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 نتاجئ ادلورة

 جدول األعامل

تعلق  .1 ند جديد يف جدول األعامل  نة عىل إدراج  يوافقت ا ب هامللج نهيسبإ يذ ما  نة يف  يع ا يات جدول تنفللج صا من تو
ية ند مؤقت . لتمنأعامل ا نة لبوقالت بعض الوفود إن إدراج ذكل ا نة الرا هترص عىل دورة ا للج مجلعية العامة وال يقمي ا قبليق

 .سابقة يف هذا الصدد

رشين آخذة يف  .2 يع املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل ادلورة الرابعة وا نة عىل مواصةل العمل عىل  لعووافقت ا مج للج
بارها  هاعتا ية وتفاوت  نضجساوهيا يف األ مه  .ت

نظر فهياّوأقر .3 نود أو اقرتاحات جديدة  ية وحق لك عضو يف طرح  نة ابألولوايت احلا للت ا ب ل يد . ّللج يه، فإن املوا عو عل
نود أو اقرتاحات جديدة ملبيّا تاجئ ال ختل بأية  بنة يف هذه ا ّن ن ، رشيطة أ2014-2013يطرهحا أي عضو ألغراض خطة معل ل

نة تكل الاقرتاحات للجمتد ا  .تع

تعد .4 ّو بل جدول أعامل مفصسـ ّ األمانة يف ا نة ملسـتق يه ا ناقش  تارخي اذلي  بني ا للجل  ت ل في ساهتا العامةّ ند يف  جللك   .ب

ناءات يدات والا سـتثا  لتقي

بارها .5 نة إذ تضع يف ا تإن ا  عللج

ية، - يات جدول أعامل ا منتو  لتص

ناء ادلورة احلادية - نة يف نومفرب ثوالاتفاق احملقق أ رشين  للج وا يع جوانب ،2010لع مج ومفاده أن حيافظ عىل  َ
ناءات يدات والا سـتثا يدات لتقي شأن ا نة هبدف وضع برانمج معل  رشين  ي يف جدول أعامل ادلورة ا ب لتقللج لع

نضج تفاوت يف ا ية وا ساوي يف األ باع مقاربة جامعة شامةل ومع مراعاة ا ناءات، اب لوالا ل مه ت لت  الوقت  يفّوإذ تقر، سـتث
ها؛ يق تقدم يف  سائل معا هبدف  يع ا ناول  يعذاته ابحلاجة إىل  مجحتق ّ ً مل مج  ت

يات ادلوية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  - لوالاتفا نة أن تويص ابدلعوة إىل ق ية ا للجمبا يف ذكل صال ح
 .عقد مؤمتر دبلومايس

نهتج مقاربة جامعة شامةل، قد اتفقت عىل العمل حنو  ناسب أو أكرث إبرتوإذ  يا (مام صك قانوين دويل  جسواء اكن قانوان منوذ
بق يةل مما  شرتكة أو معاهدة أو أي شلك آخر أو  ية  سـأو تو م ساهامت مع مراعاة الاقرتاحات ) تشكص ماملطروحة أو أية 

ية  .فإضا
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ناءات يدات والا سـتثا بحث واألشخاص : لتقي تعلمي وا سات ا لمؤ ل  ذوي اإلعاقات األخرىس

نة .6 تنيللجأحاطت ا نوان ثيق علام ابلو تعلمي"بع اجلديدتني، إحداهام  تعلقة اب ناءات ا يدات والا لا مل سـتثي اقرتاح من وفود : لتق
نوان  (SCCR/24/6)" إكوادور وبريو وأوروغواي ية  ثا بعوا ن يدات "ل شأن ا ئات موضوعات  يرشوع مواد و لتقب ف م

تدريس وا تعلمي وا سات ا ناءات عىل حق املؤلف لفائدة مؤ لوالا ل ل س  (SCCR/24/7) "اقرتاح من وفد الربازيل: بحثسـتث
يدات لفائدة األشخاص املعاقني "ّاألحاكم احملدثة يف ابإلضافة إىل  ناءات وا شأن الا بو  يرشوع معاهدة الو ب لتقي سـتث م

بات ودور احملفوظات بحث وا تعلمي ا سات ا تومؤ ل ل ية: ملكس بدلان األفر يقاقرتاح من مجموعة ا  .(SCCR/22/12) ل

يقاتوقد مجعت األ .7 يةلتعلمانة الاقرتاحات وا شأن املوضوعات اآلنف ذكرها لنص ا ثمما تقدمت به األعضاء، يف ويقة ب  ّ
تة نظمي الويقة وال. قمعل مؤ نة وجود تفاوت جوهري يف اآلراء عن طريقة  ثوالحظت ا ت يقات  للج لتعلسـامي العالقة بني ا

ية ثواتفقت عىل إعادة تريب الويقة . لنصوالاقرتاحات ا شأن SCCR/23/8 ث ذاهتا اليت وردت هبا الويقةةقابلطريت ب 
ناءات  يدات والا سـتثا بات ودور احملفوظاتلتقي يقاتملكتلفائدة ا يةلتعل، أي أن تكون الاقرتاحات وا ّنفصةل حتت لك  لنص ا م

 .موضوع

نوان  .8 نة  نصوص ويقة  تكون مجموعة هذه ا بعو للج ث ل تة"سـ قويقة معل مؤ يقات والاقرتاحات ا ث نصتضمن ا تعل لت ية ل
ناسب  متوصل إىل صك قانوين دويل  يدات لفائدة) يف أي شلك اكن(لل ناءات وا يشأن الا لتقب تعلمي سـتث سات ا ل مؤ س

بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى تة بعد )..SCCR/24/8 Prov ثالويقة(" لوا تكون مقومات ويقة العمل املؤ ق و ث سـ
نةاملوافقة علهيا األساس  نجزه ا بل اذلي  للجللعمل ا ت رشينسملق سة وا نصوص يف دورهتا اخلا ناء عىل ا لع  م ل   .ب

ية العامة .9 نة عىل أن تويص ا مجلعواتفقت ا ناسب أو للج شاهتا للوصول إىل صك قانوين دويل  نا نة  م بأن تواصل ا قم للج
شرتكة أو معاهدة (أكرث  ية  يا أو تو مسواء اكن قانوان منوذ ص بقج يةل مما  سـأو أي شلك آخر أو  نة يف) تشك للجيث ترفع ا  حب

شأن  ية العامة  ياهتا إىل ا ثالثني تو بدورهتا ا مجلع ص يدات لفائدةل ناءات وا لتقيالا بحث واألشخاص سـتث تعلمي وا سات ا ل مؤ ل س
 .ذوي اإلعاقات األخرى

ناءات يدات والا سـتثا رشلتقي بات ودور ا لن لفائدة ا  ملكت

نة الويقة .10 متدت ا ثا للج نوان SCCR/23/8 ع يقات و"بع  تضمن ا تة  تعلويقة معل مؤ ت لث توصل إىل ق ية  للالاقرتاحات ا لنص
ناسب  بات ودور احملفوظات) يف أي شلك اكن(مصك قانوين دويل  يدات لفائدة ا ناءات وا تشأن الا ي ملكب لتق ت، وتضمن "سـتث

ناء الاجامتعثهذه الويقة ية أ بدلان األفر ية اليت تقدمت هبا مجموعة ا ث الاقرتاحات ا ل يقنص تكو. ل ثن هذه الويقة األساس للعمل سـو
رشين سة وا نصوص يف دورهتا اخلا ناء عىل ا نة  نجزه ا بل اذلي  لعا م ل ب للج ت  .سملق

ية العامة .11 نة عىل أن تويص ا مجلعواتفقت ا بوللج شاهتا للوصول إىل صك قانوين دويل ي للو نا نة  ق بأن تواصل ا مللج
شرتكة أو (مناسب أو أكرث  ية  يا أو تو مسواء اكن قانوان منوذ ص بقمعاهدة ج يةل مما  سـأو أي شلك آخر أو  حبيث ترفع ) تشك

نة يف دورهتا  رشينللجا نة وا ثا لعا م شأن ل ية العامة  ياهتا إىل ا ب تو مجلع يدات لفائدةص ناءات وا لتقيالا رش سـتث بات ودور ا لنا  .ملكت
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برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا لا سـتثي بوعات/لتق  ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

نة علام أح .12 نونة للجاطت ا ملعابلويقة ا نصة أحصاب املصاحل"ث تقرير املرحيل اخلامس  ملا ثت (SCCR/24/2)" ل ح و
 .منصة أحصاب املصاحلأحصاب املصاحل عىل مواصةل معل 

نونة  .13 ندة يف ذكل إىل الويقة ا نصوص  ناء عىل ا نة قدما يف العمل  ملعومضت ا ث ل ب ثويقة معل حول صك دويل "مستللج
ي يشأن ا برصلتقب ناءات لفائدة األشخاص معايق ا لدات والا بوعات/سـتث " ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

(SCCR/23/7)نهتا الويقة يغة معدةل  متدت  ث وا تضم ص  .SCCR/24/9 ع

نة ما يأيت .14 ية يفُأن تقدما ملموسا قد أحرز ] أ: [للجوالحظت ا شأن ع األحاكم املوضو برشوع صك قانوين دويل  مل
ناءات وا لتقالا بة سـتث نا سـيدات ا مل برصي بوعاتأو / وللفائدة األشخاص معايق ا وأن  ]ب[، ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

ية ال تدعي املزيد من العمل،  عاألحاكم املوضو بةل ]ج[تسـتزال  سوية القضااي العالقة يف دورهتا ا نة ملزتمة  ملقوأن ا ت ويف . بللج
تا يات ا تو نة عىل رفع ا لهذا الصدد، اتفقت ا ل ص ل ية العامةللج  :مجلعية إىل ا

يف بني دورة ) أ نة اجامتعا يف  نأن تعقد ا نة وأن يوفر  2012  لعاممجلعية العامةاجللج رشين  سة وا َّوادلورة اخلا للج لعم
شاركة يف الاجامتع ية  نا بدلان ا يغة العادية خلرباء من ا متويل وفقا  للما ل ل مللص تارخي . ل لوتوىل األمانة حتديد ا ت

 .لالجامتع الفعيل

ند) ب يدات  بوأن يظل  ناءات وا لتقيالا برصسـتث األشخاص العاجزين عن قراءة /للفائدة األشخاص معايق ا
بوعات شأن  ملطا نصوص  ناء عىل ا تكامل العمل  نة بغرض ا رشين  سة وا بمترا يف ادلورة اخلا ل ب سـ للج لعم ناءات مسـ سـتثالا

بة  نا يدات ا سـوا مل برصلتقي بوعاتاألشخاص العاجزين /للفائدة األشخاص معايق ا و إحراز تقدم ملموس أ ملطعن قراءة ا
 .يف هذا الصدد

سمرب) ج ية يف د نا ية العامة إىل عقد دورة ا يوأن تدعا ا ئ سة 2012 سـتثمجلع ناجت عن ادلورة اخلا نص ا يمي ا م  ل ل لتق
بت يف ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام رشين وا لوا  .2013 لع

يا .15 بحث يف  نة من األمانة أن  ست ا خوا ت للج ية لمت نا بدلان ا ثيل ا متويل لفائدة  مرات ا ل ل مم شاركة يف ادلورة لل مليهنم من ا متك
ية العامة ية  نا للجمعالا ئ  .سـتث

بث ئات ا لحامية   هي

ندهتا إلهيا  .16 يا مع الوالية اليت أ باع مقاربة قامئة عىل اإلشارات،  نة جمددا الزتاهما مبواصةل العمل، اب سـأكدت ا شـ ت متللج
ية العامة لعام يدي، ل2007 مجلعا ناها ا بيل  بث ا ئات ا بث و ئات ا تقلوضع معاهدة دوية حتدث حامية  مبع ل ي ل ي لل ه لكه ّ. 

نوان  .17 شاهتا اليت أدت إىل اعامتد نص واحد  نا نة  بعوواصلت ا ق بث"مللج ئات ا شأن حامية  لويقة معل ملعاهدة  ي ب ، "هث
نص يف الويقة ثويرد ا ية القانوية منSCCR/24/10 ل ند ا تضمن اقرتاحات ا ن اليت  نص ه لت ية من ل بدائل يف املواد ا ن بني ا ملعل

نة يف دورهتا . ثويقة العمل تجرهيا ا نصوص واليت  بةل القامئة عىل ا شات ا نا تكون هذه الويقة األساس  للجو سـ ل ق للم ث ملقسـ
سة و تقدم هبا األعضاءماخلا ية  ية إضا يقات  رشين، مع مراعاة أي تعديل أو  ّا ت نص فتعل  .لع

ية ا .18 نة عىل أن تويص ا مجلعواتفقت ا ها من بأنلعامة للج نة  معل تواصل ا بت يف ادلعوة إىل للج لأجل نص ميكن من ا ّ
 .2014 مؤمتر دبلومايس يف عام
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ية يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  نة يف  هام ا منإ ص يع لتللج نف  تس

ياانت املدىل هبا يف شأن  .19 يع ا بقال الريس إن  لمج يات جدول أعامل ائ نهيا من تو يذ ما  نة يف  هام ا صإ يع نفللج  لتمنيةتس
يق جدول  ية  شأن آ ية العامة  بو معال بقرار ا ية العامة للو رشين وترفع إىل ا سـسجل يف تقرير ادلورة الرابعة وا ل ب مجلع ي مجلع تنت لع س

ية  .لتمنأعامل ا

نة بةل  للجادلورة ا  ملق

نة يف الفرتة من اسـتعقد ادلورة  رشون  سة وا للجخلا  .2012 نومفرب 23 إىل 19لعم

 

تاجئ ادلورة[  ]نهناية 

 

 


