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 نتاجئ ادلورة

 جدول األعامل

تعلق  .1 ندا جديدا  نه  يري تريب جدول األعامل، و نة عىل  يوافقت ا ب ي تغ تضمللج هامت نة يفسبإ يذ للج ا يات تنف  صتو
ية ية ا نجدول أعامل ا ملعمن تا توقال. لت ند أدرج مؤ ق بعض الوفود إن هذا ا ية لب نة احلا لفقط يف دورة ا بل انعقاد قللج

شلك ذكل سابقةا بغي أال  يية العامة و  .ينمجلع

ناءات يدات والا سـتثا بوعات وغريها من أنواع القراءة: لتقي ملطاألشخاص اذلين يعانون من جعز يف قراءة ا
 

تني جديدتني أحاط .2 نة علام بو ثيقت ا ناءات عىل حق املقامئة هام الللج يدات والا تعلقة اب سـتثقارنة ابالقرتاحات ا ي لتقمل
بوعات برص وغريمه من األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطاملؤلف لفائدة األشخاص معايق ا  اليت أعدهتا األمانة ل

شأن الا؛ و)SCCR/22/8ثالويقة ( بو  برشوع معاهدة الو ي يدات لفائدة األشخاص املعاقني م لتقيناءات وا سـتث
تعلمي  سات ا لومؤ بات ودور احملفوظاتوس بحث وا تا ية اقرتاح من  ،ملكل بدلان األفر يقمجموعة ا ثالويقة (ل
SCCR/22/12( ،سابق واذلي يعدل  .SCCR/20/11ثيف الويقة َّاملقدم ل الاقرتاح ا

نة  .3 ية مقديمللجوشكرت ا يع الاقرتاحات املوضو ع  ثة مج شات إلجراءحلثياألربعة املطروحة عىل هجودمه ا نا ق  م
ية من أجل يف  ممثرة شاورات غري الر مسا توافق املمكن فامي بني الاقرتاحات مل شرتكة وا نقاط ا شاف ا لا مل ل سـتك

ية األربعة ية . عاملوضو شاورات غري الر شاركني يف تكل ا مسوأصدر بعض األعضاء ا مل ية"مل ِّقدمت " مسورقة غري ر
ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن "عنوان بالحقا  يدات والا شأن ا سـتثويقة توافق عىل صك دويل  ي ب لتقث

بوعات  ثوعلق األعضاء عىل هذه الويقة وطرحوا). SCCR/22/15ثالويقة (من مجموعة دول أعضاء " ملطقراءة ا
ية  بد ئةل  ئأ يدمه للويقة وأبدوا اهامتهمموأعرب عدد من . علهيامسـ ثاألعضاء عن تأ نادا إىل .  برعايهتاي الاقرتاح ستوا

نوعة من بعض األعضاء، املذكور نون تقدم عدد من األعضاء مت أعاله، ومع مراعاة اقرتاحات  اقرتاح "معابقرتاح 
بوعات ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا يدات والا شأن ا ملطصك دويل  ي سـتثب ثالويقة  ("لتق

SCCR/22/15 Rev.1.( 

بت ملوعقب مزيد من ا .4 شات،  طلنا نة من الريس أن يعد ق ئا ئنص الريس للج يدات ّ شأن ا يلصك دويل  لتقب
بوعات  ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطوالا ، يكون أساسا ملا )SCCR/22/16ثالويقة (سـتث

نة من أعامل  للجتضطلع به ا نصوصسـ لند إىل ا رشينتست ثة وا ثا لع يف دورهتا ا ل  .ل

نة عىل أ .5 نة نللجووافقت ا بو بأن يواصل أعضاء ا ية العامة للو للج تويص ا ي شة مجلع قنا ئويقة الريس م ث
SCCR/22/16 ناءات لفائدة صك دويل حول  اقرتاح الاتفاق عىل هبدف يدات والا سـتثشأن ا ي لتقب

ية يفالعاجزين عن األشخاص  ته الهنا بوعات ووضع الاقرتاح يف  ئقراءة ا يغ نة، صملط رشين  ثة وا ثا للج ادلورة ا لع ل ل
نة رشين  متد يف ادلورة احلادية وا للجوفقا للجدول الزمين ا لع  .ملع

تقى أحصاب املصاحل .6 نة أحصاب املصاحل عىل مواصةل العمل يف  ثت ا ملو للج  .ح
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ناءات يدات والا سـتثا لتقي
 

نة علام  .7 ته  عرضلابللجأحاطت ا ماذلي قد ية ّ بدلان األفر يقمجموعة ا نونة SCCR/22/12ثلويقة اعن ل مرشوع "ملع ا
بات معاه بحث وا تعلمي ا سات ا يدات لفائدة األشخاص املعاقني ومؤ ناءات وا شأن الا بو  تدة الو ل ل س ي ب ملكي لتق سـتث

 ."ودور احملفوظات

نة عىل أن و .8 ناءات مدرجا يف جدول أعامل ادلوللجاتفقت ا يدات والا ند ا سـتثيظل  ي رشين رلتقب ثة وا ثا لعة ا ل ل
 .للجنة

سمعي حامية  برصيلاألداء ا  لا

نة .9 ُشكرت ا نظمي  األللج يف تمانة عىل  برصي يف  سمعي ا شأن حامية األداء ا توحة  ية  نشاورات غري ر ل ل ب مس جم مف
نة . من ادلول األعضاءمقدمة دراسة اقرتاحات جديدة ، هبدف 2011 أبريل 14 و13يويم يف  للجوشكرت ا

يد  ها، ا لسـكذكل ر يجريايئيس تادميا أانيدو من  نأو يجراي عرض و. سي  .عالاجامتذكل ا عن تقريرنوفد 

ية العامة  .10 ية إىل ا تو تقدم ادلول األعضاء  نة عىل أن  مجلعواتفقت ا ص ب ت ية العامة تسـتأنف يك للج ر املؤمتمجلعا
ية ما 2000ادلبلومايس لعام  ته الهنا هوم أن يضم نص املعاهدة يف  ئ املعلق، عىل أن يكون من ا صيغ ّ ّ ملف املواد : "يليَّ

سع ياانلتا يا، مبا فهيا ا بد متدة  رشة ا ب  ئ لع م ية؛ ملع تفق علهيا احلا لت ا توافق 12واملادة ) ب(مل تفق علهيا  ب اجلديدة ا مل
رشين؛  ية وا ثا نة ا لعاآلراء يف دورة ا ن ل تعلق ابملواد ) ج(للج ية تصاغ فامي  تفق علهيا إضا ياانت  يوثالث  فب  2 و1م

شغاالت حمددة طرحهتا دول أعضاء15و ناول ا ية   ّ ن ت تاجئ ادلورة . بغ تفظ ابحلق نووافق وفد فزنويال عىل  حنه ا لك
بو لعام  ية العامة للو ند خالل ا شأن هذا ا ييف مراجعة قراره  مجلع ب  .2011لب

بادئ اتفاق تربس  .11 يد من جديد عىل الزتام ادلول األعضاء  تأ تفق علهيا هو ا ياانت ا هدف من تكل ا يوا مبل ك ل مل لب
سة نا شأن ا ته العامة  يا فوأهدافه و مل ب سـ يل الصويت سـ شأن األداء وا بو  يح العالقة بني معاهدة الو سج؛ وتو ب ي لتض

يح العالقة بني  يني مبوجب املعاهدة؛ وتو ناين األداء ا سن  ضوهذه املعاهدة؛ وتقدمي وصف أ حملم لفح
 .15و 13 املادتني

ية جدول أعامل ا .12 يا يقر بأ ندا إضا باجة املعاهدة  شمل د نة أيضا عىل أن  منواتفقت ا مه ب ي ت لتللج ّ  .يةف

باجة  .13 ند اإلضايف لدل تفق علهيا وذكل ا ياانت ا شة نصوص تكل ا نا ية  يوالزتمت ادلول األعضاء بفرتة ز ب مل ب ق مل لن ل م
شاور حوها لوا ناف املؤمتر ادلبلومايس .لت بل ا ند  تفق علهيا وذكل ا ياانت ا ئ واتفقت أيضا عىل تقدمي تكل ا سـتق ب مل لب ل

هر واحدعىل زيد تبفرتة ال  هر وال تقل عن  شتة أ ش  .سـ

بث ئات ا لحامية  هي
 

نة .14 ُشكرت ا نظمي اللج مل األمانة عىل  شأن حاميةالشاورات غري ت ية  بر يف يف يويم مس بث يف  ئات ا ن  ل جي  15 و14ه
يدة 2011أبريل  سـهتا ا سـ، وشكرت كذكل ر لي ندرا غرازيويلئ ذكل ي من سورسا عىل عرض تقرير لكسـأ

نونة . الاجامتع نة يف الويقة ا ملعونظرت ا ث رشوع"للج ملنارص  بثع ئات ا شأن حامية  ل معاهدة  ي ها " هب ضاليت عر
ية  شاورات غري الر مسريس ا مل نارص )SCCR/22/11ثالويقة (ئ تضمن  ع، واليت  رشوع معاهدة وللميض ممكنةت مل 

شات نا ققدما اب  .مل

ياابن  .15 ندا وا يا و رشوع املعاهدة اجلديدة اليت تقدمت هبا وفود جوب إفر نة علام ابقرتاحات  لوأحاطت ا ك م يقللج
توايلSCCR/22/7 وSCCR/22/6 وSCCR/22/5اثئق الو(  ).ل عىل ا

نة علام كذكل  .16 بوأحاطت ا بثللج نة إشارات ا ية عن قر ندوة اإل لتاجئ ا ص مي قلل ياألبدلان  ن ، اليت نظمهتا حكومة يقفر
يا يف ج يقنوب أفر يا يف يويم وج نوب أفر سربغ  يقها جب  ).SCCR/22/14ثالويقة  (2011ن يويو 7 و6ن
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نة من  .17 باعجديد الزتاهما مبواصةل العمل، للجوأكدت ا بثمقاربة  تاب ّقامئة عىل إشارات ا ثاال للوالية اليت ،ل مت ا
ية العامة لعام  ندهتا إلهيا ا مجلعأ ئات إعداد من أجل ،2007سـ ي معاهدة دوية تريم إىل حتديث حامية   بثلاهل

ئات  بث هيو ّا بيلل يديلكا ناها ا تقل   .لمبع

نة عىل خطة العمل املق .18  .نتاجئ هذه ادلورةئدمة من الريس والواردة يف مرفق للجووافقت ا

يظل  .19 نةسـو رشين  ثة وا ثا بث مدرجا يف جدول أعامل ادلورة ا ئات ا للجند حامية  لع ل ل ل ي  .هب

ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  هام ا نإ من ص ملعللج لت نف تس
 

يذ  .20 نة يف  هام ا تعلق بإ يت فامي  ياانت اليت أ يع ا نفقال الريس إن  س لق تئ للج ي ب ية لمج ية ا يات جدول أعامل ا نتو من ملعص لت
َّتدو ية سـ بو وفقا للقرار الصادر عن ا ية العامة للو تحال إىل ا نة و رشين  ية وا ثا مجلعن يف تقرير ادلورة ا ي مجلع سـ للج لع ن ل

بو  ية2010 لعاميالعامة للو يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ من فامي  سـ ل لتي  .تن

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

بث ئات ا ّحامية  ل  هي

 ئطة معل الريسخ

 

يدي،  .1 ناها ا بيل  بث ا ئات ا بث و ئات ا شأن حامية  رشوع املعاهدة  تعلق  تقلحفاظا عىل الزمخ فامي  مبع ل ي ل ي ب مب لي ه لكه
بث مبا يامتىش  باع مقاربة قامئة عىل إشارات ا شات اب نا نة عىل مواصةل ا ّاتفقت ا ل ت ق مل ندهتا إلهيا والواليةللج سـ اليت أ

ية العامة   .2007 لعاممجلعا

ية .2 تا باع خطة العمل ا لومن املقرتح ا ل  :ت

نني  1.2 ية يف يومني ا شاورة غري ر ثإجراء  مس بيل م بث ا ئات ا بث و ئات ا لكحول حامية  ل ي ل هي عىل هامش ه
رشين ثة وا ثا نة ا لعدورة ا ل ل تحد. للج ّو شاورةدسـ بو موعد ا مل أمانة الو شاورة . ي يةل ا ملوسريفع تقرير عن  حص
ثة  ثا نة يف دورهتا ا لإىل ا ل رشينللج ثة . لعوا ثا يب مواصةل العمل خالل ادلورة ا يمت الاتفاق عىل أسا لو ل ل س

رشين  .لعوا

سري قدما  2.2 شاورة إىل ا لوتريم تكل ا يةابلعمل عىل مل تو تقدم  ية ا صرشوع معاهدة  ب ل بغ ية العامم ة مجلع إىل ا
بو   .ديد موعد ملؤمتر دبلومايسنإماكية حت حول 2012 لعاميللو

شاركة يف 3.2 تكون ا ملو يع سـ توحة  شات  نا مجل ا ق بني يف األعضاء مفمل نةقواملرا  .للجا

ية .3 تا شات إىل الواثئق ا نا ند ا لو ل ق مل  :ستست

ّرشوع الاقرتاح األسايس املعدل 1.3 بو م ئات  يملعاهدة الو يشأن حامية  بثهب ّا  ل
 ؛)SCCR/15/2ثالويقة (

ئات و 2.3 شأن حامية  رشوع نص معاهدة  ياقرتاح حول  ب  :لبثاهم
يا اقرتاح من  نوب أفر يقوفد   ؛)SCCR/22/5ثالويقة (ج

بثاو 3.3 ئات ا شأن حامية  رشوع نص معاهدة  ّقرتاح حول  ل ي ب  :هم
 ؛)SCCR/22/6ثالويقة (كندا اقرتاح من وفد 

بثو 4.3 ئات ا شأن حامية  بو املقرتح  رشوع معاهدة الو ليق عىل  ي ب ي م  :هتعل
ياابن اقرتاح من وفد   ؛)SCCR/22/7ثالويقة (لا

ملنارص و 5.3 بثع ئات ا شأن حامية  لرشوع معاهدة  ي  هب
بث ئات ا شأن حامية  ية  شاورات غري الر لمن إعداد ريس ا ي ب مس همل  ئ

يف يويم   2011 أبريل 15 و14جناملعقودة يف 
 ؛)SCCR/22/11ثالويقة (

نة 6.3 للجوأية ويقة أخرى تقدم إىل ا  .َّث

ية عىل متويل وفقا للمامرس .4 نا بدلان ا شاركو ا بغي أن حيصل  مو لن ل م بوي بعة يف الو ية ا ّت  .مل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


