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ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2021 سبتمي   27 التاري    خ: 

ي البرص معاهدة 
 
ز أو معاق مراكش لتيسي  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفي 

ي قراءة المطبوعات أو
ز
 ذوي إعاقات أخرى ق

 الجمعية
 

 (السادسة )الدورة العادية السادسةالدورة 
 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 مراكشوضع معاهدة 

 وثيقة من إعداد األمانة

ن أو  توقيعهذه الوثيقة معلومات عن وضع  تعرض معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير
ي قراءة المطبوعات

ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى قن
وتوفر هذه  . واالنضمام إليها  التصديق عليها أيضا عن و  )"معاهدة مراكش"( معاق 

ثة عن وضع 
ّ
وي    ج لالوثيقة أيضا معلومات محد  لمعاهدة وتنفيذها. الي 

 مراكشتوقيع معاهدة  لف. أ

ي  
ي البرص واألشخاص 2013يونيو  27قن

ي بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ األشخاص معاق 
، اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المعنن

تح باب مراكش بتوافق اآلراء، و  معاهدةالعاجزين عن قراءة المطبوعات إىل المصنفات المنشورة 
ُ
ي عليها  التوقيعف

 . 2013 يونيو 28قن
 
 
  توقيعها ، ظّل باب مراكش من معاهدة 17 للمادة وطبقا

 
ي مقّر الويبو الرئيسي لمدة عام بعد اعتمادها، أي حن   مفتوحا
قن

 . 2014 يونيو 27

ع المعاهدة، حن   
ّ
  80، 2014يونيو  27ووق

 
  طرفا

ا
ي المرفق األول.  مؤهل

 ترد أسماؤها قن
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ن النفاذ مراكشدخول معاهدة  باء.   حير

ن النفاذ بعد ثالثة أشهر من إيداع هدة مراكش عىل أن المعاهدة من معا 18تنص المادة    من األطراف  20ستدخل حير
 
طرفا

ي  المؤهلة وثائق التصديق أو االنضمام. 
ن
ون ق  . 2016يونيو  30وقد تم اإليداع العشر

ي  
ن
ن النفاذ. ، 2016سبتمير  30وق  دخلت معاهدة مراكش حير

 واالنضمام إليها مراكشالتصديق عىل معاهدة  جيم. 

ي تاري    خ الحن   
ي المرفق الثانن

ن
ي الويبو الوارداألعضاء  80ال  الدولكانت ،  المشار إليه ق

ن
ي  أسماؤها  ةق

ي المرفق الثانن
ن
واالتحاد  ق

ي قد قت عىل  األورونر
ّ
ي المعاهدة البالغ عددها  معاهدة مراكش أو انضمت إليها. صد

ن
دول أعضاء  107تغطي  81واألطراف المتعاقدة ق

ي 
ن
 الويبو. ق

 مراكشمعاهدة  المنفذ إىل معلومات دال. 

: " 1.9تنص المادة   ي  تسىع األطرافمن معاهدة مراكش عىل ما يىلي
ن
المتعاقدة جاهدة من أجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ ق

ما بينها. ولهذا نسق ميّش عير الحدود من خالل تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات لمساعدة الهيئات المعتمدة عىل التعارف في
 "المعلومات.  الغرض، يضع المكتب الدوىلي للويبو منفذا إىل

ي أبريل  
ي عىل 2018وقن

ونن ه عىل موقع الويبو اإللكي  ، وضع المكتب الدوىلي للويبو المنفذ إىل معلومات معاهدة مراكش ونشر
 :  . /http://www.wipo.int/marrakesh_treaty/arالرابط التاىلي

وي    ج لمعاهدة  هاء.   مراكشالي 

ي 2020منذ يوليو  
  22، نظمت األمانة أو شاركت قن

 
اضي اجتماعا  افي 

 
ونيةوندوات  ا وي    ج لمعاهدة  حول إلكي  عىل  مراكشالي 

 مراكشيتوفر مزيد من المعلومات حول هذه األنشطة عىل صفحة معاهدة و المستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية. 
نت. عىل اإل   ني 

  . ي
ي ذلك المساعدة التقنية، عىل الصعيد الوطنن

ي عدد من األنشطة، بما قن
 وشاركت األمانة أيضا قن

مراكش مدعوة إىل جمعية معاهدة إن  
 بمضمون "

 
" مراكشوضع معاهدة اإلحاطة علما

  (. .MVT/A/6/1 Rev)الوثيقة 

[يىلي ذلك المرفقان] 
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ANNEX I 
 المرفق األول

 

عة األطراف 
ّ
ي البرص عىل الموق

 
ن أو معاق معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير

ي قراءة المطبوعات أو
ن
 (2014يونيو  27)حن   ذوي إعاقات أخرى ق

عت األطراف المؤهلة التالية معاهدة
ّ
ي البرص أو  وق

 
ن أو معاق مراكش لتيسير النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير

ي قراءة المطبوعات: 
ن
اليا، النمسا، بلجيكا،  ذوي إعاقات أخرى ق ، أسي  ن ازيل، ة والهرسكنالبوسأفغانستان، األرجنتير ، و سفا بوركينا، الير

ون، كمبوديا ،  بوروندي ن ، شيىلي ، تشاد ، الوسطجمهورية أفريقيا ، الكامير ، كوت ديفوار ،  كوستاريكا ،  الكونغو ، القمر  جزر، كولومبيا ،  الصير
ص ي ، الدانمرك، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الجمهورية التشيكية، قير

، السلفادور، إكوادور ، الجمهورية الدومينيكية، جيبون 
، فنلندا، فرنسا،  ي ، الهند، إندونيسيا، إيران ألمانيا، إثيوبيا، االتحاد األورونر ، الكرسي الرسوىلي ي

غانا، اليونان، غواتيماال، غينيا، هاين 
، موريتانيا ، أيرلندا، األردن، كينيا، لبنان، اإلسالمية( –)جمهورية  غ، ماىلي ، المغرب، منغوليا ، موريشيوس، المكسيك، ليتوانيا، لكسمير

يا ، نيبال، ناميبيا ، مبيقاموز  وي    ج، نيجير و ، باراغواي، بنما ، الين ، ، جمهورية مولدوفا ، جمهورية كوريا ، بولندا ، بير ي سان تومي وبرينسينر
اليون، السنغال،  الواليات المملكة المتحدة، أوغندا، تركيا، سلوفينيا، السودان، سويشا، الجمهورية العربية السورية، توغو، تونس، سير

 (. 80زمبابوي )أوروغواي، المتحدة األمريكية، 

 

] ي
]يىلي ذلك المرفق الثانن
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ANNEX II 
ي 
 المرفق الثانن

 

ي البرص  عىل التصديقحاالت 
 
ن أو معاق معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير

ي قراءة المطبوعات أو
ن
 (2021سبتمير  22يها )حن  إل االنضمامأو  ذوي إعاقات أخرى ق

قت عىل 
ّ
ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى صد

 
ن أو معاق معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير

ي قراءة المطبوعات
ن
اليا،  أفغانستان، : الدول األعضاء والمنظمات الدولية التاليةأو انضمت إليها  ق ، أسي  ن ، بوليفيا األرجنتير ن أذربيجان، بلير

ازيل، بوركينا فاسو، متعددة القوميات(، البوسنة والهرسك، –)دولة   جمهورية أفريقيا الوسط، كندا،  ،الرأس األخرصن  بوتسوانا، الير
 ، إكوادور، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الجمهورية الدومينيكية،  كوت ديفوار،  كوستاريكا،جزر كوك،  جزر القمر، شيىلي

يا،  اليابان، إرسائيل، إندونيسيا، غانا، غواتيماال، هندوراس، الهند، إثيوبيا، السلفادور، ستان، ليسوتو، ليير ن غير األردن، كينيا، قير
،لختنشتاين،  يا،  نيوزيلندا، نيكاراغوا، المغرب،المكسيك، منغوليا،  موريشيوس، جزر مارشال، مالوي، ماىلي وي    ج، نيجير بنما، الين

و،بارا ، قطر، غواي، بير ن ، سانت الفلبير سان  جزر غرينادين،، فنسنت لوسيا، سانت جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، االتحاد الروسي
، ي  تونس، ترينيداد وتوباغو، طاجيكستان، تايلند، سويشا، سنغافورة، رسي النكا، رصبيا، السعودية، مارينو، سان تومي وبرينسينر

ويال )جمهورية  ،أوروغواي الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، ارات العربية المتحدة،أوغندا، اإلم  تركمنستان، ن  -فانواتو، فيين
ي  البوليفارية(، زيمبابوي،  . (81) االتحاد األورونر

 

 

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثانن
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