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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة الثالثة

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٢جنيف، 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدَّمة من األمني العام    
 حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف دورهتا الثانية املعقـودة يف           قررت اللجنة املعنية    -١

، أن تعتمد جدول األعمـال املؤقـت        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩الفترة من   
 يف مكتب األمـم     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦ إىل   ٢٢لدورهتا الثالثة اليت سُتعقد يف الفترة من        

  .املتحدة يف جنيف
 من مـشروع    ٦ جدول األعمال املؤقت للدورة وفقاً للمادة        وقد أعدَّ األمني العام     -٢

  .النظام الداخلي للجنة وعمالً مبقررها
 من مشروع النظام الداخلي للجنة، تكون جلسات اللجنة علنية ما ٢٥وعمالً باملادة   -٣

  .مل ُتقرِّر اللجنة خالف ذلك
 املتعلقة باألنـشطة  ٧ إىل ٤ويوجَّه نظر اللجنة، بصفة خاصة، إىل شروح البنود من            -٤

           للجنـة وبإنـشاء    األساسـية املضطلع هبا يف الفترة الفاصلة بني الدورتني وباعتماد الوثائق          
  .األفرقة العاملة
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  جدول األعمال املؤقت
  .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  .اعتماد تقرير الدورة الثانية للجنة  -٢
  .ضطلع هبا يف الفترة الفاصلة بني الدورتنيتقرير الرئيس بشأن األنشطة امل  -٣
  :ُسُبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة  -٤

  مشروع النظام الداخلي؛  )أ(    
  .مشروع أساليب العمل  )ب(    

  .متابعة املقررات السابقة للجنة  -٥
العامـة   والتحضري لليوم الثاين للمناقـشة  ١٢متابعة ليوم املناقشة العامة بشأن املادة     -٦

  .٢٠١٠ خريف عام لدورة
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة  -٧
  .مسائل أخرى  -٨



CRPD/C/3/1 

3 GE.10-40126 

  الشروح

  ١البند     
 من مشروع نظامها الداخلي، أن ُتعدِّل جدول األعمال         ٨جيوز للجنة، وفقاً للمادة       

  .يه بنوداً أو ُترجئها أو حتذفها حسب االقتضاءلوأن ُتضيف إ

  ٢البند     
  .ش اللجنة وتعتمد، يف إطار هذا البند، تقرير دورهتا الثانيةستناق  

  ٣البند     
تناقش اللجنة وتعتمد، يف إطار هذا البند، تقرير الرئيس بشأن األنشطة املضطلع هبا            س  

  .يف الفترة الفاصلة بني الدورتني الثانية والثالثة

  ٤البند     
 األساسية ومـشروع أسـاليب   ستناقش اللجنة وتعتمد، يف إطار هذا البند، وثائقها      

  .عملها ونظامها الداخلي حسب ما أعدته األفرقة العاملة التابعة للجنة

  ٥البند     
ستتلقى اللجنة، يف إطار هذا البند، توضيحات من الكيانات ذات الصلة ملفوضـية               

  .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن املقررات املتخذة يف دورات سابقة

  ٦البند     
 وتبـت يف    ١٢ستناقش اللجنة، يف إطار هذا البند، نتائج يوم املناقشة العامة بشأن املادة               

إنشاء فريق عامل ُيعىن بوضع مشروع توصيات عامة أو مـشروع           (كيفية املضي قُدماً يف العمل      
 وستبدأ اللجنة أيضاً باألعمال التحضريية لليوم الثاين للمناقـشة العامـة لـدورة         ). تعليقات عامة 
  ).لتحديد املوضوع وإنشاء فريق عامل يتوىل العمل مع األمانة بشأن الوثائق (٢٠١٠خريف عام 

  ٧البند     
  .ستناقش اللجنة، يف إطار هذا البند، اقتراحات تتعلق جبدول األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة  

  ٨البند     
   .هلا حسب االقتضاءستناقش اللجنة، يف إطار هذا البند، أي مسائل أخرى ذات صلة بأعما  

        


