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تقري .1 لرشح هذا ا يف يف ي نصة أحصاب املصاحل ا6ي نظم يف  سادس  نر املرحيل اخلامس حصائل BجAع ا مل جل ُ10 
 . 2012فرباير 

ية حبق املؤلف واحلقوق اOاورةواكنت  .2 نة اVامئة ا نا رشة املعقودة يف نومفرب  قد اعرتفتملعللج سابعة  ع، يف دورهتا ا ل
ياجات اخلاصة لألشخاص 2008 برص وأكحت، ال ّمعايق ا سعي، بدون تأخري وتوoل ية ا بدت أ ل ب املداوالتمه نا سـ ا ، إىل ةمل

ياجات اخلاصة  B yتية ت حب برص وسائر األشخاص العاجزين عن ملكفوفني تل ، مبا يف ذ� القراءةلواألشخاص معايق ا
سري وتعزيز فرص  نة  شأن الطرق والوسائل ا يدين الوطين واVويل  شات عىل ا نا يإجراء  ب لصع لتق ملمك نفم نفاتإىل اذ لا  ملصا

ناءات Bيدات و يل  ية  ية، عىل  ثا تخلف ي حتل سـحملم توى . للتق نصة ألحصاب املصاحل عىل  شمل ذ� أيضا  بغي أن  سـو ي مب م ًن
بات الالزمة سري الرت ية الفكرية، من أجل  ية  نظمة العا يا تللملك ي مل نفاتاألشخاص ذوي اإلعاقةنفاذ  لضامن تمل يةملص إىل ا  . حملم ا

نادا إىل ا .3 توا لس ً تت بو  سابق ذكره دعت أمانة الو خميف ا ي ل يني ا6ينلك ثلون مصاحل ئيسـلف أحصاب املصاحل الر  ّ حصاب أمي
برص، املؤلفق ح نصة بغرض العاجزون  األشخاص مفهيمبن ل واألشخاص معايق ا شاركة يف  بوعات،  معن قراءة ا للم ملط

ه بلوغ ا شغاالهتم والهنج املقرتحة  ية وا ياجاهتم ا شاف ا لا ليق ن حلق ت ُتك ح شود وهودف سـ إىل األشخاص ذوي اإلعاقة نفاذ تيسري  ملنا
نفات ساقُملصا  . بدي©ن يف أ

تايل .4 نحو ا لوُعقدت اجAعات أحصاب املصاحل عىل ا  : ل

يف، يف : األولBجAع  - ناير 19جنيف   2009ي 
ثاين - ندن، يف : لBجAع ا   2009 أبريل 20ليف 
ثالث - ندرية : لBجAع ا   2009مفرب  نو3، يف )مرص(سكيف اإل
يف، يف : BجAع الرابع -  2010 مايو 26جنيف 
ـي، يف : BجAع اخلامس - يود لهيف  توبر 23ن   2010ك أ

رشين واحلادية  .5 رشة وا تاسعة  رشة وا نة  ثا لعوُعرضت تقارير BجAعات املذكورة أعاله خالل اVورات ا ع لع مل
نة  رشين  للجوا نة من أجل ) SCCR/21/10و SCCR/20/6 وSCCR/19/10 وSCCR/18/4الو·ئق (لع للجإطالع ا

نصةعىل  ملتجدات العمل ا6ي تضطلع به ا رشين . مسـ ناء دورهتا احلادية وا تقارير وجشعت األمانة، أ تy ا نة  بت ا لعور ث ل ب للج ح
نةضامن ، عىل 2010املعقودة يف نومفرب  شطهتا خالل اVورة القادمة  نصة واإلبالغ عن أ للجمواص© معل ا ن نظم أ. مل ّومل  ُ ّية ت

نصة أحصاب املصاحل يف عام   . 2011ملاجAعات 

ية  .6 نا بÃان ا شاركة الفعاÄ ألحصاب املصاحل من ا بو ا نة أن تضمن أمانة الو بت ا مو ل ل مل ي للج بÃانوطل ً منوا، وتوفر قلاأل لا
متويل الالزم Vمع ت شاركةyلا ثاين . مل ا لوطلب من األمانة أيضا، عقب BجAع ا ً دها من أجل ارى Éبذل قصتأن للمنصة، ُ

ية نا بÃان ا نصة يف أحد ا منظمي اجAع  ل ل للم  .ت

تقرير اخلامس و .7 لحيدد هذا ا يق األهداف ًأيضا ّ ية  ية اليت يلزم اختاذها  حتقاخلطوات اإلضا هابغف بلو غامللكف  ب ّ متس . ُ تلو
يذ اإلجراءات املقرتحة، وتقدمي تقرير بدء  ُاألمانة موافقة اVول األعضاء  تنف نة   إضايف إىلبلل  .القادمةيف دورهتا للجا
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نصة أحصاب املصاحل  سادس  نصة أحصاب املصاحل BجAع ا سادس  نصة أحصاب املصاحل BجAع ا سادس  نصة أحصاب املصاحل BجAع ا سادس  ملBجAع ا ملل ملل ملل     ل

8. AجB يف يف عُعقد نصة أحصاب املصاحل يف  سادس  ن ا مل شاركني يف مرفق هذا . 2012 فرباير 10جل ملوترد قامئة ا
تقرير يذ اإلجراءات ّوركز Bج. لا يمي  نفAع عىل  تفق عتتق شة 2010قود يف عام بق املعاسللهيا خالل BجAع املا نا ق، و م

تقدم ا6ي أحرزه  تاحة لا ية ا ملرشوع املوارد العا مل يات اVامعة  و)تيغار (للوسطاء املوثوق هبمم نولو جرشوع إطار ا لتك م
)ETF.(  

بو يف  .9 شاركون الضوء عىل اVمع ا6ي تقدمه الو يوسلط ا مل ية تطويرّ تجابة اإلجيا Bشورعني و ب × ا سـ  األشخاص لفئةمل
برصمعايق  بوعات ودورشخاص الاأل/لا يةملطعاجزين عن قراءة ا بÃان ا رش يف ا ن ا ملعل  . نل

هم يفوأ .10 شاركون أ ملبدى ا ناف Bحتاد العاملي للمكفوفنيمل نصة أحصاب املصاحلسـتئ ا ته يف اجAعات  شار م  ك  . م

تاحة للوسطاء املوثوق هبم ية ا تاحة للوسطاء املوثوق هبمرشوع املوارد العا ية ا تاحة للوسطاء املوثوق هبمرشوع املوارد العا ية ا تاحة للوسطاء املوثوق هبمرشوع املوارد العا ية ا ملرشوع املوارد العا مل ملم مل ملم مل ملم مل     ))))تتتتيغاريغاريغاريغار ( ( ( (م

يغار  .11 رشوع  تُعرض تقرير  نصةم يهملعىل ا نظر  ف يك  شاركون. ت ّثفة مشاورات ، بعد ملوخلص ا تلف مجرت مك خمع 
يغار يف  رشوع  ية اليت أعدت يف إطار  منوذ يص ا تأحصاب املصاحل، إىل أن اتفاقات الرت م ج لخ يدات 2010 عامّ نطوي عىل  تعق  ت

ها يغارتشغيل ملرح© األوىل من ا تتحملأكرب من أن  تبكة  يض. شـ رسيع تنفيب عن ذ� سـتعفا بع ا سط  لذ هنج  تتم يف للب
يص2011 عام ناد إىل مذكرة تفامه بدال من اتفاق تر خ ال ًت بع ا. س لووضع هنج ا لتت بكر ُ ثقة مرسيع من أجل إحراز تقدم  لوناء ا ب

تاجئ ملموسة إىل جانب  يق  ساب اخلربة واملعارف و نوا حتقت تحضريك تفامه اخلاصة. ً حللول أطول أجاللا  لوشارك يف وضع مذكرة ا
رش  سعة  رسيع  بع ا ع تل تت ية وسطاء موثوق هبمبني من خشصا ل عة األوىل ّواجلدير 6كر أن اOمو. نأحصاب حق املؤلف ومثا
ساق تاحة بأ تب ا نمن ا مل نفاذ  ميكن لك تخدام لا نجاح  سـإلهيا نقلت  ب بوُ ياملعدات احلاسوية اليت توفرها الو وإلضافة إىل ذ� . ب

يغار، ممّا أاخل وييك موقعوموقع إلكرتوين أطلق  رشوع  تاصان  رشوعمب تعلقة  سري تعممي املعلومات ا ملهم يف  ملت ي شئ . س نكام أ
تلف أحصاب  ثل أعضاؤه  ية  رشوط ا تحديد مواصفات ا خمفريق  ّ مي ن تقل رشوع املصاحللل تصممي املعدات احلاسوية  مل ويعىن  ب ب ُ

 .تيغار

سؤُواسـهتل حوار بني  .12 يغار وا رشوع  ملرؤساء  ت ببكة األوروية للوسطاء املوثوق هبم لاولني عن م بغرض ) ETIN(شـ
بادرتني تاكمل بني × ا ملحتديد أوجه ا  . ل

بلغ إجاميل قدره  .13 شد  مو نه 384 000ُح رشوع،  م يورو ألغراض ا ية قدöا 284 000مل ساهامت  ين يورو يف شلك  عم
نارشينلك من احتاد ديزي و للالرابطة اVوية  بو)IPA (ل بلغ إ. ي والو نفق معظمه أً يوور نقدا 50 000جاميل قدره مومت تلقي 

رشوع شطة ا تلف أ يف  ملية تاك ن خم ل يغار، حبلول أواخر عام . لتغط رشوع  ساب  توبقي يف  بلغ نقدي قدره 2011مح م ، 
 .  يويو1000

14. ýضطالع هبا وفB تعني ّ ييل بعض من األشطة اليت  ي يغارن رشوع  تيف إطار   :2012 يف عام م

تب  "1" بادل ا لكز�دة  نفاذ اليت ميكن ت  إلهيا عن طريق الوسطاء املوثوق هبم؛لا

نادا إىل  تدعمي "2" يغار ا رشوع  ًاملعدات احلاسوية  ست ت يل املفص© اليت مواصفات رشملب ها لتشغوط ا ضعو
رشوع فريق  تحديد مواصفات املا لاملعين  يةب  :، مبا يف ذ�)TIGAR-RSG (لتقنرشوط ا

ية من )أ( يا�ت الو شرتك  صفيار  ب م يغار؛ للمع شورع  تاحة يف  تب ا ت أجل وصف ا م مل  لك



SCCR/24/2 

4 

 

تخدمني،  )ب( تحقق من هوية ا تخدمني وإدارهتا، وا سات ا تحداث  هوية من أجل دمع ا سـنظام إلدارة ا ل سـ ح ملسـ مل ل
نفاذ؛  بة ا لومرا  ق

ساقع مركزي للملفدمسـتو )ج( تواء امللفات بأ تة ال نات املؤ ح نفاذ  ميكن ق م أو  الوسطاء املوثوق هب�حيملهاإلهيا لا
نارشون ألغراض  بادللا  لتا

تخدم  )د( نفاذ إلهيا؛مسـواÉة  تعددة اللغات ميكن ا ية و لإلكرتو ّن  م
شاركني من الوسطاء املوثوق هبم؛ )و( تب بني ا بادل ا هّل  شاف  Bبحث و ي©  ملو ت تك لل لكسـ تس  سـ

يص فعال وطويل األجل بإزاÄ احلاجة إىل "3" شاء منوذج تر خإ نف عىل حدةن يص لك   ّ مص  ؛ختل

سلع واخلدمات اليت توفرها  "4" شمل ا رشوع  يع نطاق ا لتو ي لسـ تدامةمل رشاكت للزئن ومناذج العمل ا ملسـا  .ل

ي .15 تحد�ت ا شاركون األضواء كذ� عىل ا سـوسلط ا ل لمل ية املطروحة يف ّ ية واملا لا شاركة . 2012 عامسـ يق  مفقد ظل  تعل ّ
يني حيول دون رشوعطنBحتاد العاملي للمكفوفني وبعض من أعضائه الو تغالل اكمل طاقات ا مل ا شاركون أن . سـ ملكام طلب ا

ب باهظة اليت  يف ا تاك ّيوىل اهAم خاص  تتك ل ل سات اخلرييةلل يجة حتويل امللفاتسدها املؤ نظر إىل تy . نت  لوال بد،  ّ
يف تاك لا ية قوية لÃمع املايل،ل  .ل من وضع آ

يا نولو ياا نولو ياا نولو ياا نولو جا جتك جتك جتك     للللتك

ياّركز  .16 نولو جتقرير الفريق الفرعي املعين  رشوع عىللتك يات اVامعةم  نولو ج إطار ا ا6ي يديره احتاد  )ETF (لتك
رش اإللكرتوين نظمي ا لنديزي واOموعة اVوية  تل بو)EDItEUR( ل تدى 2011 عامويف . ي، حتت إرشاف الو ملن، وافق ا

رش الرمقي رش اإللكرتوين، عىل Éاز، وهو )IDPF (للناVويل  تحديد مواصفات ا لنلوضع املعايري يعىن  ب معيار عاملي واحد  ُ
ها احتاد ديزي وEBUP3 ُيدعى نفاذ اليت ا نبطمتل عىل رشوط ا سـتل يار اجلديد ذ� من شأن و. يشـ يار ملعا بح  معأن  يص

توزيع العاملي  تخدمهلا ئة تسـا6ي  رش و فدور ا بوعاتلن تعددة ،ملط األشخاص العاجزين عن قراءة ا ته  ّ نظرا  م لطبيع ً
تخدامات Bيار. سـ رشوع إطار ا، ت EBUP3 ملعومع صدور ا لتكميكن  رشوع يف توفريمل يات اVامعة ا لنولو  خدمات ج

يةة من خالل يشـبك سحا بة ا بنظم احلو ل سـ يل. ُ ساق توزيع أخرى، من  تاج أ توقع إ بواكن من ا ن ن سقيقمل  براي وEBUP3 ن 
تحدة األقراءةلل ية لوال�ت ا ية للمعايري اإلعال نظمة الو مل، عقب الطلب املقدم إىل ا ن ممل ية ط بشأن حتديد ) NISO(يكمر

تأ"مواصفات  يلإطار ا رش ا بادل ألغراض ا لتكيف وا لن تل سقل سق XML بنفي  تاج  ية اإل ن، لرتكزي عىل  ن داخل  XML بمعل
تخدمني ومت . منظمة أو رشكة ما تلف ا توى  شديد عىل أن الرتاo يف اإلنفاذ عىل  سـا خم سـ ملت م ّ ية اليت هو ل ئيسـالفجوة الر

يةحتول دون وضع معايري ية اVوي، 2011 عامويف . مل عا تو نة ا لوافقت ا جهي ل ية للج بة ا ية عىل تبادل ملعن ناملعلومات اإللكرتو
رش اإللكرتوين نظمي ا ته اOموعة اVوية  لناقرتاح قد تل ل ية جديدة لوصف مدى إماكية )EDItEUR( م باع  ن  مهنج نفاذ ت إىل لا

يا�ت الو سق ا تاحة  ية ا بوعات اإللكرتو صفا ب ن مل ن لملط يةب بادل املعلومات اإللكرتو ياري  نية ا ت  . (ONIX) لملع

يات تطوير  .17 توحة املصدرلعملوأبدى احتاد ديزي دمعه  يات  مفالرب تحويل جم تفاعيل وا يف ا تأ ل ألغراض ا ل ل ثل املؤمتتل م، 
OBI و TOBIوPipeline 2ية و تدر تمكل Bحتاد تصممي دوراته ا يب، وقد ا ل ومت . لتقينفيه اVمع احتديد اOال ا6ي يوفر سـ

شرتكة مع  يد عىل رضورة بذل Éود  تأ ما ك يا  قطاعاتل نولو جا ساعدة عىل رش وتعممي األساق الالزمة Oموعات لتك نمن أجل ا نمل
بوعات  .ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

رش اإللكرتوين2011ويف عام  .18 نظمي ا لن، عرضت اOموعة اVوية  تل شورات اليت ميكن  ")EDItEUR( ل نفاملنا : إلهياذ لا
ية مبادئ  لتو ندنيف معرض" أفضل املامرساتمسـمتدة من لنارشين جهي سة. للكتاب اVويل ل  تعاون احتاد ديزي مع مؤ سو  ي

JISC TechDis  ها تكام تعني ا رش اليت  ية ألعامل ا نارشين من أجل معاجلة اجلوانب ا ية  لعىل إعداد دروس تدر سـب ي ن لل ّي ن لتق ل
ندن اVويل مل للعرض  بادئ ا. 2012عام كتاب يف ل لغري أنه شدد عىل رضورة ترمجة ا مل ّّ ية إىل لغات تُ ية واملواد ا ميو لتعلجهي

ية رش املعارف الواردة فهيا نتلفة  بغ ها وتركز بوجه خاص عىل . خم هل  ية  بادئ تو يد عىل رضورة وضع  تأ ّكام مت ا هم س فم جهي ك يل
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ية نا بÃان ا ما ل يات وضع املعاي. ل ية، مبا يف ذ� املؤمترات، معلوأدرج احتاد ديزي معلومات عن  نواته اإلعال مري يف لك  ق
بوعات الواردة يف  هرية ملطوا بارية ا شالرساÄ اإل تواصل BجAعيDAISY Planetلخ مرشوع وتعاونت مع . ل، ووسائل ا

ياتإطار  نولو جا يق بعض من أهدافه)ETF (اVامعة لتك ية أخرى، ويه الفريق العالتحق،  نا ئات  ع، أطراف عام© و ص مل هي
تابعة  تاب اإللكرتوين ا يا، واألطراف العام© يف جمال ا يا اليت ميكن الوصول إلهيا يف إطار اVراسات ا نولو لاملعين  لكلعل ج لتك

ية  ية للمعايري اإلعال منظمة الو ن ية ) NISO(طللم يةملعنوا يا�ت الو نفاذ وا صفبإماكية ا ب ل ، وإدارة اإلعالم والر�ضة بوزارة لن
ثقافة تب اليت ميكن لا) DCMS (لا ية  ثقافة اإليطا رشوع وزارة ا ية، و للكتابعة للحكومة الربيطا ل ل نفاذ من ، ونظام )LIA (هياإللا

ية تب اإللكرتو نفاذ إىل ا نفاذ لوضع مرسم ا نيف إماكية ا ل ت ل ن لكن  . تص

    تكوين الكفاءاتتكوين الكفاءاتتكوين الكفاءاتتكوين الكفاءات

يذ بر .19 رشوع يف  ية، ا نا بÃان ا توى ا ناء القدرات عىل  نفاقرتح، من أجل تعزيز  تم ل ل ل سـ مب امج توأمة بني الوسطاء املوثوق ُ
يغار، وبني الوسطاء املوثوق هبم  رشوع  شاركة يف  ية الالزمة  ية ا تهبم وأحصاب احلقوق ا6ين ميلكون، فعال، ا للم ت مب تح لل ن ً

بÃان ية أو ا نا بÃان ا لوأحصاب احلقوق يف ا ل رشوع األقلمل تفادة من ا B نه مل منوا ممّن  سـ ميك  وذ� يAىش مع أهداف األمم. ً
ية ودمع حكويم  نولو بة وقدرات  نا ية  ية  ية  تحداث  ساعدة عىل ا ية ومن شأنه ا ية لأل تحدة اإلمنا جا تك م ن سـلف مي ت ب سـ مل ئ تنظمل حت

يع نطاق . مالمئ مواقرتح، يف هذا الصدد، تو سـ شمل وسطاء موثوق هبم وأحصاب حُ يغار  يرشوع  قوق يف بÃ واحد يف لت
نط يا وبÃ واحد يف  يا وبÃ واحد يف أفر مآ يق بحر الاكرييبسـ شاركة تy . لقة ا رشوع فý خيص  تحب إعداد خطة  مومن ا مسـ مل

بÃان  . لا

ب© ب©األعامل ا ب©األعامل ا ب©األعامل ا     ملقملقملقملقاألعامل ا

بغي األعاملاتفق أحصاب املصاحل، فý خيص  .20 بل، عىل ما ييلإجنازهاين اليت   :ملسـتق يف ا

يغار مبا ييل )أ( رشوع  ية  تو نة ا بة ا تمطا جهي ل للج  : ملل

 ؛2012إعداد خريطة طريق لعام  -
تب مبا يف ذ� عن طريق  - بادل ا يع عىل  لكا ت ية؛لتشج نا بÃان ا مالوسطاء املوثوق هبم يف ا ل  ل
يا  - يا وأفر يقسري العمل مع ثالثة وسطاء موثوق هبم من آ سـ ساعدة وتي توايل من خالل ا ملالاكرييب عىل ا ل

يهنم من Bنضامم إىلكفاءاهتمتكوين عىل  ناسب؛لمتك  يغار يف الوقت ا رشوع  مل  ت  م
ية الالزمة لوضع مناذج ا - نتحضري الختاذ اخلطوات ا تدامة؛ معللتقل  مسـ 
متويل  - بات ا لإعداد تقرير عن  متلني؛متطل يني ا حملويان ملاحنني احلكو م  ب
يلك  طريقتصممي خريطة  - شاركة سائر أحصاب املصاحل ووالوسطاء املوثوق هبم ورمس ا هخبصوص  لم

بÃان ية وا نا بÃان ا شاركة ا لاخلاص  ل ل تقدمة؛ممب  مل ا
تالف واوإعداد قامئة بأ - B رشوعخجه يا بني  مشابه القامئة حا ًل ل يغار وت بكة األوروية ت  برشوع ا لشـ م

  )ETIN (للوسطاء املوثوق هبم

بÃان اليت  )ب( متBتصال  تب اليت تطالل سالت ا لكتy أكرب  برصفئةب هبا سل األشخاص /ل األشخاص معايق ا
بوعات يغارملطالعاجزين عن قراءة ا رشوع  تو�ت  هاöا يف  ها وإ ت والAس د محم س  . مع

شة املعايري دعوة  )ج( نا تدى  قاحتاد ديزي إىل تأدية دور  مل ية اليت توضع لصاحلمن رشوط ا تقنوا  األشخاص فئة لل
بوعات  .ملطالعاجزين عن قراءة ا
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نارشين )د( رشين للرابطة اVوية  تاسع وا بار املؤمتر ا للا ل ل لعت يا يف ، املزمع عقد)IPA (ع نوب أفر يب 6ون  يقه يف  جب ك
نارشين 2012ن يويو 14 إىل 12الفرتة من  با  نا تدى  لل،  سـ ًن م يوقطاعاتم نولو ج ا ئةالتك  األشخاص ذوي اإلعاقة ف و

بو للميض  بذل يف جمال تطويرًقدما يواVول األعضاء يف الو هود اليت  ُ ت نصة جل رشوعي ا مل   .ا6كراآلنفي م

ـي إلدار )ه( شاء فريق تو جهيإ يات اVامعة ن نولو رشوع إطار ا جة معل  لتك بل) ETF(م  .ملسـتقيف ا

توبر من عام  .21 مترب وأ هري  نصة أحصاب املصاحل يف الفرتة بني  يعقد BجAع القادم  كو مل سبسـ ش ُ2012 . 

 

] ييل ذ� املرفق[



نصة أحصاب املصاحل  سادس  نصة أحصاب املصاحل BجAع ا سادس  نصة أحصاب املصاحل BجAع ا سادس  نصة أحصاب املصاحل BجAع ا سادس  ملBجAع ا ملل ملل ملل     ل
        2012201220122012     فرباير فرباير فرباير فرباير10101010ججججننننيف، يف، يف، يف، 

شاريكني قامئة   ملا

ّثلو أوال برص وأحصاب احلقوق مم  ل قطاع األشخاص معايق ا

يل، األمني العام لل منس  نارشيني  ) IPA (للرابطة اVويل 

رش اإللكرتوين  نظمي ا يذي للمجموعة اVوية  يد، املدير ا نمارك  لت تل ل نفب  )EDItEUR(ل

يا نوب أفر رشية،  يب ا ية للمكفوفني،  نوب أفر بة ا سوا هاندريكز، مدير ا يقفرا ج ق ليق كملك جل ت  ن

يل لفائدة املك، جورج كريشري، األمني العام الحتاد ديزي سة ا سجمؤ رس القراءة لتس   )RFB&D(عفوفني ومن يعانون من 

نغ، ريس احتاد ديزي،  ئيفن  يت هد الوطين املليك للمكفوفنيكس  ) RNIB (ملعا

بÃان  ندرا مانوشا، ريس حتالف ا لد ئب ي ية، ي نا ما ـيل يود لهاحتاد ديزي،   ن

تومكو،الري ئأوالف  نظامتسـ يذي واألمني العام لالحتاد اVويل  للمس ا ساخ  لتنف B ية حبقوق نا سـتن  )IFRRO(ملع

يذية  بة الريس واملدير ا يدة مارغريت ماكغروري، � نفا لتئ ئ ندي للمكفوفنيلسـ هد الوطين ا لكبة ا ملع  ن، توروتو)CNIB (ملكت

يل للم نا نو سة دور نديس اإلعالم، مؤ مين و بري ا ييل،  فيدرو  يم س ö ك  كفوفني، ساو ولو، الربازيلملصمب

شار قانوين،  يا والطبمستاكرلو سكولو الفزياري،  نولو نارشين يف جمال العلوم وا جاOموعة اVوية  لتك لل  )STM (ل

يدة يا وايز، مديرة شؤون اإل6حةلسـا سفري ليسـ أ سة إ شام© مبؤ يل ا س  )Elsevier(ل

يا ية الفكرية  ن· ية  نظمة العا للملكا مل  مل

سس   املدير العامغري، نفرا

ية  ناعات اإلبدا ثقافة وا ساعد املدير العام، قطاع ا عتريفور ×رك،  لص ل  م

برص بادرة اخلاصة ألشخاص معايق ا شأن ا بو  رشيف للمدير العام للو شار ا بق وا ند األ نغ، سفري ا باوان  لسوا مل ب ي ت سـ ه س لشـ س ملل  ي

بة قانون  شارين،  برية ا يدي لون،  يدة  شعا ت ك ملسسـ ج يةحق املؤلف، قطاع ل ناعات اإلبدا ثقافة وا عا لص  ل

ساعد املدير العام  شاري  بري  مأندرو تو،  ت يا املعلومات(مسك نولو شاريع  جإدارة  تك ية)م ناعات اإلبدا ثقافة وا ع، قطاع ا لص  ل

ية ناعات اإلبدا ثقافة وا بة قانون حق املؤلف، قطاع ا عاكرلوس اكسرتو،  لص ل  شع

 

 ] ثهناية الويقة[


