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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022يونيو  29 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
 

 (السابعةالعادية )الدورة  السابعةالدورة 
 2022يوليو  22إىل  14من جنيف، 

ة  تقرير عن اتحاد الكتب الميّسر

 وثيقة إعالمية من إعداد األمانة
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 مقدمة

ي المنظمة  الثامنهذا هو التقرير السنوي  
 
ي إطار دورات جمعيات الدول األعضاء ف

 
عد ف

ُ
ة، الذي أ عن اتحاد الكتب الميّسر

  العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. 

اكة واتحاد الكتب الميّسر   ي عام  القطاعي   العام والخاص بي   ة )االتحاد( هو شر
 
طلقت ف

ُ
ي  هدف إىل تحقيق أهداف و  ،2014أ

ي قراءة  لتيسي  النفاذ إىل المصنفات المنشورة معاهدة مراكش
ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى ف 

لفائدة األشخاص المكفوفي   أو معاف 
. )معاهدة مراكش(،  المطبوعات ي أنساق ميّسر وي  هدف االتحاد إىل زيادة ع عىل المستوى العمىلي

 
ة، وتوزيعها عىل دد الكتب المتوفرة ف

ي جميع أنحاء العالم.  األشخاص
 
ي قراءة المطبوعات ف

 
ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى ف

 
 المكفوفي   أو معاف

ة  أنشطة اتحاد الكتب الميّسر

ي تمتد  الثنائيةبالنظر إىل  
ات األداء تسليط الضوء عىل االتحاد  ، يّسر 2021إىل ديسمير  2020من يناير  الت   بعض مؤشر

 الرئيسية: 

ي خدمة الكتب العالمية التابعة لالتحاد المتاحة للتبادل عير الحدود بموجب أحكام معاهدة  للكتبالعدد اإلجماىلي زاد  )أ( 
 
ف

ي المائة، من  66مراكش، بنسبة 
 
 ؛ كتاب  730 000إىل  444 000ف

ي  الكتبعدد  زاد  )ب( 
معاهدة  أحكام( بموجب AEsالمعتمدة ) الهيئاتروفة باسم ، والمعالمكفوفي   مكتبات  نزلتها الت 

ي المائة،  54، بنسبة مراكش
 
يل إىل  35 005من ف 541 600تي  

يل    ؛تي  

ي صدرتالتعليمية  الكتبزاد عدد  )ج( 
ة الت  ي وطنية من خالل مشاري    ع التدريب والمساعدة التقبلغات  الميّسر

 قدمها ينية الت 
ي المائة، 37بنسبة ، االتحاد 

 ؛كتاب  17 250إىل  12 600من  ف 

عةزاد عدد  )د( 
ر
ة الكتب اتحاد عىل ميثاق  األطراف الموق ي المائة 15بنسبة  الميّسر للنّسر  الميّسر

  117إىل  102، من ف 
 
 . طرفا

  خدمة الكتب العالمية التابعة لالتحاد

 فهرس)"الخدمة"(  خدمة الكتب العالمية التابعة لالتحاد  توفر  
 
ة، وهي نت عير اإلني   للكتب ا ي أنساق ميّسر

 متاحة ف 
 
فائدة ل مجانا

ي تخدم
ي قراءة المطبوعاتألشخاص ا لهيئات المعتمدة الت 

القدرة عىل تبادل الكتب  للهيئات المعتمدةتوفر الخدمة و  . ذوي إعاقات ف 
ة   عير الحدود. الميّسر

 اعتبار و  
 
ي  كتاب  750 000، أصبح لدى الخدمة أكير من 2022من يونيو  ا

. تخليص إجراءاتللتبادل عير الحدود دون لغة  80ف 

2ووقع مائة وتسع
  معتمدة هيئات 

 
ي الخدمةمع الويبو للمشارك اتفاقا

ي البلدان النامية أو نصف تلك الهيئات يقع و ، ة ف 
.  أقل البلدانف 

 
نموا

ي عام و
 ذويلألشخاص  س االتحاد خالل فهر من  ميّسر ملف رقمي  90 000 ما يزيد عن المشاركةالمعتمدة  وفرت الهيئات، 2021ف 

ي 
ي الخدمةاألول  المرفق. انظر المطبوعات قراءة إعاقات ف 

 . لالطالع عىل قائمة الهيئات المعتمدة األعضاء ف 

بتطبيق  ةالمشاركالهيئات المعتمدة  تلكد االتحاد يزور ، الهيئات المعتمدةالذي تستخدمه  االتحاد باإلضافة إىل تطبيق مكتبة و  
ي قراءة المطبوعاتإعاقات  ذوي، بحيث يمكن لألشخاص ئها عمال ل لتقدمهتكميىلي 

ي  ف 
يل  فهرس االتحاد البحث ف   وتي  

ً
ة  الكتبمباشر

 و . يناسبهم حسب ما لقراءتها 
 
 ت

ر
 م هذه الخدمة للمستفيدين مجانقد

 
ي الوقت الحاىلي و. ا

ألشخاص ا تزويد عىل هيئة معتمدة  32 ت، وافقف 
ي قراءة المطبوعات اتإعاقذوي 

يل الملفات الرقمية من خالل  وتقر الهيئات. لتكميىلي التطبيق اب ف  أن األشخاص الذين يقومون بتي  
ي  هم من ذوي اإلعاقات لالتحاد التطبيق التكميىلي 

ي المادة  قراءة المطبوعاتف 
ويواصل . من معاهدة مراكش 3عىل النحو المحدد ف 

وي    ج لتطبيقه االتحاد  ي تقع مشاركةلدى الهيئات المعتمدة الالتكميىلي الجديد  الي 
ي البلدان الت 

ي صادقت عىل ف 
أو معاهدة مراكش  الت 

 نفذت أحكامها. و انضمت إليها 

ي  وقف أعمالهما عن ، )المملكة المتحدة( Seeing Ear)فرنسا( و BrailleNet، وهما هيئتان من الهيئات المعتمدة أبلغتو  
 ف 

. 2021و 2022 عامي  زيلت الفهارس الخاصة بالهيئتي   ، عىل التواىلي
ُ
 الحق وأ

 
ي حي   أن و. التابعة لالتحاد من خدمة الكتب العالمية ا

ف 
عىل الخدمة بخسارة أكير من أثر قد  Seeing Earو BrailleNet تي   يئلها حلر فإن ، من الخدمة أمر نادر الحدوث الهيئتي   إزالة 

 . كتاب  60.000

  

                                                
يالتاليشمل  1 ي قامت بها  تي  

 . وقف أعمالها ، قبل )فرنسا( BrailleNet معيةجالت 
.  أوقفتا أعمالهما اللتي    تحدة()المملكة الم Ear Seeing)فرنسا( و BrailleNetتشمل  2  منذ ذلك الحي  
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 ةاألنشطة المستقبلية لخدمة الكتب العالمية التابعة التحاد الكتب الميّسر 

أعربت و (. APIsعىل تطوير واجهات برمجة التطبيقات ) يعمل االتحاد األعضاء،  الهيئات المعتمدةباإلضافة إىل التشاور مع  
ي  عن حماسها لهذه المبادرة الهيئات المعتمدة

 ا المتاحالخاص به الفهرسللمستفيدين إىل جانب  فهرس االتحاد تقديم  ستمكنها منالت 
ي واجهات المستخدم ال

 
 تقدمالخاصة باالتحاد واجهات برمجة التطبيقات تطوير تحرز أعمال و . ا خاصة بهف

 
 دجير  ا

 
االتحاد أرسل قد و . ا

 
 
وع مؤخرا  . ووجيهةتعليقات مفيدة ق  األعضاء وتلإىل الهيئات المعتمدة " واجهات برمجة التطبيقات"دليل استخدام  مّسر

 يحتوي و  
 
خدمة المكتبة الوطنية  متاح بفضلكتاب   86 000 عن جودة تزيد كتب صوتية عالية ال  عىل فهرس االتحاد حاليا

ي للمكفوفي   
 
ي (NLS) قراءة المطبوعات وذي اإلعاقات ف

 
تحظ  الصوتية  الكتب وعىل الرغم من أن تلكالواليات المتحدة األمريكية.  ، ف

ورة مع أجهزة القراءة المستخ نسقب ، فإنها متوافرةباهتمام كبي   يقوم و  . ةخارج الواليات المتحدة األمريكي دمةمعي   ال يتوافق بالرص 
ي الكندي للمكفوفي   )CELAالعادل إىل المكتبات ) للنفاذ المركز الكندي 

كتاب   860000ا يقارب ( بتحويل مCNIB( والمعهد الوطت 
ي 
ي خدمة المكتبة الوطنية للمكفوفي    نسق من صوت 

 
، ليتمكن DAISY 2.02ق سنإىل  (NLS) قراءة المطبوعاتوذوي اإلعاقات ف

ي المكتبة الوطنية للمكفوفي   عرض كل من و عىل جميع أجهزة القراءة. قراءتها  المستفيدون الكنديون من
 
قراءة  وذوي اإلعاقات ف

ي الكندي للمكفوفي   )CELAالعادل إىل المكتبات ) للنفاذ المركز الكندي و  (NLS) المطبوعات
بسخاء ، (CNIB( والمعهد الوطت 

 مع االتحاد.  DAISY 2.02 نسقإىل فات المحولة المل تلك تبادلشديد 

 مع  
 
 ، بهدف توفي  موقع مركزي للبحث العامإنشاء بوابة للبحث الموحد مسألة  أطراف ثالثةوما يزال االتحاد يناقش أيضا

 األطرافناقشات مع تباطأت المقد و . ة وتبادلها عىل أوسع نطاق وبأكير عدد ممكن من اللغاتأكير عدد من الكتب بأنساق ميّسر  وإيجاد 
ي طرأت ات التغي  بسبب 

ي اإلدارةالت 
 
ي قدمي لكن االتحاد ، ف

ي المض 
 
 أمل ف

 
ي شبكة العام.  هذا  بحلول نهاية ا

 
ومن شأن هذا البحث العام ف

ي قراءة المطبوعات من خالل زيادة 
أوسع  إىل المستفيدين نفاذ الفهارس أن يساعد الهيئات المعتمدة واألشخاص ذوي اإلعاقات ف 

 عير منصات مختلفة.  من الكتبجموعة م

 التدريب والمساعدة التقنية

ي البلدان النامية وأقل البلدان  دعم قدرةوالمساعدة التقنية إىل  االتحاد للتدريبيهدف نموذج  
 عىل إنتاج مواد المنظمات ف 

 
نموا

ي إع ذويطالب المدارس االبتدائية والثانوية والجامعية  يستطيعوطنية تعليمية بلغات 
ي سياق و. استخدامها  قراءة المطبوعات اقات ف 

ف 
ةعىل أحدث تقنيات إنتاج الكتب  التدريب الشخضي الذي يقدمه االتحاد ، تحول وقيود السفر المستمرة 19-كوفيد  جائحة إىل  الميّسر
اء  التدريب نت تتضمن جلسات تفاعلية مع مدربي   خير  . عد عند ب  عير المؤتمرات  تجرىو من خالل منصة عير اإلني 

ف االتحاد  
ّ
ة  وتشغيل الستحداث DAISYاتحاد  وكل منظمات غي  فائدة اللدورة يقدمها االتحاد بشأن إصدار الكتب الميّسر
ي فرضتها الجائحة عىلاستجابة للقيود كالحكومية  

ي  التدريب الت 
ووحدة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أرض الواقع.  ف 

ي طورها الجديدة
،  DAISYاتحاد، الت 

 
ةمنشورات  إعداد  بشأنهي دورة متقدمة  أيضا العلوم  مواضيع اها حولمحتو يدور  ميّسر

ي دسة والرياضياتوالتكنولوجيا والهن
عرف، والت 

 
طلقت الوحدة. STEM المخترص ب ت

ُ
ي عام  وأ

وهي مخصصة للمشاركي   من  2021ف 
ي إنتاج الكت

ة ف  ي لديها مستوى معي   من الخير
ةب المنظمات الت   ، نظر الميّسر

 
 . محتواها لتعقيد  ا

نت االتحاد بمجرد إكمال المشاركي   لدورات و   للمنظمات غي  الحكومية حت  يتمكن  الالزم التمويل االتحاد وفر ي، عير اإلني 
 موظفوها من استخدام مهاراتهم المكتسبة 

 
ةتعليمية  كتبإلنتاج   حديثا ي قرا اإل  ذويلطالب فائدة ال بأنساق ميّسر

ءة عاقات ف 
 المطبوعات. 

كمل 
 
وعبنجاح  واست  ثالثة عّسر مّسر

 
وع 15من أصل  ا  مّسر

 
ة  التقنيةللتدريب والمساعدة  ا ي الفي 

ي إثيوبيا، ، 2022-2020ف 
ف 

، وتونس، وأوروغواي يا، وفلسطي   ، والمكسيك، والمغرب، وميانمار، ونيجي  عىل  3، وفييت ناموغانا، وإندونيسيا، وليسوتو، وماىلي
 . ستكمل لحظ، لملسوء او التواىلي و  ي  وع 15من أصل  نعامّسر  مّسر

 
ستان و هناك مشاري    و . ا غي   ي قي 

، 4فلبي   والسنغالالع إضافية جارية ف 
ي عام 

نتج. 2023ومن المقرر أن تنتهي ف 
ُ
مشاري    ع التدريب والمساعدة  بفضل بنسق ميّسر نسخة تعليمية  5000ما مجموعه  وأ

 . التقنية

اير و  ي فير
ي البلدان النامية  "دعوةر االتحاد ، أصد2022ف 

البلدان أقل و إلبداء االهتمام" بدعوة المنظمات المؤهلة الموجودة ف 
 
 
ي  نموا

ي التقنية المساعدة و التدريب  مشاري    ع لجولة التالية منا للتقدم بطلب للمشاركة ف 
ستة وثالثي    وتلق  االتحاد . االتحاد  يطلقها الت 

 طلب
 
  32من  ا

 
ي  بلدا

ي ف 
 طلب 17 وكانبريل. أ 15بحلول الموعد النهات 

 
ق  وثالثة، ن آسيا م 13و، من إفريقيا جنوب الصحراء  ا من الّسر

ي ، واثنان من أمريكا األوسط وشمال إفريقيا  منظمة  12إىل  10من  االتحاد  ختار وسوف ي، وواحد من أوروبا. الالتينية ومنطقة الكاريتر

                                                
اليا تمويل 3 ي ألسي 

ي إندونيسيا وميانمار وفيت توىل الصندوق االستئمات 
 
ي المكسيك وأوروغواي وتوىل تمويل ال، نام المشاري    ع ف

 
ي لكوريا مشاري    ع ف

 . الصندوق االستئمات 
ستان  وتوىل تمويل 4 غي   ي قي 

 
 الصند والسنغال والفلبي   المشاري    ع ف

 
ي لكوريا أيضا

 . وق االستئمات 
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ي التدريب والمساعدة 

ي إنتاج الكتب  التقنيةلتلق 
 
ة، ويفو ف وعالميّسر ة  ،ق مبلغ تمويل كل مّسر ي الفي 

 
 20 000، قيمة 2023-2022ف

ي طور االنتهاء من . واالتحاد دوالر أمريكي 
 
 . للمنظمات المختارة قائمة المخترصةال إعداد  ف

 أنشطة التدريب والمساعدة التقنية المستقبلية

 يجري حالي 
 
نت حول إنتاج الكتب  االتحاد نقل دورة ا ، وكذلك لمنظمات غي  الحكوميةفائدة ال ةالميّسر التدريبية عير اإلني 

 إىل منصة التعلم عن بعد التابعة ألكاديمية الويبو.  DAISY الخاصة باتحاد  ، من منصة التعلم(STEM)وحدة ال

ي قراءة المطبوعات ب  هدف توفي  حل شامل للطالبو  
 
 أقل البلدان النامية و  من ذوي اإلعاقات ف

 
مع  االتحاد عمل ي، سالبلدان نموا

عات  ودوائر الصناعةالمنظمات غي  الحكومية  عالقات مقس أجهزة القراءة مثل األجهزة اللوحية أو ب عينيةالتابع للويبو لطلب تير
كات التكنولوجيا الهوا ضعت قائمةتف الذكية من شر عي    . وو  عات. تلك بخصوص  بهم االتصال وسيجريالمحتملي    بالمتير  التير

 النّسر الميّسر 

ي أعدها  يشجع االتحاد عىل 
ون إنتاج المصنفات الت   “الناشر

ً
ي يسهأصل

ة"، أي الكتب الت  ي أنساق ميّسر
 
 ل منذ البداية عىل ف

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

ات النفاذ الميّس لمعيار  -  إلنتاج المنشورات الرقمية؛ EPUB3استخدام مي  
ات النفاذ الميّسر وإدرا  - ي سلسلة توريد ج وصف لمي  

 
هم ف قدم إىل الموزعي   وبائعي التجزئة وغي 

 
ي ت
ي المعلومات الت 

 
 لمنتجاتهم، ف

 الكتب. 

ي يقدمها االتحاد  
علن عن الفائزين بجائزة االمتياز الدولية للنّسر الميّسر الت 

ُ
ي  وأ

 فرانكفورتر بوشميسي  مؤسسة خالل حفل أقيم ف 
ي أكتوبر 

ي فئة المملكة المتحدة بالجائزة من فازت مجموعة تايلور وفرانسيس و . 2021ف 
 لخدماتالشبكة الوطنية نالت و  النّسر  دور ف 

اف كندا   من( NNELSالمكتبات العادلة ) ي فئة المبادر االعي 
ي مجال إمكانية ها إلنجازاتات ف 

الذين يعانون من لصالح األشخاص  النفاذ ف 
 و عن قراءة المطبوعات.  عجز 

ُ
اك مع ندوة  فل توزي    ع الجوائز خاللقيم حأ فرانكفورتر بوشميسي ورابطة مؤسسة نظمتها الويبو باالشي 

ين الدوليي   ) ين األوروبيي   IPAالناشر ي  النفاذ  إمكانية لقانون جاهز  أنتهل  -اآلن  النفاذ إمكانية "، بعنوان ( واتحاد الناشر ي عام  األوروتر
ف 

  . ؟"2025

قام مراسم تقديم 
 
ي معرض  تحاد اال جائزة  وست

 الدوىلي لهذا العام ألول مرة ف 
ي نوفمير  غوارداالخارا للتمي  

ي المكسيك ف 
للكتاب ف 

 الحفل أيض. وسينظم 2022
 
ي سياق  ا
اك مع معرض  تنظمها  النفاذ ندوة حول إمكانية ف  ين الدوليي   ، الكتابالويبو باالشي   ورابطة الناشر

 (. CANIEMوغرفة صناعة النّسر المكسيكية )

ون الوجميع   ي جميع أنحاء العالم مدعوون للتوقيع عىل ميثاق  النّسر  ودور ناشر
، والذي يحتوي عىل الميّسر للنّسر  االتحاد ف 

ةثمانية مبادئ طموحة عالية المستوى تتعلق بالمنشورات الرقمية  ي أنساق ميّسر
 مجتمع االتحاد لق يطسو . ف 

 
 موقع لنكد إنعىل  ا

عي   عىل ميثاق  المتاحةالمجموعة المغلقة ستسمح هذه و . الميّسر للنّسر  االتحاد للموقعي   عىل ميثاق 
ر
بتبادل األفكار  االتحاد فقط للموق

اء  ي ممارسات الوالتعرف عىل أفضل  النفاذ والتشاور مع خير
ي يقدمها  الميّسر النّسر ف 

ي هذا المجال.  الرواد ن و الناشر  الت 
ي الوقت وف 

ف 
، وقع   ناشر  120الحاىلي

 
ي  االتحاد كاملة بالموقعي   عىل ميثاق قائمة  رد تو عىل الميثاق.  ا

ي  المرفقف 
 بهذه الوثيقة.  الثات 

 األنشطة المستقبلية للنّسر الميّسر 

ين للحصول عىل تدريب   ي احتياجاتهم مخصصبناًء عىل طلبات الناشر  مع اتحاد، تعاقدت الويبو يلتر
 
 الستحداث  DAISYأيضا

نت.  يبية المقدمةالتدر  االتحاد إىل عروض دورات  وإضافتها ناشر الوحدة   عىل اإلني 
 
طلق قريبا

 
مفاهيم النّسر  بشأن االتحاد دورة  وست

ين  ثالث ساعات تقريب تستغرقالمستوى ، وهي دورة دراسية ذاتية رفيعة الميّسر لفائدة الناشر
 
قدم هذه. ا

 
نت الدو  وت رة التدريبية عير اإلني 

 مجان
 
ي يجب مراعاتها عند إنشاء منشورات رقمية   الدورةغظي تسو ويستغرق إكمالها حواىلي ثالث ساعات.  ا

الموضوعات الرئيسية الت 
ة ي قراءة المطبوعات. وإبراز  ميّسر

وال  الناشر إىل أن تكون واسعة النطاقتهدف وحدة و أهميتها لألشخاص الذين يعانون من إعاقات ف 
ينتشمل    الناشر

 
ي فهم المفا فقط بل أيضا

ي النّسر  األساسيةهيم أصحاب المصلحة اآلخرين الذين يرغبون ف 
ستكون وحدة و . الميّسر ف 

 . ي بالنّسر الميّسر إلمكانية  التوجيهي  فريقهعضاء أل  عن امتنانه االتحاد عرب ويالناشر قائمة بذاتها ولن تتطلب مساعدة مدرب خبي 
 المعت 

 المنشأ حديثو 
 
 تتألف أساس والذي، ا

 
 الدوىلي  االتحاد من الفائزين والمرشحي   السابقي   لجائزة  ا

تعليقات شاملة  عىل ما قدموه من ،للتمي  
  . للغاية بشأن وحدة الناشر  ومفصلة

 ن[يىلي ذلك المرفقا]
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ي انضمت إىل خدمة الكتب العالمي ة وتسعةقائمة الهيئات المعتمدة المائ المرفق األول: 
ة التابعة التحاد الكتب الت 

ة  الميّسر

 
وط التطبيق التكميىلي لالتحاد  ضعت عالمة نجمة * أمام الهيئات المعتمدةو  

ي وافقت عىل شر
 . هوأحكام الت 

  
ي البرص .1

 
 أنتيغوا وبربودا: وحدة المكفوفي   ومعاف

: الرابطة * .2  Tiflonexosالمدنية األرجنتي  

 المكتبة الوطنية ألرمينياأرمينيا:  .3

اليا:  .4 الندأسي  ي كويي  
 
 جمعية الكتابة بطريقة برايل ف

اليا:  .5   Visabilityمؤسسة  أسي 

 Vision Australiaمؤسسة  اليا: أسي   .6

ي البرص Hörbücherei*النمسا: جمعية  .7
 
 للمكفوفي   ومعاف

ي العمل االجتماعي  .8
 
 بنغالديش: جمعية الطاقات الشبابية ف

( EQLA*بلجيكا: جمعية  .9
 
 لفائدة المكفوفي   )المؤسسة الوطنية للمكفوفي   سابقا

ا باس Luisterpuntbibliotheek*بلجيكا:  .10
 
 ((LPBم المكتبة الفلمنكية للكتب الصوتية وطريقة برايل( )المعروفة سابق

 *بلجيكا: رابطة برايل .11

 بوتان: معهد موينسيلينج .12

ي للمكفوفي    -بوليفيا: )دولة  .13
 المتعددة القوميات(: المعهد البوليق 

ازيل: مؤسسة دورينا نويل لسيغوس .14  *الير

 ". 1928بلغاريا المكتبة الوطنية للمكفوفي   "لويس برايل * .15

ي بوركينا فاسو لدعم المكفوفي   وضعاف البرصبورك* .16
 ينا فاسو: الرابطة الوطنية ف 

 ، الشبكة الوطنية لخدمة المكتبات العادلة2009التعاونية  BCكندا: مكتبات  .17

 كندا: مكتبة ودار محفوظات كيبيك الوطنية* .18

ي الكندي للمكفوفي   * .19
 كندا: المعهد الوطت 

 (CELA)كندا: مركز النفاذ العادل إىل المكتبات  .20

: المكتبة المركزية للمكفوفي    .21  (BCC)شيىلي

: مؤسسة شيىلي للموسيق  وبرايل .22  شيىلي

ي للمكفوفي    .23
 (INCI)كولومبيا: المعهد الوطت 

 أنتيويكا كولومبيا: جامعة  .24

 كرواتيا: المكتبة الكرواتية للمكفوفي   * .25

 جمهورية التشيك: اتحاد المكفوفي   التشيكيي    .26

يان للمكفوفي    .27 ص: منظمة بانسير  قير

 الدانمرك: المكتبة الوطنية الدانمركية لألشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات .28

 *جمهورية الدومينيكان: رابطة المكفوفي   لسيباو بجمهورية الدومينيكان .29

 الوطنية Pedro Henríquez Ureñaجمهورية الدومينيكان: مكتبة  .30
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 Francina Hungríaجمهورية الدومينيكان: مؤسسة  .31

 كندريةمرص: مكتبة اإلس  .32

 استونيا: مكتبة إستونيا للمكفوفي   * .33

 اثيوبيا: الرابطة الوطنية اإلثيوبية للمكفوفي    .34

 (CELIAفنلندا: مكتبة سيليا ) .35

 Valentin Haüyفرنسا: جمعية * .36

 1BrailleNet جمعيةفرنسا: * .37

ع المفكرين المكفوفي   أو المصابي   بالغمش .38  فرنسا: تجمر

ي للقراءة المي .39
(ألمانيا: المركز األلمات  ا باسم المكتبة المركزية األلمانية للمكفوفي  

 
 ّسة )المعروف سابق

 (HEALاليونان: رابط المكتبات األكاديمية اليونانية )رابط ) .40

ي غواتيماال ) .41
 
 (BCPCSGغواتيماال: اللجنة العليا للمكفوفي   والصم ف

ي  .42
 هنغاريا: االتحاد الهنغاري للمكفوفي   وذوي البرص الجزت 

ة إيسلندا: مكتبة إيسل .43  ندا للكتب المحكير

 الهند: منتدى ديزي للهند* .44

 (NCBI)والمركز اإلعالمي  NCBIإيرلندا: مكتبة * .45

ي البرص .46
 إشائيل: المكتبة المركزية للمكفوفي   ومعاف 

 جامايكا: جمعية جامايكا للمكفوفي    .47

ي الوطنية  .48
لمان اليابات   اليابان: مكتبة الير

ي البرص اليابان: الرابطة الوطنية لمؤسسات الخدمات ا .49
 إلعالمية لفائدة األشخاص معاف 

ي البرص .50
غ للمكفوفي   ومعاف   كازاخستان: مكتبة سان بطرسير

 كينيا: معهد كينيا للمكفوفي    .51

ستان: اتحاد المكتبات والمعلومات .52 غي    قي 

 *التفيا: مكتبة التفيا للمكفوفي    .53

 ليتوانيا: مكتبة ليتوانيا للمكفوفي   * .54

 مالوي: جامعة مالوي، كلية شانسلور .55

ي البرص .56
يا: مؤسسة سانت نيكوالس هوم لمعاف   مالي  

 مالطا: مكتبات مالطا* .57

ي البرص * .58
 المكسيك: الهيئة المكسيكية لمعاف 

ي مولدوفا".  .59
ي للمعلومات والتأهيل التابع "للجمعية العامة للمكفوفي   ف 

 جمهورية مولدوفا المركز الوطت 

ي المنغوىلي للمكفوفي    .60
 منغوليا: االتحاد الوطت 

ية منغوليا: مك .61 ، مكتبة أوالن باتور الحرص   ( UBPL)تبة برايل الرقمية للمكفوفي  

 ميانمار: جمعية ميانمار الوطنية للمكفوفي    .62

 نيبال: منظمة العمل من أجل حقوق المعاقي   والتنمية .63

                                                
ي عام أعمالها ت توقف 1

 
 . 2022ف
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 *هولندا: خدمة المكتبة للقراءة المالئمة .64

  ديديكونمؤسسة *هولندا:  .65

(نيوزيلندا: مؤسسة نيوزيالندا للمكفوفي   و * .66 ي البرص )المعروفة سابقا بمؤسسة المكفوفي  
 
 معاف

ي النيجر  .67
 
ي للمكفوفي   ف

  (UNAN)النيجر: االتحاد الوطت 

ويجية لكتب المحادثة وطريقة بريل .68 وي    ج: المكتبة الي   الي 

 باكستان: مؤسسة باكستان لمكافحة العم .69

: جمعية فلسطي   للمعاقي   برصيا .70  فلسطي  

و الوطنية .71 و: مكتب بي   بي 

 لمكتبة المركزية للعمل والضمان االجتماعي بولندا: ا .72

تغال الوطنية )* .73 تغال: مكتبة الير  ( BNPالير

  ةقطر الوطنيقطر: مكتبة  .74

 جمهورية كوريا: المكتبة الوطنية لذوي اإلعاقات .75

 رومانيا: مؤسسة كتاب السفر .76

: مكتبة بشكي  الخاصة للمكفوفي   )س   .77 (اسم مكارم حسينوفيتش توخفاتبيت مر االتحاد الروسي  شي  

: المكتبة الحكومية الروسية للمكفوفي    .78  االتحاد الروسي

ي البرص .79
غ للمكفوفي   ومعاف  : مكتبة سان بطرسير  االتحاد الروسي

 سانت لوسيا: جمعية سانت لوسيا لرعاية المكفوفي    .80

 سانت فنسنت وجزر غرينادين: مكتبة سانت فنسنت وجزر غرينادين الوطنية العامة .81

اليون: المركز التعليمي  .82 ي البرص سي 
 لفائدة المكفوفي   ومعاف 

ي البرص جمعية سنغافورة سنغافورة:  .83
 (SAVH) لمعاف 

 جنوب أفريقيا: مكتبة جنوب أفريقيا للمكفوفي    .84

 إسبانيا: المنظمة الوطنية للمكفوفي   اإلسبان .85

 شي النكا: مؤسسة ديزي النكا  .86

 (MTMالسويد: الوكالة السويدية لوسائط اإلعالم الميّسة ) .87

ي سويّسا الناطقة باإليطالية )سويّسا: جم* .88
ي البرص ف 

 (UNITASعية المكفوفي   ومعاف 

ي البرص* .89
 سويّسا: جمعية خدمة المكفوفي   ومعاف 

 سويّسا: المكتبة الرومندية للكتب الصوتية* .90

ي البرص والعاجزين عن قراءة المطبوعات .91
 سويّسا: المكتبة السويّسية للمكفوفي   ومعاف 

 ( NLTوطنية )طاجيكستان: مكتبة طاجيكستان ال .92

ي تايالند* .93
 تايالند: المؤسسة المسيحية للمكفوفي   ف 

 تايالند: المكتبة الوطنية للمكفوفي   والعاجزين عن قراءة المطبوعات، الجمعية التايلندية للمكفوفي    .94

ي ترينيداد وتوباغو  .95
 (NALIS)ترينيداد وتوباغو: هيئة نظام المعلومات ف 

 قة البرصية تونس: إبصار لثقافة وترفيه ذوي االعا .96

 تونس: مكتبة تونس الوطنية  .97
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 أوغندا: الجمعية الوطنية األوغندية للمكفوفي    .98

وفسكي المركزية المتخصصة للمكفوفي    .99
 أوكرانيا: مكتبة أوسي 

 المملكة المتحدة: مؤسسة كاليير أوديو .100

 2المملكة المتحدة: مؤسسة سيينج إير .101

 للمكفوفي    المملكة المتحدة: مؤسسة تورش ترست .102

 وبريل ومكتبة الكتب المحكية (،(CSLات المتحدة األمريكية: مكتبة والية كاليفورنيا الوالي .103

 *الواليات المتحدة األمريكية: مكتبة الكونجرس، خدمة المكتبة الوطنية للمكفوفي   والعاجزين عن قراءة المطبوعات .104

 (APHالواليات المتحدة األمريكية: دار الطباعة األمريكية للمكفوفي   ) .105

 ات المتحدة األمريكية: معهد برايل األمريكي الوالي .106

 أوروغواي: مؤسسة برايل األوروغواية* .107

 فييت نام: مركز ساو ماي للتكنولوجيا المهنية ومساعدة المكفوفي    .108

 زيمبابوي: رابطة زيمبابوي الوطنية للمكفوفي    .109

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثات 

 

                                                
ي عام تو  2

 
 . 2021قفت أعمالها ف
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 : ي
ز
ز عىل ميثاق االتحاد ب المرفق الثان   شأن النّسر الميّسر قائمة الموقعي 

 
جمة والنّسر )االمارات العربية المتحدة( .1   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(الرابطة الدينية لدور العا .7  لم المسيحي للطباعة )الير

 للنّسر )جورجيا(  Bakur Sulakauriدار  .8

 للنّسر )المملكة المتحدة(  Bloomsburyدار  .9

 )كندا( Book*Hug Pressدار  .10

يا( Books and Gavelدار  .11  )نيجي 

ازيل( لطباعة الكتب Brinque-Bookدار  .12  )الير

 مطبعة جامعة بريستول )المملكة المتحدة(  .13

يطانية )المملكة المتحدة( جمعية عّس القر  .14  اءة الير

 مؤسسة تشناي لخدمات النّسر )الهند( .15

 لنّسر الكتب )كندا( Cormorantدار  .16

ي للنّسر والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .17   دار العالم العرتر

 )اليابان( 21مؤسسة ديسكفر  .18

كة توزي    ع السجالت للخدمات الصحفية .19 ازيل( شر  )الير

ازيل(دار التحرير والطباعة وال .20  نّسر والبيع والتوزي    ع )الير

21.  Ediciones Godot )  )األرجنتي  

( Santillanaدار  .22  للطباعة، )األرجنتي  

ازيل(  Ediouroدار  .23  للنّسر )الير

ازيل(  Albanisia Lúcia Dummar Pontesدار  .24  للطباعة )الير

ازيل(  Arqueiroدار  .25  للطباعة )الير

ازيل( S/A Atlasدار  .26  للطباعة )الير

ازيل(  Bertrand Brasilدار  .27  للطباعة )الير

ازيل( Best Sellerدار  .28  للطباعة )الير

ازيل( Birutaدار  .29  للطباعة )الير

ازيل( Bonifácioدار  .30  للطباعة )الير

ازيل(  Carambaia EIRELIدار  .31  للطباعة )الير

ازيل( Casa da Palavra Produção Editorialدار  .32  للطباعة )الير
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 ازيل( للطباعة )الير  Claro Enigmaدار  .33

ازيل(  Livros Cobogóدار  .34  للطباعة )الير

ازيل( e Produtora Spot 1دار .35  للطباعة )الير

ازيل( Filocaliaدار  .36  للطباعة )الير

ازيل( Fontanarدار  .37  للطباعة )الير

ازيل( Forenseدار  .38  للطباعة )الير

ازيل( Gaivotaدار  .39  للطباعة )الير

ازيل(  Globoدار  .40  للطباعة )الير

ازيل(  Guanabara Kooganدار  .41  للطباعة )الير

ازيل( Intrínsecaدار  .42  للطباعة )الير

ازيل(  Jaguatirica Digitalدار  .43  للطباعة )الير

ازيل(  José Olympioدار الطباعة  .44  )الير

ازيل( JPAدار  .45  للطباعة )الير

ازيل( Jurídica da Bahiaدار  .46   للطباعة )الير

ازيل(  Lendo e Aprendoدار  .47  للطباعة )الير

ازيل( Manole دار  .48  للطباعة )الير

ازيل( Nova Fronteira Participações S/Aدار  .49  للطباعة )الير

ازيل( Originalدار  .50  للطباعة )الير

ازيل( Paz e Terraدار  .51  للطباعة )الير

ازيل(  Pequena Zaharدار  .52  للطباعة )الير

ازيل( Prumoدار  .53  للطباعة )الير

ازيل( Recordدار  .54  للطباعة )الير

ازيل( Reviravoltaدار .55  للطباعة )الير

ازيل( Roccoدار  .56  للطباعة )الير

ازيل( Schwarcz S/Aدار  .57  للطباعة )الير

ازيل( تحرير لل ED5دار  .58  )الير

 )كولومبيا( S.A.Sدار تحرير دليل كولومبيا الحديث  .59

 )المكسيك( C.Vمؤسسة التحرير الدليل الحديث  .60

 للطباعة )إيطاليا( Piemmeدار  .61

)المملكة المت .62   حدة(إلسفي 

ازيل( للطباعة دار إلسفي   .63  )الير

 )كندا( ECWدار النّسر  .64

يا( Evans Brothersمؤسسة  .65  للنّسر )نيجي 

ازيل(  GENالمجموعة الوطنية المشاركة للتحرير  .66  )الير
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 للنّسر )ايطاليا( Einaudiدار  .67

ازيل( GMTدور  .68  للطباعة )الير

 للطباعة )كندا( Guernicaمؤسسة  .69

 )فرنسا( Groupe Editisمؤسسة  .70

 )فرنسا( Hachette Livreمؤسسة  .71

 )الواليات المتحدة األمريكية( للنّسر دار هاربر كوليي    .72

 دار أنانسي للطباعة )كندا( .73

  الهدهد للنّسر والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .74

ازيل( .75 اد )الير  دار إيماجو للطباعة والتصدير واالستي 

 )جورجيا(  للنّسر  Intelektiدار  .76

 ّسر )كندا(للن Invisibleدار  .77

ازيل( للنّسر  J.E. Solomon دور  .78  )الير

 )كندا( J.Gordon Shillingfordمؤسسة  .79

ازيل(  Jorge Zaharدار  .80  للنّسر )الير

ي والرمادي )المملكة العربية السعودية( .81
 مؤسسة القاض 

  مجموعة كلمات )اإلمارات العربية المتحدة( .82

   )المملكة المتحدة( Kogan Pageمؤسسة  .83

ازيل(مكتبة ممارسي الق .84  انون )الير

ازيل(  LTCدار طباعة الكتب التقنية والعلمية  .85  )الير

 مؤسسة ماكميالن للتعليم )الواليات المتحدة األمريكية( .86

ازيل( .87 ي لدور نّسر الكتب )الير
 االتحاد الوطت 

ازيل( NCدار النّسر  .88  )الير

 كتب أفريقيا الجديدة )جنوب أفريقيا( .89

يا( .90 يي   )نيجي  ين النيجي   رابطة الناشر

 )نيوزيالندا( Oratia Mediaسة مؤس .91

ازيل( Pallasدار  .92  للطباعة والتوزي    ع )الير

 مجمع دور التحرير المكسيك )المكسيك( – Penguin Randomدار  .93

ازيل( Petraدار التحرير  .94  )الير

 )الهند( PHIمؤسسة التعلم الخاص  .95

ازيل( ل Pinto e Zinconeدار  .96  لطباعة )الير

   ()إسبانيا Planeta de Librosمؤسسة  .97

ازيل( Publibookمؤسسة  .98  للكتب والصحف )الير

يا( Rasmedدار النّسر  .99  )نيجي 

ازيل(  Sabre e Lerدار التحرير  .100  )الير
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   )المملكة المتحدة( SAGEدار النّسر  .101

  سما للنّسر واإلنتاج والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .102

 )كولومبيا(  Santillana Colombiaمؤسسة  .103

  عليم )إسبانيا(للت Santillanaمؤسسة  .104

 )المكسيك(  Santillana Méxicoمؤسسة  .105

 )كندا( Signatureدار التحرير  .106

 )تايالند(  Silkworm Booksمؤسسة  .107

 )المكسيك( SM Méxicoمؤسسة  .108

ازيل( .109 كة اإلصدارات األدبية وكتب المغامرات )الير  شر

 )إيطاليا( Sperling &Kupferمؤسسة  .110

ازيل( Starlin Alta Editora e Consultoria EIRELIدار  .111  )الير

ازيل( Summusدار  .112  للنّسر )الير

اليا( .113 ي )اسي 
 مطبعة جامعة سيدت 

 مطبعة جامعة ميشيغان )الواليات المتحدة األمريكية( .114

 للنّسر )ألمانيا( Barbara Budrichدار  .115

ازيل( Verusدار النّسر  .116  )الير

  واحة الحكايات للنّسر والتوزي    ع )اإلمارات العربية المتحدة( .117

  للنّسر )اإلمارات العربية المتحدة( مؤسسة واو  .118

 مطبعة جامعة ويتس )جنوب أفريقيا( .119

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية .120

 

 

ي ]نهاية المرفق 
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