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تيسري نفاذ األشخاص لملؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة ا

معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات 
 املنشورة

 
ىل  81من ، مراكش  1083يونيو  11اإ

 
 

 أوراق االعتمادالتقرير األول للجنة فحص 

عدادمن  مانة اإ  الأ

لهيا فامي ييل مبخترص "جلنة حفص أأوراق الاعامتد ) 1083يونيو  19يوم اجمتعت  .8 املؤمتر اللجنة"( اليت أألفها املشار اإ
ىل  برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ ادلبلومايس املعين ابإ

 .1082يونيو  18، يف شنشورةاملصنفات امل 

ش ييل والصني وحرضت الاجامتع وفود ادلول التايل ذكرها والأعضاء يف اللجنة واليت انتخهبا املؤمتر ادلبلومايس:  .1
 .وامجلهورية التش يكية وجورجيا والكريس الرسويل ومجهورية كوراي

. واكن انئبا الرئيس الذلان انتخهبام (ش ييل)ان أأندريس غوجيا واكن رئيس اللجنة اذلي انتخبه املؤمتر ادلبلومايس الس يد .3
 .(مجهورية كوراي)كمي  هيونغ-يش)الصني( والس يد يوهوا دانغ  ةالس يداملؤمتر ادلبلومايس 

ليه فامي ، VIP/DC/2)الوثيقة  1083يونيو  81( من النظام ادلاخيل اذلي اعمتده املؤمتر يف 8)2ووفقا للامدة  .4 املشار اإ
ادلاخيل"(، حفصت اللجنة أأوراق الاعامتد أأو التفويض الاكمل أأو اخلطاابت أأو واثئق التعيني الأخرى "النظام ييل مبخترص 

وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )"الويبو"( واليت تشارك يف املؤمتر  1و 6اليت قدمهتا لأغراض املادتني 
لهيا فامي ييل بعبارة يل )" من النظام ادلاخ8("8)1وفقا لأحاكم املادة   ، ووفد الاحتاد الأورويب"الوفود الأعضاء"(املشار اإ

ليه فامي ييل بعبارة " من النظام ادلاخيل )1("8)1وفقا لأحاكم املادة اذلي يشارك يف املؤمتر ادلبلومايس  فد و "الاملشار اإ
" 4("8)1 ن يشاركون يف املؤمتر وفقا لأحاكم املادةواملنظامت غري احلكومية اذليادلولية اخلاص"( وممثلو املنظامت احلكومية 

لهيم فامي ييل مبخترص من النظام ادلاخيل )  "(.املراقبون"املشار اإ
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ىل املعلومات اليت قدمهتا الأمانة فامي خيص املامرسات السائدة يف املؤمترات ادلبلوماس ية الأخرى، ول س امي  .5 وابلستناد اإ
ىل عقدها، قررت اللجنة أأن تويص املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة بتطبيق املعايري يف املؤمترات ادلبلوماس ية اليت تد عو الويبو اإ

التايل ذكرها يف اللجنة عندما تفحص أأوراق الاعامتد أأو التفويض الاكمل أأو اخلطاابت أأو الواثئق الأخرى املقدمة لأغراض 
خضاع قرار املؤمتر يف ذ 1و 6املادتني   كل الشأأن لتكل املعايري:من النظام ادلاخيل، وابإ

ذا وقعها  "8" ىل لك دوةل معنية، يشنبغي قبول أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل لوفد تكل ادلوةل اإ ابلشنس بة اإ
رئيس ادلوةل أأو رئيس احلكومة أأو وزير اخلارجية. ويشنبغي قبول أأوراق الاعامتد وليس التفويض الاكمل 

ذا تضمنهتا مذكرة شفوية أأو خطاب للممثل ا دلامئ لتكل ادلوةل يف جنيف، أأو تضمنهتا مذكرة شفوية اإ
. ول يشنبغي قبول غري املغربلوزارة اخلارجية أأو للبعثة ادلامئة لتكل ادلوةل يف جنيف أأو سفارهتا يف 

يشنبغي اعتبار أأي بالغ صادر عن وزير خالف وزير اخلارجية  ذكل. وعىل وجه اخلصوص، ل
 ،اعامتد كأوراق

ىل لك "1" ذا وقعها رئيس وابلشنس بة اإ  منظمة معنية، يشنبغي قبول خطاب ممثلها أأو أأية وثيقة تعيني أأخرى اإ
املنظمة )املدير العام أأو الأمني العام أأو الرئيس( أأو انئب الرئيس أأو املسؤول الرمسي للشؤون 

 ،اخلارجية للمنظمة

ذا اس توفت من  ويشنبغي قبول البالغات املرسةل ابلفاكس أأو ابلوسائل الإلكرتونية أأو بشلك "3" وريق اإ
 ".1" و"8حيث مصدرها املتطلبات املنصوص علهيا يف البندين "

 وقررت اللجنة تطبيق تكل املعايري عىل الواثئق اليت تتسلمها ريامث يتخذ املؤمتر قراره الهنايئ بشأأهنا يف جلسة عامة. .6

 وعليه، رأأت اللجنة أأن ما يأأيت يس تويف تكل املعايري: .1

ىل الو  )أأ(  فود الأعضاء،ابلشنس بة اإ

أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل )أأي أأوراق الاعامتد للمشاركة يف املؤمتر والتوقيع عىل وثيقته اخلتامية  "8"
ادلول التايل للتوقيع عىل املعاهدة اليت س يعمتدها املؤمتر ادلبلومايس( لوفود أأيضا والتفويض الاكمل 

 :(دوةل 38ذكرها )

 المنسا
 البوس نة والهرسك

 وصبوركينا فا
 بوروندي

 مجهورية أأفريقيا الوسطى
 تشاد

 ش ييل
 كولومبيا
 الكونغو

 كوس تا رياك
 ادلامنرك

 غاان

 غيشنيا
 الرسويل الكريس

 هنغاراي
يرلندا  اإ

 كيشنيا
 مالطة

 موريش يوس
 بولندا

 الربتغال
 مجهورية مودلوفا

 الس نغال
 سرياليون
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 س نغافورة
س بانيا  اإ

 السودان
 سويرسا

 توغو
 تونس

اململكة املتحدة

 

 :(دوةل 21)( التفويض الاكمل)دون  وفود ادلول التايل ذكرها وأأوراق اعامتد "1"

 أأفغانس تان
 أألبانيا

 اجلزائر
 الأرجنتني

 أأرمينيا
 أأسرتاليا

 أأذربيجان
 بنغالديش

 بيالروس
 بلجياك

 بنن
 بواتن

 بوتسواان
 الربازيل

 بلغاراي
 الاكمريون

 كندا
 الصني

 كوت ديفوار
 قربص

 التش يكيةامجلهورية 
 مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

 جيبويت
 امجلهورية ادلومينيكية

كوادور  اإ
 مرص

 السلفادور
س تونيا  اإ

ثيوبيا  اإ
 فنلندا
 فرنسا

 غابون
 غامبيا

 جورجيا
 أأملانيا

 اليوانن
 الهند

ندونيس يا  اإ
يران )مجهورية   الإسالمية( –اإ

 العراق
رسائيل  اإ

يطاليا  اإ
 جاماياك

 الياابن
 الأردن

 قريغزيس تان
 لتفيا
 لبنان

 ليسوتو
 ليبيا

 ليتوانيا
 مدغشقر

 مالوي
 مالزياي

 مايل
 املكس يك

 اجلبل الأسود
 املغرب

 موزمبيق
 ميامنار

 نيبال
 هولندا
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 نيجرياي
 الرنوجي

 ُعامن
 ابكس تان

 بامن
 اببوا غيشنيا اجلديدة

 ابراغواي
 الفلبني

 مجهورية كوراي
 الاحتاد الرويس

 سانت كيتس ونيفس
 رصبيا

 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جنوب أأفريقيا

 السويد
 طاجيكس تان

 اتيلند
 تونغا

 وتوابغوتريشنيداد 
 تركيا

 أأوغندا
 أأوكرانيا

 الإمارات العربية املتحدة
 مجهورية تزنانيا املتحدة

 أأوروغواي
 فانواتو

 المين
 زامبيا

 .زمبابوي
ىل  )ب(  .(8) الأورويبوفد الاحتاد  أأوراق اعامتد، فد اخلاصو الوابلشنس بة اإ

ىل  )ج( م أأية املراقبةالوفود وابلشنس بة اإ  .أأوراق اعامتد، مل تقدَّ

ىل  د()  :مهالتايل ذكراملراقبني ممثيل  خطاابت أأو واثئق تعيني، املراقبنيوابلشنس بة اإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو( : املنظامت احلكومية ادلولية "8" والاحتاد الأفريقي املنظمة الإ
 الإسالمية ادلولية للرتبية والثقافة والعلومواملنظمة  (ALESCO) املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومو 

(ISESCO)  (.6ومنظمة التجارة العاملية )ومركز اجلنوب 

امجلعية الأمريكية لقانون امللكية و  (AFUB)الاحتاد الأفريقي للمكفوفني : املنظامت غري احلكومية "1"
 AEPOمجعية منظامت فناين الأداء الأوروبيني )و  (AAP)وامجلعية الأمريكية للنارشين  (AIPLAالفكرية )
ARTIS) حلق املؤلف ومؤسسة التكنولوجيا املفيدة ايلسرت لأ لس اواجمل (Benetech)  الكندية امجلعية و
اجمللس الوطين للهنوض ابملوس يقى التقليدية يف الكونغو و  (CSCائتالف اجملمتع املدين )و  (CLA) للمكتبات

(CNPMTC)  مركز البحث و( والإعالم يف جمال حق املؤلفCRIC)  مؤسسة املعلومات الإلكرتونية و
الاحتاد الأورويب مجلعيات الإدارة و (EDRIمنظمة احلقوق الرمقية الأوروبية )و  (eIFL.netللمكتبات )

 (FGVمؤسسة جيتوليو فارغاس )و  (EUROCOPYA) امجلاعية للمنتجني للشنَسخ السمعي البرصي اخلاص
ورابطة املسامهني املس تقلني يف الأفالم  (FILAIE الالتيين الإيبريي لفناين الأداء )الاحتاد الأمرييكو

الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني و (AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية )و  (IFTAوالتلفزيون )
 (FIAPFمنتجي الأفالم )الاحتاد ادلويل مجلعيات و (FIAالاحتاد ادلويل للممثلني )و (CISACوامللحنني )

الاحتاد ادلويل و (FIMالاحتاد ادلويل للموس يقيني )و (IFLAالاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها )و
 (IPAامجلعية ادلولية للنارشين )و  (ALAIامجلعية ادلولية الأدبية والفنية )و  (IFPIلصناعة الفونوغرامات )

مجعية و  (IFRROد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تشنساخ )الاحتاو (IVFالاحتاد ادلويل للفيديو )و
يكولوجيا املعرفيةو  (ISOCالإنرتنت ) احتاد فناين الأداء من أأمرياك الالتيشنية و  (KEI) املؤسسة ادلولية لالإ

(Latín Artis)  و( رابطة املكتبات حلق املؤلفLCA)  بالنك للملكية الفكرية وقانون املنافسة -معهد ماكسو
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وامجلعية  (NFB) والفدرالية الوطنية للمكفوفني (MPAمجعية قطاع الأفالم السيامنئية )و  (MPIرضائب )وال
امجلعية و  (RNIBاملعهد املليك الوطين للمكفوفني )و  مدرسة بركزن للمكفوفني (NAB)النيجريية للمكفوفني 

مجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات و  (ADAMI) املدنية لإدارة حقوق فناين الأداء واملوس يقيني
(SIIA)  و( اجمللس الوطين اجلنوب أأفريقي للمكفوفنيSANCB)  الوطنية الإس بانية للمكفوفني املنظمة

(ONCE)  و( ش بكة العامل الثالثTWN)  و( منتدى حوار املس هتلكني عرب الأطليسTACD)  احتاد و
 (.46) (WBUفوفني )الاحتاد العاملي للمكو (ULACأأمرياك الالتيشنية للمكفوفني )

ىل وتويص اللجنة  .1 املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة بأأن يقبل أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل للوفود الوارد ذكرها يف اإ
" أأعاله، وخطاابت أأو واثئق تعيني 1)أأ("1أأعاله، وأأوراق الاعامتد للوفود الوارد ذكرها يف الفقرة )ب( 1و" 8)أأ("1الفقرة 

 ( أأعاله.د)1وارد ذكرها يف الفقرة ممثيل املنظامت ال

وعربت اللجنة عن الرغبة يف أأن تلفت الأمانة نظر الوفود الأعضاء أأو الوفود املراقبة اليت مل تقدم أأوراق الاعامتد أأو  .2
ىل املادة  ،اذلين مل يقدموا اخلطاابت أأو الواثئق الأخرى للتعينياملراقبني التفويض الاكمل وممثيل  )"أأوراق الاعامتد  6اإ

 )"املشاركة املؤقتة"( من النظام ادلاخيل. 80)"خطاابت التعيني"( واملادة  1والتفويض الاكمل"( واملادة 

ىل املؤمتر املنعقد و  .80 قررت اللجنة أأن تعد الأمانة تقريرا عن اجامتعها وتصدره كتقرير لها، عىل أأن يقدمه رئيس اللجنة اإ
 يف جلسة عامة.

ضافية تتعلق ابلوفود الأعضاء أأو الوفد اخلاص أأو الوفود وق .88 ررت اللجنة أأن جتمتع من جديد لفحص أأية بالغات اإ
 قد تتسلمها الأمانة بعد اختتام اجامتعها. نياملراقبة أأو املراقب

 

 ]هناية الوثيقة[

 

 

 


