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معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص 

 املكفوفني أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات
 

 اجلمعية
 

 (العادية األوىل)الدورة  األوىل الدورة
ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 النظام الداخلي

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي س تدخل  .1 معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات لهيا فامي ييل بعبارة "معاهدة مراكش"( حزي النفاذ يف  اإ ، بعد أأن 2016سبمترب  30)املشار اإ

حظيت بعرشين حاةل تصديق أأو انضامم، وهو العدد املطلوب. وحتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات واقرتاحات بشأأن املسائل 
هيا  الإجرائية املرتبطة ابدلورة الافتتاحية مجلعية معاهدة مراكش )املشار فامي ييل بلكمة "امجلعية"(. ومن املقرتح أأن تعكف اإ

والنظر يف املعلومات اخلاصة ابلعضوية وتنفيذ  املكتبادلورة، عىل اعامتد نظام داخيل وانتخاب أأعضاء  هذهامجلعية، خالل 
 (.MVT/A/1/2 املعاهدة )الوثيقة
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 النظام ادلاخيل العام

 ا ييل:( من معاهدة مراكش عىل م5)13تنص املادة  .2

 13املادة "
 امجلعية"

]...[ 

ىل اختاذ قراراهتا بتوافق الآراء( 5)" ىل عقد دورات و  تسعى امجلعية اإ تضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ادلعوة اإ
غلبية املطلوبة لختاذ خمتلف أأنواع القرارات مع مراعاة أأحاكم هذه  اس تثنائية، ورشوط النصاب القانوين، وحتدد الأ

 "املعاهدة.

 (Rev.3 (A)399)منشورات الويبو رمق  نظام الويبو ادلاخيل العامولتنفيذ هذا احلمك، يُقرتح أأن تعمتد امجلعية  .3
دراج عىل النحو املعدلعىل غرار سائر هيئات الويبو، ص، نظاهما اخلاابعتباره   الأحاكم اخلاصة الوارد تفصيلها أأدانه. ابإ

 الأحاكم اخلاصة

حتتوي معاهدة مراكش عىل بعض الأحاكم غري املمتثةل للمامرسات املتبعة يف معاهدات الويبو واتفاقياهتا السابقة.  .4
 .نظام الويبو ادلاخيل العامابلتايل ل بّد من النظر يف بعض الأحاكم اخلاصة لتعديل 

ماكنية تعديل أأحاكمه. نظام الويبو ادلاخيل العاموينص  .5  1نفسه، رصاحة، عىل اإ

 أأعضاء املكتب

عىل لزوم انتخاب أأعضاء املكتب يف اجللسة الأوىل للك دورة عادية.  نظام الويبو ادلاخيل العاممن  9تنص املادة  .6
انتخاهبم يف دورة عادية حىت ادلورة التالية، ولكن  من يف مناصهبم أأعضاء مكتب لك من هيئات الوييو يبقىوابلتايل، 

 ابس تثناء تكل ادلورة، مما يشلّك فرتة قواهما س نتني معوما.

بناء عىل دعوة من املدير  ].[جتمتع  ( عىل أأن امجلعية "4)13وطبقا لأحاكم معاهدة مراكش، اليت تنص يف مادهتا  .7
، يُقرتح أأن جتمتع مجعية ين جتمتع فهيام امجلعية العامة للويبو، ما  م تنشأأ ررو  اس تثنائية.العام ويف الفرتة واملاكن نفس هيام الذل

تعديالت الإصالح ادلس توري اذلي اعمتدته ع م ضاأأي ياش  مامتمعاهدة مراكش لك س نة يف دورة عادية. وس يكون ذكل 
ومبا أأن امجلعية العامة للويبو، وسائر مجعيات  2.واملتعلق حتديدا بتواتر دورات امجلعية العامة 2003امجلعية العامة يف عام 

ن 2016ادلول الأعضاء يف الويبو، جتمتع يف دورات اس تثنائية يف عام  مهنا يؤدون  تب اذلين يرأأسون الكأأعضاء املاك، فاإ
ّ يك الثاين من مدة وليهتم. و العام تبعها سائر امجلعيات، ادلورة نفسها اليت ت انتخاب أأعضاء مكتب مجعية معاهدة مراكش بع يت

يُقرتح أأن يمت، يف هذه ادلورة الافتتاحية، انتخاب رئيس وانئيب رئيس مجعية معاهدة مراكش، اس تثنائيا، ملدة س نة واحدة، 

                                                
1

 : تعديل النظام ادلاخيل العام56 "املادة 
يف جلسة جيوز تعديل هذا النظام ادلاخيل العام، فامي خيص لك هيئة اعمتدته، مبوجب قرار من تكل الهيئة، رشط أأن يُتخذ هذا القرار قدر الإماكن ( 1")

 النظام ادلاخيل اخلاص هبا.مشرتكة وأأن تقبل تكل الهيئة التعديل وفقا لالإجراء املنصوص عليه لتعديل 
ىل لك هيئة، عندما تقبل تكل الهيئة ذكل التعديل.( 2")  "يدخل أأي تعديل لهذا النظام ادلاخيل العام حزي التنفيذ ابلنس بة اإ

2
جتمتع امجلعية  "تنص عىل ما ييل:( من اتفاقية الويبو ل ()أأ 4)6لعامة، اعمتدت ادلول الأعضاء تعديال عىل املادة خيص امجلعية ا . وفاميA/39/15الوثيقة انظر  

ىل أأنه ابلرمغ" وينبغي العامة يف دورة عادية مرة لك س نة بدعوة من املدير العام. امجلعيات املعنية   من اعامتد تعديالت الإصالح ادلس توري من قبلالإشارة اإ
 الويبو، فاإهنا  م تدخل حزي النفاذ بعد.لدلول الأعضاء يف 
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بعد ذكل،  وبتواتر متسق 2017 ادلورة. واعتبارا من عام ابس تثناء تكللكن ، و 2017أأي حىت ادلورة العادية التالية يف عام 
س يكون انتخاب أأعضاء مكتب  ة معاهدة مراكش س نتني؛ وابلتايلمدة ولية رئيس وانئيب رئيس مجعي يُقرتح أأن تكون

 الويبو.هيئات راكش مامتش يا مع سائر معاهدة م مجعية

اجامتع مجعية ملراعاة ابملادة اخلاصة التالية  نظام الويبو ادلاخيل العاممن  9ادة امل الاس تعاضة عنه، يُقرتح ليع وبناء  .8
عىل أأن يُفهم من ذكل أأن تطبيق املادة اخلاصة، وابلتايل (،  من لك س نتني)بدل س نةمعاهدة مراكش يف دورة عادية لك 

( مجلعية معاهدة 2017مدة الولية البالغة س نتني، يبدأأ مع انتخاب أأعضاء املكتب يف ادلورة العادية الثانية )أأي دورة 
مجعية معاهدة  رئيس وانئيب رئيس يبقى، اخلاصة املُقرتحة 9ودون الإخالل ابملادة  أأعاله 7وكام ُذكر يف الفقرة مراكش. 

ىت دورة امجلعية العادية ملدة س نة واحدة فقط، أأي ح يف مناصهبم مراكش املنتخبني يف هذه ادلورة الافتتاحية للجمعية
 ابس تثناء تكل ادلورة.لكن و ، الثانية

 أأعضاء املاكتب :9املادة 

ىل أأن يمت انتخاب أأعضاء ورتني عاديتني، دل مناصهبميظلون يف رئيسا وانئبني للرئيس  امجلعيةتنتخب  (1) اإ
 .جدد للمكتب

عادة انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس اخلارجني مبارشة للمناصب اليت اكنوا يشغلوهنا. (2)  ل جيوز اإ

 الوفود

ام الويبو ادلاخيل نظينص كام  3من ادلول الأعضاء فقط. ةونمكالوفود تكون عىل أأن  نظام الويبو ادلاخيل العامينص  .9
 4راقب.امل صفةمنظامت احلكومية ادلولية ل ل كون تعىل أأن  العام

تكل الصفة وختتلف ياق امجلعية. بعض املنظامت احلكومية ادلولية يف س   صفةحتّدد معاهدة مراكش مما س بق، ابلرمغ و .10
من  15هذا الصدد، تنص املادة يف و للمنظامت احلكومية ادلولية. نظام الويبو ادلاخيل العامعن صفة املراقب اليت مينحها 

 راكش عىل ما ييل:معاهدة م

 15املادة "
 أأطرا  املعاهدة"

 جيوز لأي دوةل عضو يف الويبو أأن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدة. .1"

جيوز للجمعية أأن تقرر قبول أأي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفًا يف هذه املعاهدة، رشط أأن تعلن تكل  .2"
املنظمة أأن لها صالحية النظر يف املوضوعات اليت تشملها هذه املعاهدة ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات يكون 

ن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.ملزما للك ادلول الأعضاء فهيا وأأهنا مفوضة تفويضا حصيحا،   وفقا لنظاهما ادلاخيل، لأ

متد هذه  .3" ليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اع م ابلإعالن املشار اإ ذا تقدَّ ورويب، اإ جيوز لالحتاد الأ
 "املعاهدة، أأن يصبح طرفا يف هذه املعاهدة.

                                                
3

 : الوفود7املادة " 
 ]...[." ن ومستشارون وخرباءتكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث، وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبو (1)"
4

 :8املادة " 
 "ه الصفة.يدعو املدير العام ادلول واملنظامت ادلولية احلكومية اليت متنحها معاهدة ما أأو مينحها اتفاق ما صفة املراقب اإىل أأن تكون ممثةل هبذ (1)"
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تكفل توس يع نطاق تعريف مبادة خاصة  نظام الويبو ادلاخيل العاممن  7قرتح الاس تعاضة عن املادة عليه، يُ وبناء  .11
، عىل النحو من معاهدة مراكش( 2)15للامدة  وفقا"الوفود" ليشمل املنظامت احلكومية ادلولية اليت تصبح طرفا متعاقدا 

 التايل:

 الوفود :7املادة 

كرث، وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون تكون لك دوةل عضو يف هيئة من ا (1) لهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأ
 ومستشارون وخرباء.

من تكل املعاهدة وفدا،  (2)15وفقا للامدة  مراكشتعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة ( 2)
متتع هبا وفود ادلول متتع، يف امجلعية، ابحلقوق ذاهتا اليت ت  .عىل خال  ذكل أأحاكم هذا النظامما  م تنص ، وت

 يكون للك وفد رئيس للوفد. (3)

 جيوز لأي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده. (4)

اليت  أأو املنظمة احلكومية ادلولية صة لدلوةليكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة اخملت (5)
خطار املدير العام  اصادر الإخطار كون ييس تحسن أأن و  ،املندوبني واملندوبني املناوبني بتعيني ، كتابيا،ميثلها. ويمت اإ

 السلطة اخملتصة للمنظمة احلكومية ادلولية.أأو  عن وزارة الشؤون اخلارجية

 التصويت

 ()ب( من معاهدة مراكش عىل ما ييل:3)13املادة تنص  .12

 13املادة "
 امجلعية"

]...[ 

الاشرتاك يف التصويت، بدل من ادلول الأعضاء دولية جيوز لأي طر  متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية  )ب("
عضاء فيه والأطرا  يف هذه املعاهدة. ول جيوز لأي منظمة  صوات يساوي عدد ادلول الأ حكومية فيه، بعدد من الأ
ذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف  دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ

 ".حصيحالتصويت والعكس 

]...[ 

ىل أأحاكم معاهدة وابلنظر  .13 وفودا كون أأن تمراكش اليت تسمح لبعض املنظامت احلكومية ادلولية بأأن تصبح أأطرافا و اإ
ابملادة  نظام الويبو ادلاخيل العاممن  25يُقرتح استبدال املادة يف امجلعية، حتت رشوط حمّددة،  متارس حق التصويبوأأن 

 اخلاصة التالية:
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 التصويت :25املادة 

قل. (1) ذا أأيدها وفد واحد أآخر عىل الأ ّل اإ  ل تطرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإ

 .فقط يصوت ابمسهو  واحد صوت   ،يكون دوةلً  ،طر  متعاقد للك (2)

ويت، بدل من ادلول الأعضاء فيه، منظمة حكومية دولية الاشرتاك يف التص( جيوز لأي طر  متعاقد يكون  (3)
ي منظمة حكومية دولية  صوات يساوي عدد ادلول الأعضاء فيه والأطرا  يف هذه املعاهدة. ول جيوز لأ بعدد من الأ

ذا مارست أأي ا حقها يف التصويت والعكس من ادلول الأعضاء فهيدوةل  ةمن ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
ذا اكنت أأية دوةل من . وعالوة عىل حصيح ذكل، ل تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإ

ادلول الأعضاء فهيا والأطرا  يف هذه املعاهدة دوةل عضوًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل 
 واشرتكت تكل املنظمة احلكومية ادلولية الأخرى يف ذكل التصويت.

ضافيةأأحاكم   خاصة اإ

مبا يف ذكل "نظاهما ادلاخيل، امجلعية  لزوم أأن تضع، عىل ذي الصةل اجلزء( من معاهدة مراكش، يف 5)13املادة تنص  .14
ىل عقد دورات اس تثنائية، ورشوط النصاب القانوين عىل أأحاكم  نظام الويبو ادلاخيل العامتواء لعدم اح ونظرا  ."ادلعوة اإ

النظام تضمني قرتح يُ لويبو وبعض املعاهدات الأخرى(، انص اتفاقية ل ، بدل من ذكل، ختضعحمّددة بشأأن تكل املسائل )اليت 
 :التاليةالإضافية اخلاصة الأحاكم  مجلعية معاهدة مراكش ادلاخيل

 ( النصاب القانوين1)

 .هدة مراكشمعامجعية يف  الأعضاء ادلول عددنصف من  النصاب القانوين يتكون

ىل عقد دورات اس تثنائية( 2)  ادلعوة اإ

 ربع عدد ادلول الأعضاء يف امجلعية. بناء عىل طلبس تثنائية بدعوة من املدير العام دورة ا امجلعية تعقد

ن  .15 ىل أأن تنظر يف نظام اإ امجلعية مدعوة اإ
املعدةل  25و 9و 7الويبو ادلاخيل العام مع املواد 

 MVT/A/1/1الوثيقة ابلصيغة الواردة يف 
(، ومع املادتني اخلاصتني 13و 11و 8)الفقرات 

من  14الإضافيتني ابلصيغة الواردة يف الفقرة 
متده ابعتباره نظاهما ادل  اخيل.الوثيقة نفسها، وتع

 وثيقة[]هناية ال


