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

 اجلمعية

 (الثالثة العادية الدورة) الثالثة الدورة
 2018أكتوبر  2سبمترب إىل  24جنيف، من 

 التقرير
متدته امجلعية  اذلي اع

 "2"11و 6و 5و 4و 2و 1(: A/58/1 من جدول األعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا تناولت امجلعية البنود التالية .1

 .30و 29و 26و 12و

 (.A/58/11 ، يف التقرير العام )الوثيقة26وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 26ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 عية.امجل رئيس  ،(تونس) الس يد محمد السلميوترأس الاجامتع  .4
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 من جدول األعامل املوّحد 26لبند ا

 معاهدة مراكش

 ..MVT/A/3/INF/1 Rev . وأشري إىل الوثيقة.MVT/A/3/1 Rev املناقشات إىل الوثيقةاستندت  .5

مت . وانض2016حزي النفاذ يف سبمترب  وذكرت األمانة بأن عدد األطراف املتعاقدة واصل ارتفاعه منذ دخول املعاهدة .6

إىل املعاهدة، واختذت العديد من ادلول األعضاء األخرى خطوات فعاةل لالنضامم إلهيا. واس تجابة لالهامتم  ادوةل عضو  41

ومشرتاك بني  اوأقالمييحداث إقلمييا فرعيا وإقلمييا  11طوال العام املايض  ة، نظمت األمانءالشديد اذلي أبدته ادلول األعضا

والعديد من أحصاب  الاحتاد العاملي للمكفوفني. وحتقق ذكل بتنس يق مع ملعاهدة مراكشتروجياً األقالمي يف مجيع أحناء املعمورة 

من معاهدة مراكش.  9عىل موقع الويبو وفقا للامدة  إىل معلومات امنفذأيضا  ةاملصلحة احملليني واإلقلمييني. وأنشأت األمان

م املنفذ من أجل تقدمي معلومات بشأن تنفيذ معاهدة مراكش وتشجي ع التقامس الطوعي للمعلومات بني ادلول األعضاء وُصم

 من أجل تيسري تبادل األعامل امليّّسة عرب احلدود.

وأشاد وفد بوتسواان ابلعدد املزتايد لألطراف املتعاقدة يف معاهدة مراكش. وأشار إىل أن املعاهدة مكنت من إقامة  .7

ة األساس ية. وأعرب الوفد عن شكره للويبو عىل دمعها عالقة تعاون سلسة مع النارشين من أجل إاتحة املواد التعلميي

املرشوع اذلي قدم التدريب ألربعني خشصا من بوتسواان عىل اس تخدام التكنولوجيات احلديثة من أجل حتويل املنشورات 

تزنيلها كتااب تعلمييا، مت  30، إىل حتويل 2018إىل منشورات يف أنساق ميّّسة. وأفىض املرشوع، اذلي اختمت يف أغسطس 

متنانه لدلمع من أهجزة قارئ كتب ديزي، وعرضها عىل التالميذ يف املدارس الابتدائية والثانوية. وأعرب الوفد عن ا185يف 

عن طريق الويبو يف مرشوع آخر لتحويل الكتب إىل أنساق ميّّسة لفائدة التالميذ يف  كورايمجهورية اذلي قدمته حكومة 

كتااب تعلمييا خاص  60رشوع مجعية املكفوفني وضعاف البرص البوتسوانية وهدفها هو حتويل املدارس العامة. ونفذت هذا امل 

بتالميذ التعلمي العام إىل منشورات يف أنساق ميّسة. وبينت هذه املشاريع أن إضفاء الطابع احمليل عىل املعاهدة وتنفيذها 

وبرهنت عىل أن إرساء نظام متوازن حلق املؤلف مفيد أوجد العديد من الس بل امللموسة للتصدي ملشالك احلياة اليومية 

 مجليع األطراف بطريقة متساوية.

وأعرب وفد كندا عن شكره للرئيس وانئبيه وأعضاء امجلعية. وأحاط الوفد علام ابذلكرى الس نوية دلخول معاهدة  .8

التارخي. وتصديق الاحتاد األورويب مراكش حزي النفاذ. والحظ تسجيل منو يف ش باكت التبادل عرب احلدودية منذ ذكل 

وبدلان أخرى عىل املعاهدة مس بقا، وتنفيذها الحقا، س يوسع نطاق ش باكت التبادل عرب  ةوالوالايت املتحدة األمريكي

منشور إلدراهجا  20 000قرابة  املعهد الوطين الكندي للمكفوفنياحلدودية ويتيح مجموعة من املواد يف أنساق ميّسة. ومنح 

( Centre for Equitable Library Accessواكن مركز النفاذ املنصف للمكتبات ) احتاد الكتب امليّسةس يف فهر 

عىل امتداد األعوام القليةل املاضية. واس متر  دمة الكتب العاملية الحتاد الكتب امليّّسةواحدا من أكرب املس تخدمني الثالثة خل

منشور يف الفهرس. ويف  361 000يف الارتفاع، بتسجيل ما يعادل  ةخدمة الكتب العامليعدد الكتب املتاحة من خالل 

منشور  20 000، انضمت إىل هذا املرشوع حمفوظات املكتبة الوطنية لكبيك وتقوم حاليا بإدراج ما يزيد عىل 2018 عام

ات معاهدة مراكش عىل موقع ميّّس إضايف ابللغة الفرنس ية يف خدمة الكتب العاملية. وأحاط الوفد علام بإاتحة منفذ إىل معلوم

، وجشع مجيع ادلول األعضاء يف معاهدة مراكش عىل الرد 2017يف عام  ةالويبو عىل اإلنرتنت والاس تبيان اذلي معمته األمان

عليه. وسلط الوفد الضوء عىل أنه ال توجد يف القانون الكندي أية قامئة حمددة للهيئات املعمتدة وأن تعريف مصطلح 
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حملية ألغراض الاس ترياد والتصدير، وكذكل الاس تثناء من أجل التحايل  تية" فضفاض يشمل اس تثناءاغري رب  "منظمة

. إعاقة يف قراءة املطبوعات، اذلي أتيح للك منظمة غري ربية ترصفت لصاحل أشخاص ذوي تدابري امحلاية التكنولوجيةعىل 

إنتاج وتوفري مواد بأنساق ميّسة عىل تقامس معلومات اتصالها وجشع الوفد املنظامت غري الربية داخل كندا اليت شاركت يف 

 مع الويبو وكذكل املعلومات اخلاصة بعدد الكتب امليّسة يف مجموعاهتا واللغات املشموةل.

بسب اإلحصاء الوطين.  معايق البرصماليني خشص يف بدله مه من األشخاص  4وأفاد وفد املكس يك أن حوايل  .9

املعهد  . ويعملمعايق البرصراز تقدم كبري يف سبيل تنفيذ املعاهدة، وال س امي آليات إدماج األشخاص وذكر الوفد بأنه مت إح

جنبا إىل جنب مع اجملمتع املدين عىل وضع آلية ميكن من خاللها تنفيذ خمتلف أحاكم معاهدة مراكش  الوطين حلق املؤلف

من القانون الوطين حلق املؤلف، اذلي أكدت احملمكة  148ة ابلاكمل. وأشار الوفد إىل التعديالت اليت أدخلت عىل املاد

العليا املكس يكية دس توريته. وذكر الوفد أن األعامل أتيحت يف أنساق ميّسة لألشخاص ذوي اإلعاقات ابجملان، مع رضورة 

يعانون من أي ذكر املصدر وغياب احلق يف تغيري احملتوى. وهبذه الطريقة، سعت املكس يك إىل ضامن أن األشخاص اذلين 

نوع من أنواع اإلعاقات مينعهم من الوصول إىل معل يف نسقه األصيل سينفذون إىل هذا األخري يف نسق ميّس هلم ومالمئ 

خملتلف أنواع اإلعاقات املوجودة يف املكس يك. وأبلغ الوفد بأن املكس يك بصدد اعامتد هيئات معمتدة ووضع إجراء للتنظمي 

تربهن اجلامعات وهيئات أخرى عىل أهنا تس تويف الرشوط املطبقة من أجل الاعرتاف بوضعها اذلايت، يتعني مبوجبه أن 

معرف بذكل آلية  كهيئات معمتدة. وعالوة عىل ذكل، س تنرش هذه الاشرتاطات حىت يتس ىن للك خشص الاطالع علهيا وت

 التنظمي اذلايت املس تخدمة لتحديد الهيئات املعمتدة يف املكس يك وتسجيلها.

وفد أسرتاليا ابلعدد املزتايد لطلبات التصديق والانضامم ملعاهدة مراكش. ونتيجة النضامم أسرتاليا ملعاهدة  ورحب .10

كتاب ميّس، وتوليد ما يزيد عىل  2 000، من اس ترياد حوايل Vision Australiaمراكش، متكنت املنظمة غري الربية، 

. أو معايق البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات املكفوفنيطلب استئجار للكتب لفائدة األشخاص  30 000

وجشع الوفد مجيع ادلول األعضاء عىل املصادقة عىل معاهدة مراكش وتنفيذها، ليك يمتكن األشخاص حول العامل من 

 الاس تفادة ابلاكمل من فوائدها، ال س امي من تبادل الكتب بنسق ميّس عرب احلدود.

إن معاهدة مراكش اكنت هممة للغاية. وإن الاحتاد الرويس اختذ اكفة اخلطوات الرضورية وقال وفد الاحتاد الرويس  .11

، اعمتد الاحتاد الرويس األحاكم القانونية الالزمة ليصبح 2018لضامن تطبيق املعاهدة عىل نطاق واسع يف أراضيه. ويف عام 

ن حيث أثرها الاجامتعي واإلنساين، وإمنا أيضا طرفا يف معاهدة مراكش. واكنت املعاهدة هممة غىل حد بعيد ليس فقط م

ابعتبارها حكام قانونيا يريم للمساعدة عىل التصدي ملشلكة الاقصاء، اليت معل الوفد جبد عىل حلها طوال العامني املاضيني. 

حلقوق وعكست املعاهدة بوضوح املروانت يف جمال امللكية الفكرية وتوصلت إىل حتقيق توازن جيد بني حقوق ماليك ا

 أو املصابني بإعاقة برصيةومجموعات حمددة من الساكن. ومبا أن لالحتاد الرويس إرث أديب زاخر، وأن وصول األشخاص 

إىل هذا اإلرث األديب يكتيس أمهية إذ ميكهنم من املشاركة مشاركة اكمةل يف احلياة الثقافية  يف قراءة املطبوعاتبإعاقة 

اةل األساس ية تمتثل يف تبادل األعامل يف نسق ميّس عرب احلدود، اكن الاحتاد الرويس والاجامتعية للبدل. ومبا أن املس

مس تعدا للتعاون بفعالية مع البدلان األخرى لفائدة مجيع أولئك احملتاجني ملساعدة من خالل الانضامم إىل معاهدة مراكش 

 بشأهنا.نرش املعارف و 

عاما.  30احدا من أهبر جناحات الويبو يف اترخيها اذلي يزيد عىل وذكر وفد الربازيل أن إبرام معاهدة مراكش اكن و  .12

وابعتبار الربازيل واحدة من أوىل اجلهات ادلامعة للمعاهدة، إىل جانب وفود اإلكوادور وابراغواي، أعرب الوفد عن شعوره 
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ابت املعاهدة لالحتياجات بفخر كبري جدا ابملشاركة يف املفاوضات اليت أفضت إىل اعامتد معاهدة مراكش بنجاح. واس تج

وبرهنت عىل أن اعامتد معاهدة متوازنة حترتم حامية األعامل احملمية بقوق املؤلف ابلاكمل  معايق البرصاحملددة لألشخاص 

ميكن أن متنح اس تثناءات وتقييدات ينتفع مهنا املس تفيدون املعنيون. وتعكس معليات التصديق الّسيعة حقيقة أن املعاهدة 

ياجات اجملمتع ادلويل. وس يضيف تصديق الاحتاد األورويب علهيا يف املس تقبل عددا كبريا من البدلان الناطقة ابلعديد تليب احت 

من اللغات اخملتلفة، مما س يتيح فرصا إضافية للتعاون ادلويل. وتواجه الويبو ودولها األعضاء حتدي ومسؤولية ضامن تنفيذ 

ن ادلول األعضاء عىل أهبة الاس تعداد لتقدمي املساعدة وفقا ألحاكم املعاهدة املعاهدة بسالسة. واقتىض األمر أن تكو

وتوصيات جدول أعامل التمنية. وحث الوفد ادلول األعضاء عىل توفري املوارد املالية واإلطار القانوين دلمع الهيئات املعمتدة يف 

ردا ملموسا للويبو عىل جماعة  احتاد الكتب امليّسة لألعامل بأنساق ميّسة. واكن اس تحداث معليات التبادل العابرة للحدود

الكتب، ومبادرة مثرية لإلجعاب لتيسري النفاذ إىل الكتب سامهت يف حتسني نوعية التعلمي. ويف الربازيل، معلت املبادرات 

من األعامل. ووزعت مبزيد  معايق البرصلزتويد األشخاص  دورينا نوفيلاليت أطلقهتا الويبو بتعاون مع برامج وطنية ومؤسسة 

مدرسة ومكتبة ومنظمة خمصصة لألشخاص معايق البرص يف  2 800املؤسسة كتبا معدة يف أنساق خاصة ابجملان ملا يفوق 

يف  2700كتاب خمتلف بلغة الربايل، و 1000الربازيل. وعىل امتداد عقود من الزمن، قامت املؤسسة بتكييف أكرث من 

(. واكن معهد بنجامني كونس تنت، مدعوما DAISYية ميّسة من قبيل ديزي )يف أنساق رق  900شلك كتب صوتية و

وحده،  2017 . ويف عاممعايق البرصبوزارة التعلمي الربازيلية، نشطا أيضا يف توفري كتب معدة يف أنساق خمصصة لألشخاص 

. وهذه املبادرات وغريها البرصمعايق نسخة من تكل األعامل إىل األشخاص  48 000معال وتوزيع  180قام املعهد بتكييف 

فسحت اجملال أمام التعاون ادلويل، ال س امي مع البدلان الناطقة ابللغة الربتغالية، مما قد يؤدي إىل تقدمي طلبات إضافية 

للتصديق عىل املعاهدة. ويف ضوء ذكل، اكنت مجعية معاهدة مراكش فرصة ابلنس بة للوفود لتقامس جتارهبا الوطنية وضامن أن 

حداث من األحداث اليت  11عاهدة تودل آاثر إجيابية عىل املس تفيدين. وتقدم الوفد ابلشكر لألمانة عىل املعلومات بشأن امل

نظمت منذ انعقاد امجلعية العامة السابقة للويبو وأشار إىل أنه سريحب بتلقي معلومات إضافية عن األحداث املذكورة يف 

 ة مراكش.الواثئق املعدة لدلورة الالحقة مجلعي

وأعرب وفد أوغندا عن سعادته لكونه البدل الثامن والثالثني اذلي يودع صاك للتصديق عىل معاهدة مراكش، اليت  .13

. وذكر الوفد أنه ابرش معلية تنفيذ املعاهدة وأن أوغندا برشاكة مع 2018يوليو  23دخلت حزي النفاذ يف أوغندا يف 

خطة إعالمية للتعريف ابملعاهدة. وكنتيجة لهذه اخلطط، وإىل جانب خطط  اليونيسكو بصدد وضع اسرتاتيجية تنفيذ تشمل

 .معايق البرصأخرى، أعرب الوفد عن رغبته يف إزاةل مجيع العراقيل القانونية اليت تقوض توفر املواد لألشخاص 

مرشوع لبناء  لوضع احتاد الكتب امليّسةوأعرب وفد اإلمارات العربية املتحدة عن رسوره بإعالن أنه يعمل حاليا مع  .14

بدله. واكن هدف هذا املرشوع هو تقدمي تدريب للنارشين يف املنطقة بشأن إنتاج كتب يف أنساق ميّسة. وأنتج  القدرات يف

ات أخرى يف قراءة أو ذوو إعاق معاقو البرصالنارشون كتبا خاصة ابألطفال ابللغة العربية ليس تخدهما الطلبة املكفوفون أو 

 .2014مت اإلمارات العربية املتحدة إىل معاهدة مراكش يف أكتوبر املطبوعات. وانض

ّ أمرياك الالتينية وبر الاكرييب وقال إابمس مجموعة بدلان حتدث وفد السلفادور و  .15 ق أمهية كبرية عىل معاهدة نه يعل

مهنا من  9لنفاذ، اكنت بدلا اليت يلزم أن تنضم أو تصدق عىل املعاهدة حىت تدخل هذه األخرية حزي ا 20مراكش. ومن بني 

منطقة أمرياك الالتينية. واختذ أعضاء آخرون من مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والبحر الاكرييب اخلطوات الرضورية للتصديق 

، تمتثل إحدى أمه الوظائف الرئيس ية للجمعية يف معاجلة املسائل 13أو الانضامم للمعاهدة. وعىل حنو ما تنص عليه املادة 
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تنجز الكثري  ةقة ابحملافظة عىل املعاهدة والرتوجي لها. وحس امب جاء يف التقرير، أعرب الوفد عن رسوره برؤية أن األماناملتعل

مفذ  12من األعامل من أجل الرتوجي للمعاهدة ودمع ادلول األعضاء من خالل تقدمي املساعدة القانونية. وطوال  شهرا املاضية، ن

عىل ما  ةنظم اثنني مهنا يف منطقة أمرياك الالتينية وبر الاكرييب. وتقدم الوفد ابلشكر لألماننشاطا للرتوجي للمعاهدة، و  11

 تبذهل من هجود.

عن امتنانه لألمانة عىل إعداد هذه الوثيقة. وتتوافق معاهدة مراكش مع رؤية الوفد املمتثةل  كورايمجهورية وأعرب وفد  .16

وق املرتبطة به إىل حتقيق توازن بني امحلاية والاس تخدام. وعرب الوفد عن يف أنه ينبغي أن يسعى نظام حق املؤلف واحلق

 وتدمعيف معاهدة مراكش  ا انضمت إىل املعاهدة. وقال الوفد إن امجلهورية الكورية طرفدوةل عضو  41سعادته لسامع أن 

احتاد  املمتاز اذلي حققاه يف مرشوع بفعالية تنفيذ املعاهدة. وأعرب عن تقديره للك من األمانة ووفد بوتسواان عىل اإلجناز

ة عن طريق صندوق شهرا املاضية، ويتطلع إىل امليض قدما يف تنفيذ املرشوع بتعاون مع الويبو  12عىل امتداد  الكتب امليّسر

ة . وطلب الوفد دمع ادلول األعضاء يف تنفيذ هذا املرشوع، وكذكل املشاركة النشطة دلول أعضاء إضافيكوراي الاستامئين

 لتصبح طرفا يف املعاهدة يف املس تقبل القريب.

مت إىل املعاهدة يف العام املايض وأكد أن جملس النواب تحدة األمريكية البدلان اليت انضوهنأ وفد الوالايت امل  .17

عاهدة ابإلجامع عىل ترشيع لتنفيذ معاهدة مراكش. وس متكن هذه اخلطوة الوالايت املتحدة من التصديق عىل امل األمرييك وافق

 يف املس تقبل القريب.

وأفاد وفد الياابن أن بدله وافق يف شهر أبريل عىل الانضامم إىل معاهدة مراكش، بسبب ارتفاع عدد األطراف  .18

. وشدد الوفد عىل أمهية املعاهدة 2018أكتوبر  1املتعاقدة يف املعاهدة ابطراد، وأن الياابن س تودع صاك لهذا الغرض يف 

أو املصابني بإعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات لألعامل املنشورة وأعرب  معايق البرصص املكفوفني أو ابلنس بة لنفاذ األشخا

عن أمهل يف أن تصبح املزيد من ادلول األعضاء طرفا يف معاهدة مراكش من أجل زايدة تيسري معل ش باكت التبادل عرب 

 احلدود مبوجب املعاهدة.

الضوء عىل رسعة وثرية منو معاهدة مراكش، اليت  (IFLA)ملكتبات ومعاهدها الاحتاد ادلويل مجلعيات اوسلط ممثل  .19

اكنت أرسع صك من صكوك الويبو حلقوق املؤلف يمتتع بإماكانت حقيقة من أجل حتقيق تغطية عاملية يدخل حزي النفاذ يف 

ة عىل عاما املاضية. وأن تصبح دوةل معينة طرفا يف املعاهدة يعد جزءا أساس يا يف توفري نفاذ منصف. وبرهنت املعاهد 40

فوائد تعدد األطراف وتصدت إلخفاقات السوق فامي مضنت الالزتام بقوق اإلنسان. ومن أجل إاتحة أقىص عدد ممكن من 

الفرص للمس تفيدين والهيئات املعمتدة تعني اس تتباع الانضامم إىل املعاهدة بترشيعات تنفيذية. وبناء عليه، دعا املمثل إىل 

مع ( من املعاهدة. وشدد املمثل عىل احلاجة لالستامثر وادل5)4( و4)4 تنيبناء عىل املاد فظات املسموح هباالتححتليل أثر 

واملكتبات بوجه خاص، اليت تتيح النفاذ  املعاهداليت ختدهمم، والحظ احلاجة إىل زايدة عدد  ابلنس بة للمس تفيدين واملعاهد

من أجل وضع دليل هيدف إىل بناء الثقة والفهم  ي للمكفوفنيالاحتاد العاملمع الاحتاد  للمس تفيدين. وأشار املمثل إىل أن معل

بني املكتبات. ورفض ادلليل الهنج القايض برضورة تسجيل الهيئات املعمتدة رمسيا، وأشار إىل أن هذا الرفض يتسق مع 

، من قبيل األساس"من  ة"امليّّس املعاهدة. وجشع املمثل خدمة الكتب العاملية، وغريها من اجلهود اليت تروج للمنشورات 

 عاملي. ، وأعرب عن رجائه يف أن توفر ادلول األعضاء تغطية قانونية عاملية لضامن حدوث أثرلنرش الشاملاملبادرة األسرتالية ل 

 (..MVT/A/3/1 Rev الوثيقة) "معاهدة مراكشأحاطت مجعية معاهدة مراكش علام مبضمون "وضع  .20
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. وأشاد ابلوعي العام احتاد الكتب امليّسةبشأن أنشطة  MVT/A/3/INF/1 Revوأشار املدير العام إىل الوثيقة  .21

طراف املعنية يف هو عبارة عن رشاكة بني القطاعني العام واخلاص جتمتع فهيا مجيع األ، اذلي احتاد الكتب امليّسةشأن ب 

وس بق وأن أشادت العديد من الوفود به، وخاصة وفود الربازيل  نتاج واس هتالك كتب يف أنساق ميّسة.إلسلسةل قمي 

وبوتسواان وكندا. وفّس املدير العام بأن سلسةل القمي تتألف من مؤلفني وانرشين وموزعني، من قبيل املكتبات وهيئات 

كندا، عىل سبيل معمتدة أخرى ومنظامت غري حكومية مبواصفات حمددة من قبيل الاحتاد ادلويل للمكفوفني، أو يف حاةل 

ديزي.  ، وخمتلف املنظامت التقنية املعنية اليت دلهيا تكنولوجيات نفاذ، من قبيل احتاداملعهد الوطين الكندي للمكفوفنياملثال، 

ةوميثل لك طرف يف سلسةل القمي يف  ميّسر ةال . ووصف الوظائف الثالث الكربىجملس احتاد الكتب امل ميّسر  حتاد الكتب امل

ب العاملية وأنشطة بناء القدرات وأنشطة تتصل بتشجيع النرش الشامل. وقال املدير العام، معلقا بإجياز عىل كخدمة الكت

خدمة الكتب العاملية، إهنا فهرس عىل اإلنرتنت يقدم معلومات وبياانت تتعلق بتوفر كتب يف أنساق ميّسة يف مجيع أحناء 

مة من ب كتاب وارد فيه. وسلط املدير العام الضوء عىل المنو يف اخلدالعامل، تتيح خيار إجراء بث يف الفهرس وخيار طل

هيئة معمتدة إىل اخلدمة، من بيهنا أربع هيئات معمتدة من أمرياك الالتينية، وارتفع  43مت حيث احلجم والاس تخدام. وانض

 نسخة 233 000يبلغ  ترامكيوع مجم ، مت تزنيل2018شهرا املاضية. وبلول سبمترب  12يف املائة يف  72جحم اخلدمة بنس بة 

يف مجيع أحناء العامل عن طريق هيئات  معايق البرصمن اخلدمة وأتيحت لألشخاص املكفوفني و نسخ الكتب ذات النسق من 

 يف املائة  ابملقارنة مع العام املايض. ومع انضامم الاحتاد األورويب للمعاهدة، سيتاح ما يزيد عىل 41معمتدة. وذكل بزايدة قدرها 

كتاب للتبادل عرب احلدود دون احلاجة ألي ترخيص الس تخدام احلقوق، بعبارات أخرى، الاس تفادة من اإلذن  270 000

بدلا من أجل توفري التدريب  12مبوجب املعاهدة. ومشلت أنشطة بناء القدرات مشاريع اكنت قيد التنفيذ أنشئت يف 

. وهذه البدلان يه األرجنتني والبنغالديش وبوتسواان وبوركينا مليّّسةواملساعدة التقنية بشأن أحدث معليات إنتاج الكتب ا

فاسو والهند وإندونيس يا واملكس يك ومنغوليا ونيبال ورسيالناك واألوروغواي وفيتنام. وأقر املدير العام ابملسامهة السخية يف 

س امي من أجل إنتاج مواد تعلميية ميّسة. وأنتج ما أنشطة بناء القدرات لالحتاد الكتب العاملية اليت قدمهتا حكومة أسرتاليا، ال 

كتاب تعلميي ميّس لفائدة الطلبة من مجيع املس توايت ابللغات الوطنية ويتصل ابلتعلمي أو الكتب التعلميية  5 000يزيد عىل 

جيع النارشين منذ إطالق مرشوع احتاد الكتب امليّسة. وابلنس بة للنرش الشامل، اكنت الفكرة يه تش  12يف هذه البدلان 

 من األساس". ومت الاعرتاف امليّسة عىل إدراج التيسري منذ البداية، مبعىن، اعامتد ما اكن يطلق عليه امس املامرسات "

جائزة الاحتاد ادلولية للمتزي يف من خالل دمع  صول عىل املنشورات الرقيةاحلجنازات يف تعزيز إماكنية واإلة يقيادابألدوار ال 

لك عام، بقرار من هيئة حملفني تتألف من خرباء دوليني متخصصني يف جمال التيسري. واكن الفائزون جبائزة عام  امليّسر النرش 

. واس تلمت الويبو عددا قياس يا من الرتش يحات للحصول منتدى ديزي للهندهام دار النرش هاشت ليفر الفرنس ية و  2018

ع قارات. وأعرب املدير العام عن تقديره للك من يشرتك مع احتاد الكتب بدلا من أرب 11، من 2018عىل اجلائزة يف عام 

 امليّسة ووصف ذكل عىل أنه رشاكة قمية تس تفيد من الهيلك والتسهيالت والرتاخيص اليت وضعهتا معاهدة مراكش.
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