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 مقدمة أوال

تحضريية  .1 نة ا لانعقد اجامتع ا برص لمؤمتر ادلبلومايس لللج سري نفاذ األشخاص معايق ا لاملعين بإبرام معاهدة  لتي
شورة نفات ا بوعات إىل ا نواألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملص شار  (ململط بارة الهيإملوا تحضريية"بع فامي بعد  نة ا لا ") للج

 .2013فرباير  22جنيف يف  يف

ثةل يف الاجامتع .2 بو  ية األعضاء يف الو تا ممواكنت ادلول ا ي ل  :ل

تان  يا نسـأفغا با نوأ تني وأندورا اجلزائر ول سا جنواألر يا وا منوأسرتا بوأذريجان ونغالديش لل ياك بويالروس ب وبنن بلجو
هرسك  نة وا بو لوا سـ ندا وبلغاراي والربازيل ل ييل كو تارياك شـو يا وكو سـوالصني وكولو ية كواب ومب هورية ا يكوقربص وا لتشـمجل

ية  ية ادلميقرا هورية كوراي ا طو لشعب ية مج هورية الكونغو ادلميقرا طو بويت وادلامنرك مج ية جيو هورية ادلو يكوا كوادور إومينمجل
يويا ومرص  سلفادور وإ بوا ث يوانن ل يا وا ندا وفرسا وأملا لو ن ن يا وهاييت فنل ند والكريس الرسويل غينو نغاراي وا هو له
يةاإل - مجهورية(يران إوسـيا نيوإندو ياابن إولوايرندا ) مسال يا وا ليطا تان ل يا خسـواألردن واكزا نان كينو لبوالكويت و
يا  يا ليبو توا نو شقر لي يا ومالزياي غومد تا نومايل ومور يك ي يامنار ويجرياي واملغرب وموانكو ملكسـوا نو لوهوندا وعامن م

تان  بني وبريو وابراغواي وبامن كسـواب هورية كوراي والربتغال  لوبوندالفلوا يا مجو نغال والاحتاد الرويس نوروما لسـوا
يا  نغافورة بورص يا سـو يا وكوسلوفا نوب أفر يا و يقوسلو ج يا إفين نبا سودان ورسي الناك سـ نام لوا سويد يوسور لوا

يداد وتوابغو وتوغو يوسورسا  ية وأوروغوايكوتريا وتونس ينوتر تحدة األمر تحدة والوالايت ا يكواململكة ا مل   وفزنويالمل
بويفارية - مجهورية( لا بابوي) ل مين وز يت انم وا مو ل  ).97( في

 .يف الاجامتع بصفة مراقبأيضا األورويب الاحتاد واشرتك  .3

يا  اعامتد جدول األعامل ناث

رشوع جدول األعامل كام ورد يف الويقة  .4 تمد ابإلجامع  ثا مع ُVIP/2/PM/1 Prov.. 

ثا سري نفاذ األشخاص معايق  لاث شأن املؤمتر ادلبلومايس املعين بإبرام معاهدة  سائل املعلقة  نظر يف ا يا ب مل لتل ّ
شورة نفات ا بوعات إىل ا برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا نا ملص ملط  ملل

تحضريية  .5 نة ا متدت ا لا للج ّالويقة املعدةل ع الاقرتاح األسايس لألحاكم "بصفهتا . SCCR/25/2 Revث
نظر فهيااملوض ية للمعاهدة املقدمة إىل املؤمتر ادلبلومايس  للو ية يف مع ، "ّع تا لإدراج املالحظة ا ) بند عام (4الصفحات ل

شاور)): "مواد(مادة  (20 و19و متعت من : لتبعد ا نة اليت ا يجة دورة ا نارص من املعاهدة يه  جهذه ا للج  إىل 18نتلع
بد. 2013 فرباير 22 ياغهتا موضع اتفاق  مواكنت   ."يئ من الوفود اليت حرضت ادلورةص

تحضرييةّوقررت .6 نة ا ل ا نة يف للج ية  ية إضا للج عقد دورة غري ر نة 2013 أبريل 19 و18فمس للج، ودورة خاصة 
تحضريية2013 أبريل 20يف  نة ا ل يلهيا اجامتع ا  .للج
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تدعى إىل املؤمتر ادلبلومايس رابعا نظامت اليت  نظر يف قامئة ا سـا مل  ل

نة علام .7 ية VIP/2/PM/2ث ابلويقة للجأحاطت ا نظامت غري احلكو متلت عىل قامئة اب م، اليت ا مل ست شـ املوافقة لمتاليت ا
تحضريية اذلي انعقد يوم  نة ا نذ اجامتع ا لعىل حضور املؤمتر ادلبلومايس بصفة مراقب،  للج سمرب 18م  واذلي 2012ي د

يه قامئة املدعوين إىل املؤمتر ادلبلومايس  تمدت  فا ُ يا . )VIP/PM/6ث والويقة VIP/PM/4ثالويقة (ع لوأعرب وفدا أسرتا
هام لطلب اجمللس األسرتايل حلق املؤلف و معوتريا عىل د ية لإلعاقةطلب ك سة العا ملاملؤ  للحصول عىل صفة مراقب يف س

 .ادلبلومايس املؤمتر

تحضريية ابإلجامع عىل  .8 نة ا لوافقت ا للج
سة إدراج  ساجمللس األسرتايل حلق املؤلف واملؤ
ي تدعى إىل ة لإلعاقة ملالعا نظامت اليت  سـيف قامئة ا مل

بني املؤمتر ادلبلومايس بصفة  .قمرا

سا تقرير مخا  لاعامتد ا

تأخرةنظرا إىل  .9 سة طالت حىت ساعة  مأن ا تحضريية عىل جلل نة ا رشوع تقرير ا رش األمانة  ل، اقرتح الريس أن  للج م تن ئ
بوع، عىل أن  بو اإللكرتوين يف غضون أ سـموقع الو رشوي ممتد  يا ُيع تقرير ر مسع ا بل يف ل نة ا ملقيف اجامتع ا  .2013 أبريل 20للج
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