
 

 

A 

VIP/PM/5 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سمرب 12: لا  2012 يد

 
 
 

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

  إىل املصنفات املنشورة
 

سمرب 18و 17جنيف،   2012 يد

 
 

  ر الدبلوماسي وموعده ومكان انعقاده وسائر املسائل التنظيمية املتعلقة بهجدول أعمال املؤمت

 من إعداد املدير العام



VIP/PM/5 

2 

 

 مقدمة

بو يف  .1 ية العامة للو ية  نا يةل ادلورة الا نا  ير للجمع ئ حبص ية واألربعنيسـتثه ثا ندورهتا ا ، يوىص بأن يوافق الاجامتع ل
تحضريي عىل  برص واألشخاص املعين  جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايسلا سري نفاذ األشخاص معايق ا لبإبرام معاهدة  لتي

شورة نفات ا بوعات إىل ا نالعاجزين عن قراءة ا ملص تعلقة بهعىل  و،ململط ية ا سائل ا ملموعده وماكن انعقاده وسائر ا مي  .لتنظمل

 جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس

رشوع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس عىل .2 بني يف املرفقممن املقرتح أن يكون  نحو ا ّ ا مل  .ل

رشوع جدول األعامل املذكور و .3 مند  نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس إيست رشوع ا لىل  يف الوارد م
يغ عىل غرار  ،VIP/PM/3 ثالويقة نة ادلبلومايسبيجني جدول أعامل مؤمتر صوقد  سمعي  2012لسـ  لاملعين حبامية األداء ا

برصي  بواذلي ُعقد ولا  .يحتت رعاية الو

تعلقة به ية ا سائل ا ملموعد املؤمتر ادلبلومايس وماكن انعقاده وسائر ا مي  لتنظمل

ية العامة مل  .4 مجلعحتدد ا ية املقرتحموعد املؤمتر ادلبلومايسّ سائل ا مي وماكن انعقاده وا تعلقة به األخرىلتنظمل  .مل ا

تمل ثهتاء من إعداد هذه الويقة، مل يوحىت اترخي الان .5 تب ادلويل قد ا سـكن ا ية من أية حكومة ملك مسأية دعوة ر
تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف عىل . سـال تب ادلويل بأن يعقد املؤمتر ادلبلومايس يف سورسا، ويف  يه، يويص ا نو جعل ي ملك

تضافة املؤمتر ادلبلومايس، ويف تكلاألرحج،  بول اقرتاح من دوةل عضو اب تحضريية  نة ا سـما مل تقرر ا ل قللج بدل ّ ل احلاةل يعقد يف ا
يفعقد املؤمتر يفومن املقرتح . املعين بوعني ملدة  جن   .2013ل يويو 5و ن يويو10 بنيسـأ

تحضريية مدعوة إ .6 نة ا لن ا لتعليق إىل اللج
 أعاله، واختاذ قرار 2عىل الاقرتاح الوارد يف الفقرة 

 .وموعدهبشأن ماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس 
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ANNEX 

 املرفق

 ملؤمتر ادلبلومايس امرشوع جدول أعامل

 

بو املدير العام  .1  يفتتح املؤمتريللو

نظام ادلاخيل واعامتده .2  لحفص ا

تخاب ريس املؤمتر .3 ئا  ن

 حفص جدول األعامل واعامتده .4

تخاب نواب ريس املؤمتر .5 ئا  ن

نة حفص أوراق الاعامتد .6 تخاب أعضاء  جلا  ن

ياغة .7 نة ا تخاب أعضاء  لصا جل  ن

نة حفص أوراق الاعامت .8 تخاب أعضاء ماكتب  جلا ياغةن نة ا تني و تني الر لصد وا جل ئيسـين  للج

نة حفص أوراق الاعامتد .9 تقرير األول  للجحفص ا  ل

ثلو  .10 ندوبون و تاح يلقهيا ا مملكامت الا مل ئات فت بةلهيا  قاملرا

تان .11 تان الر نصوص اليت تقرتهحا ا ئيسيحفص ا ن  للجل

نة حفص أوراق الاعامتد .12 ثاين  تقرير ا للجحفص ا ل  ل

 املعاهدةاعامتد  .13

ية .14 يةصاعامتد أية تو تا يه أو ويقة  تفق  يان  م أو قرار أو  خ ثم عل  ب

ثلو  .15 ندوبون و تام يلقهيا ا مملكامت الا مل ئات خت بةلهيا  قاملرا

تمت املؤمتر .16 خيالريس   *ئ

 ]ثهناية املرفق والويقة[

                                                 

ية * تا يع الويقة ا تو تاح  تام املؤمتر،  مفور ا خلق ث لل ت  . والصكت،ن وجدإ ،خت


