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ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2021سبتمير  3 التاري    خ: 

ي البرص معاهدة 
 
ز أو معاق مراكش لتيسي  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفي 

ي قراءة المطبوعات
ز
 أو ذوي إعاقات أخرى ق

 الجمعية
 

 (لعادية السادسةا)الدورة  لسادسةاالدورة 
 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

ة  تقرير عن اتحاد الكتب الميّسر

 وثيقة إعالمية من إعداد األمانة

  



MVT/A/6/INF/1 
2 
 

 
 مقدمة

ي المنظمة  .1
 
ي إطار دورات جمعيات الدول األعضاء ف

 
عد ف

ُ
ة، الذي أ هذا هو التقرير السنوي السابع عن اتحاد الكتب الميّسر

  العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. 

ي البرص أو ذوي إعاقات و  .2
 
دخلت معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير  أو معاف

ي 
 
ي قراءة المطبوعات )معاهدة مراكش( حير  النفاذ ف

 
  دولة عضو إليها.  20، بعد تصديق أو انضمام 2016سبتمير  30أخرى ف

اكة بير  القطاعير  العام والخاص يهدف إىل تحقيق أهداف معاهدة مراكش عىل  .3 واتحاد الكتب الميّسة )االتحاد( هو شر
 . ي يونيو  المستوى العمىلي

 
كاء الرئيسيير  اتحاد الكتب الميّسة أمام اللجنة الدائمة المعنية مع ، أطلقت الويبو 2014وف مجموعة من الّسر

ي أنساق ميّسة، وتوزيعها عىل  )لجنة حق المؤلف(. بحق المؤلف والحقوق المجاورة 
 
وي  هدف االتحاد إىل زيادة عدد الكتب المتوفرة ف

ي جميع أنحاء العالم.  األشخاص
 
ي قراءة المطبوعات ف

 
ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى ف

 
 المكفوفير  أو معاف

ولالتحاد مجلس استشاري  بقيادة الويبو.  وال يتمتع االتحاد بشخصية قانونية مستقلة، وإنما هو تحالف بير  أصحاب المصلحة .4
ة التقنية، ويضمن الشفافية، ويعزز التواصل الفعال مع مجتمع أصحاب المصلحة.   14ويتألف مجلس اإلدارة مما مجموعه  يوفر الخير
ا من الجهات المستفيدة وأصحاب الحقوق والهيئات المعتمدة والجهات المانحة. 

ً
ية مقاعد دائمة وتشغل المنظمات التال عضًوا معين

ي مجلس اإلدارة: 
 
  ف

 ؛Daisy)اتحاد ديزي )
؛   والمنتدى الدوىلي للمؤلفير 

ي البرص؛
 
 والمجلس الدوىلي لتعليم األشخاص معاف

 واالتحاد الدوىلي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها؛
  واالتحاد الدوىلي للمنظمات المعنية بحقوق االستنساخ؛

ين الدولية؛    ورابطة الناشر
؛واالتحاد ال  عالمي للمكفوفير 

  والويبو بحكم منصبها؛

ة  أنشطة اتحاد الكتب الميّسر

  خدمة الكتب العالمية التابعة لالتحاد

ي أنساق ميّسة،  .5
 
نت ف ي العالم عىل اإلني 

 
ا ف

ً
تدير خدمة الكتب العالمية التابعة االتحاد )"الخدمة"( أحد أكير فهارس الكتب تنوع

ي مجانا للمكتبات أو لألشخاص  وهي متاحة
 
لمكتبات المكفوفير  المشارِكة، المشار إليها الخدمة  تتيحو  قراءة المطبوعات.  ذوي إعاقات ف

ي المادة 
 
ة البحث عن الكتب الميّسة وطلبها عير الحدود  2باسم الهيئات المعتمدة عىل النحو المحدد ف )ج( من معاهدة مراكش، إمكانير

مشاَركة و تجميع مواردها بصورة جماعية  ،المنصة التقنية السحابية للخدمة، من خالل ات المعتمدة المشارِكةللهيئويمكن  وتبادلها. 
  فهارسها وملفاتها الرقمية الميّسة فيما بينها. 

ي   650,000وتوفر الخدمة أكير من  .6
 
ويمكن للهيئات  لغة للتبادل عير الحدود دون إجراءات رسمية للتخليص.  80كتاب ف

يل ما يقرب من المعتم   ملف رقمي عىل الفور.  150,000دة تي  

ي المائة من هذه الهيئات المائة  46وتوجد  إليها.  100مؤخًرا بانضمام الهيئة المعتمدة رقم  خطوة هامةحققت الخدمة قد و  .7
 
ف

 .
ً
ي البلدان األقل نموا

 
ي البلدان النامية أو ف

 
ي عام  ف

 
ي قراءة المطبوعات ما يزيد عىل  وفرت هذه الهيئات لألشخاص ذوي إعاقات 2020وف

 
ف

ي الخدمة.   ملف رقمي ميّس من خالل فهرس االتحاد.   90,000
 
  انظر المرفق األول لالطالع عىل قائمة الهيئات المعتمدة األعضاء ف

 
فإنه استحدث وعىل الرغم من أن التطبيق الرئيسي لالتحاد هو خدمة تبادل الكتب بير  المكتبات )"تطبيق الهيئة المعتمدة"(،  .8

ا متاح مجانيا. 
ً
ا خاصا للمستفيدين مكمال لتطبيق المكتبات، وهو أيض

ً
ي أبريل  اآلن تطبيق

 
طلق هذا التطبيق التكميىلي ف

ُ
دم إىل 2021أ

ُ
، وق

ي قراءة المطبوعات. 
 
ها لألشخاص ذوي إعاقات ف   الهيئات المعتمدة المشارِكة بوصفه أداة يمكن توفير

 
ي أنساق  والتطبيق التكميىلي هو فهرس .9

 
سخ ف

ُ
متاح للبحث العام، ويتيح لرعاة الهيئات المعتمدة المشارِكة امكانية االستعالم عن ن

يلها عىل الفور  ة وتي   ي فهرس االتحاد.  ميّسر
 
يل الملفات الرقمية هذه  وتقر  من الكتب الموجودة ف الهيئات أن األشخاص الذين يقومون بتي  

ي المادة  من خالل التطبيق التكميىلي لالتحاد هم من
 
ي قراءة المطبوعات عىل النحو المحدد ف

 
ي  من معاهدة مراكش.  3ذوي إعاقات ف

 
وف

وط االتحاد وأحكامه المتعلقة بالتطبيق التكميىلي 
ي وافقت عىل شر

، بلغ عدد الهيئات المعتمدة الت   هيئة.  23الوقت الحاىلي
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ةاألنشطة المستقبلية لخدمة الكتب العالمية التابعة التحاد الكتب ا  لميّسر

 
ي صادقت عىل أحكام معاهدة  .10

ي البلدان الت 
 
سيظل تطبيق االتحاد التكميىلي الجديد متاحا للهيئات المعتمدة المشارِكة القائمة ف

ي االنضمام إىل التطبيق أن تقدم ملفاتها الرقمية إىل االتحاد الستضافتها عىل سحابته  مراكش ونفذتها. 
 
وعىل الهيئات المعتمدة الراغبة ف

يل هذه الملفات عىل اإللك ي تطبيق المكتبات من تي  
 
ونية، بحيث يتمكن المستفيدون، وكذلك جميع الهيئات المعتمدة المشارِكة ف ي 

  وقد أوىل االتحاد أولوية لتشجيع جميع الهيئات المعتمدة عىل تقديم التطبيق التكميىلي لرعاتها.  الفور. 

إنشاء بوابة للبحث الموحد، بغية توفير موقع مركزي للبحث العام، والعثور  وما يزال االتحاد يناقش أيضا مع األطراف الرئيسية .11
ي شبكة  عىل أكير عدد من الكتب بأنساق ميّسة وتبادلها عىل أوسع نطاق وبأكير عدد ممكن من اللغات. 

 
ومن شأن هذا البحث العام ف

ي قراءة المط
 
بوعات من خالل زيادة عدد الكتب الميّسة وإتاحتها الفهارس أن يساعد الهيئات المعتمدة واألشخاص ذوي اإلعاقات ف

 للبحث العام عىل منصات مختلفة، والتاىلي تيسير وصول المستفيدين إىل أوسع مجموعة من الكتب. 

 التدريب والمساعدة التقنية

 
ي ضوء جائحة كوفيد .12

 
دث تقنيات والقيود المستمرة عىل السفر، تحول التدريب الشخصي الذي يقدمه االتحاد عىل أح 19-وف

نت.  ، وهو اتحاد ديزي لتقديم  إنتاج الكتب الميّسة إىل التدريب عن طريق اإلني  ي النفاذ الميّسر
 
اء ف اكة مع أحد خير وعقدت الويبو شر

نت.  ية للدورة التدريبية  دورة تدريبية عن كيفية إنتاج الكتب الميّسة، واستضافتها عىل اإلني  ،  وقد جرى االنتهاء من النسخة اإلنكلير 
ً
أوال

جمة وحداتها إىل الفرنسية واإلسبانية، وتجري ترجمتها حالًيا إىل اللغة العربية.  ي الويبو بي 
 
جمة ف   ثم قامت شعبة الي 

ا من  87وقد أكمل الدورة أو شارف عىل اكمالها ما مجموعه  .13
ً
ي جمهورية الدومينيكان وغانا وليسوتو  43مشارك

 
يكة ف منظمة شر

ية، ثم باللغات الفرنسية أو اإلسبانية. وماىلي ومالوي والمغرب ومي و باللغات اإلنجلير  يا وفلسطير  وبير وستستمر االستفادة  انمار ونيجير
ي جميع مشاري    ع المساعدة التقنية الجارية والمستقبلية. 

 
اء النفاذ الميّس، ف   من الدورة، وما تتضمنه من جلسات تفاعلية مع خير

ي تصميم ضعاف البرص أو ذوي إعاقات أخرى.  فوفير  أو منالعديد من المتدربير  أنفسهم هم من المكو  .14
 
منصة  وقد روعي ف

تتضمن محتوى دروس يسهل التنقل بير  صفحاته، ومسابقات يسهل الوصول إليها، وصور أي أنها تكون شاملة، أن عرض الدورة 
ي الدورة كيفية إنتاج الكتب الميّسة و  موصوفة ومقاطع فيديو مكتوبة. 

 
ا. يتعلم المشاركون ف

ً
 باستخدام برامج إنتاج متاحة بالكامل أيض

 عىل إنتاج مواد و  .15
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
ي  هدف نموذج االتحاد للمساعدة التقنية إىل دعم قدرة المنظمات ف

ي 
 
قراءة المطبوعات  تعليمية باللغات الوطنية يستطيع طالب المدارس االبتدائية والثانوية والجامعية الذين يعانون من إعاقات ف

ين،  مثلمنظمة،  250، تلق  المشاركون من أكير من 2015منذ عام و  استخدامها.  المنظمات غير الحكومية وإدارات التعليم والناشر
 عىل أحدث تقنيات إنتاج الكتب الميّسة. 

ً
 تدريبا

ي عام  15نفذ االتحاد وقد  .16
 
ا للمساعدة التقنية ف

ً
وع كتاب تعليمي بأنساق   4000يقرب من  ويقوم بتمويل إنتاج ما  ،2021مّسر

: وتقع  ميّسة باللغات الوطنية.  ي
 
 المشاري    ع الجارية أو المكتملة ف

، وتونس،  يا، وفلسطير  ، والمكسيك، والمغرب، وميانمار، ونيجير إثيوبيا، وغانا، وإندونيسيا، وليسوتو، ومالوي، وماىلي
انيا المتحدة، وأوروغواي، وفيت نام.   وجمهورية تي  

 
ي الرب  ع األخير من إىل أنه من المقرر أن تبدأ إضافة 

 
ستان والفلبير  والسنغال ف غير  ي قير

 
 . 2021مشاري    ع المساعدة التقنية ف

ي البلدان التالية: و  .17
 
 تمول الصناديق االستئمانية أو مولت مشاري    ع بناء القدرات ف

 اليا: إندونيسيا وميانمار وفيتنام ي ألسي 
 الصندوق االستئمان 

  ي
ستان والمكسيك والفلبير  والسنغال وأوروغواي.  لجمهورية كوريا:  الصندوق االستئمان  غير   قير

انية الويبو العادية.  ي مشاري    ع  وتمول جميع المشاري    ع األخرى من مير 
 
حيب بالصناديق االستئمانية للمساهمة ف وتواصل الويبو الي 

ي يضطلع بها االتحاد. 
 التدريب والمساعدة التقنية الت 

 ة التقنية المستقبليةأنشطة التدريب والمساعد

 
نت.  .18 ي دورة االتحاد عىل اإلني 

 
ي  يخطط اتحاد الكتب الميّسة واتحاد ديزي إلضافة وحدة جديدة وإدماجها ف

 
ويتعلم المشاركون ف
 . هذه الوحدة المستحدثة كيفية إنتاج مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الميّسة باستخدام برامج إنتاج الكتب الميّسة
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ي  

 
ط مسبق، اجتياز  ويتعير  عىل المشاركير  ف نت.  10أول  هذه الوحدة الجديدة، كّسر ي  وحدات من دورة االتحاد عىل اإلني 

 
اع ف وسير

ا 
ً
  . تصميم وحدة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أن تكون شاملة أيض

ي تستضيفها  .19
نت، الت  حالًيا منصة التعلم التابعة التحاد ديزي، إىل منصة التعلم التابعة ومن المزمع نقل دورة االتحاد عىل اإلني 

  ألكاديمية الويبو بحلول نهاية العام. 

ي الرب  ع األخير من .20
 
م أمانة االتحاد، ف حات،  توجيه، 2021وتعي   اكات  تشجعدعوة لتقديم مقي  فيها المنظمات المؤهلة )أو الّسر

ي البلدان ا
 
ي تعقدها المنظمات( القائمة ف

 الت 
ً
ي البلدان األقل نموا

 
ي  إرسال طلباتها عىل لنامية وف

بشأن مشاري    ع المساعدة التقنية الت 
ة  ي الفي 

 
ي الحسبان عند اختيار المشاري    ع، إضافة إىل معايير و  إىل الويبو.  2023-2022سيجري تنفيذها ف

 
ي ف

 
سيؤخذ التوزي    ع الجغراف

 األهلية المذكورة. 

 النّسر الميّس

 
ي أعدها  يشجع االتحاد عىل إنتاج .21

ون المصنفات الت   “الناشر
ً
ي يسهل منذ البداية عىل أصل

ة"، أي الكتب الت  ي أنساق ميّسر
 
 ف

ين عىل:  عن قراءة المطبوعات استعمالها.  ينالعاجز عىل و  المبرصين جزئيا   وعىل وجه الخصوص، يشجع االتحاد جميع الناشر

  ات النفاذ الميّس لمعيار  إلنتاج المنشورات الرقمية؛ EPUB3استخدام مير 

  ي سلسلة
 
هم ف قدم إىل الموزعير  وبائعي التجزئة وغير

ُ
ي ت
ي المعلومات الت 

 
ات النفاذ الميّس لمنتجاتهم، ف وإدراج وصف لمير 

 توريد الكتب. 

ي جميع أنحاء العالم إىل توقيع ميثاق االتحاد للنّسر الميّسر  .22
 
ين ف ين وجمعيات الناشر ، الذي يتضمن ثمانية وُيدع جميع الناشر

ة. تمبادئ طموحة رفيعة المستوى  ي أنساق ميّسر
 
آخر الموقعير  الجدد عىل ميثاق االتحاد هم مطبعة جامعة و  تعلق بالنّسر الرقمي ف

ي  ويتس )جنوب إفريقيا(، ومطبعة جامعة بريستول )المملكة المتحدة(، ومطبعة جامعة ميشيغان )الواليات المتحدة األمريكية(. 
 
 ويِرد ف

ي قائمة كاملة بالموقعير  عىل ميثاق االتحاد. 
  المرفق الثان 

ةتحاد ال فتح اوقد  .23 ي تكرم المنظمات ذات القيادة المتمير 
ي النّسر الميّسر الت 

 
شيح لجائزة االمتياز الدولية ف ي تحقق  ،باب الي 

الت 
ي تعزيز إمكانية النفاذ إىل المنشورات الرقمية لفائدة األشخاص ذوي

 
ي قراءات المطبوعات.  إنجازات بارزة ف

 
 اإلعاقة ف

ي فئة الناشر لعام  
 
 : 2021قائمة التصفية للمرشحير  ف

 دار مطبعة أنانسي )كندا( -
 مجموعة تايلور وفرانسيس )المملكة المتحدة( -
 مطبعة جامعة ميشيغان )الواليات المتحدة األمريكية( -
  

ي فئة المبادرة لعام 
 
  : 2021قائمة التصفية للمرشحير  ف

ازيل(مؤسسة دوري -  نا نويل للمكفوفير  )الير
 الشبكة الوطنية لخدمات المكتبات العادلة )كندا(  -
 مركز ساو ماي للمكفوفير  )فييت نام( -
ونية الميّسة بير  األشخاص ذوي اإلعاقة ) - وي    ج للكتب اإللكي  كة بير  اإلدارات للي 

 ، فرنسا(COPILاللجنة التوجيهية المشي 
 

 
ي معرض فرانكفورت للكتاب )عن الفائزين بجائزة علن وسي

 
ي FBFاالمتياز الدولية لالتحاد خالل حفل يقام للمرة األوىل ف

 
 20( ف

 . 2021أكتوبر

 األنشطة المستقبلية للنّسر الميّسر 

ي النفاذ الميّس، وهو اتحاد  .24
 
ي احتياجاتهم، تعاقدت الويبو مع خبير ف ين للحصول عىل تدريب مخصص يلتر بناًء عىل طلبات الناشر

نت. ديزي، ال   -سيتعلم المشاركون من قطاع النّسر من هذه الوحدة  ستحداث وحدة الناشر وإضافتها إىل دورة االتحاد المقدمة عىل اإلني 
ي   -من البلدان المتقدمة أم الناميةأكانوا سواء 

افية، الت  ي أنساق ميّسة" باستخدام برامج النّسر االحي 
 
كيفية إنتاج كتب "معدة أصال ف

امج  ي تستخدمها الهيئات المعتمدة لتحويل الكتب الحالية إىل نسخ ذات أنساق ميّسة. تختلف عن الير
  الت 

 ن[يىلي ذلك المرفقا]
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األولالمرفق   
 

ي انضمت إىل خدمة الكتب العالمية  المرفق األول: 
ة: قائمة الهيئات المعتمدة المائة الت   التابعة التحاد الكتب الميّسر

 
وط التطبيق التكميىلي لالتحاد وُ 

ي وافقت عىل شر
 . هوأحكام ضعت عالمة نجمة * أمام الهيئات المعتمدة الت 

  
ي البرص .1

 
 أنتيغوا وبربودا: وحدة المكفوفير  ومعاف

: الرابطة  .2  Tiflonexosالمدنية األرجنتير 

اليا:  .3   Visabilityمؤسسة  أسي 

اليا:  .4  Vision Australiaمؤسسة  أسي 

ي البرص Hoerbuecherei*النمسا: جمعية  .5
 
 للمكفوفير  ومعاف

ي العمل االجتماعي  .6
 
 بنغالديش: جمعية الطاقات الشبابية ف

( EQLA*بلجيكا: جمعية  .7
ً
 لفائدة المكفوفير  )المؤسسة الوطنية للمكفوفير  سابقا

ا باسم المكتبة ا Luisterpuntbibliotheek*بلجيكا:  .8
ً
 ((LPBلفلمنكية للكتب الصوتية وطريقة برايل( )المعروفة سابق

 *بلجيكا: رابطة برايل .9

 بوتان: معهد موينسيلينج .10

ي للمكفوفير   -بوليفيا: )دولة  .11
 المتعددة القوميات(: المعهد البوليق 

ازيل: مؤسسة دورينا نويل لسيغوس .12  *الير

 ". 1928بلغاريا المكتبة الوطنية للمكفوفير  "لويس برايل  .13

ي بوركينا فاسو لدعم المكفوفير  وضعاف البرصبوركينا فاسو:  .14
 
 الرابطة الوطنية ف

 ، الشبكة الوطنية لخدمة المكتبات العادلة2009التعاونية  BCكندا: مكتبات  .15

 كندا: مكتبة ودار محفوظات كيبيك الوطنية .16

ي الكندي للمكفوفير   .17
 كندا: المعهد الوطت 

 (CELA)كندا: مركز النفاذ العادل إىل المكتبات  .18

: المكتبة المركزية للمكفوفير   .19  (BCC)شيىلي

ي للمكفوفير   .20
 (INCI)كولومبيا: المعهد الوطت 

 كرواتيا: المكتبة الكرواتية للمكفوفير   .21

 جمهورية التشيك: اتحاد المكفوفير  التشيكيير   .22

يان للمكفوفير   .23 ص: منظمة بانسير  قير

 مطبوعاتالدانمرك: المكتبة الوطنية الدانمركية لألشخاص العاجزين عن قراءة ال .24

 *جمهورية الدومينيكان: رابطة المكفوفير  لسيباو بجمهورية الدومينيكان .25

 الوطنية Pedro Henríquez Ureñaجمهورية الدومينيكان: مكتبة  .26

 Francina Hungríaجمهورية الدومينيكان: مؤسسة  .27

 مرص: مكتبة اإلسكندرية .28

 استونيا: مكتبة إستونيا للمكفوفير   .29
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 (CELIAفنلندا: مكتبة سيليا ) .30

 Valentin Haüyفرنسا: جمعية  .31

 BrailleNetجمعية فرنسا:  .32

ع المفكرين المكفوفير  أو المصابير  بالغمش .33  فرنسا: تجمر

ي للقراءة  .34
(ألمانيا: المركز األلمان  ا باسم المكتبة المركزية األلمانية للمكفوفير 

ً
 الميّسة )المعروف سابق

 (HEALاليونان: رابط المكتبات األكاديمية اليونانية )رابط ) .35

ي غواتيماال ) .36
 
 (BCPCSGغواتيماال: اللجنة العليا للمكفوفير  والصم ف

ي  .37
 هنغاريا: االتحاد الهنغاري للمكفوفير  وذوي البرص الجزن 

ة إيسلندا: مكتبة  .38  إيسلندا للكتب المحكير

 الهند: منتدى ديزي للهند .39

 (NCBI)والمركز اإلعالمي  NCBIإيرلندا: مكتبة  .40

ي البرص .41
 
 إشائيل: المكتبة المركزية للمكفوفير  ومعاف

 جامايكا: جمعية جامايكا للمكفوفير   .42

ي الوطنية  .43
لمان اليابان   اليابان: مكتبة الير

ي البرص  .44
 
 اليابان: الرابطة الوطنية لمؤسسات الخدمات اإلعالمية لفائدة األشخاص معاف

ي البرص .45
 
غ للمكفوفير  ومعاف  كازاخستان: مكتبة سان بطرسير

 كينيا: معهد كينيا للمكفوفير   .46

ستان: اتحاد المكتبات والمعلومات .47 غير   قير

 *التفيا: مكتبة التفيا للمكفوفير   .48

 مكفوفير  ليتوانيا: مكتبة ليتوانيا لل .49

 *مالوي: جامعة مالوي، كلية شانسلور .50

ي البرص .51
 
يا: مؤسسة سانت نيكوالس هوم لمعاف  *مالير 

 مالطا: مكتبات مالطا .52

ي البرص  .53
 
 المكسيك: الهيئة المكسيكية لمعاف

ي مولدوفا".  .54
 
ي للمعلومات والتأهيل التابع "للجمعية العامة للمكفوفير  ف

 جمهورية مولدوفا المركز الوطت 

ي المنغوىلي للمكفوفير  منغوليا: االت .55
 حاد الوطت 

ية  .56 ، مكتبة أوالن باتور الحرص   ( UBPL)منغوليا: مكتبة برايل الرقمية للمكفوفير 

 ميانمار: جمعية ميانمار الوطنية للمكفوفير   .57

 نيبال: منظمة العمل من أجل حقوق المعاقير  والتنمية .58

 *هولندا: خدمة المكتبة للقراءة المالئمة .59

  ديديكونمؤسسة *هولندا:  .60

61. ) ي البرص )المعروفة سابقا بمؤسسة المكفوفير 
 
 نيوزيلندا: مؤسسة نيوزيالندا للمكفوفير  ومعاف

ي النيجر  .62
 
ي للمكفوفير  ف

  (UNAN)النيجر: االتحاد الوطت 

ويجية لكتب المحادثة وطريقة بريل .63 وي    ج: المكتبة الي   الي 
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 باكستان: مؤسسة باكستان لمكافحة العم .64

: جمعية فلسطير  للمعاقير   .65  برصيا فلسطير 

 بولندا: المكتبة المركزية للعمل والضمان االجتماعي  .66

تغال الوطنية ) .67 تغال: مكتبة الير  ( BNPالير

  ةقطر الوطني*قطر: مكتبة  .68

 جمهورية كوريا: المكتبة الوطنية لذوي اإلعاقات .69

 رومانيا: مؤسسة كتاب السفر .70

: مكتبة بشكير الخاصة للمكفوفير  )سميت  .71 (اسم مكارم ب*االتحاد الروسي  حسينوفيتش توخفاتشير 

: المكتبة الحكومية الروسية للمكفوفير   .72  *االتحاد الروسي

ي البرص .73
 
غ للمكفوفير  ومعاف : مكتبة سان بطرسير  *االتحاد الروسي

 سانت لوسيا: جمعية سانت لوسيا لرعاية المكفوفير   .74

 سانت فنسنت وجزر غرينادين: مكتبة سانت فنسنت وجزر غرينادين الوطنية العامة .75

الي .76 ي البرص*سير
 
 ون: المركز التعليمي لفائدة المكفوفير  ومعاف

 جنوب أفريقيا: مكتبة جنوب أفريقيا للمكفوفير   .77

 إسبانيا: المنظمة الوطنية للمكفوفير  اإلسبان .78

 شي النكا: مؤسسة ديزي النكا  .79

 (MTMالسويد: الوكالة السويدية لوسائط اإلعالم الميّسة ) .80

ي البرص  .81
 
ي سويّسا الناطقة باإليطالية )سويّسا: جمعية المكفوفير  ومعاف

 
 (UNITASف

ي البرص .82
 
 سويّسا: جمعية خدمة المكفوفير  ومعاف

 سويّسا: المكتبة الرومندية للكتب الصوتية .83

ي البرص والعاجزين عن قراءة المطبوعات .84
 
 سويّسا: المكتبة السويّسية للمكفوفير  ومعاف

 ( NLTطاجيكستان: مكتبة طاجيكستان الوطنية ) .85

ي تايالند تايالند: المؤسسة .86
 
 المسيحية للمكفوفير  ف

 تايالند: المكتبة الوطنية للمكفوفير  والعاجزين عن قراءة المطبوعات، الجمعية التايلندية للمكفوفير   .87

 تونس: إبصار لثقافة وترفيه ذوي االعاقة البرصية  .88

 تونس: مكتبة تونس الوطنية  .89

 أوغندا: الجمعية الوطنية األوغندية للمكفوفير   .90

وفسكي المركزية المتخصصة للمكفوفير  أوكرانيا:  .91
 مكتبة أوسي 

 المملكة المتحدة: مؤسسة سيينج إير  .92

 للمكفوفير   المملكة المتحدة: مؤسسة تورش ترست .93

 وبريل ومكتبة الكتب المحكية (،(CSLالواليات المتحدة األمريكية: مكتبة والية كاليفورنيا  .94

 المكتبة الوطنية للمكفوفير  والعاجزين عن قراءة المطبوعات *الواليات المتحدة األمريكية: مكتبة الكونجرس، خدمة .95

 (APHالواليات المتحدة األمريكية: دار الطباعة األمريكية للمكفوفير  ) .96

 الواليات المتحدة األمريكية: معهد برايل األمريكي  .97
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 أوروغواي: مؤسسة برايل األوروغواية .98

 المكفوفير  *فييت نام: مركز ساو ماي للتكنولوجيا المهنية ومساعدة  .99

 زيمبابوي: رابطة زيمبابوي الوطنية للمكفوفير   .100

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثان 
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ي االمرفق 
لثان   

 

 : ي
ز عىل ميثاق االتحاد بشأن النّسر الميّسر  المرفق الثانز   قائمة الموقعي 

 
جمة .1   والنّسر )االمارات العربية المتحدة( الفلك للي 

 دار السلوى للنّسر )األردن( .2

 دار البلسم للنّسر )مرص( .3

اليا(  Allen and Unwinدار  .4  للنّسر )اسي 

 للنّسر )ايطاليا(  Arnoldo Mondadori Editoreدار .5

 للنّسر )جورجيا( Intelektiدار  .6

ازيل( .7  الرابطة الدينية لدور العالم المسيحي للطباعة )الير

 للنّسر )جورجيا(  Bakur Sulakauriدار  .8

  للنّسر )المملكة المتحدة( Bloomsburyدار  .9

 لطباعة الكتب  Brinque-Bookدار  .10

  مطبعة جامعة بريستول )المملكة المتحدة( .11

يطانية )المملكة المتحدة( .12   جمعية عّس القراءة الير

ي للنّسر والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .13   دار العالم العرنر

 )اليابان( 21ؤسسة ديسكفر م .14

كة توزي    ع السجالت للخدمات الصحفية .15  شر

ازيل( .16  دار التحرير والطباعة والنّسر والبيع والتوزي    ع )الير

17.  Ediciones Godot )  )األرجنتير 

( Santillanaدار  .18  للطباعة، )األرجنتير 

ازيل(  Ediouroدار  .19  للنّسر )الير

ازيل(  Albanisia Lúcia Dummar Pontesدار  .20  للطباعة )الير

ازيل(  Arqueiroدار  .21  للطباعة )الير

ازيل( S/A Atlasدار  .22  للطباعة )الير

ازيل(  Bertrand Brasilدار  .23  للطباعة )الير

ازيل( Best Sellerدار  .24  للطباعة )الير

ازيل( Birutaدار  .25  للطباعة )الير

ازيل( Bonifácioدار  .26  للطباعة )الير

ازيل(  Carambaia EIRELIدار  .27  للطباعة )الير

ازيل( Casa da Palavra Produção Editorialدار  .28  للطباعة )الير

ازيل(  Claro Enigmaدار  .29  للطباعة )الير

ازيل(  Livros Cobogóدار  .30  للطباعة )الير

ازيل( e Produtora Spot 1دار .31  للطباعة )الير

ازيل( Filocaliaدار  .32  للطباعة )الير
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از  Fontanarدار  .33  يل(للطباعة )الير

ازيل( Forenseدار  .34  للطباعة )الير

ازيل( Gaivotaدار  .35  للطباعة )الير

 للطباعة )البرازيل(  Globoدار  .36

ازيل(  Guanabara Kooganدار  .37  للطباعة )الير

ازيل( Intrínsecaدار  .38  للطباعة )الير

ازيل(  Jaguatirica Digitalدار  .39  للطباعة )الير

ازيل(  José Olympioدار الطباعة  .40  )الير

ازيل( JPAدار  .41  للطباعة )الير

ازيل( Jurídica da Bahiaدار  .42   للطباعة )الير

ازيل(  Lendo e Aprendoدار  .43  للطباعة )الير

ازيل( Manoleدار  .44  للطباعة )الير

ازيل( Nova Fronteira Participações S/Aدار  .45  للطباعة )الير

ازيل( Originalدار  .46  للطباعة )الير

ازيل( Paz e Terraدار  .47  للطباعة )الير

ازيل(  Pequena Zaharدار  .48  للطباعة )الير

ازيل( Prumoدار  .49  للطباعة )الير

ازيل( Recordدار  .50  للطباعة )الير

ازيل( Reviravoltaدار .51  للطباعة )الير

ازيل( Roccoدار  .52  للطباعة )الير

ازيل( Schwarcz S/Aدار  .53  للطباعة )الير

ازيل(  ED5دار تحرير  .54  )الير

 )كولومبيا( S.A.Sكولومبيا الحديث   دار تحرير دليل .55

 )المكسيك( C.Vمؤسسة التحرير الدليل الحديث  .56

 للطباعة )إيطاليا( Piemmeدار  .57

)المملكة المتحدة( .58   إلسفير

ازيل( .59  دار طباعة إلسفير )الير

ازيل(  GENالمجموعة الوطنية المشاركة للتحرير  .60  )الير

 للنّسر )ايطاليا( Einaudiدار  .61

ازيل( GMTدور  .62  للطباعة )الير

 )فرنسا( Hachette Livreمؤسسة  .63

 )الواليات المتحدة األمريكية( للنّسر دار هاربر كوليي    .64

 دار أنانسي للطباعة )كندا( .65

  الهدهد للنّسر والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .66
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ازيل( .67 اد )الير  دار إيماجو للطباعة والتصدير واالستير

 )جورجيا(  للنّسر  Intelektiدار  .68

ازيل( للنّسر  J.E. Solomon دور  .69  )الير

ازيل(  Jorge Zaharدار  .70  للنّسر )الير

ي والرمادي )المملكة العربية السعودية( .71
 مؤسسة القاض 

  مجموعة كلمات )اإلمارات العربية المتحدة( .72

   )المملكة المتحدة( Kogan Pageمؤسسة  .73

ازيل( .74  مكتبة ممارسي القانون )الير

ازيل(  LTCدار طباعة الكتب التقنية والعلمية  .75  )الير

 مؤسسة ماكميالن للتعليم )الواليات المتحدة األمريكية( .76

ازيل( .77 ي لدور نّسر الكتب )الير
 االتحاد الوطت 

ازيل( NCدار النّسر  .78  )الير

 كتب أفريقيا الجديدة )جنوب أفريقيا( .79

يا( .80 يير  )نيجير ين النيجير  رابطة الناشر

 )نيوزيالندا( Oratia Mediaمؤسسة  .81

ازيل( Pallasدار  .82  للطباعة والتوزي    ع )الير

 مجمع دور التحرير المكسيك )المكسيك( – Penguin Randomدار  .83

ازيل( NCدار النّسر  .84  )الير

 )الهند( PHIمؤسسة التعلم الخاص  .85

ازيل( ل Pinto e Zinconeدار  .86  لطباعة )الير

   )إسبانيا( Planeta de Librosمؤسسة  .87

ازيل( Publibookمؤسسة  .88  للكتب والصحف )الير

ازيل(  Sabre e Lerدار التحرير  .89  )الير

   )المملكة المتحدة( SAGEدار النّسر  .90

  سما للنّسر واإلنتاج والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .91

 )كولومبيا(  Santillana Colombiaمؤسسة  .92

  للتعليم )إسبانيا( Santillanaمؤسسة  .93

 )المكسيك(  Santillana Méxicoمؤسسة  .94

 )تايالند(  Silkworm Booksمؤسسة  .95

 )المكسيك( SM Méxicoمؤسسة  .96

ازيل( .97 كة اإلصدارات األدبية وكتب المغامرات )الير  شر

 )إيطاليا( Sperling &Kupferمؤسسة  .98

ازيل( Starlin Alta Editora e Consultoria EIRELIدار  .99  )الير

ازيل( Summusدار  .100  للنّسر )الير
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ي ) .101
اليا(مطبعة جامعة سيدن   اسي 

 مطبعة جامعة ميشيغان )الواليات المتحدة األمريكية( .102

 للنّسر )ألمانيا( Barbara Budrichدار  .103

ازيل( Verusدار النّسر  .104  )الير

  واحة الحكايات للنّسر والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .105

  مؤسسة واو للنّسر )اإلمارات العربية المتحدة( .106

 مطبعة جامعة ويتس )جنوب أفريقيا( .107

 لمنظمة العالمية للملكية الفكريةا .108

ي ]نهاية المرفق 
 والوثيقة[ الثان 
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