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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

 
 

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

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

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

برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص ، اعمتد 2013يونيو  27يف  .1 املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ
ىل املصنفات املنشورةالعاجزين عن قراءة املطبو   بتوافق الآراء.مراكش  معاهدة عات اإ

 والتقدم احملرز حنو دخولها حزي النفاذ.مراكش  معاهدةوتوفر هذه الوثيقة معلومات حمدثة عن وضع  .2

 معاهدة مراكشتوقيع  أألف.

يف مقّر  مفتوحا   توقيعهامن املعاهدة، ظّل ابب  17للامدة  وطبقا   .2013 يونيو 28يف  معاهدة مراكش توقيعفُتح ابب  .3
 .2014يونيو  27الويبو الرئييس ملدة عام بعد اعامتدها، أأي حىت 

 ترد أأسامؤها يف املرفق الأول. مؤهل   طرفا   80، 2014يونيو  27ووقّع املعاهدة، حىت  .4
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 ملعاهدة مراكشرتوجي ال ابء.

مت الأمانة، منذ سبمترب  .5 قلميية و وطنية فعاليات  س بع، 2015نظَّ غابورون  وأأقالميية تروجيا  ملعاهدة مراكش يفاإ
وأأدرجت معاهدة مراكش يف عدد من الربامج والأنشطة  ،سان سلفادورو  سييت وبرااي وبامن ماسريوو مابوتو و كينغنسون و 

 الأخرى.

 وشاركت الأمانة أأيضا  يف عدد من الأنشطة عىل الصعيد الوطين مهنا تقدمي املساعدة الترشيعية. .6

لهيا معاهدة مراكشالتصديق عىل  .جمي  والانضامم اإ

يداع 18بناء عىل املادة  .7 من الأطراف املؤهةل، حسب  طرفا   20، تدخل املعاهدة حزي النفاذ بعد ثلثة أأشهر من اإ
 من املعاهدة، واثئق التصديق أأو الانضامم اخلاصة هبا. 15التعريف الوارد يف املادة 

لهيا املعاهدةوصّدقت عىل  .8 عداد هذه الوثيقة، ادلولأأو انضمت اإ يف الويبو الأعضاء  رشونان والع تالثن  ، حىت اترخي اإ
 يف املرفق الثاين. أأسامؤها ةردالوا

ىل معاهدة مراكش يف واب .9 املعاهدة حزي النفاذ يف  س تدخل، 2016 يونيو 30نضامم ادلو ة العضو العرشين اإ
 .2016 سبمترب 30

ن  .10 ىل الإحاطة علاماإ  امجلعية مدعوة اإ
ابملعلومات الواردة يف 

 .MVT/A/1/2 Rev الوثيقة
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ANNEX I 

 املرفق الأول

 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق عىل الأطراف املوقّعة  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  (2014يونيو  27)حىت  البرص أأو 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 نوالبوس  أأفغانس تان، والأرجنتني، وأأسرتاليا، والمنسا، وبلجياك،  :البرص أأو ذوي اإ

 ،وش ييل ،وتشاد ،ومجهورية أأفريقيا الوسطى ،والاكمريون ،ومكبوداي ،وبوروندي ،فاصو وبوركينا ،والربازيل ،والهرسك
ومجهورية كوراي  ،وامجلهورية التش يكية، وقربص ،وكوت ديفوار ،رياكوكوس تا ،والكونغو ،وجزر القمر ،وكولومبيا ،والصني

كوادور ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وجيبويت ،وادلامنرك ،الشعبية ادلميقراطية ثيوبيا، والاحتاد اواإ لأورويب، ، والسلفادور، واإ
يران وفنلندا، وفرنسا،  ندونيس يا، واإ وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وغواتاميل، وغينيا، وهاييت، والكريس الرسويل، والهند، واإ

يرلندا، والأردن، وكينيا، ولبنان، و الإسلمية( –)مجهورية  وموريش يوس،  ،وموريتانيا مايل،و لكسمربغ، و ليتوانيا، ، واإ
 ،وبولندا ،وبريو ،وابراغواي ،وبامن، والرنوجي ،ونيجرياي ،ونيبال ،وانميبيا ،وموزمبيق، ملغربوا ،ومنغوليا ،واملكس يك

وسلوفينيا، والسودان، وسويرسا، وسرياليون،  وسان تويم وبرينسييب، والس نغال،، ومجهورية مودلوفا ،ومجهورية كوراي
وأأوروغواي، والولايت املتحدة الأمريكية،  ململكة املتحدة،وا وأأوغندا، وتركيا، وامجلهورية العربية السورية، وتوغو، وتونس،

 (.80وزمبابوي )

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

 

ىلحالت  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق الانضامم اإ  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  (2016 سبمترب 20)حىت  والتصديق علهيا البرص أأو ذوي اإ

ىلادلول الأعضاء التالية  أأنضمت ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني  اإ معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات الأرجنتني، أأسرتاليا، الربازيل، كندا، : أأو صادقت علهيا أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

كوادور،   رسائيل، مايل، املكس يك، منغوليا،  ش ييل، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، اإ السلفادور، غواتاميل، الهند، اإ
الإمارات العربية املتحدة، تونس، س نغافورة،  ،سانت فنسنت وجزر غرينادين بريو، مجهورية كوراي، ابراغواي، 

 .(22) وروغوايأأ 

 الوثيقة[]هناية املرفق الثاين و 


