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تيسري لالتحضريية للمؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة اللجنة 
نفاذ األشخاص معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات 

  إىل املصنفات املنشورة
 

    2013201320132013 فرباير  فرباير  فرباير  فرباير 22222222ججججننننيف، يف، يف، يف، 
 
 

   املراقبنيقبول

 األمانة إعدادمن 

برص اج,ع  منذ عقد .1 سري نفاذ األشخاص معايق ا تحضريية للمؤمتر اCبلومايس املعين بإبرام معاهدة  نة ا لا ي ل لتللج
شورة، يف واألشخاص العاجزين عن قراءة ا نفات ا نبوعات إىل ا ملص سمرب 18ململط املدعوين إىل املؤمتر ، واع,د قامئة 2012ي د

تني غري احلكوطلبا من لك من ، تلقى املدير العام  يف ذd eج,ع)VIP/PM/6 وVIP/PM/4(اCبلومايس  ما تني يملنظم
بول حضورهام املؤمتر اCبلومايس بصفة مراقب تني  تا لقا ي  :لل

 ا|لس األسرتايل حلق املؤلف؛ "1"

ية لإلعاقة "2" سة العا ملاملؤ  .س

تني .2 بذة موجزة عن لك من ا توي مرفق هذه الويقة عىل  نظمو ن ث تني املذكورتني يف الفقرة ملحي  – أعاله 1مي غري احلكو
ها و هأهدا تني. يلكها وعضويهتاف تني املذكورتني يف الفقرة ملنظمومن املقرتح دعوة ا  إىل املؤمتر اCبلومايس بصفة 1مي غري احلكو

 ".مراقب"

بت .3 تحضريية مدعوة إىل ا نة ا ّإن ا ل ل  يف للج
 . أعالهd2قرتاح الوارد يف الفقرة 

 ]e املرفقييل ذ[
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ANNEX 

 املرفق
 

 ا|لس األسرتايل حلق املؤلف

شئ : ئاملقر الرييس يا، ومقره احلايل يف 1968 يف عام ا|لس األسرتايل حلق املؤلفنأ ليدين بأسرتا  .سـ

نانني احملرتفني : األهداف ية  ئات الر للفثل ا|لس األسرتايل حلق املؤلف ا سـ ي يمي ئه بدعيل ناعات مو تو�ت العاملني يف ا لص ا حمل
يا، وهو يريم إىل عيةاإلبدا يل إ وات حق املؤلف بأسرتا يات  يا وأمه  ل بأسرتا حتص مجع هم قانون حق املؤلف، ّل وممارسة فز�دة 

بة عىل القوانني، الضغط إلدخال  نا سـاإلصالحات ا سـهتلكهيامل ية حبق املؤلف و بدعي املواد ا تعاون بني  موتعزيز ا حملم  .مل

يلك ّثل : لها ية اتمت ئة الرئا سـا ية لللهي سؤولواإلدارة، جملس  يف مجلسسـألسا يذي ملوا يون مه املدير ا لتنفن الر يس يسـئ ئور
 .ابه وأمني اخلزانةّجملس اإلدارة ونو

ية 24ّيضم ا|لس األسرتايل حلق املؤلف : العضوية ثل ا يني،  نانني األسرتا ية  ئات الر ثل ا نظمة عضوا  مجلع  ل سـ ي ّ ممت للف يم ئه ل
ية للمؤلفني، وأمه  مجاألسرتا يل إ وات حق املؤلفّل حتصيات   .ع

ية لإلعاقة  سة العا ملاملؤ  )WDF(س

ئ: ئاملقر الرييس ية لإلعاقة يف نشأ سة العا ملت املؤ ناير 21س  ..2010ي 

يد العاملي، : األهداف شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل ا تحدة  ية األمم ا يذ اتفا يع  ية يه  ها الر لصعأهدا ب مل شج قسـ نف تف ت ئي
تع، وdعرتاف لكرامة هم يف ا تأصÃ لألشخاص ذوي اإلعاقة و مت ا لمل يع حقوق بشلك اكملحبق ساواة،  جبم وعىل قدم ا مل

تصادية والقانوية و dية و بات dج, ية، وحتديد ا سان واحلر�ت األسا ناإل ع سـ قن ية ولعق يا سـا ية اليت حتول دون لسـ لبيئا
متع عىل حنو اكمل وفعال و متشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف ا | سري م ية، و سان واحلر�ت األسا يع حقوق اإل يهم  سـ ن تجبم تع

بات  .لعقإزاË تÊ ا

يلك ّثل : لها ية للتمت ية األسا ئة الرئا سـا سـ سةلهي شاري وجملس اإلرشافجملس يف  سمؤ d ناء وجملس اإلدارة وا|لس ستاأل . م
يون مه  سؤولون الر سـوا يانئيمل لتقنالريس وÎئب الريس واملديران ا ئ  .ئ

ية لإلعاقة يه أحد مؤسيس dحتاد العاملي لإلعاقة امل: العضوية سة العا ملؤ نظمة )WDU(س ية و بادرة عا م، اÐي يعد  ملم ُ
يا أعضاء من  لدوية تضم حا  . قارات6 بÓا يف 65ّل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


