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برص  )1( ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات و� لتقرر اFعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس معين = ت ثي سـ لتق األشخاص /ّ
بوعات يف يويو  نالعاجزين عن قراءة ا يدات ووالية هذا املؤمت. 2013ملط شأن ا شأن معاهدة  تفاوض  ير يه ا ب ب لتقل

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا لو� ثت بوعات واعZدها /سـ نص (ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا رشوع ا لوفقا  مل
  ).SCCR/25/2ثالوارد يف الويقة 

تحضريية إىل �جZع يوم   )2( نة ا َوتدعو ا لَ سمرب 18للج بات ا2012ي د ية وضع الرت تي  . لالزمة للمؤمتر اFبلومايسبغ
نظام اFاخيل املقرر عرضه عىل املؤمتر اFبلومايس العZده، وقامئة  رشوع ا تحضريية حني ذاك يف  نة ا نظر ا ّوسوف  ل ل للج مت

تعلقة  ية  سأ~  رشوعات اFعوات، فضال عن أية ويقة أخرى أو أية  شاركة يف املؤمتر، ونص  ماملدعويني إىل ا مي م ث تنظمل م
تحضريية أيضا .Fبلومايسا  =ملؤمتر نة ا توافق ا ل و للج ية للمعاهدةعىل سـ تا م�قرتاح األسايس لألحاكم اإلدارية وا   .خل

نان،   )3( متوترحب، مع � تضافة املؤمتر اFبلومايس يف يويو =لعرض ّ نا�ي تقدمت به اململكة املغرية ال سـ ب ّ2013.  

نة   )4( َوتوجه ا للج سة أ�م يف فرباير  َاFامئةّ ية اإلرساع أكرث يف العمل القامئ 2013مخإىل �جZع يف دورة خاصة تدوم  بغ 
ثعىل نص الويقة  ّSCCR/25/2  ع يف لبلوغZتحضريية إىل �ج نة ا نص، وتوجه ا َتوى اكف من �تفاق حول ا لَ للج ل ّسـ م

تضا ند � بت،  ية ا نة اFامئة يف فرباير  قهناية اجZع ا ع ل بغ ّء، يف احلاجة إىل مزيد من العمل هبدف عقد مؤمتر يلكل ّللج

نجاح يف يويو  ن= بني. 2013ل بة واملرا تحضريية سوف تدعو الوفود املرا نة ا هوم أن ا قومن ا ق لملف   .للج

ثوتفق عىل أن الويقة   )5( ّرشوع نص  "SCCR/25/2ّت ناءات /ك دويلصم يدات و� شأن ا تثمعاهدة دوية  ي ب سـل لتق
برصلفائدة األشخاص م بوعات/لعايق ا ية لالقرتاح األسايس املواد سـتكون يه " ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا عاملوضو
نة اFامئة وفقا . للمؤمتر اFبلومايس توصل إلهيا ا تحضريية يف �قرتاح األسايس أية اتفاقات أخرى  نة ا تدرج ا للجو ت ل للج ّسـ

هوم أنه جيوز ألية دو~ عضوأعاله، ) 4(  للفقرة تقدم =قرتاحات يف ملفمن ا لو وللوفد اخلاص لالحتاد األورويب ا
  .اFبلومايس املؤمتر

  


