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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  14التارخي: 

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

 اجلمعية
 (اخلامسة العادية الدورة) اخلامسة لدورةا

ىل  21جنيف، من   2020سبمترب  29اإ

رة
ّ
 تقرير عن احتاد الكتب امليس

عالمية وثيقة عداد اإ مانة من اإ  الأ

 مقدمة

ةاحتاد الكتب عن  السادسالتقرير الس نوي تشلك هذه الوثيقة  .1 طار مجعيات ادلول الأعضاء  ُأعد اذلي ،امليّسر يف اإ

 يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.

ىل املصنفات املنشورة اعمتدت ادلول الأعضاء يف الويبو ، 2013يونيو  27ويف  .2 معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

شخاص املكفوفني عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات )"معاهدة مراكش"(، و  لفائدة الأ رساين  بدأأ أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

ل أأو انضامهما دوةل عضو علهيا 20 بعد تصديق 2016سبمترب  30يف  املعاهدة ىل اختاذ مبادرات معلية تدعو اجة احللأن و. هيااإ اإ

حدى املبادرات  ، اذلي يعدة )الاحتاد(احتاد الكتب امليّسر ُأنشئ لتحقيق الأهداف املنصوص علهيا يف معاهدة مراكش،  اإ

 العاملية لتنفيذ معاهدة مراكش عىل املس توى التشغييل.
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املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ وهو حتالف بني  أأمام اللجنة ادلامئة 2014يونيو  30 يفالاحتاد  ُأطلقو  .3

 القطاعني العام واخلاص تقوده الويبو ويشمل املنظامت اجلامعة التالية:

 احتاد ديزي (Daisy)؛ 
  ؛املنتدى ادلويل للمؤلفنيو 
  اجمللس ادلويل لتعلمي الأشخاص معايق البرص؛و 
 الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا؛و 
 الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ؛و 
  رابطة النارشين ادلولية؛و 
  مؤسسة سايت س يفرزو (sightsavers) اخلريية؛ 
 الاحتاد العاملي للمكفوفني.و 

 سويّسا.، تقع أأمانة الاحتاد يف مقر الويبو الرئييس يف جنيفو 

ىل قد و  2020بُعد من منازهلم يف مارس ، بدأأ موظفو الويبو العمل عن 19-جاحئة كوفيدنظًرا لتفيش و  .4 عادوا تدرجييًا اإ

 أأغسطس. شهر مباين الويبو منذماكتهبم يف 

ة  أأنشطة احتاد الكتب امليّسر

ة  خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب امليّسر

لكرتوين عاملي للكتب  يه كتالوجة )"اخلدمة"(، خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب امليّسر  .5 ةأأنساق باإ  ميّسر

ماكنيرة  ،)ج( 2فها معاهدة مراكش يف املادة عرر كام تُ ، الهيئات املعمتدةابمس  واملعروفة مكتبات املكفوفني املشاركة وتزود ابإ

 .وتبادلها عرب احلدود ة وطلهباالبحث عن الكتب امليّسر 

اتحة 2020مبتغاها يف مارس وحققت اخلدمة  .6 للتبادل عرب احلدود مبوجب أأحاكم معاهدة  تابك  500،000 ابإ

ذن من  ىل طلب اإ الآن للتبادل بدون  كتاب 580،000أأكرث من ويتاح حق املؤلف.  صاحبمراكش، أأي دون احلاجة اإ

ىل   املعاهدة. أأحاكممبوجب دفع رسوم احلاجة اإ

ابملائة منذ  36وهو ما ميثل زايدة بنس بة هيئة معمتدة اتفاقًا مع الويبو للمشاركة يف اخلدمة  83ما مجموعه حاليا ووقرع  .7

ضافي هيئة 11 توقد أأبد)انظر املرفق الأول(.  2019سبمترب  ىل اخلدمة، مما  امن مجيع أأحناء العامل عن نيهت ةاإ يف الانضامم اإ

ىل  الهيئات املعمتدةعدد  سريفع اركة بتزنيل املزيد املش الهيئات املعمتدةقامت و الثاين(.  املرفق)انظر  94املشاركة يف اخلدمة اإ

 .2018-2014 الفرتة يف املرتامكةالتزنيالت  عدد فاقتحيث  ،وحده 2019يف عام  الكتبمن 

ضافة عدد من املزيات اجلديدة هذا العام، مبا يف ذكل واهجة املس تخدم اليت أأصبحت متاحة و  .8 شهدت اخلدمة اإ

ضافير  ومس توىابللغتني الفرنس ية والإس بانية،  ملراقبة  فعاةلمن التشفري والامس املس تعار محلاية البياانت الشخصية وأأدوات  ااإ

 اخلدمة.
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ىل لحتاد الكتب امليّسة الأساس ية التقنية الأنظمة وجرى ترحيل .9 يف عام  السحابية الش بكيةأأمازرن  خدمات اإ

من حتسني كفاءة اخلدمة وقابلية  ، سزتيدذات منحى معيلر عدد من التحسينات الهيلكية  نُفرذ. وكجزء من الرتحيل، 2020

 :التحسينات التوسع والأمان. وتشمل هذه

، مبا يف ذكل تنفيذ العديد من الاختبارات النرشمعلية و اختبار الشفرة تطوير لتحسني  برانمجاس تخدام  " 1"

  الويبو؛الأمن يفو املعلومات  تأأمنيالأمنية املؤمتتة ابتباع أأفضل املامرسات عىل النحو اذلي حددته شعبة 

ىل  (FTP) ربوتوكول نقل امللفاتب ةاملدعوم احتاد الكتب امليّسةترحيل خدمة   "2" س خدماتاإ   3أأمازرن اإ

ىل  أأورألك ، وكذكل ترحيل قاعدة بياانت(SFTP) نقل امللفات الآمن وتوكولرب ب املدعومةالش بكية  قاعدة اإ

 والاس تقرار.، لتحسني التوافر والّسعة Amazon Aurora PostgreSQLبياانت 

خرباء  راجعها، واليت والهيئات املعمتدةالويبو املشرتك بني تفاق التعديالت عىل  احتاد الكتب امليّسةأأدخلت أأمانة و  .10

ردهاو  ةالقانوني الاستشارةحق املؤلف يف الويبو ومكتب  دارة  أأي ىل ما  وأأفضت مراجعة التفاق. احتاد الكتب امليّسةجملس اإ اإ

 :ييل

 تنفيذ معاهدة مراكش يف العديد من البدلان؛ ترمجة "1"

، وابلتايل توضيح بعض الأحاكم واملنتظرةاحلالية  الهيئات املعمتدةالتعليقات الواردة من عدد من  مراعاةو  "2"

 العام لالتفاق؛ الاتساق وتعزيز

ت العامة لالحتاد الزتاماهتا مبوجب لحئة حامية البياان خبصوص الهيئات املعمتدة لشواغلالاس تجابة و "3"

 (؛ GDPRالأورويب )

ملزمة ابتفاق واحد، الحتاد ل العامليةخدمة الكتب املشاركة يف  الهيئات املعمتدةالتأأكد من أأن مجيع و  "4"

 .هيامنفس  لرشوط والأحاكماب

ىل  اتالتفاق رسلتوأُ   .علهيااملشاركة يف اخلدمة للتوقيع  الهيئات املعمتدةاملنقحة اإ

ةالأنشطة   املس تقبلية خلدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب امليّسر

ضافياتطبيقًا الاحتاد  اس تحدث .11 هذا التطبيق التمكييل وبلغ املشاركة.  لصاحل الهيئات املعمتدةمكمكل للخدمة احلالية  اإ

منح املشاركة كأداة ميكن أأن توفرها للمس تفيدين. وس ي   الهيئات املعمتدةوقد اقرُتح عىل ، الإعدادمراحهل الأخرية من 

بأأنساق ميّسة  املصنفاتمن معاهدة مراكش، القدرة عىل الاس تعالم وتزنيل  3املس تفيدين، عىل النحو احملدد يف املادة 

 .الاحتادمن قبل الكياانت املشاركة يف  واليت تقدهما الهيئات املعمتدةمبارشة  النفاذ

ىل  املعمتدةالهيئات توافق  .12 ىل التطبيق التمكييل عىل تقدمي مجيع ملفاهتا الرمقية اإ احتاد الكتب اليت ترغب يف الانضامم اإ

ة، حبيث تصبح امللفات الصوتية الرمقية متاحة للتزنيل الفوري من قبل املس تفيدين. يالسحاب املنصة س تضافهتا عىل ل مليّسةا

دراج وجيري يف الوقت الراهن امللكفة والهيئات املعمتدة املتعلقة ابلعناوين فقط )أأي الامس، والعنوان،  ةالفوقيالبياانت  اإ

نتاج ىل ذكل( يف كتالوج ابلإ طلب العنوان، تعمتد اخلدمة عىل  ومبجرد الرمقية الفعلية. يةلفات الصوت املوليس  الاحتاد، وما اإ
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نتاجامللكفة  الهيئات املعمتدةتدخل برشي من  اتحة امللفات الرمقية للتزنيل ا لف الصويتامللتحميل  ابلإ ن اإ لرمقي املطلوب. اإ

تشغيل اخلدمة دون تدخل  يتيحبتوفري الوقت واملوارد، مما  للهيئات املعمتدةالفوري من خالل مس تودع حسايب سيسمح 

هنج  وضع املزمعومن تحسينات يف أأوقات التسلمي لس تالم امللفات الرمقية. ب املس تفيدون  سيمتتعبرشي مس متر. يف املقابل، 

دةاهامتهما ابلتطبيق التمكييل  أأبدتاليت  الهيئات املعمتدةعدد حمدود من ببدًءا  التمكييل،مرحيل لإصدار هذا التطبيق   واملزور

 لبنية التحتية التقنية الالزمة.اب

نشاء بوابة للبحث املوحد الاحتادواصل يوعالوة عىل ذكل،  .13 ، امليّسة النفاذ للكتبمع املزودين الآخرين  مناقشة اإ

 عىل أأوسع نطاق النفاذ ُميّسة بأأنساق الكتبواليت س توفر موقًعا مركزاًي للبحث العام، واكتشاف وتبادل أأكرب عدد من 

 الهيئات املعمتدةمن شأأهنا أأن تساعد  كتالوجاتش بكة  يف املركزالبحث  القدرة عىل ومثل هذه. وبأأكرب عدد ممكن من اللغات

عاقات ويذوالأشخاص  لهيا  النفاذاليت ميكن  من الكتب، من خالل زايدة عدد املطبوعات قراءة يف أأخرى اإ املتاحة عىل و اإ

ة النفاذ.منصات خمتلفة، وابلتايل تقليل الوقت واجلهد الالزمني للبحث عن    كتب ميّسر

 تكوين الكفاءات

م الاحتاد  .14 نتاج الكتب امليّسر  اتدريبيقدَّ ىل الهيئات ومساعدة تقنية بشأأن أأحدث معليات اإ التعلمي  ووزارات املعمتدةة اإ

ة التالية: تقل منوا. وت الأ البدلان و يف البدلان النامية  ودور النرش  EPUB3وفرر التدريبات واملساعدة التقنية ابلأنساق امليّسر

ن  ويوفر( وبرايل )ابلنسختني الإلكرتونية والورقية املنقوشة(. DAISYوديزي ) تاج مواد تعلميية الاحتاد المتويل الالزم لإ

يك يمتكن ولقراءة املطبوعات،  ي الإعاقة يفو ذابللغات الوطنية ليس تخدهما طالب املراحل الابتدائية والثانوية واجلامعية 

  املتدرربون من اس تخدام التقنيات اليت يتعلموهنا أأثناء التدريب عىل الفور.

من  بدلا 17كتاب تعلميي متاح ابللغات الوطنية يف  13،300 ُأنتج ما مجموعه، تكوين الكفاءاتبرانمج منذ بدء و  .15

 .ا الاحتادخالل التدريب واملساعدة الفنية اليت قدهم

لت  .16 ىل سبمترب  2019يف البدلان التالية من سبمترب  تكوين الكفاءات مشاريعاملذكورة أأذانه  املصادر املاليةومور اإ

2020: 

ندونيس يا  -  ومنغوليا وفيت انم؛صندوق أأسرتاليا الاستامئين: بنغالديش واإ

 صندوق مجهورية كوراي الاستامئين: الأرجنتني وبوتسواان ونيجرياي؛ -

 صندوق الإمارات العربية املتحدة الاستامئين: تونس. -

ثيوبيا وأأوروغواي. -  مزيانية الويبو العادية: بوركينا فاسو وكولومبيا واإ

 اليت يضطلع هبا الاحتاد. تكوين الكفاءاتريع وتواصل الويبو الرتحيب ابلصناديق الاستامئنية للمسامهة يف مشا

هو  .17 ىل عوة ادل" الاحتاد وجر املنظامت( بني املنظامت املؤهةل )أأو رشأاكت  ا، ودع2019تقدمي مقرتحات" يف أأكتوبر اإ

ىل الويبو رسال طلباهتا املتعلقة مبشاريع تكوين الكفاءات اإ ىل اإ  31حبلول  املوجودة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإ

ىل عوة ادلُوهجت و . 2019ديسمرب  ىل مقرتحاتتقدمي اإ مشاريع طلبات  الاحتاد أأمانة وترتيضملنظامت يف مجيع أأحناء العامل. ا اإ

 22) بدلا 33طلًبا من  44ما مجموعه  وتلقى الاحتادشهًرا.  12دولر أأمرييك ملدة  50،000و 20،000بني مزيانيهتا ترتاوح 

آس يا واحمليط الهادئ،  10ومن املنطقة العربية،  5ومن املنطقة الأفريقية،  من أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر  7ومن منطقة أ
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طار برانمجمتأأهاًل للتصفيات الهنائية  15-12حالًيا مع  الاحتاد أأمانةتعمل و الاكرييب(.  ىل عوة ادل" يف اإ تقدمي مقرتحات" اإ

أأخذ التوزيع اجلغرايف  وقد. 2021املشاريع يف عام  بدءيات شامةل للك منظمة رشيكة حبيث ميكن لتطوير خطط معل ومزيان 

ىل   املذكورة. القبول رشوطيف الاعتبار عند اختيار املشاريع، ابلإضافة اإ

 الأنشطة املس تقبلية لبناء القدرات

 عىل ش بكةتدريب من  تكوين الكفاءاتيف رشاكء ال  سيس تفيد املس مترة،وقيود السفر  19-كوفيديف س ياق جاحئة  .18

نتاج الكتب بالإنرتنت  لتوفري حمتوى موضوعي دلورة يف النفاذ امليّسر تعاقدت الويبو مع خرباء و . املُيّسة النفاذأأحدث تقنيات اإ

نتاج الكتب بأأشاكل  عنالإنرتنت  عىلتدريبية  ة النفاذكيفية اإ حني أأن اجلداول  يفوحالًيا.  الإعدادادلورة قيد ما زالت و . ُميّسر

 ،2020من التسجيل يف ادلورة يف الربع الأخري من عام  تكوين الكفاءاتأأن يمتكن رشاكء  الاحتادأأمل ي للغاية،الزمنية ضيقة 

كامل التدريب حبلول هناية عام  نتاج الكتب التعلميية  2020واإ ة النفاذ بأأنساقوالبدء يف اإ  .2021يف أأوائل عام  ميّسر

 النرش امليّسر 

نتاج املصنفات " يشجع .19 ةالاحتاد اإ ةأأصالً  املعدر أأي الكتب اليت تكون من  من دلن النارشين، " يف أأنساق ميّسر

عىل وجه اخلصوص، يشجع الاحتاد مجيع و . لك من املبرصين والأشخاص ذوي الإعاقة يف قراءة املطبوعاتالبداية يف متناول 

 النارشين عىل:

  امليّس ملعيار  النفاذاس تخدام مزياتEPUB3 نتاج املنشورات الرمقية؛  لإ
  دراج وصف ملزيات و ىل يف املعلومات اليت تُ  م،امليّس ملنتجاهت النفاذاإ ابئعي التجزئة وغريمه املوزعني وقدم اإ

 يف سلسةل توريد الكتب.

ىل توقيع  .20 ، اذلي يتضمن ميثاق الاحتاد للنرش امليّسر ويُدعى مجيع النارشين ومجعيات النارشين يف مجيع أأحناء العامل اإ

ة. ابمثانية مبادئ طموحة رفيعة املس توى فامي يتعلق  املوقعة املؤسسة  Hachette Livre واكنتلنرش الرمقي يف أأنساق ميّسر

 املرفقيف  الاحتاد عىل قامئة املوقعني عىل ميثاق  وميكن الاطالع. 2019للنرش امليّس يف عام  الاحتادعىل ميثاق  100 رمق

 الثالث.

متزي يف النرش امليّسر من تنظمي الاحتاد  متكن، 19-جاحئة كوفيدورمغ  .21 واليت أأصبحت حدًًث ، جائزة الاحتاد ادلولية لل

ماكنية ابرًزا يف جمال ذ  ،النفاذ اإ جنازات ابرزة يف من  حققته قيادة ممتزية وما منملا تمتتع به املنظامت خالهل  جتُتور اإ  تعزيزاإ

ماكنية  ىل  النفاذاإ  2020وفاز جبائزة النارشين لعام . الرمقية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يف قراءات املطبوعات املنشوراتاإ

Macmillan Learning  ،وفاز جبائزة املبادرة من الولايت املتحدة الأمريكية Fondazione LIA يطاليا ، لغي  وأُ . من اإ

رسال اجلاحئةعادًة، بسبب  الاحتادجائزة  خالهل تُسملاذلي لسوء احلظ، معرض لندن للكتاب،  خطار الفائزين واإ ، رمغ اإ

 جوائزمه ابلربيد.

ذاكءعىل  الاحتاد أأمانةتعمل و  .22 ماكنية النفاذ بشأأن الأورويبقانون الالوعي حول الآًثر املرتتبة عىل  اإ ، واذلي اإ

س يكون أأمام ادلول الأعضاء يف و س يكون هل تأأثري واسع عىل النارشين اذلين يرغبون يف بيع الكتب يف الاحتاد الأورويب. 

، 2025وطين، وثالث س نوات أأخرى، أأي حىت يونيو القانون ال يفالأحاكم  لإدراج 2022يونيو  انتظارالاحتاد الأورويب 

جراء مقابلتني حول موضوع  الاحتادف كُ و لتطبيق هذه الأحاكم.  ماكنية النفاذ بشأأن قانون الأورويبالابإ يف جمةل  وقد نرُشات، اإ

 الإلكرتوين. الاحتادو وعىل موقع الويب
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 الأنشطة املس تقبلية للنرش امليّسر 

وزايدة عدد  لنرش امليّسر ا مليثاق الاحتاد بشأأنس يواصل الاحتاد، ابلتعاون مع رابطة النارشين ادلوليني، الرتوجي  .23

 املوقعني عليه. 

[املرفقاتييل ذكل ]
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ة - الأول املرفق ىل خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب امليّسر  :قامئة الهيئات املعمتدة اليت انضمت اإ

ىل اخلدمة اجلديدة اليت انضمتقبل الهيئات املعمتدة  )*( وضعت عالمة النجمة  .2018 منذ يونيو اإ

  Tiflonexosالرابطة املدنيةالأرجنتني:  .1
 Visabilityمؤسسة سرتاليا: أأ  .2
 Vision Australiaأأسرتاليا: مؤسسة  .3
 . مدرسة كرينونT.Nالبرص،  ومعايق*أأنتيغوا وبربودا: وحدة املكفوفني  .4
 للمكفوفني ومعايق البرص Hoerbuechereiمجعية *المنسا:  .5
 بنغالديش: مجعية الطاقات الش بابية يف العمل الاجامتعي .6
 لفائدة املكفوفني )املؤسسة الوطنية للمكفوفني سابقًا( EQLA: مجعية *بلجياك .7
 (Luisterpunt bibliotheek: املكتبة الفلمنكية للكتب الصوتية وبرايل )بلجياك .8
 Ligue Braille*بلجياك:  .9

 للمكفوفنياملتعددة القوميات(: املعهد البوليفي  -وةل ادل*بوليفيا ) .10
 للمكفوفني Dorina Nowillالربازيل: مؤسسة  .11
 ".1928*بلغاراي: املكتبة الوطنية للمكفوفني "لويس برايل  .12
 البرص ومعايقاملكفوفني  دلمعالاحتاد الوطين مجلعية ديس بوركينا فاسو و: اسبوركينا ف .13
 الش بكة الوطنية خلدمة املكتبات العادةل، 2009التعاونية  BC: مكتبات كندا .14
 الوطنية مكتبة ودار حمفوظات كيبيك :كندا .15
 كندا: املعهد الوطين الكندي للمكفوفني .16
ىل املكتبات  .17  (CELA)كندا: مركز النفاذ العادل اإ
 Bibliociegosش ييل: مكتبة املكفوفني  .18
 (INCI) للمكفوفنياملعهد الوطين كولومبيا:  .19
 كرواتيا: املكتبة الكرواتية للمكفوفني .20
 منركية للأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات امنرك: املكتبة الوطنية ادلاادل .21
 رابطة املكفوفني لسيباو جبمهورية ادلومينياكن *مجهورية ادلومينياكن: .22
 الوطنية Pedro Henríquez Ureñaمكتبة  *مجهورية ادلومينياكن: .23
 ةمكتبة الإسكندري*مرص:  .24
س توني .25 س تونيا: مكتبة اإ  للمكفوفني ا*اإ
 مكتبة س يليا للمكفوفنيفنلندا:  .26
 Valentin Haüyمجعية فرنسا:  .27
 BrailleNetمجعية فرنسا:  .28
 جتمرع املفكرين املكفوفني أأو املصابني ابلغمشفرنسا:  .29
 للمكفوفني( املركز الأملاين للقراءة امليّسة )املعروف سابقًا ابمس املكتبة املركزية الأملانيةأأملانيا:  .30
 ((HEAL*اليوانن: رابط املكتبات الأاكدميية اليواننية )رابط  .31
ي يسلندا: مكتبة اإ  .32  (HBS) سلندا للكتب احملكيرةاإ
 لهندل الهند: منتدى ديزي  .33
عاليم -يرلندااإ  يرلندا: اجمللس الوطين ملكفويفاإ  .34  مكتبة ومركز اإ
 *اجملر: الاحتاد الهنغاري للمكفوفني وذوي البرص اجلزيئ .35
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رسائيل: املكتبة املركزية للمكفوفني  .36  ومعايق البرصاإ
 *جاماياك: مجعية جاماياك للمكفوفني .37
 (NDL)الياابن: مكتبة الربملان الياابين الوطنية  .38
 (NAIIV)الياابن: الرابطة الوطنية ملؤسسات اخلدمات الإعالمية لفائدة الأشخاص معايق البرص  .39
 *قريغزيس تان: احتاد املكتبات واملعلومات .40
 *لتفيا: مكتبة لتفيا للمكفوفني .41
 *ليتوانيا: مكتبة ليتوانيا للمكفوفني .42
 *مالوي: جامعة مالوي، كية شانسلور .43
 ملعايق البرص St.Nicholas Homeمؤسسة *مالزياي:  .44
 *مالطا: مكتبات مالطا .45
 Discapacitados Visualeslالهيئة املكس يكية ملعايق البرص املكس يك:  .46
 رمقية للمكفوفني، مكتبة مرتوبوليتان يف أأولن ابتورمنغوليا: مكتبة برايل ال .47
 *منغوليا: الاحتاد الوطين املنغويل للمكفوفني .48
 *ميامنار: مجعية ميامنار الوطنية للمكفوفني .49
 نيبال: منظمة العمل من أأجل حقوق املعاقني والتمنية .50
 هولندا: خدمة املكتبة للقراءة املالمئة .51
 (Dedicon) هولندا: ديديكون .52
 (املكفوفنيومعايق البرص )املعروفة سابقا مبؤسسة  نيوزيالندا للمكفوفنينيوزيلندا: مؤسسة  .53
 الرنوجي: املكتبة الرنوجيية لكتب احملادثة وطريقة بريل .54
 بولندا: املكتبة املركزية للعمل والضامن الاجامتعي .55
 يةالربتغال: املكتبة الوطنية الربتغال  .56
 *قطر: املكتبة الوطنية القطرية .57
 ذلوي الإعاقاتمجهورية كوراي: املكتبة الوطنية  .58
 ."مكفوفني يف مودلوفاالعامة لللجمعية "ل * مجهورية مودلوفا: املركز الوطين للمعلومات والتأأهيل التابع  .59
 مؤسسة كتاب السفر *رومانيا: .60
 *الاحتاد الرويس: املكتبة احلكومية الروس ية للمكفوفني .61
 للمكفوفني ومعايق البرص *الاحتاد الرويس: مكتبة سان بطرسربغ .62
 لرعاية املكفوفني *سانت لوس يا: مجعية سانت لوس يا .63
 *سرياليون: املركز التعلميي لفائدة املكفوفني ومعايق البرص .64
 جنوب أأفريقيا: مكتبة جنوب أأفريقيا للمكفوفني .65
س بانيا:  .66  املنظمة الوطنية للمكفوفني الإس بان*اإ
 DAISY Lankaرسي لناك: مؤسسة  .67
 (MTM) امليّسةالسويد: الواكةل السويدية لوسائط الإعالم  .68
 (UNITASالبرص يف سويّسا الناطقة ابلإيطالية ) ومعايقمجعية املكفوفني سويّسا:  .69
 مجعية خدمة املكفوفني ومعايق البرصسويّسا:  .70
  املكتبة الرومندية للكتب الصوتيةسويّسا:  .71
 تاوعطبمل ا والعاجزين عن قراءةبرص ل اسويّسا: املكتبة السويّسية للمكفوفني ومعايق  .72
 اتيلند: املكتبة الوطنية للمكفوفني والعاجزين عن قراءة املطبوعات، امجلعية التايلندية للمكفوفني .73
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 التونس ية تونس: املكتبة الوطنية .74
 * أأوكرانيا: مكتبة أأوسرتوفسيك املركزية املتخصصة للمكفوفني .75
 للمكفوفنيأأوغندا: امجلعية الوطنية الأوغندية  .76
 Seeing Ear اململكة املتحدة: مؤسسة .77
 للمكفوفني  Torch Trustمؤسسة  * اململكة املتحدة: .78
 احملكيةوبريل ومكتبة الكتب ، (CSL) مكتبة ولية اكليفورنيا*الولايت املتحدة الأمريكية:  .79
 الولايت املتحدة الأمريكية: خدمة املكتبة الوطنية للمكفوفني واملعوقني جسداي .80
 (APH) دار الطباعة الأمريكية للمكفوفنيولايت املتحدة الأمريكية: *ال .81
 مؤسسة برايل الأوروغوايةأأوروغواي:  .82
 ملكفوفنيا*فييت انم: مركز ساو ماي للتكنولوجيا املهنية ومساعدة  .83

 

[املرفق الثاينذكل ]ييل 
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ىل  أأبدت( اليت AES) الهيئات املعمتدةالثاين: قامئة  املرفق خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد نيهتا يف الانضامم اإ

ة  الكتب امليّسر

 بواتن: معهد موينس يلينج .1

 احتاد املكفوفني التش يكينيمجهورية التش يك:  .2

 Francina Hungríaمؤسسة مجهورية ادلومينياكن:  .3

 Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemalaغواتاميل:  .4

 كينيا: معهد كينيا للمكفوفني .5

 ابكس تان: مؤسسة ابكس تان ملاكحفة العمى .6

 للمعاقني برصاي فلسطني: مجعية فلسطني .7

 سانت فنسنت وجزر غرينادين: مكتبة سانت فنسنت وجزر غرينادين الوطنية العامة .8

 طاجيكس تان: مكتبة طاجيكس تان الوطنية .9

 اتيالند: املؤسسة املس يحية للمكفوفني يف اتيالند .10

 الولايت املتحدة الأمريكية: معهد برايل الأمرييك .11

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[



MVT/A/5/INF/1 
ANNEX III 

الثالثاملرفق   

 

 امليّسر لنرش بشأأن ا الاحتادالثالث: قامئة املوقعني عىل ميثاق  املرفق
 

 للملكية الفكريةاملنظمة العاملية  .1

 Godot دار الطباعةالأرجنتني:  .2

 الأرجنتني ،Santillana دار الطباعةالأرجنتني:  .3

 Allen and Unwinدار النرش أأسرتاليا:  .4

 أأسرتاليا: مطبعة جامعة س يدين .5

 الكتب دلور نرشالاحتاد الوطين الربازيل:  .6

 طباعةلل  العامل املس يحيدلور ة يالرابطة ادلين الربازيل:  .7

 Brinque-Book الكتب طباعةدار الربازيل:  .8

 رشكة توزيع التسجيالت للخدمات الصحفيةالربازيل:  .9

  والتوزيع والبيعوالنرش  دار التحرير والطباعةالربازيل:  .10

 Ediouroدار النرش الربازيل:  .11

  Albanisia Lúcia Dummar Pontes الطباعةدار الربازيل:  .12

  Arqueiro الطباعة دارالربازيل:  .13

 Atlas دار الطباعة الربازيل:  .14

 Bertrand Brasil الطباعة دار :الربازيل .15

  Best Sellerدار الطباعة  الربازيل: .16

   Biruta دار الطباعةالربازيل:  .17

 Bonifácio دار الطباعةالربازيل:  .18

 Carambaia EIRELI دار الطباعةالربازيل:  .19

  Casa da Palavra Produção Editorialدار الطباعة  الربازيل: .20

  Claro Enigma دار الطباعةالربازيل:  .21
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  Livros Cobogóدار الطباعة الربازيل:  .22

   e Produtora Spot 1 دار الطباعةالربازيل:  .23

   Filocalia دار الطباعةالربازيل:  .24

   Fontanarدار الطباعة الربازيل:  .25

 Forense دار الطباعة الربازيل:  .26

  Gaivota دار الطباعةالربازيل:  .27

   Globo دار الطباعةالربازيل:  .28

  Guanabara Koogan دار الطباعةالربازيل:  .29

   Intrinseca  دار الطباعةالربازيل:  .30

 Jaguatirica Digital دار الطباعةالربازيل:  .31

 José Olympio دار الطباعة الربازيل:  .32

   JPAدار الطباعة الربازيل:  .33

 Jurídica da Bahia دار الطباعة الربازيل: .34

  Lendo e Aprendoدار الطباعة الربازيل:  .35

 Manole دار الطباعة الربازيل:  .36

  Nova Fronteira Participações دار الطباعةالربازيل:  .37

 Original دار الطباعةالربازيل:  .38

  Paz e Terra دار الطباعةالربازيل:  .39

  Pequena Zahar دار الطباعةالربازيل:  .40

  Prumo دار الطباعةالربازيل:  -41 .41

  Record دار الطباعةالربازيل:  .42

 Reviravolta دار الطباعةالربازيل:  .43

  Roccoدار الطباعة  الربازيل: .44
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  Schwarcz دار الطباعةالربازيل:  .45

 Elsevier دار الطباعة الربازيل:  .46

 GENاجملموعة الوطنية املشاركة للتحرير الربازيل: .47

 GMT الطباعةدور الربازيل:  .48

 للتصدير والاس ترياد- Imagoدار الطباعة الربازيل:  .49

 J.E. Solomonدور النرش الربازيل:  .50

 Jorge Zaharدار النرش  الربازيل:  .51

 مكتبة مماريس القانون الربازيل: .52

  LTC دار طباعة الكتب التقنية والعلميةالربازيل:  .53

 NCدار النرش الربازيل:  -54 .54

 للطباعة والتوزيع Pallasدار الربازيل:  .55

 Petraدار التحرير الربازيل:  .56

 Pinto e Zinconeدار الطباعة  الربازيل: .57

 للكتب والصحف Publibookمؤسسة الربازيل:  .58

 Sabre e Lerدار التحرير  الربازيل: .59

دبية و الربازيل:  .60  املغامراتكتب رشكة الإصدارات الأ

 لالستشارة EIRELIالعليا للنرش و Starlinدار الربازيل:  .61

 Summus دار التحرير الربازيل:  .62

 Verusدار التحرير  : الربازيل .63

 ED5/5 دار التحريرالربازيل:  .64

 Anansiدار الصحافة كندا:  .65

 S.A.Sاحلديث  ادار حترير دليل كولومبيكولومبيا:  .66

 Santillana Colombiaمؤسسة كولومبيا:  .67



MVT/A/5/INF/1 
Annex III 
4 

 

 للنرشمرص: دار البلسم  .68

 Hachette Livreمؤسسة فرنسا:  .69

  Artanujiدار النرش جورجيا:  .70

 Bakur Sulakauriجورجيا: دار نرش  .71

  Intelektiدار النرش جورجيا:  .72

  للنرش Barbara Budrichدار أأملانيا:  .73

 PHIمؤسسة التعمل اخلاص الهند:  .74

يطاليا:  .75  Arnoldo Mondadori دار النرشاإ

يطاليا:  .76  Piemme دار الطباعةاإ

يطاليا:  .77  Giulio Einaudiدار النرش اإ

يطاليا:  .78    Sperling & Kupfer مؤسسةاإ

 Discover 21مؤسسة الياابن:  .79

 للنرش الأردن: دار السلوى .80

 C.Vتحرير ادلليل احلديث ال مؤسسة املكس يك:  .81

 دور التحرير املكس يك مجمع – Penguin Randomدار املكس يك:  .82

 Santillana Méxicoمؤسسة املكس يك:  .83

 SM Méxicoمؤسسة  املكس يك: .84

 Oratia Mediaمؤسسة نيوزيلندا:  .85

 رابطة النارشين النيجريينينيجرياي:  .86

 القايض والرماديمؤسسة السعودية:  .87

 جنوب أأفريقيا: كتب أأفريقيا اجلديدة .88

س بانيا:  .89  Planeta de Librosمؤسسة اإ

س بانيا:  .90  للتعلمي Santillanaمؤسسة اإ



MVT/A/5/INF/1 
Annex III 
5 

 

 Silkworm Booksمؤسسة اتيالند:  .91

  الإمارات العربية املتحدة: الفكل للرتمجة والنرش .92

 املتحدة: دار العامل العريب للنرش والتوزيعالإمارات العربية  .93

 الإمارات العربية املتحدة: الهدهد للنرش والتوزيع .94

 الإمارات العربية املتحدة: مجموعة كامت .95

نتاج والتوزيع .96  الإمارات العربية املتحدة: سام للنرش والإ

 الإمارات العربية املتحدة: واحة احلاكايت للنرش والتوزيع .97

 مؤسسة واو للنرشملتحدة: الإمارات العربية ا .98

 للنرش Bloomsburyاململكة املتحدة: دار  .99

 اململكة املتحدة: مجعية عّس القراءة الربيطانية .100

لسفري مؤسسة اململكة املتحدة: .101  اإ

 Kogan Pageمؤسسة اململكة املتحدة:  .102

  SAGE دار النرشاململكة املتحدة:  .103

 HarperCollinsدار النرش  الولايت املتحدة الأمريكية: .104

 للتعلمي Macmillanمؤسسة الولايت املتحدة الأمريكية:  .105

 

  ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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حصاءااملرفق الرابع:   2020 -2019احتاد الكتب امليّسة  تاإ

مؤرشات خدمة الكتب العاملية 

ة  التابعة لحتاد الكتب امليّسر

يف يناير 

2014 

يف سبمترب 

)مجيع  2019

 الأعداد ترامكية(

يف سبمترب 

)مجيع  2018

 الأعداد ترامكية(

الزايدة 

منذ 

سبمترب 

2020 

 تعليقات

اليت وقرعت عدد الهيئات املعمتدة 

 اتفاقًا مع الويبو للمشاركة يف

ة  الاحتاد الكتب امليّسر

11 61 

 

اتفاقية مع  11جيري التوقيع عىل  36% 83

 سريفع، مما جديدة هيئات معمتدة

 الهيئات املعمتدةمن عدد 

ىل   هيئة. 94املشاركة اإ

عدد الكتب يف كتالوج احتاد 

ة  الكتب امليّسر

224,500 540,000 640,000 19%  

عدد الكتب املتاحة للتبادل عرب 

مبوجب أأحاكم معاهدة احلدود 

 مراكش ملعايق البرص

  %38 585,000 425,000 ل ينطبق

عدد الكتب اليت نزلهتا الهيئات 

 املعمتدة املشاركة

200 22,300 40,800 83%  

الاحتاد اليت نُسخت  كتبعدد 

عاقات  ووزرعت عىل الأفراد ذوي اإ

يف قراءة املطبوعات من خالل 

 الهيئات املعمتدة املشاركة

16,000 

)يف 

ديسمرب 

2014) 

عارة 293,000  اإ

 31)يف 

 أأغسطس

2019) 

عارة 381,000  اإ

 31)يف 

أأغسطس 

2018) 

30%  

ة اليت  عدد الكتب التعلميية امليّسر

صدرت بلغات وطنية من خالل 

التدريب واملساعدة التقنية اليت 

 قدهما الاحتاد

 13,300 9,300 ل ينطبق

 

43%  

عىل ميثاق  –عدد املوقعني 

 الاحتاد للنرش امليّسر 

  %5 105 100 ل ينطبق
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