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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

 .2012 نومفرب 18جنيف يف  يف

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

تان و تني اجلزائر نسـأفغا يا جنواألر سا مينوأر يا وا منوأسرتا ياك بوبرابدوس ويالروس لل وبلغاراي والربازيل وبنن بلجو
ندا اكمريون الووبوروندي  ييل كو يا شـو تارياك والكونغو مبوالصني وكولو هورية مجلوقربص واسـوكو ية و مجهورية ا لتشـيك

ية  ية ادلميقرا طكوراي ا ية لشعب هورية الكونغو ادلميقرا طو بويت وادلامنرك مج يويا كوادور ومرص إوجيو سلفادور وإ بوا ث ل
ندا وفرسا  نو يا فنل يوانن جوجور يا وا لوأملا ند والكريس الرسويل ن نغاراي وا هو يا له  - مجهورية(يران إولوايرندا نيسـوإندو

يةاإل يل و) مسال يا إوئإرسا ياابن و يا وا كينيطا ل يا ل يا ليبو توا نو سمربغ لي يك ومدليف ومالزياي لكو نغويا وموانكو ملكسـوا لو م
يق واملغرب  يا ويجرياي وبامن مبوموز يامنار وان نو ميب هورية كوراي م مجوبريو وبوندا و هورية مودلوفا ل يا مجو والاحتاد نوروما
يا الرويس  نغال ورص بوا يلسـ نغافورة وسلو نو يا وفيسـ نوب أفر يقا و يا إج نبا سودان ورسي الناك سـ نام لوا يوسور
سويد  سورية يوسورسا لوا هورية العرية ا لوا ب ند مجل يداد وتوابغو وتوغو يلوات يا كوتريا وتونس ينوتر واإلمارات نوأوكرا

تحدة  ملالعرية ا تحدة ب تملواململكة ا يا ا هورية تزنا ملو ن ية وأوروغواحدة مج تحدة األمر يكوالوالايت ا  - مجهورية( ي وفزنويالمل
بويفارية لا يا ) ل  ).89(مبوزا

 .يف الاجامتع بصفة مراقبأيضا األورويب الاحتاد واشرتك  .3

يا ب ناث تخاب الريس وان ئا ئ  ئ الريسيتن

يد  .4 تحضريية ابإلجامع ا نة ا بت ا سـا ل للج لتخ يا(موايب  لدارننتن يدة ) مبزا سا لالجامتع، وا سـر لي ييل غوفنئ ) كتريا (نسـغو
يدة  نغلسـوا يايد تني للريس) الصني (ه يو ئان تحضريية سـيدل اومعل. ئب نة ا نا  شار القانوين، أ لإدوارد كواكوا، ا للج ي ًت م  .ملس

 اعامتد جدول األعامل لثااث

رشوع جدول األعامل كام ورد يف الويقة  .5 تمد ابإلجامع  ثا مع ُVIP/PM/1 Prov.. 

شات  .6 نا ندت ا قوا مل  .VIP/PM/5و VIP/PM/4 وVIP/PM/3 وVIP/PM/2 الواثئقىل إست

رشوع األحاكم اإل رابعا نظر يف  ما يةل تا مدارية وا   املؤمتر ادلبلومايساسينظر فهيللمعاهدة اليت  خل

ية  .7 تا رشوع األحاكم اإلدارية وا تمد  ما خل مع تعديالت أو ُ نظر فهيا املؤمتر ادلبلومايس بعد إدخال ا لللمعاهدة اليت  سي
شة نا قاألقواس املربعة للمزيد من ا مل ّ: 

بارة  أطراف املعاهدة،[...] املادة : 5الصفحة  - بو"عبعد  ية وتوضع بني تضاف، "يألي دوةل عضو يف الو تا بارة ا ل ا ل لع
تصةل  ":ّقوسني مربعني ية الفكرية ا ملتكون أيضا عضوا يف احتاد برن أو طرفا يف اتفاق جوانب حقوق ا مللك

تجارة بارة  ".)يتربس( لاب بو"عوتوضع   .ّسني مربعنيبني قو "يألي دوةل عضو يف الو
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بات املرتبة عىل املعاهدة، [...] املادة : 6الصفحة  - تالوا نوانج بل "احلقوق و ":لعتضاف يف ا بارشة  ق  بات"م  ."جالوا

بات املرتبة عىل املعاهدة، [...] املادة : 6الصفحة  - تالوا ية تضاف ج تا بارة ا لا ل بات " مفردةبنيلع  ":تاملرتبة"مفردة و" جالوا
يع احلقوق" تع  جبمو  ".يمت

نفاذ، [...] املادة : 8الصفحة  -  .ّ قوسني مربعنيبني] ًطرفا[فردة املو] 20[يوضع العدد لدخول املعاهدة حزي ا

يان طرفا يف املعاهدة[...] املادة : 9 الصفحة - يه ا بح  تارخي اذلي  لكا ف يص تعديل يف الصفحة ، ل  وضعت، 8لعىل غرار ا
رشين[دد العو] لألطراف[املفردة  بارة ، "2" ويف الفقرة .ّ قوسني مربعنيبني ]لعا عتعاض عن  يه ادلوةل"يسـ  فتودع 

ها أو انضامهما يقويقة تصد بارة"ث يه".بع   ".ث ويقة تصديقه أو انضاممهفيودع 

سا نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس مخا رشوع ا نظر يف  لا م  ل

نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس بعد .8 رشوع ا تمد  لا مع يةُ تا تعديالت ا ل إدخال ا ل  :ل

 ):1(1 يف نص املادة ّوضع أقواس مربعة -

شود من املؤمتر ادلبلومايس املعين بإبرام معاهدة " برص واألشخاص [ملنالغرض ا لسري نفاذ األشخاص معايق ا لتي
شورة نفات ا بوعات إىل ا نالعاجزين عن قراءة ا ملص يه فامي بعد مبصطلح  (]ململط شار إ لوا معاهدة [هو إبرام ") املؤمتر"مل

شورة نفات ا بوعات إىل ا برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا نسري نفاذ األشخاص معايق ا ملص ملط ل ملي شار  (]لت ملوا
ية العامة ") املعاهدة"إلهيا فامي بعد مبصطلح  مجلعوفقا للوالية الواردة يف ويقة ا  .").../WO/GA/42(ث

ّقدم اقرتاح و تعاضة عن إىل يريمُ نوان سـالا تخدام ّمربعني املعاهدة الوارد بني قوسني ع  ياغة سـاب الواردة يف لصا
ية 1 الفقرة نا ل من قرار ادلورة الا ئ  .جمعية العامةلسـتث

ياغة، ) 2(13 املادةيف  - لصنة ا تعاضة جل  ".15 "ابلعدد" 12" العددعنسـالا

 .ّبني قوسني مربعني 43القاعدة  وضع -

نقاط اليت مل 8 و7ّاألقواس املربعة يف الفقرتني ّتعرب  .9 يُ أعاله عن ا توصل إىل توافق لآلراء ل بغي ا شأهنا بعد و لتفق  ينب َّ
ناء انعقاده بل املؤمتر ادلبلومايس أو أ ثحوها  ق  .ل

رشوعات ادلعوات سادسا نظر يف قامئة املدعوين إىل املؤمتر ادلبلومايس ونصوص  ما  ل

يغة املقرتح .10 رشوع ادلعوات اب رشوع قامئة املدعوين و تمد  لصا مع م هوم ة، ُ ّأنه ميكن لوفود األعضاء موافاة أمانة ملفومن ا
نظامت اليت مل تكن مدرجة يف الويقة  ية  نظمة بأسامء إضا ثا للم نظامت اليت قدمت أسامؤها . VIP/PM/4فمل ُوفامي ييل أسامء ا مل

سؤويل واكالت ا: ُإىل األمانة يك تدرج يف قامئة املدعوين ملكالاحتاد الوطين للمكفوفني؛ وبار  م ية؛ ورابطة ك مبات احلكو ت
نارشين يف جمال العمل  يات؛ واجملموعة ادلوية  بحوث وا بات ا بحوث؛ ورابطة  بات ا ية؛ ورابطة  بات األمر للا ل للك ل ت ل ت مكت مك يكملك

يا والطب  نولو جوا  ).STM(لتك
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سائل ا سابعا نظر يف جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس واترخي انعقاده وماكن انعقاده وسائر ا ميا مل ية لتنظل
تعلقة به  ملا

ية األخرى .11 سائل ا مياترخي وماكن الانعقاد وا لتنظمل
 

تحضريية ابلعرض  نة ا بت ا لر للج سخي ح نة لا تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف مد ياذلي تقدمت به حكومة اململكة املغرية ال سـ ب ّ
بلت ذكل العرض تحضريية و. قمراكش، و نة ا لوافقت ا  إىل 16 يف الفرتة من ُعىل أن يعقد املؤمتر ادلبلومايسأيضا للج

 .2013نيويو  30

متدت الوفود ابإلجامع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس .12  .عوا

نا تقرير ماث  لاعامتد ا

تقرير .13 متدت الوفود ا َا ل  .ابإلجامع ع

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 


