
 

 

A 

VIP/DC/4 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2013 فرباير 5: لا

 
 
 
تيسري نفاذ األشخاص لملؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة ا

معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات 
  املنشورة

 
 2013ن يويو 28 إىل 17مراكش، من 

 
 

امية للمعاهدة املقدمة إىل املؤمتر الدبلوماسي للنظر فيهاألحكام اإلدارية واخلتمشروع ا
ّ

  

برص واألشخاص  سري نفاذ األشخاص معايق ا تحضريية للمؤمتر ادلبلومايس املعين بإبرام معاهدة  نة ا يه ا لكام وافقت  ي ل للج لتعل
شورة نفات ا بوعات إىل ا نالعاجزين عن قراءة ا ملص  *ململط

                                                 

ية للمعاهدةاكنت املوافقة عىل  * تا مرشوع األحاكم اإلدارية وا خل نظر فهيا،م لل املقدمة إىل املؤمتر ادلبلومايس  شات حول ّ نا رشوطة بإجراء مزيد من ا ق،  مل م
 .ّاألجزاء الواردة بني أقواس مربعة
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 مرشوع

سري نفاذ األشخاص م برصلتيمعاهدة   لعايق ا
شورة نفات ا بوعات إىل ا نواألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملص  ململط

توايت  حملا

ية :[...]املادة   مجلعا

تب ادلويل :[...]املادة   ملكا

 أطراف املعاهدة :[...]املادة 

باتالاحلقوق و :[...]املادة    عىل املعاهدةتاملرتبة جوا

يع عىل املعاهدة :[...]املادة  تو قا  ل

نفاذدخول املعاهدة حزي  :..][.املادة   لا

يان طرفا يف املعاهدة :[...]املادة  يه ا بح  تارخي الفعيل اذلي  لكا ف يص  ل

 نقض املعاهدة :[...]املادة 

 لغات املعاهدة :[...]املادة 

 يداعأمني اإل :[...]املادة 
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 [...]املادة 

ية  مجلعا

ية )أ( )1( تعاقدة  مجعتكون لألطراف ا  .مل

شارون وخرباءيكون لك طرف  )ب( ناوبون و ندوبون  ساعده  ندوب واحد جيوز أن  ثال  تتعاقد  ي مب مسمم م م  .ًم

نه )ج( تعاقد نفقات الوفد اذلي  يتحمل الطرف ا مل ية أن تطلب . عي ية إللجمعوجيوز  ساعدة ما نح  بو أن  لىل الو م مت ي
ية وفقا للمامرسة  نا بدلان ا تعاقدة اليت تعد من ا مسري اشرتاك وفود األطراف ا ل ل مل تحدة أو لتي ية العامة لألمم ا ها ا ملاليت  مجلع تتبع

تقةل  بدلان ا نمن ا تصاد احلرإملل  .قىل نظام الا

يذها )أ( )2( يق هذه املعاهدة و تعلقة ابحملافظة عىل هذه املعاهدة وتطويرها و سائل ا ية ا نفناول ا تت ب مل مل تطمجلع  .ت

هودة  )ب( همة ا ية ا ملعبارش ا مل مجلع ية  فامي[...]لهيا مبوجب املادة إت نظامت احلكو بول بعض ا تعلق  م  ملبق لتصبح لادلوية ي
 .أطرافا يف هذه املعاهدة

تعلاميت  )ج( بو ا ية ادلعوة إىل عقد أي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتوجه إىل املدير العام للو لتقرر ا ي مجلع
 .الرضورية لإلعداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس

تعاقد يكون د )أ( )3(  . واحد وال يصوت إال ابمسهٌوةل صوتمللك طرف 

ية  )ب( نظمة حكو ثابة  تعاقد يكون  مجيوز ألي طرف  م تصويت، بدال من ادلول األعضاء لدوية مبم لالاشرتاك يف ا
يه واألطراف يف هذه املعاهدة ساوي عدد ادلول األعضاء  فيه، بعدد من األصوات  نظمة . يف ية موال جيوز ألي  لدوية محكو

يل أن  تصويت والعكس لقبمن ذكل ا ها يف ا تصويت إذا مارست أي دوةل واحدة من ادلول األعضاء فهيا  لشرتك يف ا ل حقت
 .حصيح

ية العامة  )4( متع فهيام ا سـهيام الذلين  ناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملاكن  ية  مجلعمتع ا نف ب جتمجلع بو جت شأ يللو تنما مل 
ية نا ئظروف ا  .سـتث

ية إىل  )5( مجلعسعى ا توافق اآلراءت ية،  وباختاذ قراراهتا  نا ئتضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ادلعوة إىل عقد دورات ا سـتث
تلف أنواع القرارات مع مراعاة أحاكم هذه املعاهدة ية املطلوبة الختاذ  نصاب القانوين، وحتدد األ خمورشوط ا ب  .غلل

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

تب ادلويل  ملكا

ملبارش ا تعلقة هبذه املعاهدةي هامت اإلدارية ا بو ا ملتب ادلويل للو ملي  .ك

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

 أطراف املعاهدة

بوألي دوةل عضو[جيوز  )1( ية الفكرية [ ]ي يف الو مللكتكون أيضا عضوا يف احتاد برن أو طرفا يف اتفاق جوانب حقوق ا
تجارة تصةل اب لا بح طرف)] يتربس( مل  .ًا يف هذه املعاهدةتصأن 

ية  )2( نظمة حكو بول أي  ية أن تقرر  مجيوز  م ق نظمة أن لدوية للجمع ملبح طرفا يف هذه املعاهدة، رشط أن تعلن تكل ا ًتص ل
ها هذه املعاهدة وها رشيعا خاصا عن تكل املوضوعات  نظر يف املوضوعات اليت  ية ا تها صال ل شمل ح تل ملزما للك ادلول يكون ل

بح طرفا يف هذه املعاهدةاألعضاء فهيا وأهنا نظاهما ادلاخيل، ألن  يحا، وفقا  تص مفوضة تفويضا  ل  .حص

متد هذه م ابإلَّ تقداذإ، لالحتاد األورويبجيوز  )3( سابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي ا يه يف الفقرة ا شار إ ععالن ا ل ل مل
 .صبح طرفا يف هذه املعاهدةياملعاهدة، أن 

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]ة املاد

باتاحلقوق و  ت املرتبة عىل املعاهدةجالوا

يع احلقوق و تعاقد  جبمتع لك طرف  ممت بات مجيع يتحمل ي نص أحاكم حمددة يف هذه جالوا تاملرتبة عىل هذه املعاهدة ما مل  ت
 .املعاهدة عىل خالف ذكل

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

يع عىل املعاهدة تو قا  ل

ت يع متكون هذه املعاهدة  تو قاحة  بو الرييس لل ئيف مقر الو نة بعد اعامتدهاطرألي ي سـف مؤهل، ملدة  ّ. 

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

نفاذدخول املعاهدة حزي   لا

نفاذ تدخل هذه املعاهدة حزي  هر من إيداع بعد لا شار إلهيا يف املادة  ً]طرفا[ ]20[شثالثة أ [...] ملمن األطراف املؤهةل ا
 .يقها أو انضامهماواثئق تصد

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

يان طرفا يف املعاهدة يه ا بح  تارخي الفعيل اذلي  لكا ف يص  ل

 :تكون هذه املعاهدة ملزمة

رشي[ ]ألطرافل[ "1" شار إلهيا يف املادة  املؤهةل ]نلعا يه هذه [...]ملا تارخي اذلي تدخل  بارا من ا ف، ا ل ًت ع
نفاذاملعاهدة حزي   ؛لا

يه آخر مؤهل طرفلك لو "2" لشار إ تاانقضاء ، بعد [...]املادة  يف م هر من ا لثالثة أ يه رخي اذلي ش فيودع 
بوثويقة تصديقه أو انضاممه  .ي دلى املدير العام للو

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

 نقض املعاهدة

نقض هذه املعاهدة مبوجب إخطار يوهجه إىل امل تعاقد أن  يجيوز ألي طرف  بوم بح لك نقض انفذا بعد . يدير العام للو ًو يص
بو اإلخطار يه املدير العام للو سمل  تارخي اذلي  ينة من ا ت ل فسـ  .ي

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

 لغات املعاهدة

ية،  )1( ية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با ية ابللغات العرية واإل سخة أ سـتوقع هذه املعاهدة يف  سـ ن سـ ب صل نن ترب لك لصين تعو
ية ساوية يف ا نصوص  حلجا ت  .مل

شار إلهيا يف الفقرة  )2( ية بأي لغة خالف اللغات ا ملتوىل املدير العام إعداد نصوص ر مس بناء عىل طلب أحد ) 1(ي
ية شاور مع لك األطراف ا ية، بعد ا ناألطراف ا ت ملعن بارة . لملع لك دوةل عضو " الطرف املعين"بعوألغراض هذه الفقرة، يقصد 

بو تكون لغهتا يف ال ية يو ية، مسالر ية يه اللغة ا نأو إحدى لغاهتا الر ية والاحتاد األورويب ملعمس نظمة حكو موأي  أخرى لدوية م
بح طرفا يف هذه املعاهدة ها أن  ًجيوز  تص ية،ل ية يه اللغة ا ن إذا اكنت إحدى لغاهتا الر  .ملعمس

 

 ][...]هناية املادة [
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 [...]املادة 

 أمني اإليداع

بو أمني يكون املد  .يداع هذه املعاهدةإيير العام للو

 

 ]ثوالويقة [...]هناية املادة [


