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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 سبمترب 21 التارخي:

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

 اجلمعية

 (الثالثة العادية الدورة) الثالثة الدورة

ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 مراكش معاهدة وضع
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  توقيعهذه الوثيقة معلومات عن وضع  تعرض معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  التصديق علهياأأيضا عن و  )"معاهدة مراكش"( املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

لهيا  لمعاهدة وتنفيذها.الرتوجي لوتوفر هذه الوثيقة أأيضا معلومات حمّدثة عن وضع  .والانضامم اإ

 توقيع معاهدة مراكش أألف.

برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص 2013يونيو  27يف  .1 ، اعمتد املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ

ىل املصنفات املنشورة  يف علهيا  التوقيعفُتح ابب مراكش بتوافق الآراء، و  معاهدةالعاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

يف مقّر الويبو الرئييس ملدة عام بعد  مفتوحا   توقيعها، ظّل ابب مراكش من معاهدة 17 للامدة وطبقا   .2013 يونيو 28

 .2014 يونيو 27اعامتدها، أأي حىت 
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 ترد أأسامؤها يف املرفق الأول. مؤهل   طرفا   80، 2014يونيو  27ووقّع املعاهدة، حىت  .2

 دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ ابء.

يداع ة مراكش عىل أأن املعاهدة من معاهد 18تنص املادة  .3 طرفا  من  20س تدخل حزي النفاذ بعد ثلثة أأشهر من اإ

 .2016يونيو  30وقد مت الإيداع العرشون يف  الأطراف املؤهةل واثئق التصديق أأو الانضامم.

 دخلت معاهدة مراكش حزي النفاذ.، 2016سبمترب  30ويف  .4

لهيا .جمي  التصديق عىل معاهدة مراكش والانضامم اإ

ليه يف املرفق الثاينتارخي ال حىت  .5 يف املرفق  أأسامؤها ةيف الويبو الواردالأعضاء الإحدى والأربعون  ادلولاكنت ، املشار اإ

لهيا. معاهدةصّدقت عىل  قد الثاين  مراكش أأو انضمت اإ

ىل معلومات معاهدة مراكش دال.  املنفذ اإ

املتعاقدة جاهدة من أأجل تعزيز تبادل نسخ قابةل  فتسعى الأطرامن معاهدة مراكش عىل ما ييل: " 1.9تنص املادة  .6

للنفاذ يف نسق ميّّس عرب احلدود من خلل تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات ملساعدة الهيئات املعمتدة عىل التعارف فامي 

ىل  "املعلومات. بيهنا. ولهذا الغرض، يضع املكتب ادلويل للويبو منفذا اإ

ىل معلومات معاهدة مراكش ونرشه عىل موقع الويبو الإلكرتوين ، وضع املكتب ادل2018ويف أأبريل  .7 ويل للويبو املنفذ اإ

 ./http://www.wipo.int/marrakesh_treaty/arعىل الرابط التايل: 

 الرتوجي ملعاهدة مراكش .هاء

مت الأمانة ، 2017منذ سبمترب  .8 قلميية وأأقالميية تروجيا  ملعاهدة مراكش، و وطنية  تظاهرة   11نظَّ يف بيشكيك اإ
وبونتا اكان )امجلهورية  ،ومكس يكو سييت )املكس يك(وكوالاملبور )مالزياي(،  ،وديب )الإمارات العربية املتحدة( ،)قريغزيس تان(

وترياان )أألبانيا(، وأأدرجت  ،وس يدين )أأسرتاليا( ،وس نغافورة ،وموسكو وسانت بطرسربغ )الاحتاد الرويس( ،ادلومينيكية(
عىل  التظاهراتن املعلومات عن تكل مزيد م وميكن الاطلع عىلمن الربامج والأنشطة الأخرى. معاهدة مراكش يف عدد 

ىل معلومات معاهدة مراكش.  املنفذ اإ

 وشاركت الأمانة كذكل يف عدد من الأنشطة الأخرى، مبا يف ذكل أأنشطة املساعدة الترشيعية، عىل الصعيد الوطين. .9

ىل  .10 ن مجعية معاهدة مراكش مدعوة اإ اإ

 "معاهدة مراكشوضع مبضمون "اطة علام الإح

 (.MVT/A/3/1 Rev )الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفقان[



MVT/A/3/1 Rev. 
ANNEX I 

 الأولاملرفق 
 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص عىل الأطراف املوقّعة  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأو  (2014يونيو  27)حىت  ذوي اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق  وقّعت الأطراف املؤهةل التالية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات: ، ة والهرسكنالبوس  أأفغانس تان، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، بلجياك،  البرص أأو ذوي اإ

، كولومبيا، الصني، ش ييل، تشاد، مجهورية أأفريقيا الوسطى، الاكمريون، مكبوداي، بوروندي، وسفا بوركينا، الربازيل

، ادلامنرك، لشعبية ادلميقراطيةمجهورية كوراي ا، امجلهورية التش يكية، قربص، كوت ديفوار، كوس تارياك، الكونغو، القمر جزر

كوادور، امجلهورية ادلومينيكية، جيبويت ثيوبيا، الاحتاد الأورويب، فنلندا، فرنسا، اإ أأملانيا، غاان، اليوانن، ، السلفادور، اإ

يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ ا، لبنان، رلندا، الأردن، كينيأأي، الإسلمية( –غواتاميل، غينيا، هاييت، الكريس الرسويل، الهند، اإ

، الرنوجي، نيجرياي، نيبال، انميبيا، مبيقاموز، املغرب، منغوليا، موريش يوس، املكس يك، ليتوانيا، لكسمربغ، مايل، موريتانيا

سلوفينيا، سرياليون، سان تويم وبرينسييب، الس نغال، ، مجهورية مودلوفا، مجهورية كوراي، بولندا، بريو، ابراغواي، بامن

الولايت املتحدة الأمريكية، اململكة املتحدة، أأوغندا، تركيا، السودان، سويّسا، امجلهورية العربية السورية، توغو، تونس، 

 (.80زمبابوي )أأوروغواي، 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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ىلالانضامم حالت  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص  اإ معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأو  (2018 سبمترب 20)حىت التصديق علهيا أأو  ذوي اإ

ىل  ىل املصنفات املنشورة لفائدةانضمت ادلول الأعضاء التالية اإ الأشخاص املكفوفني أأو معايق  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  ،الربازيل ،بوتسواان ،أأسرتاليا ،الأرجنتنيأأفغانس تان، : علهيا صّدقتأأو  البرص أأو ذوي اإ

كوادور ،امجلهورية ادلومينيكية ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،كوس تارياك ،ش ييل ،كندا ،بوركينا فاسو  ،السلفادور ،اإ

رسائيل ،الهند ،هندوراس ،غواتاميل ،اانغ  ،منغوليا ،املكس يك ،مايل ،ملوي ،ليرباي ،ليسوتو ،قريغزيس تان ،كينيا ،الأردن ،اإ

 ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،الاحتاد الرويس ،مجهورية مودلوفا ،مجهورية كوراي ،بريو ،ابراغواي ،بامن ،نيجرياي

 .(41) أأوروغواي ،الإمارات العربية املتحدة ،أأوغندا ،تونس ،رسي لناك ،س نغافورة

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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