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 نتاجئ ادلورة

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا لا سـتثي بوعات/لتق  ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

متدت ا .1 للا شاهتا ع نا قنة يف بداية  ناءات لفائدة "مج يدات والا شأن ا نقحة حول صك دويل  ثويقة معل  سـتم ي ب لتقث
برص بوعات /لاألشخاص معايق ا توبر 19نص معل،  –ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا هاثكويقة " 2012ك أ  يف لمعل 

رشين سة وا لعادلورة اخلا  .م

نة يف  .2 متدت ا للجوا شاهتا ختامع نا ق  ناءات لفائدة /ك دويلمرشوع نص ص"م يدات والا شأن ا سـتثمعاهدة دوية  ي ب لتقل
برص بوعات/لاألشخاص معايق ا  ).SCCR/25/2ثالويقة  ("ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

نة  .3 ية احملرز كبري لا تقدملاللجوالحظت ا عشأن األحاكم املوضو شأن /صك قانوينرشوع ملب بمعاهدة قانوية  ن
نا يدات ا ناءات وا ملالا لتقي برص وسـتث لبة لفائدة األشخاص معايق ا بوعات/سـ  .ملطأو األشخاص العاجزين عن قراءة ا

ية يف يويم واتفقت .4 نا نعقد يف دورة ا بو، اليت  ية العامة للو نة عىل أن تويص ا ئ ا ي مجلع ثللج تت  17سـس
سمرب 18و  العامتد 2013ت وبت يف ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام SCCR/25/2ث نص الويقة ّ بأن تقمي2012 يد

برص ونمعاهدة قانوية /صك قانوين بة لفائدة األشخاص معايق ا نا يدات ا ناءات وا لشأن الا سـ مل ي لتقب األشخاص  أو/سـتث
بوعات ية العامة عدم ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلوما. ملطالعاجزين عن قراءة ا نة 2013 يف عام يسمجلعوإذا قررت ا للج، فإن ا

ية العامبأن  تويص ها ا مجلعتو نص ة مبهّج نظمي وقهتا لواصةل املفاوضات حول ا نة توبإعادة  بةل  للجيف ادلورة ا إيالء من أجل ملق
هذا العمل  .لاألولوية 

نة عىل واتفقت .5 يق رشط للج ا هرين تطبعدم  تعني دراسـهتا يف ادلورة ّاحملددة لشفرتة ا يلإلخطار ابلواثئق اليت 
ناء  ية العامة وأ ية  نا ثالا للجمع ئ تحضريية، املقرتجامتع الاسـتث نة ا لح  سمرب 18 و17يف للج  .2012ي د

بث ئات ا لحامية  هي
 

نة  .6 بث"للجدرست ا ئات ا شأن حامية  لويقة معل حول معاهدة  ي ب واتفقت عىل أن ). SCCR/24/10ثالويقة " (هث
شات اليت  نا ياابن وا ية املقرتحة من وفد ا يحات ا ند إىل ا با  قتعد األمانة تصو مل ل نص تصح لي ل نةيست  .للجأجرهتا ا

نصف األول من عام وقر .7 نظمي اجامتع ملدة ثالثة أايم بني ادلورات يف ا نة أيضا  لرت ا ت نا ب2013للج تعليقات أية ه، ر
ياأخرى ي نص، و سعقدهما األعضاء عىل ا نادا إىل الويقة  إىلل ث امليض قدما ابلعمل ا توصل إىل نص SCCR/24/10ست ل حنو ا

شأن عقد مؤمتر دبلومايس يف ّمبكن من   .2014عام باختاذ قرار 
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يدات و بات ودور احملفوظاتلتقيا ناءات لفائدة ا ملكتالا سـتث
 

نة أعربت  .8 شأن عن للجا تلفة  بآراء  توصل إىل صك "خم ية  يقات والاقرتاحات ا تضمن ا تة  للويقة معل مؤ نص تعل ت لث ل ق
ناسب  بات ودور احملفوظات) يف أي شلك اكن(مقانوين دويل  يدات لفائدة ا ناءات وا تشأن الا ي ملكب لتق " سـتث

 ).SCCR/23/8 ثالويقة(

نةواتفقت .9 توصل إىل  أثالعمل القامئ عىل نص تكل الويقة عىل مواصةل للج ا رشين، من أجل ا سادسة وا لناء ادلورة ا ل لعث
شرتكة أو معاهدة أو أي شلك آخر(صك قانوين دويل واحد أو أكرث  ية  مسواء يف شلك قانون منوذيج أو تو كام ، )ص

سابعة وا رشين وا سادسة وا نظر يف عقد اجامتع ملدة ثالثة أايم بني ادلورتني ا يلك الويقة، وا لاتفقت عىل دراسة  ل ل ث لعرشين لعه
ثاين من عام  نصف ا ليف ا بات ودور احملفوظات، يك تقدم يف دورهتا 2013ل ناءات لفائدة ا يدات والا ت حول ا ملكي سـتثتق ل

رشين نة وا ثا لعا م بات  عىل أقىص تقديرل ناءات لفائدة ا يدات والا شأن ا ية العامة  يات إىل ا ت تو ي ب مجلع ملكص سـتثتق ل
 .احملفوظات ودور

نة علام  .10 تني والربازيل وإكوادور بأن ابلامتسللجوأحاطت ا ية وادلول األعضاء فهيا ووفود األر بدلان األفر ن مجموعة ا جل يق
 .ثيف هناية الويقةيدرج مرفق إىل  SCCR/23/8ث الويقة يفاليت وردت تعليقاهتا تُنقل 

بحث واألشخاص  تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات والا لا ل س سـتثي  أخرىذوي إعاقات لتق

نة عل .11 نونة للجأحاطت ا ملعام ابلويقة ا توصل إىل صك قانوين دويل مالمئ "ث تة من أجل ا لويقة معل مؤ يف أي شلك (قث
توي ) اكن بحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى،  تدريس وا تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات والا حتشأن ا ل ل ل س ي سـتثب لتق

ية يقات واقرتاحات  نصعىل   )..SCCR/24/8 Provثالويقة " (تعل

ناء ادلورة .SCCR/24/8 Provثالويقة ّنص جنة عىل مواصةل العمل القامئ عىل للواتفقت ا .12 رشين ث أ سادسة وا لعا ل
توصل إىل صك قانوين دويل  شرتكة أو معاهدة (واحد أو أكرث مناسب لمن أجل ا ية  مسواء يف شلك قانون منوذيج أو تو ص

نظمي الويقة إعنإماكية ، كام اتفقت عىل أن تدرس يف تكل ادلورة )أو أي شلك آخر ثادة  سائل اليت ميكن نوإماكية ت ملحتديد ا
ثالثني نصوص، يك تقدم يف دورهتا ا ها القامئة عىل ا نة يف أعام لأن تركز علهيا ا ل ية العامة  عىل أقىص تقديرلللج يات إىل ا مجلع تو ص

بحث واألشخاص ذوي إعاقات تدريس وا تعلمي وا سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات والا لشأن ا ل ل س ي سـتثب  . أخرىلتق

نة علام  .13 تني والربازيل وإكوادور بأن ابلامتسللجوأحاطت ا ية وادلول األعضاء فهيا ووفود األر بدلان األفر ن مجموعة ا جل يق
 .ثيف هناية الويقةيدرج مرفق إىل  .SCCR/24/8 Provثالويقة اليت وردت يف تعليقاهتا تُنقل 

نة بةل  للجادلورة ا  ملق

سادسةسـتعقد ادلورة  .14 رشون لا لل وا ند جدول األعامل .2013 ليويوجنة يف لع نة عىل تكريس يومني  ب واتفقت ا لللج
بات ودور  ناءات لفائدة ا يدات والا ند جدول األعامل اخلاص اب بث؛ ويومني آخرين  ئات ا تاخلاص حبامية  ي ب ل ملكي سـتثتق ل ل ه

سات ناءات لفائدة مؤ يدات والا ند جدول األعامل اخلاص اب ساحملفوظات؛ ويوم واحد  ي سـتثب لتق بحث ل تدريس وا تعلمي وا ل ا ل ل
 .واألشخاص ذوي إعاقات أخرى

 

تاجئ ادلورة[  ]نهناية 
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