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تيسري نفاذ األشخاص لملؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة ا

معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات 
 املنشورة

 
ىل  21من ، مراكش  2023يونيو  28اإ

 
 

 الوثيقة اخلتامية

متدها املؤمتر ادلبلومايس يف اليت   2023يونيو  21اع

 2022ديسمرب يف )دورهتا الاس تثنائية الثانية والعرشين( الأربعني دورهتا يف  ة العامة للويبوعياجل ي اختذته وفقا للقرار اذل
ىل اب ، الويبومتر املذكور و اللجنة التحضريية للمؤ أأجرهتا وبعد الرتتيبات اليت ، 2023عقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو دلعو  اإ
ىل عقد الويبو ، دعت اململكة املغربيةحكومة و  برام معاهد  اإ نفاذ الأشخاص معايق البرص  لتيسرياملؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ

ىل املصنفات املنشور  ىل  21يف مراكش من قد املؤمتر وع   ،والأشخاص العاجزين عن قراء  املطبوعات اإ  .2023يونيو  28اإ

ىل املصنفات املنشور  لفائد  الأشخاص لتيسري معاهد  مراكش ، 2023يونيو  21يف اعمتد املؤمتر ادلبلومايس، و  النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراء  املطبوعات يونيو  28للتوقيع يف  املذكور معاهد  مراكش وأأتيحت  .املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

2023. 

العربية و زيية لكنلإ اب ية املوقعةالأصل نسخ اللغات من املعاهد  اليت تنص عىل أأن  22ملاد  ومن املفهوم أأنه، فامي يتعلق اب
شهاد والإ الروس ية و الفرنس ية و الصينية و  س بانية يه متساوية يف احلجية، وأأن تكل احلجية ترسي عقب اعامتد املعاهد  فور اإ

برام املعاهد التشاور مع رئيس املؤمتر بعد املدير العام للويبو عىل ذكل   النصوص فامي بيهنا.تطابق ، بشأأن ادلبلومايس لإ
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ثباات   :2023يونيو  28يف  مراكشهذه الوثيقة اخلتامية يف  ،املرصح هلم حسب الأصول ،، وقّع املوقعون أأدانهعليهواإ

وبلجياك وبنغالديش وبيالروس وبرابدوس وأأسرتاليا والمنسا وأأذربيجان وأأرمينيا والأرجنتني وأأنغول اجلزائر أأفغانس تان و 
وكندا والاكمريون  ومكبوداي والربازيل وبلغاراي وبوركينا فاصو وبوروندي وبواتن والبوسة والهرسك وبوتسواانوبنن 

ديفوار وقربص  وكوترياك  وجزر القمر والكونغو وكوس تا وكولومبيا ومجهورية أأفريقيا الوسطى وش ييل والصنيوتشاد 
كوادور ومرص واجلهورية  التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وجيبويت واجلهورية ادلومينيكية واإ

ثيوبيا س تونيا واإ وغينيا وهاييت  وغواتاميلوغاان واليوانن وجورجيا وأأملانيا وغابون وغامبيا وفرنسا  وفنلندا وفيجي واإ
ندو  والهندوهندوراس وهنغاراي والكريس الرسويل  يران )مجهورية نيس يا واإ يطاليا -واإ يرلندا واإ  وجاماياك الإسالمية( واإ

ولكسمربغ وليتوانيا ولبنان وليسوتو وليبرياي ولتفيا  ومجهورية لو الشعبية ادلميقراطيةوالياابن والأردن وكينيا 
 ونيبال يامناروموريتانيا وموريش يوس واملكس يك ومنغوليا واملغرب وم ومالطة ومايل ومالوي ومالزياي ومدغشقر 

ومجهورية والربتغال وقطر  وبولنداوبريو والفلبني  يوابراغواونيجرياي والرنوجي وبامن واببوا غينيا اجلديد  ونياكرغوا 
والس نغال وساموا وسان تويم وبرينسييب  كيتس ونيفسوالاحتاد الرويس وسانت ورومانيا كوراي ومجهورية مودلوفا 

س بانيا  وسلوفاكيا فور وس نغاوسرياليون ورصبيا وسيش يل  ورسي لناك والسودان وسلوفينيا وجنوب أأفريقيا واإ
واململكة املتحد   وأأوغنداوتركيا وتونس  وترينيداد وتوابغو وتوغو وتونغاوطاجيكس تان  وسوازيالندوالسويد وسويرسا 

 (.221) الأورويب دوالاحتا وفانواتوومجهورية تزنانيا املتحد  والولايت املتحد  الأمريكية وأأوروغواي 

 

 ]هناية الوثيقة[


