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VIP/DC/INF/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1043 يوهيو 41امتارخي: 

 
 
 
تيسري نفاذ األشخاص لملؤمتر الدبلىماسي املعني بئبرام معاهدة ا

معاقي البصر واألشخاص العاجسين عن قراءة املطبىعات إىل املصنفات 
 املنشىرة

 
ىل  17من ، مراكش  1043يوهيو  28اإ

 
 

 للمؤمتر الدبلىماسيجدول زمني متهيدي 

ػدادمن  ماهة اإ  الأ
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 من امللرتح امنظر يف امبنود امتامية من جدول الأغامل يف الأايم املبينة أأدانه. 

 43:00 – 40:00 يوهيو 48 امثالاثء
 مرامس الافتتاح 
 :44و 9و 8و 7و 6و 5و 1و 3و 1و 4امبنود  جلسة ػامة 
41:00 – 46:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
46:00 – 48:00 
  44جلسة ػامة: امبند 
48:00 – 10:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 

 

 )كبل بدء الاجامتع امرمسي( 40:00 – 9:00 يوهيو 49الأربؼاء 
 جلنة حفص أأوراق الاغامتد 
40:00 – 43:00 
  44جلسة ػامة: امبند 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 

00:19 – 11:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 

 

 43:00 – 40:00 يوهيو 10 امخليس
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
49:00 – 11:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 

 

 43:00 – 40:00 يوهيو 14امجلؼة 
  40جلسة ػامة: امبند 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية امثاهية 
49:00 – 11:00 
 امرئيس ية الأوىل انلجنة 

 

 43:00 – 40:00 يوهيو 11امسبت 
 جلنة حفص أأوراق الاغامتد 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
49:00 – 11:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
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 43:00 – 40:00 يوهيو 13الأحد 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية امثاهية 

 

 43:00 – 40:00 يوهيو 11الثنني 
  43جلسة ػامة: امبند 
 انلجنة امرئيس ية امثاهية 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
49:00 – 11:00 
 جلنة امصياغة 

 

 43:00 – 40:00 يوهيو 15امثالاثء 
 انلجنة امرئيس ية امثاهية 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
49:00 – 11:00 
 جلنة امصياغة 

 

 43:00 – 40:00 يوهيو 16الأربؼاء 
 جلنة امصياغة 
45:00 – 48:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 
49:00 – 11:00 
 انلجنة امرئيس ية الأوىل 

 

 00:43 – 0040: يوهيو 17امخليس 
  41جلسة ػامة: امبند 
  46و 45و 41جلسة ػامة: امبنود 
45:00 – 48:00 
  46جلسة ػامة: امبند 
49:00 – 11:00 
  47و 46جلسة ػامة: امبنود 
 مرامس الاختتام 

 

 43:00 – 40:00 يوهيو 18امجلؼة 
 مرسام امتوكيع: اموثيلة اخلتامية واملؼاىدة 
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، رىن كرار 1043يوهيو  18و 48يذكر أأهو من املمكن ثناول أأي بند من بنود جدول الأغامل يف أأي يوم من امفرتة املمتدة بني 
 )رؤساء( اجللسة، وفلا نلنظام ادلاخيل.يتخذه رئيس 

 (VIP/DC/1 Prov. 2ترد أأدانه كامئة املسائل املطروحة يف جدول الأغامل )اموثيلة  مالحظة:
 يفتتح املؤمترنلويبو املدير امؼام  .4
 حفص امنظام ادلاخيل واغامتده .1
 اغامتد امييئات املراكبة يف املؤمتر .3
 اهتخاب رئيس املؤمتر .1
 الأغامل واغامتده حفص جدول .5
 اهتخاب هواب رئيس املؤمتر .6
 اهتخاب أأغضاء جلنة حفص أأوراق الاغامتد .7
 اهتخاب أأغضاء جلنة امصياغة .8
 اهتخاب أأغضاء ماكثب جلنة حفص أأوراق الاغامتد وانلجنتني امرئيس يتني وجلنة امصياغة .9

 حفص امتلرير الأول نلجنة حفص أأوراق الاغامتد .40
 املراكبةامييئات ون وممثلو لكامت الافتتاح يللهيا املندوب .44
 حفص امنصوص اميت ثلرتهحا انلجنتان امرئيسيتان .41
 حفص امتلرير امثاين نلجنة حفص أأوراق الاغامتد .43
 املؼاىدةاغامتد  .41
 اغامتد أأية ثوصية أأو كرار أأو بيان متفق ػليو أأو وثيلة ختامية .45
 املراكبةامييئات لكامت الاختتام يللهيا املندوبون وممثلو  .46
 مت املؤمترامرئيس خيت .47

 

 


