكتب امليرسة حتادالتابعة ل لكتباخدمة 

لهيا فامي بعد بلكمة ")امليرسة  لكتبالحتاد  الكتب التابعة خدمة .3 ابمس خدمة  سابقا املعروفة( "دمةاخلاليت سيشار اإ
لكرتوين  يه( TIGAR)نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاةة عامليا   تزود اخلدمة  و  ،ميرسةيف أأنساق للكتب  عامليدليل اإ

منصة تقنية  يهالبحث عن الكتب امليرسة وطلهبا. واخلدمة  عىل ابلقدرة املكتبات اليت ختدم الأشخاص العاجزين عن القراءة
 عرب احلدود انفذة. التبادل اإ  جتعل أأحاكم املعاهدة بشأأن عايق البرصملمعاهدة مراش  أأهداف  دولية بني املكتبات تدمع

 عايق البرصملمعاهدة مراش  كام تعرفها  الهيئات املعمتدة)للمكتبات اليت ختدم الأشخاص العاجزين عن القراءة وتسمح اخلدمة 
نتاج ا ولوميكن أأن حَت  يرسة من أأقرااها يف بادان أأخرى. امل مجموعاهتا من الكتب  )ج(( ابس تكامل2 يف املادة خلدمة دون اإ

 الايدواجية.من مث تجنب يف نسق ميرس يف أأكرث من هيئة معمتدة وت  لكتاب نفسها

أأكرث بعنوان  315000عىل ةاليا وحيتوي ادلليل يف اخلدمة ابلفعل بادا  16من  هيئة معمتدة ةتسع عش شارك ت و  .4
لكرتونيا عنوان  5100أأكرث من  املعمتدة اتالهيئلت نز  و لغة.  55 من  الوفورات يف تاكليف وبلغت 2016مايو  31 حىتاإ

نتاج  نتاج يف البادان النامية  وتقدرماليني دولر أأمرييك ) 10,2حنو الإ  هؤيقر كتاب ل دولر أأمرييك  2000نحو ب تاكليف الإ
عارة  أأمكنو راوي(. ال مرة  79000 لرعاهتااملكتبات املشاركة  عن طريقهذه اخلدمة بفضل يرسة امل الكتب اإ

 .2016 مارس 31 حىت

اكن التحدي ةزي النفا  وتنفيذها عىل حنو فعال عىل املس توى الوطين،  عايق البرصملمعاهدة مراش  وحلني دخول  .5
ِّحيايدة عدد العناوين اليت الأكرب هو  ةر ابس تخدام عنوان، عادة ما توجد همةل  ي رص حاخلدمة. ويف ةال مل  داخلابس تخداهما  ص 
ىل للكتاب يرس امل  لكرتوينالإ  لفامل ووصول الالامتسبني وقت   صةرح 2016 مايو 31. وحىت ةاملشارك الهيئة املعمتدةاإ

 عرب احلدود. صنفامل عنوان لتبادل  14000 قوقحب

يف أأنساق  املصنفاتجموعات جد كب رة من  تقتينتوس يع نطاق خدمته ويتصل ابملكتبات احملمتةل اليت يواصل الاحتاد و  .6
ميرسة يف لغات مقروءة عىل نطاق واسع. وأأعربت املدارس واجلامعات اليت ل تنتج كتبا ميرسة عن اهامتهما ابلنضامم اإىل 

ىل اخلدمة ولكهنا تسعى  اتةة اإ ة. ومن املقرتح أأن حتصل املنظامت اليت تس تويف القراء العاجزين عنلطالب لالكتب امليرسة اإ
 أأساسخدمة "التلقي فقط" عىل خيار عىل  عايق البرصملمعاهدة مراش  يف  اصوص علهي" املنالهيئة املعمتدةرشوط تعريف "

 جترييب.

 بناء القدرات

لناك  الدي  والهند ونيبال ورسيلقدرات اليت تقدهما اخلدمة يف بنغس تفيد املرةةل الثانية من أأنشطة بناء او  .7
نتاج مواد تعلميية يف أأنساق ميرسة ابللغات الوطنية. وبعد اس تكامل املرةةل الأوىل  معاق برصايطالب  88500 حوايل عرب اإ
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 وخصص 2016رباير فوقعت حكومة أأسرتاليا والويبو عىل اتفاق يف  2015يف بنجاح مشوعات بناء القدرات  من
دمت خطط معل مفصةل بشأأن وق   ملرةةل الثانية من أأنشطة بناء القدرات.لإجناي اللخدمة فرنك سويرسي  250000 مبلغ

 يفاخلدمة ةاليا  بمتويل من حكومة أأسرتاليا، وتنظر الدي  ونيبال ورسي لناكبنغاملرةةل الثانية من أأنشطة بناء القدرات يف 
نشاء ضايف يف منطقة جنوب رشق أ س يا. اإ  مشوع اإ

 ولايتقدرات يف الهند يف ثالث لامشوع بناء  منكام وافقت حكومة مجهورية كوراي عىل متويل املرةةل الثانية  .8
ضافية عىل مذكرة تفامه يف  حتاد الكتب امليرسةيف الهند التابعة ل اجلهات الشيكة املنفذة تعها املرةةل الأوىل. ووقةر مل تغط  اإ
 .2016يونيو 

التفاق الأسايس عىل اذلي يعمل ابلنيابة عن مؤسسة الأمم املتحدة  مكتب الأمم املتحدة للشااكتالويبو و  تقعوو .9
نشطة بناء لأ هااتن املؤسس تان  تربعتمؤسس يت الأمم املتحدة وسكول، من  منحة طلب. وعقب 2016يف أأبريل  للتنفيذ

نتاج يف الهند عرب توف ر  ولايتتنفيذ هذا املشوع يف ست القدرات يف الهند. وتعزتم الويبو  التدريب واملساعدة التقنية يف اإ
 ب املسموعة.الكتب بلغة بريل والكت

هو  أأفريقيامنتدى و ، 2015يف منتدى أأفريقيا يف أأوغندا يف أأكتوبر  اتتقدمي مقرتةات املشوعل دعوة ووجه الاحتاد   .10
وأأعربت منظامت لك أأربع س نوات. املنتدى ينعقد و ملناصي حقوق املكفوفني والقادة اخملصص املؤمتر الأول يف أأفريقيا 

كيفية تقدمي  يشحالاحتاد لبناء القدرات وتلقت دليل الاحتاد لبناء القدرات اذلي بأأنشطة بادا أأفريقيا عن اهامتهما  16 من
ىل الويبو لإقامة مشوع لبناء القدرات. وجاري العمل ةاليا  مقرتح مشوع مس تدام وفعال لبناء القدرات يف أأفريقيا  عدادلإ اإ

 أ س يا. يف جنوب رشق الأربعة التجريبية لمشوعاتل عقب المنو ج الناحج 

قامة مشوع لبناء القدرات يف أأمرياك الالتينية  .11 ورشة معل تنظمي ل مع شعبة قانون حق املؤلف ق الاحتاد نسةر وبغية اإ
ىل  21وانعقدت الورشة يف بامن من  عايق البرصملعاهدة مراش  ملتنفيذا اإقلميية  ن عندوة  . ومضت الورشة2016يونيو  23اإ

نتاج الكتب امليرسة وعروض عن خدمة الكتب  لتبادل  ممكنةبوصفها منصة تقنية الكتب امليرسة حتاد التابعة لتقنيات اإ
ن عن املنظامت الوطنية مبا يف  كل ممثلودوةل عضو  19عرب احلدود يف املنطقة. وحرض مشاركون من الكتب امليرسة 

والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ( ULAC)أأمرياك الالتينية للمكفوفني  واملاكتب الوطنية حلق املؤلف ومجعية للمكفوفني
وعىل . (IPAللنارشين ) ادلولية وامجلعية (IFRRO( والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق النسخ )IFLAومعاهدها )
 التقنية يف أأمرياك الالتينية.املساعدة و  يف جمال التدريبقامة مشوعات لإ املهمة الفرص عن الاحتاد  يبحثهذا النحو، 

 النش امليرسةر 

نتاج الاحتاد  شجعي  .12 النارشين للمصنفات "امليرسة من الأساس" ويه كتب يف متناول املبرصين والعاجزين عن عىل اإ
 عنومتطلعة  رفيعة املس توى اذلي حيتوي عىل مثانية مبادئ ميثاق الاحتاد للنش امليرسةر  الاحتاد ويدمع. من الأساس القراءة

الاحتاد ادلولية للمتزي جائزة هذا العام  نظمكام أأنه ي لتوقيع عليه، ااإىل ن يدعو الاحتاد النارشيو النش الرمقي يف الأنساق امليرسة 
 ( وفريق تطوير دي يك بريلElsevierالس يف ر )لك من  2016يف . وفاي ابجلائزة من جديد يف النش امليرس  

(DK Braille Development Team ) بنغوين راندوم هاوسهو جزء من دار و (Penguin Random House )
لمت اجلوائز يف معرض كتاب لندن يف وس  ال. نيب( يف ADRAD) االعمل حول حقوق املعاقني وتطويرهمنظمة و 

جنايات  بقيادة اس تثنائية متزيتتقديرا لهذه املنظامت اليت  2016 أأبريل ىل معايق البرص نفا  حتقيق  حنولميض لوحققت اإ اإ
 الكتب الإلكرتونية التجارية أأو املنشورات الرمقية الأخرى.

ل امليرس النشعن  القامئةملوارد الإلكرتونية ا نيس تمكالش دليالن ون    .13 د وأأعَ كرتوين لالحتاد. وهام متاةان عىل املوقع الإ
حتتوي . و 2016يف أأبريل ُأطلقت اليت   اتيي النشملؤلفني صاحل النفا  لل اخلطوط الإرشادية الاحتاد ومنتدي املؤلف ادلويل 
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ىل منشورات املنشورات الرمقية  حتويلكيفية  حولعىل تعلاميت واحضة اخلطوط الإرشادية  هذه شمل قامئة ت ميرسة، كام اإ
الانطالق  ةدع  الشائعة اليت تعوق جتربة القراء من معايق البرص. أأما النش امليرس وتشح كيفية جتنب أأخطاء مرجعية مفيدة 

د متبمتويل من حكومة أأسرتاليا ف  2016واحتاد ديزي يف الكتب امليرسة احتاد  اليت أأطلقهانش امليرس يف البادان النامية لل 
أأحصاب املصلحة الرئيس يني مثل امجلعيات غ ر احلكومية اليت متثل معايق البرص أأو ختدهمم والإدارات التعلميية والنارشين يف 

وتركز عدة البادان النامية وأأقل البادان منوا مبعلومات عن كيفية يايدة عدد الكتب يف أأنساق ميرسة عىل املس توى الوطين. 
نتاج املصنفات و للجميع"  كتبال رتاتيجية وطنية "عىل كيفية وضع اسالانطالق  خمتلف التكنولوجيات والإجراءات الاليمة لإ

 يف أأنساق ميرسة.

 حشد الأموال

التوقعات، يعزتم املكتب ادلويل  لالهامتم بأأنشطة الاحتاد واس تجابة لتكلبلغ العمل يف الاحتاد عامه الثاين. ونظرا  .14
خب رة شكة ب  الاس تعانةغ ر املزيانية العادية للويبو. وينوي املكتب أأخرى مصادر من  تمضاعفة هجوده للحصول عىل متويال

الشاكت املقدمة للربامج أأو  وأأ املؤسسات اخل رية مثل  اخلاصمن القطاع  التربعاتحشد الأموال للمساعدة يف طلب يف 
ورد يف  بناء القدرات احملددة. وكام الأنشطة العامة يف الاحتاد ومشوعاتصاحل التربعات الفردية/المتويل امجلاعي ل

ىل ادلول الأعضاء  2015 تقرير عىل حنو العمل س يواصل املكتب ادلويل ( A/55/INF/9)بشأأن احتاد الكتب امليرسة اإ
نشاء  تشملموال وتنفيذها، وقد الأ لوضع اسرتاتيجية شامةل حلشد  ي وشفافتدرجيةذر و  رحبية غ ر  هيئاتل  حممتلأأيضا اإ
قامة جذب التربعات (، بغية الهيئاتفهيا تكل  تقامنظمة املنطبقة يف البادان اليت قد ت معها )حسب القوانني والأ الشااك واإ

 الإعفاء الرضييب.املس تفيدة من 

 ]اهاية الوثيقة[


