
A 

 
MVT/A/4/INF/1 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یولیو  30 التارخي:

 األشخاص لفائدة املنشورة املصنفات إىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدة

 املطبوعات قراءة يف أخرى إعاقات ذوي أو البصر معاقي أو املكفوفني

 اجلمعية

 )الرابعة العادية الدورة( الرابعة الدورة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

رة
ّ
 تقرير عن احتاد الكتب امليس

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة

يف ٕاطار مجعیات ا�ول أ�عضاء يف  أ��د ا�ي ،امليّرسةاحتاد الكتب التقر�ر الس�نوي الرابع عن  �شلك هذه الوثیقة .1
 املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو).

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة اعمتدت ا�ول أ�عضاء يف الویبو ، 2013یونیو  27ويف  .2
رس�ن  بدأٔ عاهدة مراكش")، و "مٔأو معايق البرص ٔأو ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات ( لفائدة أ�ش�اص املكفوفني

ٕاىل اختاذ مبادرات معلیة تدعو ا�ة احلٔ�ن و. ٕا�هيا ٔأو انضام�ا دو� عضو �لهيا 20 بعد تصدیق 2016سبمترب  30يف  املعاهدة
ٕا�دى املبادرات  ، ا�ي یعدة (�حتاد)احتاد الكتب امليرسّ �شئ أ� لتحقيق أ�هداف املنصوص �لهيا يف معاهدة مراكش، 

 ة لتنفيذ معاهدة مراكش �ىل املس�توى التشغیيل.العاملی
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ٔأمام ا�ول أ�عضاء يف  2014یونیو  30 يف أ�طلققد اكن ���رى اخلامسة لتأٔسيسه، ف هذا العام �حتاد احتفلو  .3
اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة؛ وهو حتالف بني القطا�ني العام واخلاص تقوده الویبو و�شمل املنظامت 

 اجلامعة التالیة:
 ؛(Daisy) احتاد د�زي −
 ؛املنتدى ا�ويل للمؤلفنيو  −
 ؛ا�لس ا�ويل لتعلمي أ�ش�اص معايق البرصو  −
 �حتاد ا�ويل مجلعیات املكتبات ومؤسساهتا؛و −
 ؛لمنظامت املعنیة حبقوق �س�تنساخ�حتاد ا�ويل ل و −
 رابطة النارش�ن ا�ولیة؛و  −
 اخلريیة؛ (sightsavers) مؤسسة سایت س�یفرزو  −
 �حتاد العاملي للمكفوفني.و −

لویبو ن موظفي ام وا�د من موظف �الیاً وتتأٔلف  سو�رسا،، الویبو الرئييس يف جنیف تقع ٔأمانة �حتاد يف مقرو  .4
 عن متعاقد�ن من ٔأفراد ورشاكت. فضالً  وثالثة زمالء بدوام اكمل

 أٔ�شطة احتاد الكتب امليّرسة

 كتب امليّرسةلكتب العاملیة التابعة الحتاد ال �دمة ا

 ةميّرس أٔ�ساق بٕالكرتوين �املي للكتب  اكتلوجيه ة ("اخلدمة")، �دمة الكتب العاملیة التابعة الحتاد الكتب امليّرس  .5
 ة وطلهبإ�ماكنّیة البحث عن الكتب امليّرس  ،(ج) 2كام تعرفها معاهدة مراكش يف املادة ، املشاركة الهیئات املعمتدة �زودو 

 .وتبادلها �رب احلدود

 �رب احلدود يف احلالتني التالیتني: امليّرسةتبادل الكتب  وجيوز .6

�ن املشاركتان اللتان تتبادالن الكتب يف ب�ان انضمت ٕاىل معاهدة مراكش ونفذت ٔأن تقع الهیئتان املعمتد -
 ويف هذه احلا�، جيوز هلام تبادل الكتب من �الل اخلدمة دون ٕاذن من صاحب حق املؤلف؛ ٔأحاك�ا.

 ینفذ ٔأحاكم ال اللتني تتبادالن الكتب ٔأو لكتاهام تقع يف ب� املشاركتني ٔأما ٕاذا اكنت ٕا�دى الهیئتني املعمتدتني -
ال حيق هلام تبادل الكتب من �الل اخلدمة ٕاال بعد حصول ٔأمانة �حتاد �ىل معاهدة مراكش، ففي هذه احلا�، 

 ف.ٕاذن من صاحب حق املؤل

 اخلامس بعض إالجنازات الهامة: ا�الل �ا� اخلدمة توحقق .7

يف كتالوج �حتاد، وهو ما �شلك ز�دة مقارنة �لس�نة الفارطة  عنوا�ً  510,000أ�دمج حىت ا�ٓن ما �زید عن  -
أ�رجنتني  يف. وتُعزى هذه الز�دة ٕاىل دمج كتالو�ات من هیئات معمتدة عنوا�ً 365,600 ٕاذ اكن الكتالوج یضم 

واي وبلجیاك وكندا وفر�سا ؤأملانیا والهند وٕارسائیل ومجهوریة �ور� ورسي الناك وسو�رسا و�یلند ؤأوروغ
 وفيیت �م؛
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البالغ يف اخلدمة (انظر قامئة الهیئات املعمتدة املشاركة  للمشاركةهیئة معمتدة اتفاقًا مع الویبو  58ووقّع ما مجمو�ه  -
هیئة يف الب�ان النامية ٔأو ٔأقل الب�ان منوًا.  21يف املرفق أ�ول)، ومن بني الهیئات املعمتدة تقع  هیئة 58�ددها 

 ؛ٕاىل اخلدمة ٔأن تنضم الهیئات املعمتدة اليت ُحيمتلمن  50مناقشات مع  اً جتري أ�مانة �الیو 

زاد �دد العناو�ن املتا�ة للتبادل �رب احلدود مبوجب ٔأحاكم معاهدة مراكش ز�دة �برية �الل العام املايض، و  -
ف. وتُعزى دون احلا�ة ٕاىل ٕاذن من صاحب حق املؤل للتبادلمتا�ًا  عنوا�ً  393,000وقد ٔأصبح ما �زید عن 

 هذه الز�دة يف املقام أ�ول ٕاىل تنفيذ ٔأحاكم معاهدة مراكش يف �حتاد أ�ورويب.

أ�عامل الت�اریة، ومن ٕاىل أ�عامل الت�اریة (من خبدمة الكتب العاملیة لالحتاد تطبیق املس�هت� اخلاص  طلقأ� و  .8
ُ قد و . 2019س�هت�) يف الربع أ�ول من �ام امل ٕاىل  أ�عامل الت�اریة وجودة امل�ىل الهیئات املعمتدة هذا تطبیق املس�هت�  رش�
، مما ميكن البحث فيهال و للعامة اً فتو�تطبیق املس�هت� ليس م و . انضمت ٕاىل معاهدة مراكش ونفذت ٔأحاك�ا يف الب�ان اليت

ة ٕا�شاء یالب�ان املؤه� مسؤول  الهیئات املعمتدة يفتتوىل و . ٕاىل التطبیق خولا��سجیل الهیئات املعمتدة  لر�اة ٔأنه یلزم یعين
من �الل تطبیق  امليّرسةمبارشًة وطلب الكتب  �حتادمن البحث يف كتالوج  ر�اهتا حسا�ت �متكني املس�تفيد�ن

يف ت�  القامئاملس�تفيد�ن من �الل نظام التوزیع أ�ش�اص تسلمي امللفات الرمقیة ٕاىل الهیئات املعمتدة ب  لفتتكو املس�هت�. 
 .الهیئات

�دمات  تقدمي ادعوة للرشاكت ٔأو املنظامت اليت ميكهن ،2018�ام يف  ،الویبو و�تكام ورد يف تقر�ر العام املايض، و  .9
مقاول. و�بدیل ��، ٔأ�شأٔت الویبو �ر�مج زما� عن حتدید عملیة هذه ال مل �سفر و. �حتاد، ٕالبداء �ه�م ة ٕاىل ٔأمانةیمكتب 

 .یضطلع هبا �حتاد اخلدمة، فضًال عن ٔأ�شطة ٔأخرىللمسا�دة يف �بع لالحتاد 

 الكتب امليّرسةخلدمة الكتب العاملیة التابعة الحتاد  املس�تقبلیةأ��شطة 

نتوقع ز�دة �برية يف التبادالت �رب احلدود. فٕاننا ، اً ٔأكرث انتشار ٔأصبحت  ذیة ملعاهدة مراكشالترشیعات التنفي ٔ�ن نظراً  .10
املطلوبة من �الل اخلدمة.  الكتب�ل تلقايئ لتسهیل معلیة حتمیل امللفات الرمقیة ٔأو  داث�س�ت� �حتاد تقوم ٔأمانةو 
، تعمتد اخلدمة �ىل مبجرد طلب العنوانو مقیة الفعلیة. وليس امللفات الر �حتاد يف كتالوج فقط  الكتب عناو�ن تُدرج، اً �الیو 

ستسمح للهیئات معلیة التحمیل ؤأمتتة لف الرمقي املطلوب. لتحمیل امل امللكفة �ٕالنتاجالهیئات املعمتدة تد�ل �رشي من 
املس�تفيدون من  سيشهد، ويف املقابلدون تد�ل �رشي مس�متر. خلدمة �شغیل ا یتيح، مما للوقت واملواردبتوفري املعمتدة 

ر�يل لتنفيذ �ل التحمیل هنج م ومن ا�طط وضعامللفات الرمقیة. لمي �سٔأوقات  حتسينات يفة املشاركالهیئات املعمتدة مجیع 
 �لبنية التحتیة التقنیة الالزمة.املزّودة من الهیئات املعمتدة عدد حمدود ب اً ، بدءالتلقايئ

عن ، للسامح �لبحث امليّرسةالكتب  كتالو�ات�ٕالضافة ٕاىل ذ�، هتمت الویبو ورشاكؤها ٕ��شاء ش�بكة واسعة من و .11
�ىل مثل هذه القدرة و ٔأوسع مجمو�ة ممكنة من اللغات. يف  هاوتبادل  هاواكتشاف بأٔ�ساق ميّرسة  الكتب نكن ممم ٔأكرب �دد

الهیئات )، ستسا�د API، واليت ٔأصبحت ممكنة من �الل وا�ة �ر�مج التطبیق (كتالو�اتش�بكة  املركز يفلبحث ا
عن  فهيا  �لهيم البحثتقلیل �دد املنصات اليت یتعني من �الل، ذوي إال�اقة يف قراءة املطبو�اتص وأ�ش�ا املعمتدة

 .الكتب امليّرسة
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 بناء القدرات

م �حتاد  .12 التعلمي  ووزارات املعمتدةة ٕاىل الهیئات ومسا�دة تقنیة �شأٔن ٔأ�دث معلیات ٕانتاج الكتب امليّرس  التدریبیقد�
 EPUB3�ٔ��ساق امليّرسة التالیة: وفّر التدریبات واملسا�دة التقنیة تقل منوا. وت ا�ٔ الب�ان و يف الب�ان النامية  ودور النرش

�حتاد ا�متویل الالزم ٕالنتاج مواد تعلميیة  ویوفر) و�رایل (�لنسختني إاللكرتونیة والورقية املنقوشة). DAISYود�زي (
قراءة املطبو�ات، يك �متكن  ذي إال�اقة يف�للغات الوطنیة ليس�ت�د�ا طالب املرا�ل �بتدائیة والثانویة واجلامعیة 
ات �الیًا يف الب�ان االثين وجتري ٔأ�شطة بناء القدر  املتدّربون من اس�ت�دام التقنیات اليت یتعلموهنا ٔأثناء التدریب �ىل الفور.

و و�ولومبیا وٕاندونيس�یا ومنغولیا ونی�ري� وتو�س وإالمارات العربیة وبنغالد�ش وبو�سوا� وبور�ینا فاسالتالیة: أ�رجنتني  عرش
 اي وفيیت �م.املت�دة ؤأوروغو 

 ومّولت الصنادیق �ست�نیة املشاریع التالیة: .13

 صندوق ٔأسرتالیا �ست�ين: بنغالد�ش وٕاندونيس�یا ومنغولیا وفيت �م؛ -

 نی�ري�؛صندوق مجهوریة �ور� �ست�ين: أ�رجنتني وبو�سوا� و  -

 صندوق إالمارات العربیة املت�دة �ست�ين: تو�س. -

 يب �لصنادیق �ست�نیة للمسامهة يف مشاریع بناء القدرات اليت یضطلع هبا �حتاد.وتواصل الویبو الرتح 

يف غضون مخس س�نوات  اً ميّرس  اً تعلميی كتا�ً  8529 وأ�نتج، ب�اً  17يف القدرات الوطنیة الالزمة  �كّونت، حىت ا�ٓنو  .14
 .ع �حتادمشاری يف ٕاطار

 أ��شطة املس�تقبلیة لبناء القدرات

مع رشاكء يف  مشاریع �دیدة �شاءوإ احلالیة شاریع يف امل توسع ال یعزتم �حتاد امليض يف كام ورد يف التقار�ر السابقة،  .15
یعمتد و ة. ٕانتاج الكتب امليّرس  تقنیات، هبدف توفري التدریب واملسا�دة التقنیة �شأٔن ٔأ�دث منواً الب�ان ٔأقل ان النامية و الب�
حملیني ٔأقو�ء ميكهنم تنفيذ مشاریع �حتاد �ىل املس�توى  ومسامهة نرصاء ،ا�متویل من املاحنني �ىل اس�مترار الهدفهذا  بلوغ

 احمليل.

 النرش امليّرس 

لك من " يف ٔأ�ساق ميّرسة، ٔأي الكتب اليت �كون من البدایة يف متناول ٔأصالً  املعّدة�شجع �حتاد ٕانتاج املصنفات " .16
 �ىل و�ه اخلصوص، �شجع �حتاد مجیع النارش�ن �ىل:و . قراءة املطبو�اتاملبرص�ن وأ�ش�اص ذوي إال�اقة يف 

 ؛ٕالنتاج املنشورات الرمقیة EPUB3اس�ت�دام مزيات الوصول امليرس ملعیار  −
ئة و�ريمه يف ٕاىل �ئعي التجز  قدميف املعلومات اليت تُ  ،مف ملزيات الوصول امليرس ملنت�اهتٕادراج وصو  −

 سلس� تورید الكتب.
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، ا�ي یتضمن ميثاق �حتاد للنرش امليّرس النارش�ن يف مجیع ٔأحناء العامل ٕاىل توقيع  لنارش�ن ومجعیاتمجیع اویُدعى  .17
یة ز�دة املاض االثين عرش شهدت أ�شهر ميّرسة. و ق ا�سأٔ النرش الرمقي يف  ف� یتعلقمثانیة مبادئ طمو�ة رفيعة املس�توى 

 .عضوًا موقعاً  96یضم  ٔأصبح �برية يف عضویة املیثاق، ا�ي

رشكة  2019جبا�زة النارش�ن لعام  ت، وفاز ا�ولیة للمتزي يف النرش امليّرس  �ا�زة �حتادومرة ٔأخرى، نظم �حتاد  .18
�ز يف معرض اجلواوُسلمت من �ینيا.  eKitabu، من الزبازیل، وفاز جبا�زة املبادرة موقع Editorial 5ٕایدیتورییل فایف 

ٕاجنازات �رزة يف من  حققته قيادة ممتزية وما منهذه املنظامت �متتع به  امل ، تقد�راً 2019مارس يف  ا�ي أ�قمي لندن للكتاب
ووردت �رش�ی�ات للجوا�ز . يف قراءات املطبو�ات لفائدة أ�ش�اص ذوي إال�اقة الرمقیة املنشوراتٕاىل  النفاذٕاماكنیة  تعز�ز
 .البعد ا�ويل الفعيل لهذه اجلا�زةب�ًا، من بيهنا س�بعة من الب�ان النامية، مما یعزز  13من 

تاج الكتب يف ، ٔأ�شأٔ �حتاد فریق معل ملناقشة توحيد ٔأ�شطة التدریب يف جمال ٕان العام املايضوكام ورد يف تقر�ر  .19
النارش�ن والهیئات املعمتدة. واتُفق �ىل  تدریيب�ر�مج لنارش�ن. ؤأ�ّد الفریق مرشوع مع مدربیه اخلرباء وممثيل ا ةق ميّرس ا�سأٔ 

 منتدى �ري رمسي للمناقشات لك ثالثة ٔأشهر حول املوضو�ات املتعلقة �لنرش املتاح.یُعقد حبیث متدید والیة الفریق 

 امليّرس أ��شطة املس�تقبلیة للنرش 

وز�دة �دد  للنرش امليّرس  �شأٔن ملیثاق �حتادلنارش�ن ا�ولیني، الرتوجي س�یواصل �حتاد، �لتعاون مع رابطة ا .20
 التصاالت ف� یتعلق �ملیثاق، ٔأحصاب احلقوق الرشاكء يف �حتاد.العاملیة لسرتاتیجیة �ویقود املوقعني �لیه. 

]املرفقانیيل ذ� [
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أ�ولاملرفق   

 :قامئة الهیئات املعمتدة اليت انضمت ٕاىل �دمة الكتب العاملیة التابعة الحتاد الكتب امليّرسة - أ�ول املرفق
 .2018 منذ یونیو ٕاىل اخلدمة اجلدیدة اليت انضمتقبل الهیئات املعمتدة  وضعت �المة النجمة (*)

  Tiflonexosأ�رجنتني:  .1
 Visabilityمؤسسة سرتالیا: أٔ  .2
 Vision Australiaالیا: مؤسسة ٔأسرت  .3
 للمكفوفني ومعايق البرص Hoerbuechereiمجعیة ا�منسا: * .4
 بنغالد�ش: مجعیة الطاقات الش�بابیة يف العمل �ج�عي .5
 لفائدة املكفوفني (املؤسسة الوطنیة للمكفوفني سابقًا) EQLA: مجعیة بلجیاك* .6
 )Luisterpunt bibliotheek: املكتبة الفلمنكية للكتب الصوتیة و�رایل (بلجیاك .7
 للمكفوفني Dorina Nowillالربازیل: مؤسسة  .8
 البرص ومعايقاملكفوفني  �معو: �حتاد الوطين مجلعیة د�س بور�ینا فاسو اسبور�ینا ف .9

 2009التعاونیة  BC: مكتبات كندا* .10
 الوطنیة مكتبة ودار حمفوظات �یبيك :كندا .11
 كندا: املعهد الوطين الكندي للمكفوفني .12
 (CELA)*كندا: مركز النفاذ العادل ٕاىل املكتبات  .13
 Bibliociegos*ش�یيل: مكتبة املكفوفني  .14
 (INCI) للمكفوفني�ولومبیا: املعهد الوطين  .15
 )Notaمنر�یة لٔ�ش�اص العاجز�ن عن قراءة املطبو�ات (ارك: املكتبة الوطنیة ا�مناا� .16
 إالسكندریة*مرص: مكتبة  .17
 س�یلیامجعیة فنلندا:  .18
 Valentin Haüyفر�سا: مجعیة  .19
 BrailleNetفر�سا: مجعیة * .20
 جتّمع املفكر�ن املكفوفني ٔأو املصابني �لغمش*فر�سا:  .21
 )DZBٔأملانیا: املكتبة املركزیة أ�ملانیة للمكفوفني ( .22
 )HBS( أٓ�سلندا للكتب احملكيّةأٓ�سلندا: مكتبة  .23
 لهندل الهند: منتدى د�زي  .24
 �رلنداأٔ  �رلندا: ا�لس الوطين ملكفويفأٔ  .25
 والعاجز�ن عن قراءة املطبو�اتٕارسائیل: املكتبة املركزیة للمكفوفني  .26
 (NDL)*الیا�ن: مكتبة الربملان الیا�ين الوطنیة  .27
 (NAIIV)لفائدة أ�ش�اص معايق البرص ؤسسات اخلدمات إال�المية *الیا�ن: الرابطة الوطنیة مل .28
 ملعايق البرص St.Nicholas Homeمؤسسة مالزي�: * .29
 Discapacitados Visualeslالهیئة املكس�یكية ملعايق البرص املكس�یك:  .30
 منغولیا: مكتبة �رایل الرمقیة للمكفوفني، مكتبة مرتوبولیتان يف ٔأوالن �تور .31
 نيبال: منظمة العمل من ٔأ�ل حقوق املعاقني والتمنیة .32
 هولندا: �دمة املكتبة للقراءة املالمئة .33
 (Dedicon) هولندا: دید�كون* .34
 لندا: مؤسسة املكفوفنينیوزی  .35
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 الرنوجي: املكتبة الرنوجيیة لكتب احملادثة وطریقة �ریل .36
 بولندا: املكتبة املركزیة للعمل والضامن �ج�عي .37
 یةالربتغال: املكتبة الوطنیة الربتغال  .38
 *قطر: املكتبة الوطنیة القطریة .39
 �وي إال�اقاتمجهوریة �ور�: املكتبة الوطنیة  .40
 املكتبة احلكومية الروس�یة للمكفوفني*�حتاد الرويس:  .41
 *�حتاد الرويس: مكتبة سان بطرسربغ للمكفوفني ومعايق البرص .42
 *سريالیون: املركز التعلميي لفائدة املكفوفني ومعايق البرص .43
 جنوب ٔأفریقيا: مكتبة جنوب ٔأفریقيا للمكفوفني .44
 الناك رسي الناك: مؤسسة د�زي .45
 )MTM( امليرسة�الم السوید: الواك� السویدیة لوسائط االٕ  .46
 مجعیة �دمة املكفوفني ومعايق البرصسو�رسا:  .47
  املكتبة الرومندیة للكتب الصوتیةسو�رسا:  .48
 تاو�طبمل ا والعاجز�ن عن قراءةبرص ال سو�رسا: املكتبة السو�رسیة للمكفوفني ومعايق  .49
 *�یلند: املكتبة الوطنیة للمكفوفني والعاجز�ن عن قراءة املطبو�ات، امجلعیة التایلندیة للمكفوفني .50
 *تو�س: املكتبة الوطنیة .51
 *ٔأوغندا: امجلعیة الوطنیة أ�وغندیة للمكفوفني .52
 Seeing Ear اململكة املت�دة: مؤسسة .53
 (CSL) مكتبة والیة اكلیفورنیا*الوال�ت املت�دة أ�مر�كية:  .54
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية: �دمة املكتبة الوطنیة للمكفوفني واملعوقني جسد� .55
 (APH) دار الطبا�ة أ�مر�كية للمكفوفني*الوال�ت املت�دة أ�مر�كية:  .56
 مؤسسة �رایل أ�وروغوایةٔأوروغواي:  .57
 ملكفوفنياماي للتكنولوجيا املهنیة ومسا�دة  ساو *فيیت �م: مركز .58
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 2019 -2018احتاد الكتب امليرسة  تٕاحصاءا

 
 2018يف مایو  2014يف ینا�ر  التابعة الحتاد الكتب امليّرسةمؤرشات �دمة الكتب العاملیة 

د ا�دمجیع ا�ٔ (
 )ة�رامكی

 2019يف مایو 
مجیع أ��داد (

 )ة�رامكی

الز�دة 
 الس�نویة

 اليت وقّعت اتفاقًا مع الویبو للمشاركة يف�دد الهیئات املعمتدة 
 ةحتاد الكتب امليّرس �

11 37 58 

 

57% 

 %39 510,000 365,600 224,500 احتاد الكتب امليّرسة�دد الكتب يف كتالوج 

�دد الكتب املتا�ة للتبادل �رب احلدود دون ٕاذن من صاحب 
 حق املؤلف (املوجودة يف كتالو�ات �حتاد)

 %998 393,000 35,800 ال ینطبق

 %65 19,800 12,000 200 �دد الكتب اليت نز�هتا الهیئات املعمتدة املشاركة

حق املؤلف  صاحبمن  ٕاذن�لها �ٔ لب اليت طُ  الكتب�دد 
 �رب احلدود هاتبادل  يك یتس�ىن

1270 25,500 29,200 15% 

أ�ش�اص من ذوي  اليت حصل �لهيا الكتب املعارة�دد 
 املعمتدة الهیئات من �الل ،قراءة املطبو�اتيف  إال�اقة

 املشاركة

16,000 

(يف د�سمرب 
2014( 

 ٕا�ارة 205,000

فربا�ر  28(يف 
2018( 

 ٕا�ارة 264,600

فربا�ر  28 (يف
2019( 

29% 

�دد الكتب التعلميیة امليّرسة اليت صدرت بلغات وطنیة من 
 �الل التدریب واملسا�دة التقنیة اليت قد�ا �حتاد

 4490 ال ینطبق

 (كتب تعلميیة)

8529 90% 

 %500 96 16 ال ینطبق �ىل ميثاق �حتاد للنرش امليّرس  –�دد املوقعني 

 

 الوثیقة]و  املرفق الثاين [هنایة
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