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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یولیو  30 التارخي:

 األشخاص لفائدة املنشورة املصنفات إىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدة

 املطبوعات قراءة يف أخرى إعاقات ذوي أو البصر معاقي أو املكفوفني

 اجلمعية

 )الرابعة العادية الدورة( الرابعة الدورة
 2018أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 مراكش معاهدة وضع

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أ�ش�اص  توقيعهذه الوثیقة معلومات عن وضع  تعرض
 التصدیق �لهيأأیضا عن و  ("معاهدة مراكش") املكفوفني ٔأو معايق البرص ٔأو ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات

 لمعاهدة وتنفيذها.الرتوجي لوتوفر هذه الوثیقة ٔأیضا معلومات حمّدثة عن وضع  .و�نضامم ٕا�هيا

 توقيع معاهدة مراكش ٔألف.

، اعمتد املؤمتر ا�بلومايس املعين ٕ��رام معاهدة لتيسري نفاذ أ�ش�اص معايق البرص وأ�ش�اص 2013یونیو  27يف  .1
يف �لهيا  التوقيعفُتح �ب مراكش بتوافق ا�ٓراء، و  معاهدةالعاجز�ن عن قراءة املطبو�ات ٕاىل املصنفات املنشورة 

يف مقّر الویبو الرئييس ملدة �ام بعد  مفتو�اً  توقيعها، ظّل �ب مراكش من معاهدة 17 للامدة وطبقاً  .2013 یونیو 28
 .2014 یونیو 27اع�دها، ٔأي حىت 
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 �رد ٔأسامؤها يف املرفق أ�ول. مؤهالً  طرفاً  80، 2014یونیو  27ووقّع املعاهدة، حىت  .2

 دخول معاهدة مراكش �زي النفاذ �ء.

طرفًا من  20س�تد�ل �زي النفاذ بعد ثالثة ٔأشهر من ٕایداع من معاهدة مراكش �ىل ٔأن املعاهدة  18تنص املادة  .3
 .2016یونیو  30وقد مت إالیداع العرشون يف  أ�طراف املؤه� و�ئق التصدیق ٔأو �نضامم.

 د�لت معاهدة مراكش �زي النفاذ.، 2016سبمترب  30ويف  .4

 مراكش و�نضامم ٕا�هيا التصدیق �ىل معاهدة .جمي

يف املرفق  ٔأسامؤها ةيف الویبو الواردأ�عضاء  امخلس ومخسني ا�ولاكنت ، املشار ٕالیه يف املرفق الثاينتارخي ال حىت  .5
 مراكش ٔأو انضمت ٕا�هيا. معاهدةصّدقت �ىل  قد و�حتاد أ�ورويب الثاين

 املنفذ ٕاىل معلومات معاهدة مراكش دال.

املتعاقدة �اهدة من ٔأ�ل تعز�ز تبادل �سخ قاب�  �سعى أ�طرافعاهدة مراكش �ىل ما یيل: "من م 1.9تنص املادة  .6
للنفاذ يف �سق ميّرس �رب احلدود من �الل �شجیع التشارك الطوعي للمعلومات ملسا�دة الهیئات املعمتدة �ىل التعارف ف� 

 "املعلومات. بيهنا. ولهذا الغرض، یضع املكتب ا�ويل للویبو منفذا ٕاىل

، وضع املكتب ا�ويل للویبو املنفذ ٕاىل معلومات معاهدة مراكش و�رشه �ىل موقع الویبو إاللكرتوين 2018ويف ٔأ�ریل  .7
 ./http://www.wipo.int/marrakesh_treaty/ar�ىل الرابط التايل: 

 الرتوجي ملعاهدة مراكش .هاء

مت أ�مانة، منذ سبمترب  .8 يف �روجيًا ملعاهدة مراكش،  ودون ٕاقلميیة ووطنیةٕاقلميیة و وطنیة  فعالیات �سع، 2018نظ�
وماجورو (جزر مارشال)، ومانیال (الفلبني)، ونو�و ٔألوفا (تونغا)، وسان مارینو، وس�یول (مجهوریة  ،وهانوي (فيیت �م)

معاهدة معلومات عن أ�مانة ؤأدرجت  .�ور�)، وتیغوس�یغالبا (هندوراس)، وتو�س (تو�س)، ؤأوالن �تور (منغولیا)
�ىل  التسع الفعالیاتن املعلومات عن ت� مزید م وميكن �طالع �ىلمراكش يف �دد من الربامج وأ��شطة أ�خرى. 

 املنفذ ٕاىل معلومات معاهدة مراكش.

 وشار�ت أ�مانة كذ� يف �دد من أ��شطة أ�خرى، مبا يف ذ� ٔأ�شطة املسا�دة الترشیعیة، �ىل الصعید الوطين. .9

ٕان مجعیة معاهدة مراكش مدعوة ٕاىل  .10
 "معاهدة مراكشوضع مبضمون "إال�اطة �لام 

 )MVT/A/4/1 (الوثیقة

 [یيل ذ� املرفقان]
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أ�ش�اص املكفوفني ٔأو معايق معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة �ىل أ�طراف املوقّعة 
 )2014یونیو  27(حىت  ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات البرص ٔأو

وقّعت أ�طراف املؤه� التالیة معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أ�ش�اص املكفوفني ٔأو معايق 
، ة والهرسكنالبوس� ان، أ�رجنتني، ٔأسرتالیا، ا�منسا، بلجیاك، ٔأفغا�س�ت البرص ٔأو ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات:

، �ولومبیا، الصني، ش�یيل، �شاد، مجهوریة ٔأفریقيا الوسطى، ا�اكمريون، مكبود�، بوروندي، وسفا بور�ینا، الربازیل
، ا�امنرك، �ميقراطیةمجهوریة �ور� الشعبیة ا، امجلهوریة التش�یكية، قربص، �وت دیفوار، �وس�تار�اك، الكونغو، القمر جزر

ٔأملانیا، �ا�، الیو�ن، ، السلفادور، ٕاثیوبیا، �حتاد أ�ورويب، فنلندا، فر�سا، ٕا�وادور، امجلهوریة ا�ومينیكية، جيبويت
، رلندا، أ�ردن، �ینيا، لبنانٔأ�، إالسالمية) –غوات�ال، غینيا، هایيت، الكريس الرسويل، الهند، ٕاندونيس�یا، ٕا�ران (مجهوریة 

، الرنوجي، نی�ري�، نيبال، �ميبیا، مبیقاموز، املغرب، منغولیا، مور�ش�یوس، املكس�یك، لیتوانیا، لكسمربغ، مايل، موریتانیا
سلوفينیا، سريالیون، سان تويم و�رینسييب، الس�نغال، ، مجهوریة مو�وفا، مجهوریة �ور�، بولندا، بريو، �راغواي، ب�

الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، اململكة املت�دة، ٔأوغندا، �ر�یا، السودان، سو�رسا، امجلهوریة العربیة السوریة، توغو، تو�س، 
 ).80زمبابوي (ٔأوروغواي، 

 [یيل ذ� املرفق الثاين]
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معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أ�ش�اص املكفوفني ٔأو معايق  �نضامم ٕاىل�االت 
 )2019 یولیو 2(حىت التصدیق �لهيا ٔأو  ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات البرص ٔأو

نشورة لفائدة أ�ش�اص معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات امل التالیة ٕاىل  واملنظامت ا�ولیة انضمت ا�ول أ�عضاء
 ،ٔأسرتالیا ،أ�رجنتني ٔأفغا�س�تان، :�لهيا صّدقتٔأو  املكفوفني ٔأو معايق البرص ٔأو ذوي ٕا�اقات ٔأخرى يف قراءة املطبو�ات

جزر  ،ش�یيل ،كندا ،الرٔأس أ�خرض ،بور�ینا فاسو ،الربازیل ،بو�سوا�متعددة القوميات)،  –ٔأذربی�ان، بلزي، بولیفيا (دو� 
 ،غوات�ال ،�ا� ،السلفادور ،ٕا�وادور ،امجلهوریة ا�ومينیكية ،مجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة ،�وس�تار�اك�وك، 

 ،املكس�یك جزر مارشال، ،مايل ،مالوي ،لیرب� ،ليسوتو ،قري�زيس�تان ،�ینيا ،أ�ردن الیا�ن، ،ٕارسائیل ،الهند ،هندوراس
سانت  ،�حتاد الرويس ،مجهوریة مو�وفا ،مجهوریة �ور� الفلبني، قطر، ،بريو ،ي�راغوا ،ب� ،نی�ري�املغرب،  ،منغولیا

إالمارات العربیة  ،ٔأوغندا ،تو�س طاجيكس�تان، �یلند، ،رسي الناك ،س�نغافورة السعودیة، ،فنسنت وجزر غریناد�ن
 .)56( ، �حتاد أ�ورويبٔأوروغواي الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ،املت�دة

 املرفق الثاين والوثیقة][هنایة 
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