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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1063سبمترب  61التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(العادية احلادية واألربعون )الدورة الثالثة الدورة 
ىل سبمترب  13جنيف، من   1063أأكتوبر  1اإ

 
 

تقرير عن حصيلة املؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة 
لتيسري نفاذ األشخاص معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة 

 املطبوعات إىل املصنفات املنشورة

عدادمن  مانة اإ  الأ
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 معلومات أأساس ية أأول.

للملكية الفكرية )الويبو( يف دورهتا الأربعني معال ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة للمنظمة العاملية  .6
، وعقب الاس تعدادات اليت 1063 بعقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو 1061 الاس تثنائية الثانية والعرشين( يف ديسمرب )ادلورة

برا  معاددة لتسسري املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ عي "أأجرهتا اللجنة التحضريية للمؤمتر املذكور والويبو، وأأيضا حكومة املغرب، د  
ىل املصنفات املنشورة ىل الانعقاد يف مّراكش، نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ " اإ

ىل  61 من ،املغرب  (.VIP/PM/6و WO/GA/42/3)الوثيقتان  1063 يونيو 11اإ

برا  معاددة لتسسري نفاذ الأ  اثنيا. شخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ
ىل املصنفات املنشورة  قراءة املطبوعات اإ

وبياان من املدير العا  للويبو  ،مشل احلفل الافتتايح للمؤمتر ادلبلومايس خطااب من جالةل مكل املغرب محمد السادس .1
 غري. فرانسس الس يد

وست منظامت  واحدا دلول الأعضاء يف الويبو ووفدا خاصاوفدا ميثل ا 610وشارك يف املؤمتر ادلبلومايس ما مجموعه  .3
والناطق الرمسي ابمس  التصالمنظمة غري حكومية. وانتخب املؤمتر ادلبلومايس معايل وزير  00حكومية دولية و

 مصطفى اخللفي، رئسسًا للمؤمتر. املغرب، الس يد حكومة

ىل الاقتصاد احلر يف املؤمتر  وتسهياًل ملشاركة أأعضاء الويبو من البدلان النامية والأقل .4 منوا فضال عن بدلان منتقةل اإ
بدلا  31بدلا بمتويل من حكومة املغرب و 661مهنا بدلا من تكل البدلان،  601ادلبلومايس، تقرر متويل مندوبني من 

 الويبو. من

ىل الاقرتاح الأسايس للأحاك  املوضوعية من املعاددة )الوثيقة .0 ( VIP/DC/3 Rev واستندت املداولت اإ
 (.VIP/DC/4 والاقرتاح الأسايس للأحاك  الإدارية والبنود اخلتامية من املعاددة )الوثيقة

ىل املصنفات املنشورة  كشامعاددة مرّ "، اعمتد املؤمتر ادلبلومايس بتوافق الآراء 1063 يونيو 11ويف  .1 لتسسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتلفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي  " )معاددة مّراكش( الواردة يف اإ

 وفدا وترد أأسامء الوفود يف املرفق الثاين(. 611وقّعها  الأول. واعمتد املؤمتر ادلبلومايس أأيضا وثيقة ختامية املرفق
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 توقيع اتفاقية مّراكش اثلثا.

دوةل ترد أأسامؤدا يف  03ىت دذا التارخي اكنت . وح1063 يونيو 11افت تح ابب التوقيع عىل معاددة مراكش يف  .1
من معاددة مراكش، يظل ابب التوقيع عىل املعاددة مفتوحا يف مقّر  61 قد وقّعت املعاددة. ومعاًل ابملادة الثالث املرفق

ماكن ادلول الأعضاء أأن تغتمن فرصة انعقاد ادلورة الثالثة 1064 يونيو 11الويبو عامًا واحدًا، أأي حىت  والأربعني للجمعية . وابإ
ىل  سبمترب 13من خالل الفرتة العامة للويبو وتوقّع املعاددة   .1063 أأكتوبر  1اإ

يداع من معاددة مراكش، تدخل املعاددة حزي النفاذ  61 وبناء عىل املادة .1 طرفًا من  10بعد ثالثة أأشهر من اإ
لهيا يف املادة  هما.واثئق تصديقها أأو انضاممن املعاددة  60 الأطراف املؤدةل املشار اإ

ىل  .1 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
 حتيط علام مبضمون دذه الوثيقة. أأن

 

 [تيل ذكل املرفقات]
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ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  ذوي معاددة مراكش لتسسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

 

 ادليباجة

ن الأطراف املتعاقدة،  اإ

ذ تذّكر يف والفعاةل والإدماج يف اجملمتع، املعلن عهنا والنفاذ املسّّس واملشاركة الاكمةل مببادئ عد  المتيزي وتاكفؤ الفرص  اإ
 الأشخاص ذوي الإعاقات، حقوق اتفاقية الأمم املتحدة بشأأنالإعالن العاملي حلقوق الإنسان و 

عاقات أأخرى يف الاكمةل للأشخاص املرّضة ابلتمنية التحدايت  واإذ تضع يف اعتباردا عاقات برصية أأو اإ قراءة املطبوعات، ذوي اإ
حريهتم يف التعبري مبا يف ذكل احلرية يف اس تقصاء املعلومات والأفاكر جبميع أأشاكلها واحلصول علهيا ونقلها عىل واليت حتّد من 

عن طريق مجيع أأشاكل التصال اليت خيتاروهنا، ومن متتعهم ابحلق يف التعلمي، ومن الفرصة مبا يف ذكل قد  املساواة مع غريمه، 
 البحوث، لإجراء

لك الفرص أأما  وأأمهية تعزيز  ةوالفنية الأدبي اتلإبداعوماكفأأًة عىل احافزا  داعتبار أأمهية حامية حق املؤلف اب د عىلواإذ تشدّ 
عاقات أأخرى يف الأشخا عاقات برصية أأو اإ يف احلياة الثقافية  وايك يشارك، قراءة املطبوعاتص، مبن فهيم الأشخاص ذوي اإ

 التقد  العلمي ومنافعه، واابلفنون ويتقامس واويس متتعللمجمتع 

عاقات أأخرى يف  العوائق واإذ تدرك عاقات برصية أأو اإ ىل فامي يتعلق ابلنفاذ  قراءة املطبوعاتاليت يواهجها الأشخاص ذوو اإ اإ
ىل هبدف حتقيق تاكفؤ الفرص يف اجملمتع، واحلاجة  املصنفات املنشورة قابةل للنفاذ أأنساق يف املتاحة عدد املصنفات  زايدةاإ

ىل و  مسّّسةو   تداول تكل املصنفات، حتسنياإ

عاقات أأخرى يف  واإذ تضع يف اعتباردا عاقات برصية أأو اإ تعسش يف البدلان  املطبوعات قراءةأأّن أأغلبية الأشخاص ذوي اإ
 النامية والبدلان الأقّل منوا،

نه من املمكن تقوية الأثر الإجيايب لتكنولوجيا  واإذ تقرّ  بأأنّه عىل الرمغ من الفوارق يف القوانني الوطنية حلق املؤلف، فاإ
عاقات أأخرى يف  عاقات برصية أأو اإ ، وذكل من ة املطبوعاتقراءاملعلومات والتصالت اجلديدة يف حياة الأشخاص ذوي اإ

طار قانوين معّزز عىل الصعيد ادلويل  ،خالل اإ

بأأنّه عىل الرمغ من أأن العديد من ادلول الأعضاء وضعت يف قوانسهنا الوطنية حلق املؤلف تقييدات واس تثناءات لفائدة  واإذ تقرّ 
عاقات أأخرى يف  عاقات برصية أأو اإ ل يزال مس مترا يف املصنفات  ، فاإن النقص مع ذكلقراءة املطبوعاتالأشخاص ذوي اإ

ىل تكل املصنفات  اتحة النفاذ لهؤلء الأشخاص اإ املتاحة يف ن سخ قابةل للنفاذ يف أأنساق مسّّسة لأولئك الأشخاص، وبأأّن اإ
 تقتيض موارد خضمة، وأأّن انعدا  فرص تبادل الن سخ املسّّسة عرب احلدود تطلّب بذل هجود مزدوجة،

عاقات أأخرى يف قراءة  يف احلقوقأأحصاب بأأمهية دور  واإذ تقرّ  عاقات برصية أأو اإ اتحة مصنفاهتم للأشخاص ذوي اإ اإ
، خصوصا عندما تكون السوق ولئك الأشخاصاتحة املصنفات لأ لإ الةمة املس تثناءات والا تقييداتأأمهية ال املطبوعات، وب

اتحة ذكل النفاذ،  عاجزة عن اإ
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ىل احلفاظ عىل التوازن بني امحلاية الفعاةل حلقوق املؤلفني وبني املصلحة العامة الواسعة، ل واإذ تقرّ  س امي التعلمي  ابحلاجة اإ
ىل املصنفات بفعالية لفائدة  ىل املعلومات، وبأأن ذكل التوازن ل بّد وأأن يسامه يف تسسري النفاذ يف أأوانه اإ والبحث والنفاذ اإ

عاقات برصية أأو عاقات أأخرى يف  الأشخاص ذوي اإ  ،قراءة املطبوعاتاإ

مبوجب املعاددات ادلولية القاةمة بشأأن حامية حق املؤلف وأأمهية معيار  الأطراف املتعاقدةعىل الزتامات  واإذ تؤّكد جمّددا
محلاية ( من اتفاقية برن 1)1 املنصوص علهيا يف املادةاخلطوات الثالث ومرونته فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات 

 ،يف صكوك دولية أأخرىواملصنفات الأدبية والفنية 

امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية  1001بأأمهية توصيات جدول أأعامل التمنية، اليت اعمتدهتا يف عا   واإذ تذّكر
ىل ضامن أأن تكون اعتبارات التمنية جزءا ل يتجّزأأ من معل املنظمة، الفكرية  )الويبو(، واليت تريم اإ

من أأجل تسسري نفاذ الأشخاص  التقييدات والاس تثناءاتبأأمهية نظا  حق املؤلف ادلويل وحتذودا الرغبة يف مواءمة  رّ واإذ تق
عاقات أأخرى يف  عاقات برصية أأو الأشخاص ذوي اإ ىل املصنفات واس تخداهمم لها، قراءة املطبوعاتذوي اإ  اإ

 قد اتفقت عىل ما ييل:

 

 6املادة 
 ت أأخرىالعالقة مع اتفاقيات ومعاددا

أأية معاددات الزتامات مرتتبة عىل الأطراف املتعاقدة بعضها جتاه بعض بناء عىل أأية لسس يف دذه املعاددة ما حيد من 
 طرف متعاقد بناء عىل أأية معاددات أأخرى.حقوق يمتتع هبا خيّل بأأية ما أأخرى، ولسس فهيا 

 1املادة 
 تعاريف

 :املعاددةلأغراض دذه 

( من اتفاقية برن محلاية املصنفات 6)1ابملعىن الوارد يف املادة  مصنفات أأدبية وفنية ي قصد هبا "ات"املصنف )أأ(
واء اكنت منشورة أأو متاحة للجمهور بطريقة أأخرى سالأدبية والفنية، بشلك نص و/أأو رمز و/أأو صور بيانية معنية، 

 ؛1يف أأية دعامة

مصنف بأأسلوب أأو شلك بديل يتيح لشخص  نسخة منقصد هبا ي   "يف نسق مسّّس قابةل للنفاذ "نسخة  )ب(
ىل املصنف، مبا يف ذكل السامح للشخص ابلنفاذ بسالسة ويّس  عاقة برصية أأو مس تفيد النفاذ اإ كشخص بدون اإ

عاقات أأخرى يف  يف النسق املسّّس سوى الأشخاص القابةل للنفاذ النسخة يس تخد   ل. وقراءة املطبوعاتاإ
يالء الاعتبار الواجب للتغيريات الالز  الأصيل املصنف تكل النسخة حصانة ، وجيب أأن حترت نياملس تفيد ، مع اإ

دخالها جلعل املصنف قابال للنفاذ يف النسق املسّّس البديل ولحتياجات الأشخاص املس تفيدين فامي خيص تسسري  اإ
ليه؛ النفاذ  اإ

                                                 
1

 لأغراض دذه املعاددة، من املفهو  أأن دذا التعريف يشمل املصنفات يف شلك مسعي، مثل الكتب السمعية. )أأ(:1بيان متفق عليه بشأأن املادة   
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التعلمي أأو لتوفري خدمات يف جمالت  كومةاحل اليت تعمتددا أأو تعرتف هبا "الهيئة املعمتدة": يقصد هبا الهيئة )ج(
ىل املعلومات عىل أأسايس غري رحبي لفائدة الأشخاص املس تفيدين. ويه التدريب أأو القراءة التكييفية  أأو النفاذ اإ

ىل الأشخاص املس تفيدين مضن  تتضّمن أأيضا املؤسسات احلكومية أأو املنظامت غري الرحبية اليت تقد  اخلدمات ذاهتا اإ
 .2ا الأساس ية أأو الزتاماهتا املؤسس يةأأنشطهت

 ممارسات خاصة هبا وتتّبعها من أأجل ما ييل:الهيئة املعمتدة وتضع 

ثبات أأّن الأشخاص اذلين ختدهمم مه أأشخاص مس تفيدون "6"  ؛اإ

اتحة النسخ القابةل للنفاذ املعّدة يف أأنساق "1" مسّّسة عىل الأشخاص املس تفيدين  والاقتصار يف توزيع واإ
 الهيئات املعمتدة؛و/أأو 

 وردع أأعامل النسخ والتوزيع والإاتحة للن سخ غري املرّصح هبا؛ "3"

يالء قدر اكف من العناية وجسالت لترصفها يف نسخ املصنفات مع احلرص يف الوقت ذاته  "4" ومواصةل اإ
 .8عىل احرتا  خصوصية الأشخاص املس تفيدين طبقا للامدة 

 3املادة 
 الأشخاص املس تفيدون

 :الشخص املس تفيد دو خشص

 مكفوف؛ )أأ(

عاقة برصيةأأو  )ب( ىل حد كبري ه حتسسنأأو جعز عن الإدراك أأو القراءة ل ميكن  ذو اإ يك تصبح وظيفة برصه تعادل اإ
عاقة  ىل املصنفات املطبوعة  قراءةا جيعهل غري قادر عىل ممّ و ، بال جعز من دذا القبيل أأوبرص خشص بال اإ بقدر يضايه اإ

عاقة قدرةحد كبري   ؛3أأو بال جعز خشص بال اإ

ىل حد الت أأو عىلاس تخدامه مسك كتاب أأو  عىلأأو غري قادر، خبالف ذكل،  )ج( حديق بعينيه أأو حتريكهام اإ
عاقة جسدية يكون مقبول بوجه عا  للقراءة  ؛بسبب اإ

 وبرصف النظر عن أأيّة حالت جعز أأخرى.

  

                                                 
2

لأغراض دذه املعاددة، من املفهو  أأنه جيوز "للهيئات املعرتف هبا من قبل احلكومة" أأن تضّم الهيئات املس تفيدة  )ج(:1 بيان متفق عليه بشأأن املادة  
ىل املعلومات لفائدة التعلمي أأو التدريب أأو القراءة التكييفية من ادلمع املايل من احلكومة بغية تقدمي خدمات، عىل أأسايس غري رحبي، يف جمالت  أأو النفاذ اإ

شخاص املس تفيدين.  الأ
3

جراءات التشخيص  )ب(:3بيان متفق عليه بشأأن املادة   لسس يف دذه الصياغة ما يدّل عىل أأّن عبارة "ل ميكن حتسسنه" تقتيض اس تخدا  مجيع اإ
 املمكنة. والعالجات الطبية
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 4املادة 
 يف نسق مسّّس القابةل للنفاذ ين بشأأن الن سخ التقييدات والاس تثناءات يف القانون الوط

حق النسخ عىل أأو اس تثناء  تقييدعىل ق املؤلف ة حلالوطني اهنسان و قيف تنّص أأن  الأطراف املتعاقدةعىل  يتعنّي  )أأ( .6
كام دو منصوص عليه يف معاددة الويبو بشأأن حق املؤلف، لتسهيل توافر املصنفات يف  اتحة للجمهورالإ وحق التوزيع وحق 

يف أأنساق مسّّسة، لفائدة الأشخاص املس تفيدين. وينبغي أأن يسمح التقييد أأو الاس تثناء املنصوص عليه يف قابةل للنفاذ ن سخ 
دخال التغيريات الالزمة جلعل املصنف   .املسّّس اخلاص يف النسققابال للنفاذ القانون الوطين ابإ

ىل  تقييدجيوز للأطراف املتعاقدة أأن تنص أأيضا عىل  )ب( أأو اس تثناء حلق الأداء العلين بغية تسسري النفاذ اإ
 املصنفات للأشخاص املس تفيدين.

الوطين  هونقانوذكل بأأن ينص يف  فامي يتعلق جبميع احلقوق احملّددة فهيا (6)4الوفاء بأأحاك  املادة طرف متعاقد جيوز ل .1
 اس تثناء يكفل ما ييل:حلق املؤلف عىل تقييد أأو 

عداد  )أأ( يف نسق نسخة من املصنف قابةل للنفاذ السامح للهيئة املعمتدة دون ترصحي من صاحب حق املؤلف، ابإ
ص اشخنسخة قابةل للنفاذ يف نسق مسّّس وتوفري تكل النسخ للأ  مسّّس واحلصول من ديئة معمتدة أأخرى عىل

ّ  ينس تفيدامل  ّ  ،بوسائل سلكية أأو لسلكيةة وس يةل، مبا يف ذكل الإعارة غري التجارية أأو النقل الإلكرتوين بأأي  ةواختاذ أأي
 مجيع الرشوط التالية: ت س توىفالأدداف عندما تكل خطوات وس يطة لتحقيق 

ىل  نفاذابلنشاط املذكور يف الاضطالع  للهيئة املعمتدة اليت ترغبيكون  "6" ىل ذكل املصنف أأو اإ قانوين اإ
 ؛ذكل املصنف نسخة من

ل  املصنفيكون و  "1" ىلقد حّوِّ زمة اللحبيث تتضمن مجيع الوسائل ا، نسق مسّّس يف قابةل للنفاذ نسخة  اإ
دخال ن ذكل ال املعلومات يف  لتصفّح قابال للنفاذ تغيريات أأخرى غري تكل الالزمة جلعل املصنف سق دون اإ

 تفيد؛املس   للشخصا مسّّس و 

 الأشخاص املس تفيدون؛ليك يس تخدهما حرصا متاحة  يف نسق مسّّس القابةل للنفاذ سخ ن  وتكون تكل ال  "3"

 ؛عىل أأساس غري رحبيمنجزا النشاط يكون ذكل و  "4"

عداد شخص يترصف ابمسه مبا يف ذكل املعيل أأو املساعد الأسايس، أأو ل السامح لشخص مس تفيد، أأيضا و  )ب( ابإ
أأو السامح، خالف ذكل،  لالس تخدا  الشخ ي للشخص املس تفيد يف نسق مسّّس قابةل للنفاذ مصنف  نسخة من

عداد ن سخ من مصنف قابةل للنفاذ يف نسق مسّّس واس تخداهما  ذلكل يف حال اكن مبساعدة الشخص املس تفيد عىل اإ
ىل  ىل ذكل املصنف أأو اإ  ذكل املصنف. نسخة منالشخص املس تفيد نفاذ قانوين اإ

تقييدات أأو اس تثناءات أأخرى ق املؤلف حلالوطين  قانونهيف  ينص( بأأن 6)4املادة جيوز لطرف متعاقد الوفاء بأأحاك   .3
 .664و 60طبقا للامدتني 

دذه املادة عىل املصنفات اليت ل ميكن  املنصوص علهيا يف جيوز للطرف املتعاقد قرص التقييدات أأو الاس تثناءات .4
املسّّس وفق رشوط معقوةل لفائدة الأشخاص املس تفيدين يف تكل القابل للنفاذ و النسق اخلاص  احلصول علهيا جتاراي يف

                                                 
4

من املفهو  أأن دذه الفقرة ل تقّلص ول توّسع من نطاق تطبيق التقييدات والاس تثناءات مبوجب اتفاقية برن،  (:3)4بيان متفق عليه بشأأن املادة   
عاقات يف قراءة املطبوعات. عاقات برصية أأو اإ  خبصوص حق الرتمجة، فامي يتعلق بأأشخاص ذوي اإ
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خطار يودعه دلى املدير العا   السوق. ويتعني عىل أأي طرف متعاقد يس تفيد من دذه الإماكنية أأن يعلن ذكل مبوجب اإ
ل  .5هيا أأو يف أأي وقت لحقللويبو حني التصديق عىل دذه املعاددة أأو املوافقة علهيا أأو الانضام  اإ

ذا اكنت التقييدات أأو  رتك للقانون الوطيني   .0  مقابل مادي.فع ختضع دلدذه املادة مبوجب الاس تثناءات حتديد اإ

 0املادة 
 يف نسق مسّّس عرب احلدود قابةل للنفاذ تبادل ن سخ

ذا أأعّدت  .6 اس تثناء أأو تقييد أأو يف نسق مسّّس مبوجب نسخة قابةل للنفاذ يتعنّي أأن ينص الطرف املتعاقد عىل أأنّه اإ
عامل للقانون، جاز  اتحة توزيع لهيئة معمتدة اإ أأو ديئة يف النسق املسّّس لفائدة خشص مس تفيد القابةل النفاذ دذه النسخة أأو اإ

آخرمعمتدة   .6يف طرف متعاقد أ

اس تثناء تقييد أأو أأن حق املؤلف عىل الوطين بش قانونهيف  ينص( بأأن 6)0املادة الوفاء بأأحاك  طرف متعاقد ل ميكن .1
 كفل ما ييل:ي

أأو  يف نسق مسّّس قابةل للنفاذ سخا ع ن  دون ترصحي من صاحب احلق، بأأن توزّ  ،السامح للهيئات املعمتدة ()أأ 
آخر  تتيحها  خاص املس تفيدون؛ليك يس تخدهما حرصا الأشلهيئة معمتدة يف طرف متعاقد أ

يف قابةل للنفاذ ، بأأن توّزع ن سخا )ج(1دون ترصحي من صاحب احلق، طبقا للامدة  ،السامح للهيئات املعمتدةو  )ب(
آخر  ؛نسق مسّّس أأو تتيحها لفائدة خشص مس تفيد يف طرف متعاقد أ

اتحهتا، ل تعمل أأو لسس دلهيا أأس باب معقوةل يك تعمل أأّن  رشيطة أأن تكون الهيئة املعمتدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أأو اإ
 .7ةل للنفاذ امل عدة يف نسق مسّّس ست س تخد  لفائدة أأشخاص غري الأشخاص املس تفيدينالنسخة القاب

( بأأن ينص يف قانونه الوطين حلق املؤلف عىل تقييدات أأو اس تثناءات 6)0املادة الوفاء بأأحاك  جيوز لطرف متعاقد  .3
 .66و 60( و4)0اد و أأخرى طبقا للم

( ول تكون 6)0رف متعاقد نسخا قابةل للنفاذ يف نسق مسّّس وفقا للامدة يف حال تسلمت الهيئة املعمتدة يف ط (أأ ) .4
من اتفاقية برن، تتأأكّد، مبا يتوافق وأأنظمهتا وممارساهتا القانونية اخلاصة، بأأن  1ذلكل الطرف املتعاقد الزتامات مبوجب املادة 

لأشخاص املس تفيدين دون غريمه يف الولية ت نسخ وتوّزع وتتاح تكل النسخ القابةل للنفاذ يف نسق مسّّس بصفة خاصة ل
 القانونية ذلكل الطرف املتعاقد.
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ىل الفصل مس بقا يف من املفهو  أأن رشط التوافر التجاري ل  (:4)4بيان متفق عليه بشأأن املادة   الاس تثناء مبوجب دذه أأو مدى توافق التقييد يؤدي اإ
 املادة مع رشط معيار اخلطوات الثالث، من عدمه.

6
من املفهو  أأيضا أأنه لسس يف دذه املعاددة ما يقّلص أأو يوّسع من نطاق احلقوق الاس تئثارية مبوجب أأية  (:6)0بيان متفق عليه بشأأن املادة   

 أأخرى. معاددة
7

اتحة نسخ قابةل للنفاذ يف نسق مسّّس مبارشة لفائدة خشص مس تفيد يف طرف  (:1)0بيان متفق عليه بشأأن املادة    من املفهو  أأنه من أأجل توزيع أأو اإ
متدة تطبيق تدابري أأخرى يك تؤّكد أأن ذكل الشخص اذلي ختدمه دو خشص مس تفيد، وأأن تتّبع  ممارساهتا اخلاصة، متعاقد أآخر، قد يكون من املناسب للهيئة املع

 )ج(.1حسب ما دو مبنّي يف املادة 
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اتحهتا من قبل الهيئة املعمتدة بناء عىل املادة  (ب) ( مقترصا 6)0يكون توزيع النسخ القابةل للنفاذ يف نسق مسّّس واإ
ن حق املؤلف أأو ينّص بطريقة عىل تكل الولية القانونية، ما مل يكن الطرف املتعاقد طرفا يف معاددة الويبو بشأأ 

أأخرى عىل قرص التقييدات والاس تثناءات املنفّذة لهذه املعاددة فامي يتعلق حبق التوزيع أأو حق الإاتحة للجمهور عىل 
ملصاحل املرشوعة ابر رضرًا غري مربر تلحق ول حالت خاصة معّينة ل تتعارض والاس تغالل العادي للمصنف 

 .8،9احلق لصاحب

 يف دذه املادة ما يؤثّر يف حتديد ما يعّد معال من أأعامل التوزيع أأو الإاتحة للجمهور.لسس  (ج)

 لسس يف املعاددة ما ي س تخد  لتناول مسأأةل استنفاد احلقوق. .0

 1املادة 
 يف نسق مسّّس قابةل للنفاذ اس ترياد ن سخ 

عداد ابإ ديئة معمتدة يترصف ابمسه أأو  بقدر ما يسمح به القانون الوطين يف الطرف املتعاقد لشخص مس تفيد أأو خشص
س ترياد أأيضا اب هلمعىل القانون الوطين ذلكل الطرف املتعاقد أأن يسمح يف نسق مسّّس، يتعنّي قابةل للنفاذ مصنف  نسخة من

 10.قاحلدون ترصحي من صاحب  ،لفائدة الأشخاص املس تفيدين يف نسق مسّّس قابةل للنفاذ نسخة 

 1املادة 
 املرتبطة ابلتدابري التكنولوجيةالالزتامات 

حامية قانونية مناس بة وجزاءات يتّعني أأن تتخذ الأطراف املتعاقدة تدابري مالةمة، حسب ما يلز ، لضامن أأنه يف حال توفري 
زاء تفادي تدابري تكنولوجية ن دذه امحلاية القانونية ل متنع الأشخاص املس تفيدين من المتتّع قانونية فعاةل اإ ابلتقييدات  فعاةل، فاإ

 .11والاس تثناءات املنصوص علهيا يف دذه املعاددة

 1املادة 
 احرتا  اخلصوصية

التقييدات عند تطبيق غريمه، مع  صوصية الأشخاص املس تفيدينمتساوية خلعىل حامية  يتعنّي أأن حترص الأطراف املتعاقدة
 والاس تثناءات املنصوص علهيا يف املعاددة.
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 من املفهو  أأنه لسس يف دذه املعاددة ما يقتيض أأو يرتّب عىل طرف متعاقد اعامتد معيار اخلطوات الثالث أأو ()ب(:4)0بيان متفق عليه بشأأن املادة   
ىل حّد يتجاوز الزتاماته  دولية أأخرى. مبوجب دذا الصّك أأو مبوجب أأية معاددات تطبيقه اإ

9
من املفهو  أأنه لسس يف دذه املعاددة ما يرتّب أأية الزتامات عىل طرف متعاقد ابلتصديق عىل معاددة الويبو  ()ب(:4)0بيان متفق عليه بشأأن املادة   

لهيا أأو الالزتا  بأأّي من أأحاكهما، ولسس يف دذه املعاددة ما خيّل بأأية حقوق أأو ت  قييدات أأو اس تثناءات متضمرنة يف معاددة بشأأن حق املؤلف أأو الانضام  اإ
 الويبو بشأأن حق املؤلف.

10
طراف املتعاقدة مواطن املرونة ذاهتا املنصوص علهيا يف املادة  :1بيان متفق عليه بشأأن املادة     .1 عند تنفيذ الزتاماهتا مبوجب املادة 4من املفهو  أأن للأ
11

عداد النسخ القابةل للنفاذ يف  :1بيان متفق عليه بشأأن املادة    متدة، يف حالت خمتلفة، ختتار تطبيق تدابري تكنولوجية يف اإ من املفهو  أأن الهيئات املع
 نسق مسّّس وتوزيعها واإاتحهتا، ولسس دنا ما يعوق تكل املامرسات عندما تكون ممتثةل للقانون الوطين.
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 1املادة 
 تبادل عرب احلدودالتعاون لتسسري ال 

تسعى الأطراف املتعاقدة جاددة من أأجل تعزيز تبادل نسخ قابةل للنفاذ يف نسق مسّّس عرب احلدود من خالل تشجيع  .6
التشارك الطوعي للمعلومات ملساعدة الهيئات املعمتدة عىل التعارف فامي بسهنا. ولهذا الغرض، يضع املكتب ادلويل للويبو منفذا 

ىل  املعلومات. اإ

اتحة املعلومات املتعلقة  0تتعهّد الأطراف املتعاقدة مبساعدة ديئاهتا املعمتدة اليت تنفذ أأنشطة بناء عىل املادة  .1 هبدف اإ
ك ، من خالل )ج(1مبامرساهتا طبقا للامدة  اتحة املعلومات املتعلقة تشار  املعلومات فامي بني الهيئات املعمتدة، وأأيضا من خالل اإ

 املهمتةعرب احلدود للجهات مسّّسة أأنساق نسخ القابةل للنفاذ املعدة يف ا مبا يف ذكل ما يتعلق بتبادل تكل ال بس ياساهتا وممارساهت
 مناسب. دو ماوفق لجمهور، ل و 

ك املعلومات، حسب ما دو متاح، خبصوص معل دذه املعاددة. .3 ىل تشار   يدعى املكتب ادلويل للويبو اإ

ىل حتقيق غرض يتعنّي عىل الأطراف املتعاقدة أأن  .4 تقّر بأأمهية التعاون ادلويل والهنوض به دلمع اجلهود الوطنية الرامية اإ
 .12وأأدداف دذه املعاددة

 60املادة 
 مبادئ عامة بشأأن التنفيذ

 التدابري الالزمة لضامن تطبيق دذه املعاددة. بتبيّن تتعهّد الأطراف املتعاقدة  .6

طار املتعاقدة ل يشء مينع الأطراف  .1 أأنظمهتا من حتديد الطريقة املالةمة لتنفيذ أأحاك  دذه املعاددة يف اإ
 .13ةالقانوني وممارساهتا

اس تثناءات تقييدات أأو لزتاماهتا مبوجب دذه املعاددة من خالل تفي ابحقوقها و متارس جيوز للأطراف املتعاقدة أأن  .3
طار  اس تثناءاتتقييدات أأو حتديدًا، أأو  لفائدة الأشخاص املس تفيدين  أأنظمهتا وممارساهتا القانونيةأأخرى، أأو امجلع بسهنا يف اإ

ملامرسات أأو املتعلقة اب. وجيوز أأن يشمل ذكل الأحاك  القضائية أأو الإدارية أأو التنظميية لفائدة الأشخاص املس تفيدين ةالوطني
تعاقدة والزتاماهتا بناء عىل اتفاقية برن دامات املنصفة لتلبية احتياجاهتم، مبا يتوافق وحقوق الأطراف امل املعامالت أأو الاس تخ

 .66ومعاددات دولية أأخرى واملادة 
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متدة ابلتسجيل ول أأي رشط مس بق عىل الهيئات  1يرتتّب عىل املادة  من املفهو  أأنه ل :1بيان متفق عليه بشأأن املادة    أأي واجب عىل الهيئة املع
ماكنية تشار ك املعلومات من أأجل تسهيل تبادل النسخ القابةل للنف متدة ملبارشة أأية أأنشطة مبوجب دذه املعاددة؛ ولكهنا تنّص عىل اإ اذ يف نسق مسّّس املع

 احلدود. عرب
13

، مبا يف ذكل املصنفات يف )ج(1صفة املصنف ابملعىن املعّرف يف املادة  من املفهو  أأنه عندما يكتسب مصنف   (:1)60بشأأن املادة  بيان متفق عليه  
رق، مع ما يلز  من تبديل، عىل احلقوق  النسخة حبسب ما يلز  لإعداد اجملاورة شلك مسعي، فاإن التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف دذه املعاددة تطب

شخاص املس تفيدين.  القابةل للنفاذ يف نسق مسّّس وتوزيعها واإاتحهتا للأ
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 66املادة 
 الزتامات عامة بشأأن التقييدات والاس تثناءات

عند اعامتد التدابري الالزمة لضامن تطبيق دذه املعاددة، جيوز للطرف املتعاقد ممارسة احلقوق ويتعني عليه الوفاء ابللزتامات 
يه مبوجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة ومعاددة الويبو بشأأن حق املؤلف، مبا تّبة عل رت امل

 ، حبيث:اتفاقاهتا التفسرييةفهيا 

السامح بعمل نسخ من املصنفات يف بعض احلالت من اتفاقية برن،  (1)1 جيوز للطرف املتعاقد، وفقا للامدة )أأ(
ر رضرا غري مربر يلحق يتعارض معل مثل دذه النسخ مع الاس تغالل العادي للمصنف وأأل اخلاصة برشط أأل 

 ؛للمؤلف ملصاحل املرشوعةاب

قرص من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة،  63يتعنّي عىل الطرف املتعاقد، وفقا للامدة  )ب(
مع الاس تئثارية عىل بعض احلالت اخلاصة اليت ل تتعارض عىل احلقوق املطّبقة أأو الاس تثناءات التقييدات 

 لصاحب احلق؛ملصاحل املرشوعة ابر غري مربر رضرا تلحق  الاس تغالل العادي للمصنف ول

أأن ينص يف ترشيعه الوطين من معاددة الويبو بشأأن حق املؤلف،  (6)60، وفقا للامدة طرف املتعاقدللجيوز  )ج(
يف بعض احلالت الويبو بشأأن حق املؤلف بناء عىل معاددة للمؤلفني للحقوق املمنوحة  عىل تقييدات أأو اس تثناءات

 ؛ملصاحل املرشوعة للمؤلفابر مربر غري رضرًا تلحق اخلاصة اليت ل تتعارض والاس تغالل العادي للمصنف ول 

عند تطبيق اتفاقية لف، و من معاددة الويبو بشأأن حق املؤ  (1)60الطرف املتعاقد، وفقا للامدة عىل يتعنّي  )د(
برن، قرص أأي تقييدات أأو اس تثناءات للحقوق عىل بعض احلالت اخلاصة اليت ل تتعارض والاس تغالل العادي 

 .ملصاحل املرشوعة للمؤلفابر رضرا غري مربر تلحق للمصنف ول 

 61املادة 
 تقييدات واس تثناءات أأخرى

اس تثناءات أأخرى بشأأن و تقييدات عىل يف قانونه الوطين  ينّص تسمّل الأطراف املتعاقدة بأأنه جيوز للطرف املتعاقد أأن  .6
كل الاقتصادية ذلاةل احلحق املؤلف لفائدة الأشخاص املس تفيدين خالف تكل املنصوص علهيا يف دذه املعاددة، مع مراعاة 

؛ ويف حال بدل من ، وفقا للحقوق والالزتامات ادلولية ذلكل الطرف املتعاقدثقافيةالطرف املتعاقد واحتياجاته الاجامتعية وال 
 احملّددة وما يتّصل هبا من مروانت.ولية ادل هوالزتامات هحقوقو  البدلان الأقل منوا، مراعاة احتياجاته اخلاصة

ين لفائدة الأشخاص أأخرى منصوص علهيا يف القانون الوط اس تثناءاتو تقييدات ل ختّل دذه املعاددة ب  .1
 الإعاقات. ذوي

 63املادة 
 امجلعية

 .تكون للأطراف املتعاقدة مجعية )أأ( .6

 يكون لك طرف متعاقد ممثاًل مبندوب واحد جيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخرباء. )ب(
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بو أأن متنح مساعدة مالية ىل الوي اإ يتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عينه. وجيوز للجمعية أأن تطلب  (ج)
لتسسري اشرتاك وفود الأطراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية العامة للأمم 

 .ىل نظا  الاقتصاد احلراإ املتحدة أأو من البدلان املنتقةل 

 وتطويردا وتطبيق دذه املعاددة وتنفيذدا. تتناول امجلعية املسائل املتعلقة ابحملافظة عىل دذه املعاددة )أأ( .1

لتصبح ادلولية فامي يتعلق بقبول بعض املنظامت احلكومية  60لهيا مبوجب املادة اإ تبارش امجلعية املهمة املعهودة  )ب(
 أأطرافا يف دذه املعاددة.

ىل  )ج( ىل عقد أأي مؤمتر دبلومايس ملراجعة دذه املعاددة وتوجه اإ املدير العا  للويبو التعلاميت تقرر امجلعية ادلعوة اإ
عداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس.  الرضورية لالإ

 .فقط يصوت ابمسهو  واحد صوت   ،يكون دوةلً  ،للك طرف متعاقد أأ() .3

الاشرتاك يف التصويت، بدل من ادلول الأعضاء دولية جيوز لأي طرف متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية  )ب(
حكومية وي عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف دذه املعاددة. ول جيوز لأي منظمة فيه، بعدد من الأصوات يسا

ذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف  دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
 .حصيحالتصويت والعكس 

ما مل للويبو، ن نفس هيام الذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة جتمتع امجلعية بناء عىل دعوة من املدير العا  ويف الفرتة واملاك .4
 تنشأأ ظروف اس تثنائية.

ىل اختاذ قراراهتا بتوافق الآراء .0 ىل عقد دورات اس تثنائية، و  تسعى امجلعية اإ تضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ادلعوة اإ
 ع القرارات مع مراعاة أأحاك  دذه املعاددة.ورشوط النصاب القانوين، وحتدد الأغلبية املطلوبة لختاذ خمتلف أأنوا

 64املادة 
 املكتب ادلويل

 يبارش املكتب ادلويل للويبو املهامت الإدارية املتعلقة هبذه املعاددة.

 60املادة 
 أأطراف املعاددة

 أأن تصبح طرفًا يف دذه املعاددة. يف الويبو لأي دوةل عضو جيوز .6

لتصبح طرفًا يف دذه املعاددة، رشط أأن تعلن تكل املنظمة أأن دولية ة حكومية جيوز للجمعية أأن تقرر قبول أأي منظم .1
ملزما للك ادلول يكون لها صالحية النظر يف املوضوعات اليت تشملها دذه املعاددة ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات 

 يف دذه املعاددة.الأعضاء فهيا وأأهنا مفوضة تفويضا حصيحا، وفقا لنظاهما ادلاخيل، لأن تصبح طرفا 

ليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد دذه   ابلإ تقدر  اذاإ ، لالحتاد الأورويبجيوز  .3 عالن املشار اإ
 صبح طرفا يف دذه املعاددة.ي املعاددة، أأن 
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 61املادة 
 املرتتبة عىل املعاددةوالالزتامات  احلقوق

ما مل تنص أأحاك  حمددة يف دذه  ،املرتتبة عىل دذه املعاددةيمتتع لك طرف متعاقد جبميع احلقوق ويتحمل مجيع الالزتامات 
 املعاددة عىل خالف ذكل.

 61املادة 
 التوقيع عىل املعاددة

طرف مؤّدل، لأي ئسيس، يف املؤمتر ادلبلومايس يف مراكش، وبعد ذكل يف مقر الويبو الر تكون دذه املعاددة متاحة للتوقيع 
 ملدة س نة بعد اعامتددا.

 61املادة 
 دخول املعاددة حزي النفاذ

يداع بعد النفاذ تدخل دذه املعاددة حزي  لهيا يف املادة  10ثالثة أأشهر من اإ واثئق  60طرفًا من الأطراف املؤدةل املشار اإ
 تصديقها أأو انضامهما.

 61املادة 
 ان طرفا يف املعاددةالتارخي الفعيل اذلي يصبح فيه الكي

 تكون دذه املعاددة ملزمة:

لهيا يف املادة للأطراف العرشين املؤدةل  )أأ( ، اعتبارًا من التارخي اذلي تدخل فيه دذه املعاددة 61املشار اإ
 ؛النفاذ حزي

ليه يف  طرف مؤدللك لو  )ب( آخر مشار اإ وثيقة يودع فيه ثالثة أأشهر من التارخي اذلي انقضاء ، بعد 60املادة أ
 .دلى املدير العا  للويبو تصديقه أأو انضاممه

 10املادة 
 نقض املعاددة

ىل املدير العا  للويبو. ويصبح لك نقض انفذًا بعد  خطار يوهجه اإ جيوز لأي طرف متعاقد أأن ينقض دذه املعاددة مبوجب اإ
 س نة من التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العا  للويبو الإخطار.

 16املادة 
 عاددةلغات امل

ابللغات العربية والإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية والفرنس ية، واحدة توقع دذه املعاددة يف نسخة أأصلية  .6
 متساوية يف احلجية.بلك تكل اللغات وتعترب النصوص 

لهيا يف  .1 عداد نصوص رمسية بأأي لغة خالف اللغات املشار اإ عىل طلب أأحد ( بناء 6)16املادةيتوىل املدير العا  اإ
الأطراف املعنية، بعد التشاور مع لك الأطراف املعنية. ولأغراض دذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف املعين" لك دوةل عضو 
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حدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية، الرمسية يف الويبو تكون لغهتا  أأخرى دولية وأأي منظمة حكومية والاحتاد الأورويب أأو اإ
حدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية. ،طرفًا يف دذه املعاددةجيوز لها أأن تصبح  ذا اكنت اإ  اإ

 11املادة 
 أأمني الإيداع

 يداع دذه املعاددة.اإ يكون املدير العا  للويبو أأمني 

 

 .1063يونيو  11حّررت يف مراكش يو  

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الوثيقة اخلتامية

 1063يونيو  11اليت اعمتددا املؤمتر ادلبلومايس يف 

 1061ديسمرب يف )دورهتا الاس تثنائية الثانية والعرشين( الأربعني دورهتا يف  ة العامة للويبوعيامجل ي اختذته وفقا للقرار اذل
ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو  ، الويبوأأجرهتا اللجنة التحضريية للمؤمتر املذكور و وبعد الرتتسبات اليت ، 1063ابدلعوة اإ

برا  معاددة الويبو ، دعت اململكة املغربيةحكومة و  ىل عقد املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ نفاذ الأشخاص معايق البرص لتسسري اإ
ىل املصنفات املنشورةوالأشخاص العاجزين عن قراء ىل  61يف مراكش من قد املؤمتر وع   ،ة املطبوعات اإ  .1063يونيو  11اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص لتسسري معاددة مراكش ، 1063يونيو  11يف اعمتد املؤمتر ادلبلومايس، و  النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات يونيو  11للتوقيع يف وأأتيحت معاددة مراكش املذكورة . املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

1063. 

العربية و زيية لكنلإ اب ية املوقعةالأصل نسخ اللغات من املعاددة اليت تنص عىل أأن  16ومن املفهو  أأنه، فامي يتعلق ابملادة 
شهاد س بانية يه متساوية يف احلجية، وأأن تكل احلجية تّسي عقب اوالإ الروس ية و الفرنس ية و الصينية و  عامتد املعاددة فور اإ

برا  املعاددةاملدير العا  للويبو عىل ذكل   ، بشأأن تطابق النصوص فامي بسهنا.بعد التشاور مع رئسس املؤمتر ادلبلومايس لإ

ثباات   :1063يونيو  11مراكش يف دذه الوثيقة اخلتامية يف  ،املرصح هلم حسب الأصول ،، وقّع املوقعون أأدانهعليهواإ

وبلجياك وبنغالديش وبيالروس وبرابدوس وأأسرتاليا والمنسا وأأذربيجان وأأرمينيا والأرجنتني وأأنغول اجلزائر أأفغانس تان و 
وكندا والاكمريون  ومكبوداي والربازيل وبلغاراي وبوركينا فاصو وبوروندي وبواتن والبوسة والهرسك وبوتسواانوبنن 

ديفوار وقربص  وكوترياك  وجزر القمر والكونغو وكوس تا ياوكولومب  ومجهورية أأفريقيا الوسطى وش ييل والصنيوتشاد 
كوادور ومرص  وامجلهورية التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وجيبويت وامجلهورية ادلومينيكية واإ

ثيوبيا س تونيا واإ وغينيا وداييت  لوغواتاميوغاان واليوانن وجورجيا وأأملانيا وغابون وغامبيا وفرنسا  وفنلندا وفيجي واإ
ندونسس يا  والهندودندوراس ودنغاراي والكريس الرسويل  يران )مجهورية واإ يطاليا -واإ يرلندا واإ  وجاماياك الإسالمية( واإ

ولكسمربغ وليتوانيا ولبنان ولسسوتو وليبرياي ولتفيا  ومجهورية لو الشعبية ادلميقراطيةوالياابن والأردن وكينيا 
 ونسبال وموريتانيا وموريش يوس واملكس يك ومنغوليا واملغرب وميامناري ومايل ومالطة ومالزياي ومالو ومدغشقر 

ومجهورية والربتغال وقطر  وبولنداوبريو والفلبني  يوابراغواونيجرياي والرنوجي وبامن واببوا غينيا اجلديدة ونياكرغوا 
والس نغال وساموا وسان تويم وبرينسسيب  كيتس ونيفسوالاحتاد الرويس وسانت ورومانيا كوراي ومجهورية مودلوفا 

س بانيا  وسلوفاكيا وس نغافورةوسرياليون ورصبيا وسسش يل  ورسي لناك والسودان وسلوفينيا وجنوب أأفريقيا واإ
واململكة املتحدة  وتركيا وأأوغنداوتونس  وترينيداد وتوابغو وطاجيكس تان وتوغو وتونغا والسويد وسويّسا وسوازيالند

 (.611) الأورويب دوالاحتا وفانواتواملتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي  ومجهورية تزنانيا

 

 [ييل ذكل املرفق الثالث]
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ىل املصنفات املنشورة لفائدة الوفود املوقعة عىل  الأشخاص املكفوفني أأو معايق معاددة مراكش لتسسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  البرص أأو ذوي اإ

 (1063 سبمترب 61)يف 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني ، 1063 يونيو 11وقعت الوفود التالية، يف  معاددة مراكش لتسسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات فاصو  : أأفغانس تان والبوس نة والهرسك والربازيل وبوركيناأأو معايق البرص أأو ذوي اإ

رياك  ومجهورية أأفريقيا الوسطى وتشاد وش ييل والصني وكولومبيا وجزر القمر والكونغو وكوس تاومكبوداي والاكمريون وبوروندي 
ثيوبيا وغاان وغينيا ادلومين  ديفوار وقربص ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وجيبويت وامجلهورية وكوت يكية واإ

وموزمبيق الرسويل والأردن وكينيا ولبنان ولكسمربغ ومايل وموريتانيا وموريش يوس ومنغوليا واملغرب  وداييت والكريس
وبرينسسيب والس نغال وسرياليون والسودان  تويم ونسبال ونيجرياي وبامن وابراغواي وبريو ومجهورية مودلوفا وسانوانميبيا 

 (.03وغو وتونس وأأوغندا واململكة املتحدة وأأوروغواي )وسويّسا وت

 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[


