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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
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/56/1 من مرشوع جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا البنود التالية تناولت امجلعية .1
 .31و 30و 24و 10" و2"9و

 (.A/56/17 التقرير العام )الوثيقةيف ، 24، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 24ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 .لجمعيةل  ا  رئيس (الربازيل) الوزير مارس يلو اكلريو فاراي غارس ياوانُتخب الس يد  .4
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 من جدول الأعامل املوّحد 24البند 
 معاهدة مراكش

ن ذكل الاجامتع هو أأول اجامتع تعقده جدول أأعامل مجعية مراكش.  من 24افتتح املدير العام البند  .5 ورّصح قائال  اإ
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص  مراكش عيةمج  منذ دخول معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات )معاهدة مراكش( حزي ال  يس املنتخب لحتاد ئ ، ودعا الر 2016متربسب  30نفاذ يف أأو ذوي اإ
ىل ترؤس الاجامتع. ،الس يد مارس يلو اكلريو فاراي غارس يا وزير الثقافة الربازييل معايل ،مراكش  اإ

بدخول معاهدة مراكش  للمرة الأوىل بصفهتا مجعية معاهدة مراكش ويه حتتفل أأيضا تلتقيامجلعية  نالرئيس اإ  قالو  .6
ذ اكنت احلقوق الإنسانية ن الرباز أأ  أأضافحزي النفاذ. و  يل اضطلعت بدور فّعال طوال مسار املفاوضات بشأأن املعاهدة، اإ

ن الربازيل  واس تطرد قائال   وطنية يف بدله خالل س نوات عديدة.للأشخاص ذوي الإعاقات أأولوية  عناية فائقة  أأولتاإ
دخالترشيعاهتا  مضنللمرة الثانية يف اترخيها معاهدة  رجتاهدة، وادلليل عىل ذكل أأهنا أأدملعاب  تتعديال الوطنية من خالل اإ

وأأردف قائال   ل تكل املعاهدتني.ي الإعاقات أأوّ واكنت اتفاقية الأمم املتحدة بشأأن حقوق الأشخاص ذو  .الوطين س تورعىل ادل
نه ىل الأنساق  اإ نصاف اإ ولقد سامهت  .امليرسةمن الأمهية مباكن ضامن أأل يفرض ادلس تور قيودا  حتول دون نفاذ امجليع ابإ

يع توز تسهيلملكفوفني ومعايق البرص يف فائدة احق املؤلف ليف جمال  منصفة اس تثناءات وتقييدات وضعاملعاهدة من خالل 
فأأحضى بوسع  النسخ املهيأأةوأأاتحت أأيضا تصدير تكل  حلقوق املرشوعة للمبدعني.اب املساسدون  ميرسةأأنساق باملصنفات 

ىل تشجيع التمنية عىل الصعي تايلابل  البدلان تشاطرها وأأفىض ذكل وسامهت املعاهدة د العاملي يف قطاع مبدع وحيوي. اإ
عادة نسخ املص كذكل  رشوعة للمؤلفني وأأاحا  املصاحل امل  مع احلفاظ عىلأأنساق ميرسة يف نفات املتاحة يف احليلوةل دون اإ

ىل الإدلء ببعض املالحظات.احلقوق.   ودعا الرئيس املدير العام اإ

ىل العدد الكبري منملدير العام الوزير عىل انتخابه وهنّأأ ا .7 املشاركني احلارضين يف القاعة.  أأول رئيس للجمعية وأأشار اإ
وأأضاف أأن معاهدة مراكش ل حُتىص من بني النجاحات اليت حققهتا الويبو يف الآونة الأخرية حفسب، بل يه من بني 

ن العديد من 130مدى أأكرث من الباهرة اليت حققهتا عىل  الإجنازات املشاركني حرضوا أأيضا  س نة من اترخيها. وأأردف قائال  اإ
ىل مراكش منذ حوايل ثالث س نوات حيامن ُأبرمت املعاه  امجليع. يريضاق يف الآراء اتف ىلدة وبذلوا جمهودا مضنيا للوصول اإ اإ

جيابية متعددة الأطراف يتحقق عادة حيامن يكون ا ىل أأن بلوغ نتيجة اإ يف معاهدة أأما نفس القدر من التذمر.  مجليع عىلوأأشار اإ
ىلققاحملنتيجة فأأفضت ال مراكش،  طار تعددية الأطراف.  رضا امجليع عىل حّد سواء وهو أأمر اندر للغاية ة اإ وميكن يف اإ

ىل البدلان العرشين  خاص شكر. وتقدم املدير العام ب اليت حققوهالنتيجة للمنظمة وادلول الأعضاء الافتخار أأميا افتخار اب اإ
اكنت أأول من اضطلعت بدور رايدي ملا اليت شلكت الأطراف املتعاقدة الأوىل يف معاهدة مراكش، وخّص ابذلكر الهند اليت 

صّدقت عىل املعاهدة  واكنت بدلان قارة أأمرياك الالتينية الأكرث عددا بني الأطراف املتعاقدة العرشين اليت صّدق عىل املعاهدة.
ىل معاهدة مراكش.واكنت أأسرتاليا وكندا أأول بدلين م  اية.يف البد نه تقدمني ينضامن اإ من الرضوري أأن تنضم املزيد من  وقال اإ

ىل معاهدة مراكش لضامن أأن  أأهدافها املنشودة عىل حنو أأمثل، ول س امي ادلول الأعضاء اليت تزخر املعاهدة  حتققالبدلان اإ
عن امتنانه للوزير مارس يلو اكلريو فاراي غارس يا لدلور اذلي  العام ر  املديروأأع جموعات من الكتب يف أأنساق ميرسة.مب

ىل جلنة حق املؤلف. النص الأصيل صاغتاضطلعت به الربازيل بوصفها من بني البدلان اليت  وحتول ذكل النص  اذلي قُّدم اإ
ىل معاهدة مراكش نفسها.بعض مرحةل من امل ىل فاوضات اإ ، مبا يف املديناملساهامت القمية للمجمتع  وأأشار املدير العام أأيضا اإ

يف  اذلين تكفلوا بتقدمي املعاهدة لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف بشأأهنا الآخرين ذكل الاحتاد العاملي للمكفوفني ورشاكءه
ر العام عن أأعلن املديو  ل العمل مع احتاد الكتب امليرسة.وأأضاف أأن العديد من املشاركني ابرشوا ابلفع .وقت وجزي نسبيا

ىل حكومة كندا واملعهد الوطين الكندي للمكفوفني وتوجه  طع فيديو احتفال مبعاهدة مراكش.مقعرض  بشكر خاص اإ
جناز  ن العديد من املس تفيدين من املعاهدة، عىل غرار املغين ستيفي وندر، أأعربوا  الفيديو.مقطع ملسامههتام يف اإ يف وقال اإ

لهيمابلنس بة  عن أأمهيهتامقطع الفيديو املذكور    .اإ
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ىل املعاهدة. لواثئقيداع بوتسواان ويري لناك احتفال  ابإ انطالق حفل الانضامم اذلي نُظم  وأأعلن الرئيس .8  الانضامم اإ

ىل معاهدة مراكش. انضامهمام واثئقأأودع وفدا بوتسواان ويري لناك و  .9  اإ

 النظام ادلاخيل

ىل الوثيقة  .10  .MVT/A/1/1استندت املناقشات اإ

عاجل الوثيقتان بشلك وس تُ  ع بأأن هناو وثيقتني قيد النظر.املشاركني يف الاجامت وأأخربوعّرج الرئيس عىل معل امجلعية  .11
ليه يف جدول ا ،الواحدة تلو الأخرى ،منفصل  MVT/A/1/1لوثيقة عرضا  ل وطلب من الأمانة أأن تقدملأعامل. مثلام ُأشري اإ

 .املعنونة "النظام ادلاخيل"

ىليف النظام ادلاخيل مجل  املقرتحة املوادنة أأن ورشحت الأما .12  ،العام للويبوالنظام ادلاخيل  عية معاهدة مراكش تستند اإ
دخال بعض الإضافات مبساعدة الزمالء يف مكتب املستشار القانوين  مع معاهدة مراكش  اليت تتضمهنابعض العنارص  لإدراجاإ

دراج نفسها، فضال عن يف مجعيات ، وهام معياران ثنائية والنصا  القانوينالاس ت  بعض الأحاكم اخلاصة ابدلورات اإ
 فرتة من الزمن.خالل دلول الأعضاء ا حتت ترصفالوثيقة  واكنت الويبو. ات اليت تديرهاعاهدامل

املعدةل ابلصيغة  25و 9و 7مع املواد  دلاخيلاعمتدت امجلعية النظام ادلاخيل العام للويبو ابعتباره نظاهما او  .13
، ومع املادتني اخلاصتني الإضافيتني ابلصيغة الواردة يف 13و 11و 8الفقرات ، MVT/A/1/1لوثيقة الواردة يف ا

 نفسها. من الوثيقة 14الفقرة 

 عاهدة مراكشاحلايل ملوضع ال

ىل الوثيقة  .14  ..MVT/A/1/2 Revاستندت املناقشات اإ

ىل الوثيقة  .15 ىل  املعنونة veR/2/1/2 TVM.وانتقل الرئيس بعد ذكل اإ "وضع معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات". ودعا الأمانة  ذوي خاص املكفوفني أأو معايق البرص أأواملصنفات املنشورة لفائدة الأش اإ

ىل   .الوثيقةتقدمي عرض لتكل اإ

امم ادلوةل بعد انض 2016سبمترب  30ورشحت الأمانة أأن الوثيقة ترصح رمسيا بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف  .16
لهيا. الأرجنتني، أأسرتاليا،  :البدلان التالية الأوىل يف معاهدة مراكشن يادلول الأعضاء العرش  ومضت قامئة العضو العرشين اإ

كوادور،  الربازيل، كندا،  يرائيل، مايل،  ش ييل، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، اإ السلفادور، غواتاميل، الهند، اإ
وأأعربت الأمانة عن  ارات العربية املتحدة، أأوروغواي.بريو، مجهورية كوراي، س نغافورة، الإم ، منغوليا، ابراغواي، املكس يك

ىل معاهدة مراكش.س مترار انضاميرورها ل آنفافقبل تسجيل الانضاممني  م بدلان أأخرى اإ انضمت ، خالل الاجامتع املذكورين أ
ىل املعاهدة. بدو لك من سانت فنست وجزر غرينادين وتونس  هنا تواظب عىلالأمانة  قالتو رهام اإ تنظمي تظاهرات وطنية  اإ
قلميية وبني الأقالمي للرتوجي ملعاهدة مراكش، و توفري  يف أأيضاوأأضافت أأهنا مس مترة  سعيا  حثيثا  من أأجل تنفيذها.يه تسعى واإ

من الثنائية  نفس القبيل خالل الس نة الثانية أأنشطة املساعدة القانونية عىل الصعيد الوطين، وستثابر عىل تقدمي مساعدة من
ىل املعلومات لإ ومعال  مبعاهدة مراكش، تعنّي عىل الأمانة توفري م  ويف املس تقبل أأيضا. معلومات  أأمور من بيهنامجةل  دراجنفذ اإ

ىلامل للتواصل مع ادلول الأعضاء عقب امجلعية هبدف توفري  الأمانة وخططت بشأأن الهيئات املعمتدة. ملعلومات اعتبارا  ا نفذ اإ
ىل ابشغف وتطلعت الأمانة  الس نة اجلارية.من  ىل لعمل مع أأعضاء امجلعية ومع الأطراف الأخرى اليت تعزتم الانضامم اإ اإ

مجيعهم قدما يف تنفيذها وبلوغ  لمييضركوا يف اعامتد املعاهدة، أأاحا  املصاحل اذلين شاوخمتلف  خرينالآ رشاكء املعاهدة وال 
 .املنشودة أأهدافها
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واكنت معاهدة مراكش  جوانب مرونة.ابحتواهئا املعايري مرهون  جناح أأية معلية لوضع القواعدأأن ورصح وفد الهند  .17
ذ أأعادت جوانب املرونة  املذهب الإنساين قبل لك يشء. رمزا  لنتصار جوانب املرونة، وانتصار تعددية الأطراف، وانتصار اإ

عاهدة نفاذ املوعززت   يف ش  ى ربوع العام.الأشخاص معايق البرص من الينياملجة عىل حميا رمس الهباليت تتضمهنا املعاهدة 
ىل الكتب مبختلف أأنساقها وتشاطرها، واكن يُتوقع مهنا أأن ختفف وطأأة النقص احلاد يف الكتب  املكفوفني ومعايق البرص اإ

عاقات من هذا القبيل يف ال ملية عددمه عام واذلين قّدرت منظمة الصحة العااذلي يعاين منه العديد من الأشخاص ذوي اإ
مليون خشص من معايق البرص، مهنم  63يوجد يف الهند أأكرث من  ،العاملية نظمة الصحةمل  وفقا  مليون خشص. و  285 وايلحب

 ملكفوفني أأو معايقالأشخاص ا دون نفاذ وتعمل املعاهدة عىل تذليل العقبات اليت حتول ماليني خشص مكفوف. 8حوايل 
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ىل امل  البرص أأو ذوي اإ اتحة فرص حبقهموالاعرتاف  صنفات املنشورةاإ وحقوق  يف القراءة واإ

هنم ذ اإ ىل املصنفات  معرضون متاكفئة لفائدهتم، اإ وأأعربت الهند أأيضا عن سعادهتا  .املتاحة للجمهورللهتميش جراء نقص النفاذ اإ
ثيهل أأمة اكنت س ّباقة وعرب الوفد عن خفره الشديد لمت  احلقوق والاس تثناءات والتقييدات.مئا  بني توازان  مالحتقق هدة ااملع لأن

 واطنني الآخرين يف العام أأيضا .املاليني من امل عىل ميثاق لن يعود ابملنفعة عىل معايق البرص يف الهند حفسب، بليف تنفيذ 
ىل املع ىل الأمهية اليت يكتس هيا النفاذ اإ وافق الربملان الهندي عىل تعديل قانون حق ارف، ول س امي ابلنس بة للمكفوفني، ونظرا  اإ

وتعاونت احلكومة الهندية  ة الأشخاص ذوي الإعاقات اجلسدية.يتضمن اس تثناءات قوية لفائد ي أأصبحاملؤلف يف الهند اذل
لهيا المنوذج الهندي يف تتجىل املبادئ الأساس  و  .عىل حنو أأفضللضامن تنفيذ املعاهدة مع الهيئات احمللية  هنج الية اليت يستند اإ

عىل  وعالوة عىل ذكل، تعاونت الهند مع الويبو لإنشاء مكتبة للكتب امليرسة ذلي يراعي تعددية أأاحا  املصاحل.وا املتبع
ىل سائر ادلول الأعضاء جه الوفد. ووالأنرتنت وأأعر  عن يروره للمشاركة يف  دلراسة المنوذج الهندي وحتليهل. ادلعوة اإ

ندخولها حزي النفاذ. بالاحتفال مبعاهدة مراكش و  حظيت معاهدة مراكش اختذت شلك فراشة فائقة امجلال  وقال اإ
جعا   امجليع. ابإ

حزي النفاذ ورصح وفد ش ييل متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن دخول معاهدة مراكش  .18
ىل أأن الاحتفال يس تحقاكن حداث  البند املتعلق  ج، ُأدر 2004ففي عام لمعاهدة. لأأمهية اترخيية اجملموعة تويل  نظرا  اإ

ىل جانب وفودق املؤلف. وقّدم الوفد لأول مرة ل جلنة حابلس تثناءات والتقييدات يف جدول أأعام  وابراغوايالربازيل  اإ
عوأأوروغواي  ىل املصنفات بأأنساق ميرسة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ اقات مرشوعا  بشأأن النفاذ اإ

أأشار الوفد و  لرضا دلى ش ييل.اب، أأحضت املعاهدة حقيقة، مما ودل شعورا عظامي 2016ويف عام أأخرى يف قراءة املطبوعات. 
ىل أأن  ىل منطقته، و نصف البدلان اليت صّدقت عىل املعاهدة ابلفعل ينمتي اإ الأرجنتني، الربازيل، : يتعلق الأمر ابلبدلان التاليةاإ

كوادور، السلفادور، غواتاميل،   الوفد وعرّب  ت فنست وجزر غرينادين، أأوروغواي.، سانابراغواي، بريو ،املكس يكش ييل، اإ
ىل جياد س بل مبدعة لإ أأن يكون النجاح اذلي تلكلت به هذه املعاهدة مثال  حتتذي به البدلان يف عن أأمهل  حراز تريم اإ اإ

لهيا.  التقدم يف تنفيذ املعاهدة واس تقطا  املزيد من الأعضاء لالنضامم اإ

ىل اترخي الاجامتع الافتتايح ملعاهدة مراك ذكل خالل أأن يشريوفد أأسرتاليا عن رغبته يف  أأعر و  .19  30ش اإ
اعتبارا  من ذكل اليوم، تعززت قدرات الأشخاص ذوي فدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ.  شهداملمزي واذلي  2016 سبمترب

ىل الكتب وغريها من املصنفات يف وأأاتح العمل  أأنساق تالمئ احتياجاهتم اخلاصة. الإعاقات يف قراءة املطبوعات يف النفاذ اإ
 شخاص ذوي الإعاقاتملؤلف واملنظامت املعنية ابلأ املؤلف تظافر هجود احلكومات وأأاحا  حق ااذلي قامت به جلنة حق 

زاةل العوائق اليت  من خالل انضامم ميكن تعزيزه هذا الإجناز املهم  وأأضاف أأن تقوض توفري مواد يف أأنساق ميرسة.لضامن اإ
ىل املعاهدة وتنفيذها. املزيد من ادلول ىل الأعضاء اإ  .2015ديسمرب  10سرتاليا صّدقت عىل معاهدة مراكش يف أأن أأ  وأأشار اإ

ىل  تكونأأن  هاواكن من دواعي يرور  ىل ادلول  الوفد لتني متقدمتني تقومان بذكل، ووجهكندا أأول دو جانب اإ ادلعوة اإ
ىل السري عىل  ىل املعاهدة اإ حتقيقها لفائدة ، ول س امي يف ضوء التحسينات اليت ميكن نفس اخلطىالأعضاء اليت م تنضم بعد اإ

وأأعر  الوفد أأيضا عن الزتامه ابلعمل من خالل صناديق الويبو  ل نقل الكتب امليرسة عرب احلدود.ادلول النامية يف جما
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ىل ز  الصعيد العاملي وتفعيل املعاهدة. ىلايدة توافر الكتب بأأنساق ميرسة عالاستامئنية لتعزيز املبادرات العملية اليت تصبو اإ
ىل   مواصةل العمل مع مجيع الأطراف لُتلكل املعاهدة ابلنجاح عىل الصعيد العاملي.وتطلع الوفد اإ

ىل املسؤولية اليت تقع عىل عاتق البدلان واليت تقتيض التعاون يف العمل من أأجل ضامن حسن سري  .20 وأأشار وفد كندا اإ
الوفد أأن امجلعية تعد فرصة لتبادل  ىعرب احلدود. ورأأ  املبادلتاس مترار منو ش بكة و املعاهدة وبلوغ أأهدافها املنشودة، 

نظمة القانونية للك بدل وتعزيز اعامتد ادلول الأعضاء يف الويبو للمعاهدة وأأعر  . برسعة اخلربات بشأأن تنفيذ املعاهدة وفقا  للأ
اتحة الوفد عن أأمهل يف أأن حيقق تبادل املصنفات عرب احلدود جناحا  ابهرا  وأأن يسامه النارشون يف هذا النجاح من خ الل اإ

 املصنفات منذ البداية.

كوادور الترصحي اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واحتفل بدخول  .21 وأأيّد وفد اإ
ن معاهدة مراكش يه صك دويل حقق انتصارا لفائدة تعددية .2016سبمترب  30معاهدة مراكش حزي النفاذ يف   وقال اإ

قامة توجه صو ال دليل عىل  أأهنا . ورأأىالأطراف  نظام حديث للملكية الفكرية ل يُعىن بأأاحا  احلقوق حفسب، بل اإ
كوادور اذلي أأضاف أأن و أأيضا.  ابلفئات الضعيفة وحقوقها ىل اإ دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ اكتىس أأمهية ابلغة ابلنس بة اإ

ية لكونه من بني الأعضاء العرشين الأوائل اذلين وقعوا عىل اكن من بني أأول من انرصوا املعاهدة واذلي اكن سعيدا  للغا
لهيا يف واثئقاملعاهدة وأأودعوا  وهنّأأ الوفد ادلول الأعضاء الأخرى اليت قامت ابملثل وحّث ابيق  .2016يونيو  29 الانضامم اإ

يداع واثئق املعاهدة م ىادلول الأع  أأمكهنا ذكل. ضاء عىل اإ

ىلحتظى بأأمهية كبرية اهدة املعأأن وأأكد وفد املكس يك  .22 وأأضاف أأهنا س تعود ابملنفعة عىل أأكرث من مليون  بدله. ابلنس بة اإ
كامل دراس هتم  همم يتجاوز س هنم ثالثني عاما ، وم يكن بوسع  خشص 000 150مواطن مكس ييك، من بيهنم أأكرث من  اإ

ىل املعلومات واملواد ادلراس   مليون خشص  285يوجد يف العام أأكرث من  أأضاف أأنهو ية املالمئة. الأساس ية بسبب نقص النفاذ اإ
ىل أأن  من معايق البرص. ىل املصنفات  ذوي الإعاقاتواجب ادلول يف ضامن نفاذ الأشخاص  ترُبز املعاهدةوأأشار الوفد اإ اإ

شاركة احملمية مبوجب حق املؤلف وذكل من خالل أأنساق ميرسة معال  مببادئ عدم المتيزي وتاكفؤ الفرص والنفاذ امليرّس وامل 
وأأكد الوفد من  ن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.يف اجملمتع املنصوص علهيا يف اتفاقية الأمم املتحدة بشأأ  الاكمةل والفعلية

 جديد عىل الزتامه مبواصةل املشاركة عىل حنو فعال وبنّاء يف تنفيذ معاهدة مراكش.

ىل أأنه  .الأطراف املتعاقدةأأوىل من بني حزي النفاذ بصفته مراكش معاهدة بدخول ورحب وفد مجهورية كوراي  .23 وأأشار اإ
يف املئة مهنم  90يل امليون خشص مكفوف أأو معاق برصاي  وأأن حو  285وفقا  ملنظمة الصحة العاملية، يوجد يف العام حوايل 

طفال م تتجاوز يف املئة مهنم أأ  19عاما  مفا فوق وأأكرث من  65يف املئة مهنم  65يعيشون يف البدلان النامية حيث يبلغ سن 
يعتربها مون من أأنشطة القراءة اليومية اليت وويعترب هؤلء الأشخاص أأكرث الفئات ضعفا  وهتميشا ، ومه حمر  س نة. 15أأعامرمه 

سف، م حيرو اجملمتع ادلويل ساكنا بشأأن هذه املسأأةل قبل توقيع معاهدة مراكش غري املعاقني أأمرا  مسلام   ن و  .به. وللأ قال اإ
ورصح الوفد أأن مجهورية كوراي شاركت يف العديد من  .أأمر يكتيس أأمهية كبرية ادئ واملُثل اليت ترخسها املعاهدةحتقيق املب

الاستامئنية، وحظيت برشف متويل املرحةل الثانية من مرشوع  صناديقال ، وذكل من خالل 2006مبادرات الويبو منذ عام 
ىل خدمة الكتب التابعة لحتاد الكتب عىل امجلعية ة. وأأطلع الوفد بناء القدرات لحتاد الكتب امليرس  انضامم مجهورية كوراي اإ

ة يف  وأأعر  الوفد عن أأمهل يف انضامم املزيد  كتب مع ابيق ادلول الأعضاء.ال  مجموعاهتا منلتشاطر  2016سبمترب  30امليرسر
ىل برانمج احتاد الكتب امليرسة ليك يتس ىن للأ  عاقات أأخرى من ادلول الأعضاء لتقدمي ادلمع اإ شخاص معايق البرص أأو ذوي اإ

وذكل حتقيقا   دون حواجز تعرقلهموغريها من املواد املنشورة يف قراءة املطبوعات يف مناطق أأخرى من العام قراءة الكتب 
جنقيق ُيلكل ابلنجاح وس ميكنه حت س   احتاد الكتب امليرسةأأضاف أأن و  ية يف اجملالني التعلميي والفين.لتمنيهتم الشخص   ازات أأكرباإ

ذا قدمت ادلول الأعضاء هل يالء املزيد من الأمهية  .ماليةوارد املمع و مزيدا  من ادل اإ وحث الوفد ادلول الأعضاء عىل اإ
الراهنة ملبادرات احتاد الكتب امليرسة وتوجه ابلشكر للويبو واملنظامت املشاركة الأخرى عىل اجلهود ادلؤوبة اليت  ابملتطلبات

 مج احتاد الكتب امليرسة بسالسة.بذلهتا لتشغيل بران
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ىل أأن اعامتد معاهدة مراكش ودخولها حزي  .24 جناز ابهر اشرتكت ادلول الأعضاء والأمانة  النفاذوأأشار وفد منغوليا اإ هو اإ
يف حتقيقه، وأأن ذكل من شأأنه أأن حُيدث تغيريات ل يس هتان هبا يف حياة العديد من الأشخاص املكفوفني ومعايق البرص عرب 

وأأضاف أأن  .النفاذوأأعر  الوفد عن خفره بأأن منغوليا اكنت من بني ادلول العرشين اليت أأاتحت دخول املعاهدة حزي ام. الع
رب الوفد عن اقتناعه القوي بأأن تكل يت تزخر هبا تعددية الأطراف. وعالنجاح اذلي تلكلت به املعاهدة أأكد عىل الإماكانت ال

ىل اتفاق يف الآراالروح الإجيابية ستسهل توصل ادلول  وجشع الوفد ابيق ادلول  ء يف العديد من اجملالت الأخرى.الأعضاء اإ
ىل معاهدة مراكش ليك  ىل املصنفات ل يتس ىنالأعضاء عىل الانضامم اإ لمزيد من الأشخاص معايق البرص النفاذ عىل حنو أأمثل اإ

 .فعال   ا  الزتامه بتنفيذ املعاهدة تنفيذ بدله املنشورة وأأعر  عن يروره لتأأكيد

طار معل منوذيج للأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة من حيث  ورصح وفد الربازيل أأن معاهدة مراكش .25 تعد اإ
تيسري النفاذ، ويعزى ذكل لكوهنا تتناول جمال اس تثناءات وتقييدات حقوق امللكية الفكرية اليت ختدم الأهداف الاجامتعية 

ىل جلنة حق املؤلف أأ ، قدّ منذ س بع س نوات مضت وأأضاف أأنه .الأوسع نطاقا   كوادور وابراغواي اإ ول اقرتاح مت الربازيل واإ
واقتبس الوفد خطا  رئيس املنظمة الربازيلية ات الوطنية وادلولية للمكفوفني. تصال وثيق مع امجلعيابلهذه املعاهدة ُأعد 

آنذاو،للمكفوفني  ن أأكرب عقبة تعرتض طريق خشص مكف :، اذلي قالالس يد مويزس ابور أ ىل الكتب وف يه النفاذ اإ "اإ
ىل الثقافة".  ديد ملعاجلة ذكل الواقع املرير. واكنت معاهدة مراكش ج دويل صك ابلفعل ، ظهر2016سبمترب  30ومنذ والنفاذ اإ

عامل احلقوق الإنسانية للأشخاص  جملمتع ادلويل.اد الأطراف و لنظام املتعدحققه اانتصارا  ويه تعترب مبثابة خطوة هممة حنو اإ
ىل أأن معاهدة مراكش يه  بشأأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.لإعاقات معال  ابتفاقية الأمم املتحدة ذوي ا وأأشار الوفد اإ

دخول  يهواكنت اخلطوة الأوىل  يق البرص دون املساس حبق املؤلف.صك متوازن يليب الاحتياجات اخلاصة للأشخاص معا
وأأكد الوفد أأن  .املطلو يف ضامن امليض قدما يف تنفيذ املعاهدة عىل النحو  فس تمكن املواليةأأّما اخلطوة  .النفاذاملعاهدة حزي 

وجيب أأن تكون الويبو عىل أأهبة الاس تعداد لتوفري  لزم موارد برشية ومالية وحتقيق تعاون يف اجملال التقين.ذكل سيس ت
ادلول الأعضاء  التمنية. وجيب عىل أأجندةيات توص يف املعاهدة و الواردة يف لأحاكماب معال  املساعدة التقنية لدلول الأعضاء 

ىل الهيئات املعمتدة للقيام مببادلت عرب طار العمل القانوين هبدف تقدمي ادلمع اإ  احلدود ملصنفات بأأنساق توفري املوارد املالية واإ
ىل أأن الربازيل أأخذت عىل عاتقها مسؤوليهتا ادلول ميرسة.  بأأنساق ميرسة يف اللغة مكورد رئييس للكتب  يةوأأشار الوفد اإ

ىل كبار م الوفد نفيذ معاهدة مراكش والرتوجي لها. ووجهالربتغالية والزتمت بت  وردي الكتب امليرسة لالنضامم ادلعوة اإ
ىل  املعاهدة. اإ

ا من الالزتا .26 زاءم التارخيي اذلي عقده ابراغواي ورصح وفد ابراغواي أأن تنفيذ معاهدة مراكش اكن جزء  حقوق  اإ
اكن ذكل مثال  للتضامن والروح و رفا  متعاقدا  يف املعاهدة. لكونه ط وأأضاف أأن بدله اكن مرسورا   الإعاقات. ذويالأشخاص 

 واس تطرد قائال   جامتعية والاقتصادية والثقافية.حتقيق التمنية الامن شأأهنا  أأنه ميكن اعتبار امللكية الفكرية أأداة   وأأثبتالعملية، 
ىل القضاء عىل النقص احلاد يف الكتب، ولكن معاهدة مراكش  تسعى نصات أأو بدائلم ابلفعل ن هناو اإ  الصك الوحيد  يهاإ

 مصنفات العام ليك يس تفيدوا فعليا  من امللزم واملتعدد الأطراف اذلي أأنشأأ قاعدة للأشخاص املكفوفني ومعايق البرص عرب
ىل أأن أأشاو   أأو العمل أأو الرتوحي عن النفس.لأغراض التعلميموهجة  نساق ميرسةبأأ  ابراغواي لطاملا شاركت ول تزال ر اإ

قلميية اليت تُعىن اب قلميية وش به الإ  تلتقيمن الرضوري أأن أأضاف أأنه و  جلوانب العملية لتنفيذ املعاهدة.تشارو يف املناس بات الإ
ام وذكل من أأجل امجلعية بصورة منتظمة بغية تشاطر التجار  واملامرسات امحليدة والأعامل اليت ُأجنزت يف مجيع أأحناء الع

حداث هذا الصك ادل وذكر الوفد العمل البارز اذلي أأجنزته الأمانة يف هذا الصدد بقيادة ويل أأررا  عىل الصعيد العاملي. ضامن اإ
لويبو عىل ادلمع اذلي تلقاه وأأعر  عن أأمهل يف أأن يُعول عىل ادلور ل شكره وأأعر  عنملدير العام، الس يد فرانسس غري. ا

ما الرايدي ن و  ملس تقبل.يف انة للأ  ابراغواي قد المتست عىل وجه اخلصوص مساعدة الويبو لضامن توافقاس تطرد قائال اإ
ىل أأن الرتتيبات املعيارية م تكن نقطة العمل الوحيدة الالزمة ترشيعاهتا الوطنية مع املعاهدة. لتحقيق ذكل  ولكن نظرا  اإ

ىل قطاع  يتس ىنالتنفيذية ليك  الرتتيبات يف جمال املساعدةابراغواي  طلبت، التوافق ضافة اإ للمس تفيدين واملنظامت املهمتة، اإ
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ن  وطلب الوفد من الأمانة حتديد املبادرات شاء كتب بأأنساق ميرسة وتوزيعها. النرش يف ابراغواي ويف املنطقة، املشاركة يف اإ
 ابلشرتاو مع مجيع ادلول الأعضاء. هناية الس نة واختاذ الإجراءات الالزمة منذ ذكل الوقت وح ىاليت ميكن القيام هبا 

نه اكن  ان أأمرياك الالتينية والاكرييب.وأأيد وفد أأوروغواي البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدل .27 وقال اإ
، ول س امي أأن أأحد أأعضاء الوفد اكن مفاوضا  نشطا  يف املؤمتر لهااجامتع  مجعية مراكش تعقد أأول جد مرسور لرؤية

ماكنيات انتفاع الأشخاص  فامي خيصس يكون عظامي   عىل الصعيد العاملي ملعاهدةأأرر ا. وأأضاف أأن 2013ادلبلومايس لعام  اإ
ص عىل تنفيذ املعاهدة وس تكون أأكرب مسامهة تقوم هبا الويبو يه أأن حتر  من التعلمي وحصوهلم عىل فرص معل.معايق البرص 

 عىل حنو سلمي.

عيد اس تقالل بدله. وهو اترخي يصادف  2016سبمترب  30واحتفل وفد بوتسواان بدخول املعاهدة حزي النفاذ يوم  .28
ن انضامم ب رشاو مجيع الأشخاص ذوي الإعاقات يف و وقال اإ ىل املعاهدة أأبرز مدى الزتاهما ابإ قطاعات مجيع تسواان مؤخرا اإ

دراج الأحاكم وس ي. الاقتصاد يف القانون الوطين. وأأعر  عن  الالزمة ذلكلكون الإجراء املقبل اذلي يتعني القيام به هو اإ
جناز هذه املهمة وتشجيع ادلعىل املساعدة  منمهل يف أأن تمتكن الويبو أأ  ىل املعاهدة يف اإ ول الأعضاء الأخرى عىل الانضامم اإ

 أأقر  وقت ممكن.

عضاء أأخرى لوطنية عن أأمهل يف أأن يفيض معل امجلعية اىل انضامم دول أأ ا تهصف ب وأأعر  وفد ش ييل متحداث  .29
 املعاهدة. ىلاإ 

ن  ان أأمرياك الالتينية والاكرييب.الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلوأأيد وفد  .30 وقال اإ
جناز  يعترب ذكل . وأأضاف أأن2016سبمترب  30الأرجنتني رحبت بدخول املعاهدة حزي النفاذ يف  ىل  اترخييا   ا  اإ ليس ابلنس بة اإ

ىل ماليني الأشخاص معايق البرص أأيضا، واذلين س يصبح بوسعهم من الآن فصاعدا النف اذ الويبو حفسب، بل ابلنس بة اإ
ىل كتب بأأنساق ميرسة. ىل أأن بسهوةل اإ ىل مرحةل جديدة تتيح لدلول  وأأشار اإ دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ أأفىض اإ

 حتقيقيك يتس ىن ل أأمر رضوري ضامن التطبيق الفعال للمعاهدةومما ل شك فيه أأن  .الواردة فهيا حاكمالأ فيذ الأعضاء تن 
 الأرجنتني عىل أأهبة الاس تعداد للمسامهة يف تكل العملية. ورّصح أأن. اليت تنشدها املعاهدة هدافالأ 

ن املعاهدة سوف تُ . 2016سبمترب  30ورحب وفد السلفادور بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف  .31 يرس نفاذ وقال اإ
عاقات أأخرى يف قراءة امل  ىل النصوص املنشورة.الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ وأأضاف أأن دخول  طبوعات اإ

ىل نظام  ابهرا   جنازا  اإ يُعد  النفاذاملعاهدة حزي  لسلفادور واكنت ا اجملمتع ادلويل. تضامنالأطراف وهو مثال عن  متعددابلنس بة اإ
 املعاهدة حزي النفاذ. اثين دوةل تودع وثيقة التصديق عىل املعاهدة دلى الويبو واكنت مرسورة للغاية مبسامههتا يف دخول

ىل املعاهدة وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان  وحث الوفد ادلول الأعضاد الأخرى عىل الانضامم اإ
 رييب.أأمرياك الالتينية والاك

نه يشعر رييب. وأأيد وفد غواتاميل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاك .32 وقال اإ
 تتوجيا ذكل يعترب، و حزي النفاذ املعاهدةبدخول  معا  لفرحة العارمة اليت اكنت تغمر مجيع احلضور ومه حيتفلون اببدوره 

 عىل أأرض الواقع.وأأعر  عن فرحته لكونه من بني البدلان اليت سامهت يف حتقيق ذكل  مل.لس نوات من العمل واجلهد والأ 
ن جفرا  جديدا  قد بزغ يف جمال حق املؤلف مما س يتيح التكفل جبميع أأولئك الأشخاص اذلين لطاملا حلموا  واس تطرد قائال  اإ

ىل التعلمي والثقافةبفرص مفتاحا   عدّ اهدة ليس لكوهنا واجبا  أأخالقيا  حفسب، بل لأهنا تُ وأأوىل الوفد عناية فائقة ابملع. ة للنفاذ اإ
ص من معايق البرص يف غواتاميل. خش 000 100من شأأنه أأن يفتح اب  املعارف، يف ظل ظروف من املساواة، لأكرث من 

فد من الويبو أأن ، وذلكل طلب الو تنفيذ املعاهدةواصةل بنشاط مع احلكومة مل بدله تعملمعايق البرص يف  وأأضاف أأن فئة
آلية فعاةل عتقدم هل ادلمع خالل تكل املرحةل يف صورة مسا نشاء أ تسامه يف حتقيق أأهداف املعاهدة. دة قانونية وتقنية هبدف اإ

ىل مجموعة  د الكتب امليرسة وأأعر  عن أأمهل يفوشدد الوفد عىل العمل اذلي أأجنزه احتا  املس تفيدين منه. ويفالانضامم اإ
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مضن هذا يف بناء القدرات  بذكلادلول الأعضاء عىل مواصةل العمل للتصديق عىل املعاهدة واملسامهة اخلتام، حث الوفد 
 القطاع الهش للغاية.

املعاهدة وستسعى وأأضاف أأن العراق أأقّرت دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ.  وهنأأ وفد العراق امجلعية عىل .33
 للتصديق علهيا.

ىل  .34 وأأشاد وفد نيجرياي متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بدخول املعاهدة حزي النفاذ وتوجه ابلشكر والتقدير اإ
أأن أأفريقيا سعيدة للغاية لأن املس تفيدين من املعاهدة يف املنطقة ويف بورصح الوفد  .ذكل الأمرادلول الأعضاء اليت أأاتحت 

ىل مواهجة العقبات اليت حتول دون نفاذمه سائر مناطق العام لن يضطروا بعد الآ  ىل ن اإ  اليت تتضمهنا املعارف واملعلوماتاإ
ىل املعارف واملعلومات هو عنرص حيوي لتحقيق التمنية  وعرّبتصنفات املنشورة. امل  اجملموعة عن اعتقادها بأأن النفاذ اإ

ن  تيح للأشخاص أأن يصبحوا فاعلني اقتصاديني ي والكتابة  لقراءةاب الإملامالإنسانية واجملمتعية، وعىل حد تعبري املدير العام فاإ
ىل املعاهدة، تعزتم العديد من البدلا مجيعها بوتسواان ومايل وتونس اليت انضمت عىل غراراكمل. و  عىل حنو ن الأفريقية ابلفعل اإ

ىل امجلعية يف العام املقبل.  معاهدة مراكشالأخرى التصديق عىل  والانضامم اإ

اللكمة لوفد الاحتاد بعدها وترو معاهدة مراكش حزي النفاذ.  اليت دخلت هبارسعة ال الويبو عىل  وهنأأ وفد سلوفاكيا .35
دلء بترصحي نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  .الأورويب لالإ

دة مراكش امجلعية عىل دخول معاه ،وادلول الأعضاء فيهمتحداث ابمس الاحتاد الأورويب  ،وهنأأ وفد الاحتاد الأورويب .36
ن اوقال  قت عىل املعاهدة ونفذهتا ابلفعل.، وهنأأ أأيضا ادلول الأعضاء اليت صدّ 2016 سبمترب 30حزي التنفيذ يف  لوفد اإ

أأضاف أأن الاحتاد و  الأشخاص معايق البرص عرب العام.معاهدة مراكش سوف حتدث تغيريا جوهراي يف حياة ماليني 
وأأكد أأن حق املؤلف يف أأقر  وقت ممكن.  ه يف جمالمن قوانين ا  تصبح جزءل ة و عىل املعاهد هتصديقسعى لضامن الأورويب ي 

ىل  معضاء فيه ميكهنالاحتاد الأورويب وادلول الأ  تقدمي يد العون لتحسني نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات اإ
ىل أأنوأأ  لقضاء عىل النقص احلاد يف الكتب.الكتب واملطبوعات الأخرى واملسامهة يف ا املفوضية الأوروبية قدمت  شار اإ

ابلفعل اقرتاحات لضامن توافق ترشيعات الاحتاد الأورويب مع الالزتامات اليت تنص علهيا املعاهدة وحسن سري املبادلت يف 
قدم وساق  جارية عىليف هذا الصدد  املناقشاتأأضاف أأن الاحتاد الأورويب. و  جخار اليت تقع بدلان ال السوق ادلاخلية ومع 

وتطلع الاحتاد  لطريق صو  التصديق عىل املعاهدة.ومن شأأن ذكل أأن يُمهد الأورويب ويف الربملان الأورويب. يف اجمللس ا
ىل أأطراف معاهدة مراكش. ىل الانهتاء من تكل املناقشات برسعة والانضامم اإ  الأورويب وادلول الأعضاء فيه اإ

وهنأأ مجيع ادلول جامتع الافتتايح مجلعية مراكش. الا لرتؤسرئيس عىل انتخابه وهنأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية ال .37
ن   املعاهدة املرجعية حزي النفاذ.الأعضاء يف الويبو والأمانة عىل هجودها ادلؤوبة اليت سامهت يف دخول تكل وقال الوفد اإ

ماكنية فتئ الر  عىل حد قولمعاهدة مراكش،  ُأوصد ح عام من املعارف لأشخاص لطاملا يس ابراو أأوابما، حتمل يف طياهتا اإ
وأأضاف أأن الولايت املتحدة الأمريكية اضطلعت بدور فعال يف املفاوضات بشأأن املعاهدة والزتمت  البا  يف وهجهم. هذا

لهيا يف ن وأأردفعضو.  ةاملس تقبل القريب بصف ابلنضامم اإ ىل جملس الش يو  قائال  اإ خ الرئيس أأوابما أأحال املعاهدة ابلفعل اإ
 الأمرييك للحصول عىل موافقته للتصديق علهيا، وتعمل احلكومة عىل امليض قدما يف هذه العملية.

 الاجامتع الافتتايح للجمعية. عىل تقدله منصب الرئاسة يفة عن اجملموعة ابء الرئيس وهنأأ وفد اليوانن متحداث ابلنياب .38
طار معل قانوين يسهل نفاذ  ىل املصنفات املنشورة.الأشخاص ذوي الاحتياجاوأأقرت اجملموعة أأن املعاهدة يه اإ  ت اخلاصة اإ

 ونفّذهتا. هيان اليت صّدقت ابلفعل علورحبت اجملموعة بدخول املعاهدة حزي النفاذ وهنأأت البدلا

هنا تترشف حبضور أأول مجعية مل .39 عاهدة مراكش وقالت رئيسة اللجنة املعنية ابتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اإ
دراج الأشخاص معايق البرص أأو ذوي أأ اترخيي. وأأضافت وأأن ذكل حدث  نه من الواحض أأن معاهدة مراكش ستسامه يف اإ
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عاقات أأخرى يف  دراجا  اتما  اإ ىل التنفاذمه وستسهل  ،قراءة املطبوعات اإ  أأيضا. أأنفسهمالرتفيه عن علمي واملعلومات والثقافة، و اإ
ضاء يف التفاقية، والبالغ تامية تويص مرارا  وتكرارا  ادلول الأعوذلكل ما انفكت جلنة الأمم املتحدة يف مالحظاهتا اخل 

ىل املعاهدة.  167 عددها س نوات ويه تترشف بأأن تشهد  10ن التفاقية تبلغ من العمر اإ  قائةل وأأردفتدوةل، ابلنضامم اإ
. ة نص املعاهدةوا يف صياغمجليع من سامه ر. وعليه، تقدمت الرئيسة ابلشكهذه اذلكرى العارشة خالل ولدة معاهدة مراكش

ىل بدلان املنطقة اليت سامهت يف  دخول معاهدة وبوصفها مواطنة من قارة أأمرياك الالتينية، توهجت الرئيسة ابلشكر أأيضا اإ
ىل املصنفات  يفوبوصفها خشصا  مكفوفا  أأيضا ، أأعربت عن سعادهتا يف أأن يمتكن أأشخاص مثلها  مراكش حزي النفاذ. النفاذ اإ

سا "رأأيت وصديقا  يل أأمعى جال : ومقطعها جلربان خليل جربان "الفليك"ويف اخلتام، اقتبست رئيسة اللجنة قصيدة  الأدبية.
ذ ذا :فقال يل صديقي يف ظالل الهيلك وحده.  و صديقي ودنوت من الأمعى حفييته."هو ذا أأحمك رجل يف قومنا". فرتكت اإ

فأأجابين وقال: "منذ الولدة . نت أأمعى اي س يدي؟"أأ "منذ مك  :لته قائال  احلديث. وبعد هنهية سأأ دت جبانبه أأجاذبه أأطراف عوق
ىلاي بيُّن". فقلت هل: "وأأي مذهب من مذاهب احلمكة تتبع؟" صدره وزاد  . فأأجا  قائال: "أأان فليك منجم". مث أأشار بيده اإ

نين أأرصد هذه الشموس وهذه الأمقار وهذه النجوم".  قائال : "اإ

ىل املتحدة للطفوةل )اليونيسف( ادلول الأعضاء اليت صدّ  وهنأأ ممثل منظمة الأمم .40 ضافة اإ قت عىل معاهدة مراكش، اإ
ن عدد الأطفال ذوي الإ  املمثل وقال ذلوا هجودا ل تلك يف هذا الصدد.الزمالء يف الويبو اذلين ب ات يف العام يقدر قاعاإ

الإعاقات  وا الأطفال ذو اليت يلتحق فهي النادرةويف احلالت  ، وأأغلهبم م يلتحقوا ابملدارس.مليون طفل 150ايل و حب
ومن بني العقبات  ساواة مقارنة بأأتراهبم.امل ابملدرسة، ل تس نح هلم فرصة املشاركة يف التعلمي داخل املدرسة عىل قدم من 

ن أأمهها هو  القامئةالعديدة  ىل وأأش .امليرسة التعلمييةنقص كتب النصوص واملواد يف هذا الصدد، ميكن القول اإ ار املمثل اإ
نشاء بيئة تتوافر فهيا الكتب واملواد التعلميية للأطفال ذوي الإعاقات بأأنساق لإ ت اليت تزخر هبا معاهدة مراكش الإماكنيا

البرص سيس تفيدون مبارشة من معاهدة  الأطفال معايق مبا أأنالوقت نفسه متاحة مجليع الأطفال. و ميرسة، وتكون يف 
ن  نشاء مراكش، فاإ جيابية دلى مجيع الأطفال ذوي الإعاقات، مبن فهيم الأطفال يأأن  همن شأأن ل فهيا النفاذبيئة يسهاإ آاثرا  اإ رتو أ

ماكهنم النفاذ ،اذلين يعانون من الصم والإعاقات اذلهنية ىل الكتب املطبوعة التقليدية.  واذلين م يكن ابإ ن اإ وابلتايل فاإ
ماك جيابية مجليع الأطفال ذوي الإعاقات، مبن فهيم اليونيسف تشعر بأأن معاهدة مراكش حتمل يف طياهتا اإ اتحة فرص اإ نية اإ

الأطفال املكفوفني أأو معايق البرص اذلين س يصبح بوسعهم الاس تفادة من التعلمي اذلي يعترب عامال  أأساس يا لضامن مس تقبل 
نه مرسور للغاية، بصفته خشصا  مكفوفا ، دل واعد. وأأضاف أأن اليونيسف  ذ.خول معاهدة مراكش حزي التنفيوقال املمثل اإ

اتحة الكتب للأط ملزتما ابلعمل مع مجيع الأطراف  يبقىاملمثل أأنه  أأكدفال ذوي الإعاقات بأأنساق ميرسة. و تعمل جبد لضامن اإ
ىل ذكل من أأجل ضامن أأل حُيرم أأي طفل معاق من حقه يف التعلمي أأو املشاركة يف احلياة املدرس ية بسبب نقص  وأأنه يتطلع اإ

 الكتب واملواد التعلميية امليرسة.

حزي  هالتتيح دخول  لرائدةا املعاهدةتكل اليت صّدقت عىل  ادلولوهنأأ ممثل مركز اجلنو  ادلول الأعضاء، ول س امي  .41
ىل ادلول الأعضاء والعمل مع الويبو وغريها من الأطراف ملساعدة ادلول النفاذ.  والزتم مركز اجلنو  بتقدمي املساعدة اإ

 مليض قدما يف التصديق عىل املعاهدة وتنفيذها عىل حنو فعال.االأعضاء عىل 

ن و يف حياة الأشخاص املكفوفني.  حيتل ماكنة خاصة ميو ال  ىل أأن ذكلثل الاحتاد العاملي للمكفوفني اإ مم  أأشارو  .42 قال اإ
ىل الويبو العام  مليون خشص مكفوف وضعيف البرص عرب 285نيابة عن يريد أأن يتوجه ابلشكر الاحتاد العاملي للمكفوفني  اإ

أأضاف أأن و . ُوجدوا فوفني وضعاف البرص أأيامنمعاهدة من شأأهنا أأن تغري حياة الأشخاص املك هاوالأطراف املتعاقدة لعامتد
تكل  صدقة عىل املعاهدة وضامن تنفيذهجدا حثيثا لزايدة عدد البدلان امل ل الس نوات الثالث املاضيةخالالويبو بذلت 

نشاء احتاد الكتب امليرسة. ومشل ذكل معيل، املعاهدة عىل حنو ىل العمل ادلؤو  وأأشار الاحتاد ادلويل ل اإ لمكفوفني أأيضا اإ
أأاحا  املصاحل، وروح التعاون اليت حتلوا هبا، مبا يف ذكل أأاحا  احلقوق واملكتبات والهيئات املعمتدة مجيع اذلي اضطلع به 

نه عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. و واملنظامت املمثةل للأشخاص املكفوفني وضعاف البرص وذوي اإ  منذ جناح مىض يقول اإ
ىل املعاهدة. 20مضت، انضم أأكرث من  متر ادلبلومايس اذلي ُعقد يف مراكش منذ ثالث س نواتؤ امل وحث املمثل بقوة  بدلا  اإ
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عىل النحو وظيفهتا املعاهدة  تؤدي مفن أأجل أأنىل التصديق عىل املعاهدة برسعة. مجيع البدلان، ول س امي البدلان املوقعة، ع
املعاهدة الاحتاد الأورويب، عىل أأن يصّدق كبار منتجي املصنفات امليرسة، أأي الولايت املتحدة الأمريكية و لبداملطلو ، 

ن و م يتحقق.  وعدفبدون كتب ميكن تشاطرها، س يظل حمل النفاذ املنصف جمرد فورا .  ش معاهدة مراكاس تطرد قائال  اإ
ن صك اترخيي لإعامل حقوق الإنسان. بل يه، ليست جمرد معاهدة بشأأن الكتب ذ اإ ىل املصنفات املطبوعة ل اإ فائدة النفاذ اإ

ياة وأأن يصبحوا أأفرادا  منتجني. أأن يندجموا يف احل س ميكهنم من لأشخاص املكفوفني وضعاف البرص، راشدين اكنوا أأم أأطفال ، ا
نه و  عدد املكفوفني من اذلين يتلقون تعلميهم ضئيال  للغاية، شأأنه شأأن عدد الأطفال املكفوفني  يبقىحلد الساعة، أأردف قائال اإ

تدمع مبدأأ حتقيق تاكفؤ الفرص اذلي تنص  راكشممعاهدة أأكد أأن و . وظيفة احلصول عىل فرصة البالغني اذلين ُأتيحت هلم
ويف وقت سابق  أأهداف التمنية املس تدامة. املندرج مضنالأشخاص ذوي الإعاقات و عليه اتفاقية الأمم املتحدة بشأأن حقوق 

ىل التصديق عىل جمللس الأ  2016من ذكل الأس بوع، دعا املشاركون يف املنتدى الاجامتعي  مم املتحدة حلقوق الإنسان ادلول اإ
معاهدة مراكش وتنفيذها كخطوة حنو الوفاء ابللزتامات الواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة بشأأن حقوق الأشخاص ذوي 

اتحة االصكوو املعنية حبقوق الإنسان.  الإعاقات وغريها من ريها لكتب وغوحث املشاركون كذكل ادلول عىل توس يع نطاق اإ
، ق أأمام املس تفيدينئفرض عقبات مالية وغريها من العواأأنساق ميرسة، مبا يف ذكل عرب احلدود، تفاداي  ليف من املواد الثقافية 

خيص تنفيذ معاهدة مراكش استشارة الأشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات واملنظامت اليت متثلهم فامي عىل و 
لجهود اليت بذلها مجيع من سامهوا ل للمكفوفني ص التقدير اذلي يكنه الاحتاد العاملي ل خاوأأكد املمثل من جديد عىلورصدها. 

يف جعل معاهدة مراكش حقيقة قامئة وطلب مهنم مواصةل تقدمي املساعدة يف هذا الصدد ليك يتس ىن للأشخاص املكفوفني 
 .من البرش شأأن غريمهيف ذكل ذلات، شأأهنم وضعاف البرص يف لك ماكن التعمل والعمل والعيش يف ظل الكرامة واحرتام ا

جناز اترخيي يف جمال  .43 ورصح ممثل الاحتاد الوطين للمكفوفني أأن مجيع املشاركني خالل ذكل اليوم احتفلوا معا  ابإ
ىل املعارف العاملية. وأأضاف أأن حقوق الأشخاص املكفوفني النضال لتحقيق املساواة يف اجمتعوا أأيضا  املشاركني ونفاذمه اإ

ونيابة عن  معاهدة مراكش. عامداليت متثل نسان ابلإجراءات اليت يتعني اختاذها لتحقيق أأهداف حقوق الإ  ريس الزتاهمملتك
أأكرب وأأقدم منظمة للمكفوفني يف الولايت املتحدة الأمريكية، توجه املمثل  يعتربأأعضاء الاحتاد الوطين للمكفوفني اذلي 

ىل الويبو ومجيع رشاك نشابلشكر والهتنئة اإ معاهدة  ءاهئا عىل اجلهود احلثيثة اليت بذلوها خالل س نوات عديدة من أأجل اإ
دخا ىل لها حزي النفاذ يف مرحةل اثنية. مراكش واإ الاحتاد الوطين ولطاملا اكنت معاهدة مراكش ول تزال من الأولوايت ابلنس بة اإ

نه للمكفوفني. و  طورت عىل حنو جيد ش بكة من الهيئات املعمتدة اليت  أأن الولايت املتحدة الأمريكية رمغ منابلقال املمثل اإ
ىل  ن نفاذ هذه الفئة اإ ىل املصنفات املنشورة من خالل ابقة متنوعة من اخلدمات، فاإ توفر للمكفوفني وضعاف البرص النفاذ اإ

ىل أأن املكفوفني يف الولايت املتحدة الأمريكية ميكهنم النفاذ للغاية.  ا  حمدوديظل املعارف العاملية  ذ تشري أأفضل التقديرات اإ اإ
ىل نس بة ل تتجاوز  وأأقر املمثل ابلفرص الهائةل  من أأوجه املساواة. وهجا   وذكل ليسيف املئة من املصنفات املنشورة.  10اإ

الاحتاد الوطين أأردف أأن و ىل مجيع املعارف العاملية. ذمه اإ اليت ستتاح للأشخاص املكفوفني م ى حتققت املساواة يف نفا
ىل مجيع  يصري حقيقة ملموسة ليكللمكفوفني عقد الزتاما  اتما  للميض قدما يف وعد معاهدة مراكش  الأشخاص ابلنس بة اإ

ىل أأن املكفوفني. أأعر  عن و  عىل املعاهدة يف أأقر  وقت ممكن. مجيع البدلان يقرتن بتصديقحتقيق ذكل الوعد،  وأأشار اإ
متام بدله ب حتداي  أأمام جملس الش يوخ الأمرييك املمثل خالل ذكل احملفل رفع و  عد معلية التصديق عىل املعاهدة.أأسفه لعدم اإ

واة يف حقوق دمعه لتحقيق املسا ابلتايل يربزو ىل معاهدة مراكش أأمسى أأولوايته، التصديق عمعلية ليجعل من الإيراع يف 
دراج أأيضا قادة ادلول الأخرى عىل املمثل وحثّ أأمته.  من أأفراداملكفوفني   .اجلارية الس نة انقضاءقبل  أأولويهتا مضناملعاهدة  اإ

يذا  فعال  عىل م مجيع أأاحا  املصاحل ابلتعاون والتواصل من أأجل تنفيذ املعاهدة تنف االزت  أأكد املمثل، وعالوة عىل ذكل
ىل أأن و  الصعيد العاملي. ليه وحث رشاكءالاحتاد الوطين للمكفوفأأشار اإ جناز العمل املولك اإ ه العامليني عىل القيام ني الزتم ابإ

ن اعامتد معاهدة مراكش فتح اب  املعارف الابملثل.  يوم اجامتع مجعية وأأضاف أأنه  عاملية اذلي اكن موصودا  من قبل.وقال اإ
ن اس تطرددلول اليت صّدقت عىل املعاهدة. و أأمام مجيع ا ابلفعل مراكش، فُتح ذكل البا  آن قائال  اإ  اللك ليشارو الأوان قد أ

ىلر  شق ادل يف ات يف العام عىل ذكل الإعاقات يف قراءة املطبوع يمييض مجيع الأشخاص ذو ول ذكل البا   اذلي يقود اإ
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ن ادلر .  نساين أأسايسومىض يقول اإ ىل املعارف العاملية حّق اإ وأأعر  عن شكره للك من ساعد يف تطوير معاهدة  ،النفاذ اإ
 فعال  يف مجيع أأحناء العام. ا  تنفيذتنفيذها  عىل ومن يعملمراكش 

الوطنية للمحامني املكفوفني يف الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس واملدير العام وادلول  النقابةوعرب ممثل  .44
تكل د املوقرة احلارضة يف الأعضاء يف أأول اجامتع للجمعية العامة ملعاهدة مراكش، وشكر أأيضا ابيق ادلول الأعضاء والوفو 

 والنقابةمبا فهيا عضويته يف لك من الاحتاد العاملي للمكفوفني  املناصبمجةل من  بتقدلهوترشف املمثل املناس بة التارخيية. 
دلى جملس احتاد الكتب امليرسة.  الوطنية للمحامني املكفوفني، وأأعر  أأيضا عن رشفه لمتثيهل الاحتاد العاملي للمكفوفني

تضم أأكرث و  ، عن ذكل، اكن املمثل عضوا يف جملس احملافظني يف نقابة احملامني الأمريكيني، ويه أأكرب منظمة للمحامنيوفضال  
عىل التصديق عىل  ث الولايت املتحدة الأمريكية ومجيع البدلانحل 2014اختذت قرارا  يف ، واكنت قد عضو 000 400من 

نه فقد برصه معاهدة مراكش.  ىل  واكنت القراء أأحبأأصابه يف صغره.  سسبب فريويف سن العارشة ب وقال املمثل اإ يشء اإ
فات ولكن عدد املصن ام برايل واس تعامل تقنيات بديةل.القراءة من خالل نظ قلبه ولكنه ُحرم مهنا. واس تعاد املمثل قدرته عىل

لهيا اكن حمدود ذكل يف اللغة الإس بانية واحلصول عىل شهادة يف ويف اجلامعة، أأراد املمثل التخصص للغاية.  ا  اليت أأمكنه النفاذ اإ
دارة الأعامل. والا اجملال ىل لتحاق مبدرسة يف اإ ولكن ذكل الأمر اكن مس تحيال ، والسبب يف ذكل هو اس تحاةل النفاذ اإ

لهيا لإمتام دراس ته. املصنفات ابللغة الإس بانية اليت من قبل  س نة 25ولو دخلت معاهدة مراكش حزي النفاذ منذ  اكن حباجة اإ
دارة الأعامل ادلولية.ما اكن املمثل ليختار احملاماة بل اك واكنت عوائق من ذكل قصة فريدة من نوعها.  يهو ن س يفضل اإ

وذلكل السبب رأأت املنظامت املعنية ي الإعاقات يف قراءة املطبوعات. القبيل تقف جحر عرثة أأمام الأشخاص املكفوفني وذو 
أأول تبادل مبوجب معاهدة مراكش بني  واكندة مراكش يف أأحناء العام اكفة. ديق عىل معاهابملكفوفني أأنه من الواجب التص

واجلدير ابذلكر أأنه . عىل توفري التسهيالت الالزمة ذلكل احتاد الكتب امليرسة ، ومعلتعاقدة بني كندا وأأسرتالياالأطراف امل 
واببلو ليكوان من  (Tiflo Libros)تينية بقيادة مكتبة كتب يف قارة أأمرياك الاللل  أأجريت مبادلتخالل نفس ذكل اليوم، 

ىل أأطراف الأرجنتني.  واتسمتمتعاقدة أأخرى يف معاهدة مراكش.  وتبادلت الهيئات يف تكل البدلان كتبا  مع كياانت تنمتي اإ
وهناو حاجة للتعاون عىل نطاق واسع بقيادة جيب القيام به يف أأحناء العام. وهو ابلضبط ما  بطابعهام الرمزيهااتن املبادراتن 

 ورق مام يُبارش حرب عىل جمرداملعاهدة  وس تظل لية لضامن بداية تدفق تكل الكتب.الويبو وغريها من الهيئات القيادية ادلو 
ترتاوح نسبهتا بادلت للكتب امليرسة عرب احلدود ادلولية يف العام املقبل أأعر  املمثل عن أأمهل يف القيام مب و القيام بذكل. 

وعرب أأيضا عن أأمهل يف أأل تبقى الولايت املتحدة الأمريكية عضوا  يف امجلعية العامة  ومليوين معلية تبادل. 000 200 بني
 للويبو حفسب، بل أأن تصبح عضوا يف مجعية مراكش أأيضا.

 الحتفالت مبناس بة ذكل اليوم.لوأأكد انضامم منظمته  امتنانهوأأعر  ممثل املنظمة الوطنية الإس بانية للمكفوفني عن  .45
ن و  لهيا عىل أأهنا طلب بدو مس تحيةلمسأأةل اكنت ت  رحبت بتبلور املنظمة الوطنية الإس بانية للمكفوفنيقال اإ غري  ويُنظر اإ

زي قبل ثالث س نوات بل ودخلت ح علهيا عقّ وُ  شلك معاهدة دولية لتتخذ الويبو الراهنة اليت تعيشها بيئةال  ظلّ  يف طبيعي
ذا اكنمنذ مخسة أأايم أأيضا. و  التنفيذ ىل الاحتاد الأورويب الانتظار بضعة أأشهر أأخرى  اإ يتعني عىل البدلان اليت تنمتي اإ

ن  منافعلالس تفادة عىل حنو اكمل من  ىل عدم يقيهنا من  الانتظار م ذكلاملعاهدة، فاإ ذ حتقق  أأم حتقيق هدفهايكن يعزى اإ ل. اإ
ىل اتفاق بشأأن معاهدة مراكش، بفضل الويبو وا هذا الهدفأأمه جانب من  خمتلف  وبفضلدلول الأطراف اليت توصلت اإ

آخر القاعة و املفاوضات هيئات اجملمتع املدين اليت اكنت تراقب  لتحقيق  بذلت ما يف وسعها من معل وقناعةاليت عن كثب يف أ
اء معلها الإس بانية للمكفوفني مرارا  أأثنتساءلت املنظمة الوطنية لس نوات عديدة، و  م يعد هناو جمال للرتاجع حينئذ.وذكل. 

ذا اكنت لك تكل الس نوات من الاستامثر يف مّعاعىل تكل املعاهدة  ، واكنت الإجابة ءالعنا ذكلتكل العملية تس تحق لك  اإ
املعاهدة  اكنت املنظمة غىل يقني من أأنفبغض النظر عن الوقت اذلي اس تغرقه ذكل،  عن هذا السؤال واحضة عىل ادلوام.

نشاهئا طول الزمن وينبغي التحيل ابلصربتظل صامدة س   لرمغ من أأن أأضاف أأنه اب من أأجل حتقيق ذكل الهدف. و بعد اإ
ىل تالميذ املدارس والأشخاص اذلين  للحصول عىل يتطلعون يف ذكل اليوم اكنوا املناس بة اكنت يف غاية الأمهية ابلنس بة اإ

نه من الرضوري أأن يتذكر مجيع احلضورفرصة معل ىل ؤية معاهدة مراكش ستس متر ومجيع املشاركني يف املعاهدة أأن ر  ، فاإ اإ
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فامجليع مقتنع بأأن ما حتقق ليس جمرد  للك الأجيال الأصغر والأكرب س نا.مهنا اليوم و  ه الاس تفادةميكن ابلنس بة للك منلأبد، ا
ىل ارتياح كبري دلرجة أأو مؤقت، بل هو حل جيل وهنايئ.  حل عابر أأن امجليع أأراد مشاركة هذه الفرحة وأأفضت هذه القناعة اإ

ىل البدلان العرشين اليت صّدقت امجلعية الأوىل ملعاهدة مراكش. يف  وتوهجت املنظمة الوطنية الإس بانية للمكفوفني ابلشكر اإ
ىل مجيع البدلان اليت  سامههتا يف جعل تكل امجلعية أأمرا  عىل املعاهدة مل  ىل املعاهدة يف املس تقبل.ممكنا  واإ قال املمثل و  ستنضم اإ

نه  زاء اليت اختذته خمتلف الوفود وقفاملبغض النظر عن اإ ليوم أأن تفتخر أأميا افتخار يف ذكل ا هيا مجيعا  املعاهدة، ينبغي عل اإ
لتحقيق  للمكفوفني امجليع عىل بذل هجود وحثت املنظمة الوطنية الإس بانيةمجعية ممتزية وفريدة من نوعها.  من ا  بكوهنا جزء

 2016سبمترب  30لأن اترخي  ،حتقيقه من خالل معاهدة مراكش والاس تفادة من املنافع العديدة اليت تعود هبا أأفضل ما ميكن
 اكن نقطة حتول ابلنس بة للجميع.

ىل أأهنا املرة  وتقدم ممثل ش بكة العام الثالث بأأحرّ  .46 ىل ادلول الأعضاء اليت وقعت معاهدة مراكش وأأشار اإ الهتاين اإ
أأضاف أأن الويبو الويبو ودولها الأعضاء قواعد ومعايري دولية دنيا حرصاي  ملس تخديم امللكية الفكرية. و الأوىل اليت تضع فهيا 

ىل تفسري املعاهدة وتنفيذها  حل الرشاكت.لأول مصاحل الأشخاص فوق مصاوضعت  واندى املمثل الأمانة وادلول الأعضاء اإ
ىل مصنفات بأأنساق دمني عوضا  عن القطاعات ال مع الأخذ يف الاعتبار الغرض مهنا وهو تسهيل نفاذ املس تخ صناعية اإ

زاء توس يع املادة  ميرسة. عائقا  أأمام  لنطاق معيار اخلطوات الثالث اذلي شلك 4 5وأأعربت ش بكة العام الثالث عن قلقها اإ
صنفات عرب وحثت ادلول الأعضاء عىل تفادي اس تعامل معيار اخلطوات الثالث كأداة لتجنب نقل امل مقتضيات املعاهدة. 

ىل املصنفات بأأنساق ميرسة دون أأن أأية  احلدود وأأعربت عن تطلعها لتنفيذ املعاهدة اليت من شأأهنا أأن تسهل النفاذ اإ
دارية غري رضورية.  مقتضيات جرائية أأو اإ ض احلقوق والالزتامات املنشأأة وعربّ اإ ت ش بكة العام الثالث عن أأملها يف أأل تُقور

ن معاهدة مراكش ،الويبو الأخرى اليت تديرها داتعاهاملوخالفا للعديد من يود تعاقدية. املعاهدة من خالل ق مبوجب  ل  فاإ
جباراي   توفري املساعدة التقنية، ولكن ذكل ل مينع الأمانة من توفري املساعدة عىل عىل املكتب ادلويل  جيربتتضمن الزتاما  اإ

أأل ينصب اهامتم املساعدة التقنية عىل تنفيذ املعاهدة حفسب، بل عىل وينبغي يف جدول أأعامل الويبو للتمنية.  النحو املبني
عطاء  ية التنفيذ عرب احلدود وتشاطرها.تسهيل نقل املعلومات بشأأن معل  ىل اإ واندت الش بكة الأطراف املتعاقدة يف املعاهدة اإ

ىل الأمانة.   التوجهيات الالزمة اإ

آخر عن الاحتاد العاملي للمكفوفني الو  .47 يبو عىل فتح أأبواهبا يف عرض اس تثنايئ للشفافية املؤسس ية وشكر ممثل أ
ىل الاحتاد ادلويل  مثيل قط يف أأي مؤسسة أأخرى جبنيف.ومشاركة امجلهور م يشهد هل  وشكر البدلان اليت قدمت ادلمع اإ

قلميية اليت م تقم بذكل ولكهنا تعلمت كيف مت يض قدما مبرونة واكنت للمكفوفني منذ البداية والبدلان الأخرى واجملموعات الإ
قادرة عىل تغيري مسارها عندما اقتىض الأمر ذكل ابلرمغ من الضغوط اليت تاكد ل تطاق واليت متارسها بعض امجلاعات اليت 

أأحضت قدوة يف املفاوضات ادلولية اليت اتسمت بتذبذهبا واس مترت يف بعض  ن الويبودمة مصاحل خاصة. وأأضاف أأ تسعى خل
ىل غاية م  يف وشلكت معاهدة مراكش سابقة رائعة  ة ليال  خالل سهرات أأايم امجلعة.نتصف الليل أأو الساعدة الواحدالأحيان اإ

ذ مزجت ىل  من أأجلوأأهداف التمنية  اتقوق الأشخاص ذوي الإعاقعىل حنو فريد بني ح جمال القانون ادلويل، اإ النفاذ اإ
ىل املعارف يف اجملال الر بدلان املعارف يف  صالح قانون حق املؤلف لفائدة املس تخدمني والاعرتاف اجلنو  والنفاذ اإ مقي واإ

معوما، اكن ذكل و  يل.ابدلور الوس يط املركزي اذلي تضطلع به املكتبات وبأأمهية مبادرات اجملمتع املدين يف صياغة القانون ادلو
اجملمتع املدين عرب العام واليت رئيس ية تنشط يف  أأطراف ةأأو أأربع ةوعة تتأألف من ثالثاليوم فرصة للتعبري عن الامتنان جملم

آ أأجنزت معال  ممزيا  دون لكل أأو ملل خالل س نوات، تعاقبت فهيا   ةاملرير  يباتمال الكبرية واخل اخلياانت الأولية والتحالفات وال
نشاء املعاهدة ابلفعل. لتفيض يف هناية امل ىل اإ حداثه ح ى يفطاف اإ  وأأكدت معاهدة مراكش أأن التغيري الإجيايب ميكن اإ

وتوجه  يف عاملنا الراهن. أأضاف املمثل أأن ذكل أأمر ل يس هتان بهو  العمالقة رمغ الصعوابت الكبرية. املؤسسات ادلولية
ىل وذكر املمثل أأسامء بعض الأشخاص مي ومجيعهم حارضون يف الاجامتع. مجيع الأشخاص اذلين اضطلعوا بدور ق ابلشكر اإ

 دان بيسكو وماركوس دي سوزا و ج.رجميس لوف وزوجته مانون ريس و  ومهنم اذلين ترشفوا ابلعمل معا  لإنشاء املعاهدة
روث أأوكيدجيي وابرابرا راغافندر وميش يل وودز واببلو ليكوان وكريس وجودي فريند وماراين داميند وفريد سكرويدر و 



MVT/A/1/3 
13 
 

معلوا معا  لإنشاء معاهدة  أأولئك الأشخاص وغريمه عء اليت م يرد ذكرها وأأكد أأن مجيواعتذر املمثل عن الأسامسرتاتون. 
جناز ابهر.مراكش ن العمل عىل املعاهدة اتسم بتذبذابت كبرية ولكنه متخض يف هناية املطاف عن اإ  . وقال اإ

دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ  كتبات ادلول الأعضاء والأمانة عىلوهنأأ ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للم   .48
ىل الاحتاد ا لعاملي للمكفوفني و املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة وديفيد هامرش تاين والعديد من وقدم هتانيه أأيضا اإ

آخرين اذلين معلوا دون لكل لإنشاء تكل املعاهد وتعهدت مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ة التارخيية. الأشخاص ال
تعد موطنا  ن املكتبات يف مجيع أأحناء العامأأوهلام أأ  س يني.ان عىل املعاهدة لس ببني رئي رشاكهئا من البدلل  الرسيع تصديقال بدمع 

لأخضم اجملموعات من املواد امليرسة، واثنهيام أأن املنظامت املعنية ابلأشخاص املكفوفني واملكتبات وغريها من اجلهات املعروفة 
رسال ن  ىل بدلان أأ بتسمية "الهيئات املعمتدة" يه وحدها القادرة عىل اإ ىل أأن و  خرى.سخ بأأنساق ميرسة اإ نيبال اليت أأشار اإ

محةل بعنوان "احلق يف القراءة" ابلتعاون مع مكتبة نيبال واحتاد املعلومات ومجعية نيبال للمكفوفني أأنشأأت  تعترب بدلا أأقل منوا  
هن لتشجيع التصديق عىل املعاهدة. وأأعر  املمثل عن سعادته يف الوقت الرا تعمل معا   مجيعها ومجموعات أأخرى، ويه

لوية قصوى للتصديق عىل عرب عن أأمهل يف أأن احلكومة اجلديدة س تويل أأو بال بدخول املعاهدة حزي النفاذ و رتحيب حكومة ني ل
يف نيبال ممن بلغوا سن  برصاي   أأو معاقا   مكفوفا   طفال   000 40س تعود مبنافع كبرية عىل حياة أأضاف أأن املعاهدة و  املعاهدة.

ذ الإعدادية.  أأو الابتدائيةالالتحاق ابملدارس  اذلين حالفهم احلظ يف  ئكيف املئة مهنم التعلمي، وأأول  10م يتلق سوى اإ
عانوا يف الغالب من الهتميش بسبب نقص الكتب املسموعة وكتب برايل، وزاد الزلزال اذلي رض  البدل  احلصول عىل التعلمي

كتب نصوص خمصصة  صداراإ ة لدلمع اذلي قدمه يف كتب امليرس وأأعر  املمثل عن امتنانه لحتاد ال  الطني بةل. 2015يف عام 
ىل أأن أأيضا وأأشار  لأطفال املدارس. فبالنس بة للناطقني ابللغة الإنلكزيية، ميكن اس ترياد كتب  أأمة متعددة اللغات.نيبال يه اإ

قني بلغات أأخرى، فميكن أأّما ابلنس بة للناط. غرار أأسرتاليا وكندا وس نغافورةميرسة من البدلان الناطقة ابللغة الإنلكزيية، عىل 
واكنت مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات حارضة دلمع  ويه أأول بدل صّدق عىل املعاهدة. اس ترياد مواد من الهند،

آخرين  للأشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة  ليك يتس ىنالتصديق عىل املعاهدة وتنفيذها يف نيبال ويف البدلان الرشاكء ال
ىل ىل أأ املمثل  وأأشاربغض النظر عن موقعهم اجلغرايف.   مجيع الكتب ومواد القراءة اليت حيتاجوهنااملطبوعات النفاذ اإ نه ل اإ

وأأضاف أأن حتسني همارات القراءة والكتابة. تعد رضورية لكتسا  املعارف و  فهييياة من دون القراءة احل ميكنه أأن يتصور 
ن ملتحدة قالالسابق ملنظمة الأمم االس يد كويف عنان، الأمني العام  جرس بني ضفة البؤس وضفة "تعلمي القراءة والكتابة هو  اإ

ىل الأشخاص املكفوفنيالأمل".   ومعايق البرص سبيال  لبلوغ وعرب املمثل عن اعتقاده أأن معاهدة مراكش تعترب ابلنس بة اإ
 الأمل. ذكل

خاصة يف اترخي القانون  وام ماكنةورصح ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات أأن معاهدة مراكش س تتبوأأ عىل ادل .49
ونسجت املعاهدة عالقة حيوية بني يل ميكن أأن خيدم مصلحة امجلهور. ويه دليل عىل أأن قانون حق املؤلف ادلو ادلويل.

آخر اعمت قانون امللكية الفكرية وحقوق الإنسان يف الوقت اذلي دخلت فيه حزي النفاذ  دته الويبوعىل حنو أأيرع من أأي صك أ
ققته ادلول الأعضاء يف مراكش ح  الإجناز اذليوذكل دليل عىل قوة  س نة مضت. 40يف جمال حق املؤلف خالل 

أأيضا  شهادة عىل العمل اذلي أأجنزه الاحتاد العاملي للمكفوفني و املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة وديفيد  وهو .2103 عام
ىل اتفاق سواء هامرش تاين والعديد من الأشخاص الآخرين واملنظ يف الويبو أأو يف عوامص بدلاهنم. امت غري احلكومية للتوصل اإ

ىل حقائق ملموسة. لتحوي مس تعدةتبات، درجت يف املعاهدة، ومن بيهنا املك الهيئات املعمتدة اليت أُ  وأأضاف أأن ماكنيات اإ ل الإ
ورحب  ام معلية التصديق عىل املعاهدة.متلإ دوةل  165لغ عددها اابيق ادلول الأعضاء يف الويبو والب ويتوقف الأمر عىل

ومن شأأن تنفيذ معاهدة مراكش عىل الصعيد دلول الأعضاء عىل التعجيل بذكل. الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات بعزم ا
ىل النقص احلاد يف الكتب. العاملي أأن يزيل العوائق القانونية اليت   ااكت تبادل الكتب بني البدلانوسريتفع عدد رش أأفضت اإ

ىل حوايل  270 من وتركت املعاهدة  قانون جيد.بوجود  مرهوان للمعاهدة نفيذ اجليدالت  ولكن يبقى .000 18رشاكة فقط اإ
آلياهتا القامئ ىل اتفاق. جمال للأطراف املتعاقدة للحفاظ عىل أ ومن شأأن هذه املرونة أأن تُفرس وفقا  ة هبدف تسهيل التوصل اإ

ومن املفرتض أأل تظهر أأية عوائق جديدة،  النفاذ عوضا عن اس تغالل الثغرات.ع نطاق للهدف العام للمعاهدة القايض بتوس ي
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ومن اجلدير أأل ننىس أأن فشل جراءات الإدارية غري الرضورية. سواء اكنت مالية أأو متعلقة ابلوقت واملوارد، مبا يف ذكل الإ 
ن   الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتباتواكن  ا  رضوراي .شاء معاهدة مراكش أأمر السوق والتعقيدات القانونية يه اليت جعلت من اإ

ظل قامئا ح ى عام  2013خالل عام  صائب اذلي اكن سائدا  لطموح والرغبة يف القيام مبا هو ابشعور ال واثقا من أأن نفس 
 الااجاه بدلان أأخرى يف يف الوقت اذلي متيض فيه يف هذا الصدد وهمدت البدلان اليت صّدقت عىل املعاهدة الطريق .2016

ماكانت اليت تزخر هباهد حتقيق معاهدة مراكش لوتطلعت املكتبات نيابة عن مس تخدمهيا لتش الصحيح.   .الإ

ىل الويبو أأن حتتضن معاهدة مراكش وأأن  .50 جناز همم ابلنس بة اإ ىل أأنه اإ وأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإ
عاقات أأخرى يف قراءة ؤ سأأةل احلواجز اليت يفرضها حق املتعاجل وتصحح م  لف أأمام نفاذ الأشخاص املكفوفني وذوي اإ

ىل الثقافة واملعارف وم تكن املعاهدة لرتى النور لول التأأييد اذلي حظيت به من الأشخاص املكفوفني لأمد  .املطبوعات اإ
ىل منظامت طويل، مبا يف ذكل الاحتاد العاملي للمكفوفني والعديد من الأع ضافة اإ واكنت الفرتة املمتدة بني  أأخرى.ضاء فيه، اإ

وخص املمثل ابذلكر مانون  ري للمناقشات بشأأن معاهدة مراكش.حامسة عىل وجه اخلصوص يف التحض 2013و 2008عايم 
ىل ديفيد  ، وأأمثالها كثريون،فة لعملها املتفاين يف هذا الصددريس من املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعر  وتوجه ابلشكر أأيضا اإ

ين اذلي اكن يعمل حيهنا يف حوار املس هتلكني عرب الأطلنطي وراهول شرياين ونريميتا انراس ميهان وو.م غوابكومار هامرش تا
س بانيا واببلو لوكواان من الأرجنتني وجايس انير وماركوس لو  سانيش برااكش من الهند وجوديت ريوس وبران  خوان من اإ

من الولايت  ملكة املتحدة وماراين داميند من أأسرتاليا وجواناثن ابندودان بيسكود وكريس فراند من امل أأفريقيامن جنو  
لكرتونية للمكتبات والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات  املتحدة الأمريكية. وشدد املمثل عىل أأن مؤسسة املعلومات الإ

الاحتاد الوطين للمكفوفني واملنظامت الأعضاء فيه اضطلعت بدور همم، شأأهنا شأأن العديد من املنارصين الناشطني يف 
يريك بريدجز يف ابلولايت املتحدة الأمريكية، مبن فهيم سكوت لابر، و احتاد الكتب امليرسة مبا يف ذكل ميالين برانسون واإ

لتبادل الكتب وفرانسيسكو مارتينزي وابرابرا مينوز من املنظمة الوطنية  (Bookshare)وجمي فروشرتمان من مرشوع 
فوفني والعديد من املفاوضني من احلكومات مبن فهيم ماركوس سوزا واتيس ميسكيتا وكينيث نوبريغا من الإس بانية للمك

سالم من بنغالديش وروث أأوكيدجيي من وفد نيجرياي وكييل يوان من سويرسا  الربازيل وج.ر راغافندر من الهند ونزرول اإ
ائر ولوبس فيالرول وفريا فرانز من مكتب الإيداع من مرص و أأحالم سارة رشخيي من اجلز  مصطفى وخمتار وريده وهبة

ويف اخلتام، توجه املمثل متع ادلويل ومجموعات املكفوفني. اجمل  دلىالثاين اذلين دمعوا كثريا املنارصة اليت حظيت هبا املعاهدة 
ىل املغر  لس تضافهتا مؤمتر مراكش ادلبلومايس اذلي ُعقد يف   .2013ابلشكر اإ

ىل املعاهدة.راي الشعبية ادلميقراطية أأن بدله اكن من بني أأوىل اورصح وفد مجهورية كو  .51 وعرب عن  لبدلان اليت انضمت اإ
 دها لبلوغ أأهداف معاهدة مراكش.و اقتناعه أأن مجيع ادلول الأعضاء ستبذل قصارى هج

د يف الكتب ن من بني الأهداف الرئيس ية ملعاهدة مراكش هو املساعدة يف القضاء عىل النقص احلااإ وقال وفد تركيا  .52
وأأضاف أأن املعاهدة عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. اذلي يعاين منه الأشخاص املكفوفون أأو معاقو البرص أأو ذوو اإ 

وذكل معناه أأنه جيب  اس تثناءات مضن قوانيهنا الوطنية.تقتيض يف ابدئ الأمر من ادلول الأعضاء اليت صّدقت علهيا فرض 
نتاج كتب بأأنساق عىل تكل ادلول الأعضاء أأن تضمن أأ  ن قوانيهنا احمللية تتيح للأشخاص املكفوفني واملنظامت ذات الصةل اإ

فادة ببعض  ول عىل ترخيص من صاحب حق املؤلف.ميرسة دون احلص ويف هذا الصدد، أأعر  الوفد عن رغبته يف الإ
ذ يتضمن القانون الوطين للرشاكت يف تر وجزة عن قانون الرشاكت الرت.ي. املعلومات امل ناء  بشأأن هذه املسأأةل كيا ابلفعل اس تث اإ

عارهتا، مبا يف احلساسة.  نتاج نسخة واحدة من املصنفات العلمية والأدبية املكتوبة أأو اإ عادة اإ ووفقا  ذلكل الاس تثناء، يُرخص ابإ
ذكل الكتب املدرس ية اليت نرُشت أأو أأصبحت متاحة للجمهور، دون احلصول عىل أأي ترخيص ودون اس تغالل ذكل 

يف صورة أأرشطة مسعية وأأقراص مضغوطة وخمططات برايل وحروف أأجبدية  ، وبأأن تكون تكل النسخض اجاريةلأغرا
س تعامل الشخ ،، أأو وبغرض الامن ذوي الإعاقات خشص  ، عىل أأن يقوم بعملية النسخ تكلوغريها من الأنساق املشاهبة

آخر ميثهل أأو املؤسسات التعلميية أأو  تقدم خدمات لصاحل الأشخاص ذوي الإعاقات  اليت عياتامجل ؤسسات و املأأي خشص أ
ل ميكن والإعاقات.  والأشخاص ذو  ليس تعملهاابلمكية املطلوبة، رشيطة أأل تكون نسخ من هذا القبيل قد ُأنتجت من قبل و
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آخر يُسمح ابس تخداهما لأي غر أأن ل أأو أأن تس تعمل لغرض اجاري أأو بأأي شلك من الأشاكنسخ تكل ال أأن تباع   غريض أ
جراهئا لعملية التصديق بغية نقل أأحاكم معاهدة  الأغراض املقصودة مهنا. وعالوة عىل ذكل، ترشفت تركيا ابلإعالن عن اإ

ىل  وأأوىل البدل أأمهية كبرية لعملية التصديق وتطلع للتعاون مع الويبو خالل معلية  قانوهنا الوطين عىل جناح الرسعة.مراكش اإ
 حتضري الترشيعات الوطنية.

قال و  الكتب.جماعة مرتتبة عن مليون خشص يف البدلان النامية يعانون من مشالك  86وشدد وفد السودان عىل أأن  .53
ن بدله  ىل التصديق عىل معاهدة مراكش وأأعر  عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن بدلان اجملموعة اإ يسعى اإ

 الأفريقية.

 .MVT/A/1/2 Revالواردة يف الوثيقة وأأحاطت امجلعية علام ابملعلومات  .54

 (ABC) احتاد الكتب امليرسة

ىل الوثيقة  .55  .A/56/INF/8أأشرَي اإ

فادته بأأحدث املس تجدات بشأأن العمل املهم اذلي أأجنزه احتاد الكتب امليرسة لتنفيذ  .56 ىل املدير العام لإ والتفت الرئيس اإ
ىل عرض فيمل قصري بشأأن معل ا ضافة اإ  حتاد الكتب امليرسة يف الهند.معاهدة مراكش وأأهدافها اإ

ىل اتفاقات معلية لس تغالل مجيع الإماكانت  .57 ولحظ املدير العام أأن العديد من الوفود حتدثت عن أأمهية التوصل اإ
ومن بني الرشااكت الرئيس ية بني القطاعني العام واخلاص اليت  املساعدة التقنية. تقدمي اليت تتيحها معاهدة مراكش وعن أأمهية

ليه  ضبطابل تسعى  هذا وانبثق  يف العديد من املرات يف امجلعية.للقيام بذكل جند احتاد الكتب امليرسة اذلي س بقت الإشارة اإ
ىل احتاد الكتب امليرسة الاحتاد عن جلنة حق املؤلف واكن يف ابدئ الأمر مبثابة منصة لأاحا  املصاحل قبل أأن ي  تحول اإ

صاحل املعنيني، مبا يف ذكل الاحتاد العاملي للمكفوفني واملكتبات اليت تقدم ويه رشاكة مجعت بني مجيع أأاحا  امل .2014 يف
وقدمت هذه الرشاكة  ؤلفني ومنظامت الإدارة امجلاعية.خدماهتا للأشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات والنارشين وامل

لكتب عىل الصعيد لكتب لتبادل اا ةخدمة يه وذكل من خالل ثالثة أأنشطة رئيس يبطبيعة احلال دمعها ملعاهدة مراكش 
م املدير العام فيلام قصريا بشأأن بعض اجلوانب من العمل وقدّ   لنرش املصنفات امليرسة.بناء القدرات والرتوجيالعاملي وأأنشطة 

 تسكن يف قرية ابلهند، فقدت ويتناول الفيمل قصة مراهقة امسها نيديهل بناء القدرات. اذلي أأجنزه احتاد الكتب امليرسة يف جما
ها احتاد الكتب امليرسة، متكنت تكل الفتاة من اوبفضل أأحد املرشوعات اليت يرع برصها يف سن السادسة بسبب حادث.

وض وجود خشص احلصول عىل كتب نصوص ميرسة وأأدوات تكنولوجية ُمعينة ليك يتس ىن لها مزاوةل دراس هتا ابس تقاللية ع
ىل  املدير العام حورش ما يقرأأ لها النصوص. ىل اتباعها هنجا  يستند اإ أأن الهند منوذج جيد عىل وجه اخلصوص، ويعزى ذكل اإ

ن خدمة  امت غري احلكومية والقطاع اخلاص.تعددية أأاحا  املصاحل مبا يف ذكل وزارات احلكومة واملنظ وأأضاف قائال اإ
ة مراكش كام س بقت معلية لتبادل الكتب مبوجب معاهدالكتا  اليت يقدهما احتاد الكتب امليرسة قامت ابلفعل برعاية أأول 

ليه. آليات اإ راكش حزي النفاذ، معلت خدمة الكتوقبل دخول معاهدة م الإشارة اإ دارة احلقوق لضامن ب ابلفعل من خالل أ
ىل أأنه س بق هل أأن شاطر خالل بداية ذكل الأس بوع بعض الإحصائيات عن الأعداد تبادل الكتب.  وأأشار املدير العام اإ

عارهتا )أأنظر الوثيقة  (. ورّصح أأنه ابلرمغ من ذكل ل تزال الطريق طويةل A/56/INF/8الهائةل من املصنفات اليت س بقت اإ
 مقطع الفيديو.بعدها وُعرض  ايدة تكل الأرقام عىل حنو كبري.زالعمل عىل وأأنه ينبغي 
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وانئب املدير العام يف قطاع حق املؤلف ركهتم والزتاهمم، مبا يف ذكل املدير العام اوشكر الرئيس امجليع عىل مش .58
ىل موظفي  ق املؤلف ومجيع أأعضاء الأمانة عىلوالصناعات الإبداعية ومديرة شعبة قانون ح دمعهم لدلورة مشريا  ابمتنان اإ

ة أأن ورصح بأأنه أأصبح واحضا  للجميع حقيق مكن بفضلهم الاضطالع بذكل العمل.ادلمع واملرتمجني واملرتمجني الفوريني اذلين أأ 
قامة نظام متوازن حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وشدد عىل أأن الوقت قد  حان لوضع أأحاكهما معاهدة مراكش س تعزز اإ

وجيب عىل امجليع  نظامت ادلولية واجملمتع املدين.دلول الأعضاء وامل اتعاون مجيع  يتطلبذكل وأأضاف أأن القيام بموضع التنفيذ. 
ذ ينبغيعاملية عىل غرار معاهدة مراكش.  وع من خالل حلولنولالس تعداد لعتناق الت  أأن يعملوا معا لبناء جممتع منصف أأن  اإ

ىل عائةل ابنامتئهيمتكل لك خشص شعور  ىل نوع واحد واإ نسانية.اإ عن اعتقاده بأأن  الرئيس وأأعر   كبرية مما جيعهل أأكرث اإ
 ختمت يف ضوء ذكل مجعية مراكش.او  .دالأشخاص ذوي الإعاقات ميكهنم أأن يعولوا عىل امجليع يف هذا الصد

 ]هناية الوثيقة[


