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 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -أوالً 

الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا              -ألف 
  االختياري

 للجنة املعنيـة    الرابعة، وهو تاريخ اختتام الدورة      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٨يف    -١
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    بلغ عدد الدول األطراف يف     اإلعاقة،   حبقوق األشخاص ذوي  

واعتمـدت اجلمعيـة    .  دولة ٥٨بروتوكوهلا االختياري   عددها يف    دولة طرفاً، و   ٩٥اإلعاقة  
 / كـانون األول   ١٣ املـؤرخ    ٦١/٦١١العامة االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف قرارها       

 / آذار ٣٠عليهمـا واالنـضمام إليهمـا يف        ق  والتصدي، وفُتح باب التوقيع     ٢٠٠٦ ديسمرب
 مـن   ١ وفقاً للفقـرة     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف      . ٢٠٠٧ مارس
 من  ١لفقرة  وفقاً ل  التاريخ ذاته ودخل الربوتوكول االختياري أيضاً حيز النفاذ يف        . ٤٥ مادهتا
  .١٣مادته 

 الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول    وترد يف املرفق األول من هذا التقرير قائمة         -٢
  .االختياري

   للجنةالرابعةافتتاح الدورة    -باء  
وقدم السيد مـاك كـالوم      .  اللجنة ، رئيس السيد رونالد ماك كالوم   افتتح الدورة     -٣

السيدة سافاك بايف، أمينة اللجنة املعينة حديثاً وشكر عضوي اللجنة املنتهية واليتهما، السيد             
  .كونزي والسيد سفيتو أورسيتشجيورجي 

وأدىل السيد إبراهيم واين، رئيس فرع أفريقيا يف مفوضية األمم املتحـدة الـسامية                -٤
  .حلقوق اإلنسان، مبالحظات استهاللية

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -جيم  
 بـصيغته   ،)CRPD/C/4/1/Rev.1(استعرضت اللجنة وأقرت جدول األعمال املؤقت         -٥

  ).CRPD/C/3/2 (الثالثةالتقرير الذي أعدته عن دورهتا اً  أيضواعتمدت اللجنة. ةاملعدل

  األنشطة املضطلع هبا بني الدورتني  -دال  
  . إىل الدورة اخلامسةبني الدورتني  ماأنشطةها عن تقريرقررت اللجنة أن تؤجل اعتماد   -٦
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  عضوية اللجنة  -هاء  
 ٣٤ من املـادة     ١وفقاً للفقرة   ي اإلعاقة   املعنية حبقوق األشخاص ذو   أنشئت اللجنة     -٧

 اجملموعة  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣األطراف يف   من االتفاقية، حيث انتخب مؤمتر الدول       
 ٣  يف الثانيـة نتخابـات   جـرت اال  و. عـضواً  ١٢األوىل من أعضاء اللجنة، املكونة مـن        

 كـانون   ٣١ية شاغليها يف     مللء املقاعد الستة يف اللجنة اليت تنتهي وال        ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
 زيد عدد أعضاء اللجنة     اً، عضو ٨٠وببلوغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية       . ديسمرب/األول

 من االتفاقية، وأجريت االنتخابات ملـلء املقاعـد    ٣٤ من املادة    ٢للفقرة  اً  بستة مقاعد وفق  
لسيد لطفـي بـن    وأعيد انتخاب ا.اً أيض٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣الشاغرة الستة اجلديدة يف    

لالهم، والسيدة إيداه وانغيشي ماينا، والسيد رونالد ماك كالوم، والسيد خريمـان خـابيري              
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١وسيستلم األعضاء اجلدد مهامهم يف . توريس كورّيا

/  تـشرين األول   ٨ حـىت    وترد يف املرفق الثاين من هذا التقرير قائمة أعضاء اللجنة           -٨
  .وقد حضر الدورة كل األعضاء. مدة واليتهم، مع ذكر ٢٠١٠أكتوبر 

  الرابعةاإلجراء املتخذ خالل الدورة   -ثانياً  

  أساليب العمل   -ألف  
 وتناولـت   .هتا ملختلف املسائل املتـصلة بأسـاليب عملـها        ا اللجنة مناقش  أجرت  -٩

  :، يف مجلة أمور، املسائل التاليةاتاملناقش
   البالغات الفردية؛تسجيل  )أ(  
كيفية التعامل مع طلبات املنظمات غري احلكومية لعقد اجتماعـات مـع              )ب(  

  ؛أعضاء اللجنة
تقدمي تقارير الدول األطراف، وتنظيم استعراضها واحلوار مع ممثلي الدول            )ج(  
  ؛األطراف
  ؛تعيني املقررين داخل اللجنة  )د(  
  .متثيل اللجنة بأعضائها يف اهليئات األخرى  )ه(  

نة أن تعدل أجزاء من اللمحة العامة عن أساليب عمل اللجنة املعنيـة             وقررت اللج   -١٠
وسُتعرض مسودة جديدة على أعضاء اللجنة مـن أجـل          . حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

  .املوافقة عليها يف الدورة اخلامسة للجنة
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 وأن تطلـب    ٢٠١١وقررت اللجنة أن تعتمد وتقدم تقريرها إىل اجلمعية العامة يف             -١١
رتني من أسبوعني كل سنة، ُتعقد كل دورة منهما باالقتران مع دورة من أسـبوع               عقد دو 

  .واحد يعقدها فريق عامل قبل الدورة

  تكوين املكتب  -باء  
  . اللجنةمكتبيف  أعضاء عمل األعضاء التالية أمساؤهم  -١٢

  )أستراليا (ماك كالومرونالد     :الرئيس  
  )األردن (الطراونةحممد   :نائب الرئيس  
  )إسبانيا ( نارفاييث-بيالييث آنا   :ئب الرئيسنا  
  )الصني (يانغجيا   :نائب الرئيس  
  )كينيا (مايناإيداه وانغيشي     :املقرر  

  يوم املناقشة العامة  -جيم  
 ٩، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة بشأن املادة         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧يف    -١٣

ناقشة ممثلون عن الدول األطـراف، واجملتمـع        حضر هذه امل  . إمكانية الوصول : من االتفاقية 
وافتتح يوم املناقشة العامة السيد رونالد ماك كالوم، رئـيس          . املدين، وأطراف مهتمة أخرى   

اللجنة، الذي أبرز أن مسألة الوصول أمر حاسم بالنسبة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل  
 ذلك الوصول إىل املباين، ووسـائل       القدرة على املشاركة يف اجملتمع مشاركة كاملة، مبا يف        

وألقى السيد حممد الطراونة كلمة رئيسية نيابة عن        . النقل العام، والتعليم، والعمل واملعلومات    
  .صاحب السمو امللكي األمري رعد بن زيد، من اململكة األردنية اهلامشية

 وقُدمت عروض من ممثلني عن منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكوميـة،             -١٤
  .ومنظمات للمعاقني، ودول، ومؤسسات أكادميية

أيَّده املشاركون مؤداه أن االتفاقية تـشري إىل البيئـات املاديـة            اً  وأبرزت املناقشات رأي    -١٥
 من االتفاقية هي أكثـر      ٩واالجتماعية والثقافية؛ وأن إمكانية الوصول كما نصت عليها يف املادة           

اة اإلعالمية والتكنولوجية واالجتماعيـة واالقتـصادية،       احلياً  من الوصول املادي، بل تشمل أيض     
وتفرض التزامات على اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص؛ وأن إمكانية الوصول مـسألة              
شاملة لعدة قطاعات يف االتفاقية؛ وأن احلاجة تدعو إىل منظور جنساين فيمـا خيـص إمكانيـة                 

يكفي   ما  فوراً؛ وأن املعايري والسياسات تقتضي ختصيص      الوصول؛ وأن التعهد بتدابري ُيلزم الدول     
 ٩وقررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامالً معنياً باملـادة          . من االعتمادات يف امليزانية من أجل التنفيذ      
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وجدول أعمال يوم املناقشة العامة متاح علـى        . من أجل وضع تعليق عام بشأن إمكانية الوصول       
  .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGD7102010.aspxاملوقع 

   أخرىقرارات  -دال  
  .الثالث املرفق يف األخرى، ترد قائمة هبا القراراتاختذت اللجنة عدداً من   -١٦

  الدورات املقبلة  -هاء  
 موعد  أكدت اللجنة  للمؤمترات الذي اعتمدته اجلمعية العامة،    وفقاً للجدول الزمين      -١٧

، واملوعد املؤقـت لـدورهتا      ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٥ إىل   ١١ يف الفترة من     اخلامسةدورهتا  
  .يف جنيف، ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ١٩السادسة يف الفترة من 

 دورهتـا   ل أعمـال  جدواملقرر إدراجها يف    املسائل  ب قائمة مؤقتة     يف  اللجنة وفصلت  -١٨
  .اخلامسة

  مؤمتر الدول األطراف  -ثالثاً  

  ؤمتر الدول األطراف الدورة الثالثة مل    
 ٣ إىل   ١ُعقدت الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطراف يف نيويورك يف الفتـرة مـن                -١٩
وحضر الدورةَ أعضاء اللجنة وشـاركوا كمحاضـرين يف خمتلـف           . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

الذي أدىل بأحد البيانات اليت ألقيت      (السيد ماك كالوم، رئيس اللجنة      : هماجللسات وهؤالء   
، والسيدة سيسترناس رييس، والـسيد      نارفاييث -بيالييث  ، والسيدة   )يف اجللسة االفتتاحية  

  .منصور أمحد شودري، والسيد الطراونة
ق دماج األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريإ"وكان موضوع مؤمتر الدول األطراف هو         -٢٠

وُبحث هذا املوضـوع بـإجراء مائـدتني        ". تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
مستديرتني موضوعيتني للمناقشة، إحدامها عن اإلدماج والعيش يف اجملتمع واألخـرى عـن             

املسائل " بعنوان   وعقدت جلسة تفاعلية غري رمسية مع اجملتمع املدين       . اإلدماج واحلق يف التعليم   
  ". والطوارئ اإلنسانيةاخلطر اإلعاقة يف حاالت وخاص ذواألش: الناشئة
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  املرفقات

   األولاملرفق

 وبروتوكوهلا الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٨ حىت االختياري

الدول األطراف اليت وقّعت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة أو              -ألف  
   عليها أو انضمت إليهاصّدقت

 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق

   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  االحتاد األورويب   

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ االحتاد الروسي

 ٢٠١٠يوليه / متوز٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إثيوبيا

 ٢٠٠٩يناير /لثاين كانون ا٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األرجنتني

 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا

 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أستراليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ إستونيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسرائيل

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢  ألبانيا
 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١٩ ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نتيغوا وبربوداأ

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إندونيسيا

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١١ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣ أوروغواي

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ أوزبكستان

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أوغندا

 ٢٠١٠فرباير /اط شب٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

 )أ(٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يرلنداآ   

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ باراغواي

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ باكستان

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥ البحرين

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربازيل

  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩ بربادوس

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ بروين دار السالم

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا

  ٢٠٠٧سبتمرب /لول أي٢٧ بلغاريا

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٩  بنغالديش

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بنما

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ بنن

    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١  بوتان
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ بوركينا فاسو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ بوروندي

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩  واهلرسكالبوسنة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بولندا

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بريو

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تايلند

 )أ(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤  نستانتركما

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تركيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ ترينيداد وتوباغو

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تونس

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥ تونغا

 ٢٠٠٧مارس /ر آذا٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جامايكا

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ اجلبل األسود

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ جزر القمر

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ جزر سليمان

 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار٨  جزر كوك
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق

  ٢٠٠٨مايو /ار أي١ اجلماهريية العربية الليبية   

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية العربية السورية

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تحدةمجهورية ترتانيا امل

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية كوريا

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ية مولدوفامجهور

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الدامنرك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ دومينيكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الرأس األخضر

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ رومانيا

 ٢٠١٠فرباير / شباط١ ٢٠٠٨مايو / أيار٩ زامبيا

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سان مارينو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سري النكا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سلوفينيا

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السودان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سورينام

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٧مارس /ار آذ٣٠ السويد

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سرياليون

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الصني

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦ ٢٠٠٨مارس / آذار١٧ ُعمان

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غابون
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غانا   

    ٢٠١٠يوليه / متوز١٢  غرينادا
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غواتيماال

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١ غيانا

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ ٢٠٠٧مايو / أيار١٦ غينيا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار١٧ فانواتو

  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فرنسا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ الفلبني

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢ نام فييت

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا

 ٢٠١٠مارس / آذار١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كندا

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ كوبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كولومبيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كينيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ التفيا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  مصر
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املغرب   

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املكسيك

 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ مالوي

 ٢٠١٠أبريل / نيسان٥ ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ ملديف

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ وآيرلندا الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  ليامنغو

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٨ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ موزامبيق

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ موناكو

 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ ناميبيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النرويج

 ٢٠٠٨سبتمرب /لول أي٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا

 ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النيجر

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيجرييا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيكاراغوا

 ٢٠٠٨بتمرب س/ أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيوزيلندا

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  هاييت

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اهلند

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هندوراس

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هنغاريا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هولندا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ الواليات املتحدة األمريكية

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ اليابان

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليمن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليونان
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تفاقيـة حقـوق    الربوتوكول االختيـاري ال    األطراف اليت وقّعت على      الدول  -باء  
   أو انضمت إليهشخاص ذوي اإلعاقة أو صّدقت عليهاأل

 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(د الرمسـي  التأكي

 التصديق

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان   

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األرجنتني

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا

 )أ(٢٠٠٩ أغسطس/ آب٢١  أستراليا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٢ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أنتيغوا وبربودا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧رس ما/ آذار٣٠ أوغندا

 ٢٠١٠فرباير / شباط٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ باراغواي

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربازيل

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ بلغاريا

 )أ(٢٠٠٨ مايو/ أيار١٢   بنغالديش

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بنما

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ بنن

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ بوركينا فاسو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ بوروندي

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بريو

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ تركيا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تونس

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جامايكا
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(د الرمسـي  التأكي

 التصديق

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ اجلبل األسود   

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر

   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤  جزر سليمان
 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار٨  جزر كوك

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ هورية أفريقيا الوسطىمج

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  اجلمهورية العربية السورية

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩ مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ رومانيا

  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٩ زامبيا

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ارينوسان م

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سلوفينيا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند

 )أ(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤  السودان

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السويد

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سرياليون

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا

  ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٥ غابون

  ٢٠٠٧ مارس/ آذار٣٠ غانا

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غواتيماال

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٣١ غينيا

  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ فرنسا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(د الرمسـي  التأكي

 التصديق

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر   

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر /ول تشرين األ١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو

 ٢٠١٠أغسطس / آب٣١ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢ التفيا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 )أ(٢٠٠٩أبريل / نيسان٨  املغرب

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املكسيك

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية

 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٧ ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦ وآيرلندا الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس

 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ ناميبيا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا

 ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٢ نيجرال

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيجرييا

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ نيكاراغوا

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  هاييت

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٦ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٢٣ هندوراس

 ٢٠٠٧وليه ي/ متوز٢٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هنغاريا

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان١١ اليمن

  ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٧ اليونان
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  املرفق الثاين

  أعضاء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومدة واليتهم  
 ديسمرب/ كانون األول٣١تنتهي مدة الوالية يف  الدولة الطرف اسم العضو

 ٢٠١٢ قطر ديعلي السويالسيدة آمنة    

 ٢٠١٢ األردن الطراونةالسيد حممد 

 ٢٠١٠ تونس بن لالهمالسيد لطفي 

 ٢٠١٢ بنغالديش شودريالسيد منصور أمحد 

 ٢٠١٢ شيلي  رييس-سيسترناس السيدة ماريا سوليداد 

 ٢٠١٠ هنغاريا كونزيالسيد جيورجي 

 ٢٠١٠ كينيا مايناالسيدة إيداه وانغيشي 

 ٢٠١٠ أستراليا مماك كالوالسيد رونالد 

 ٢٠١٢ إسبانيا  نارفاييث-بيالييث السيدة آنا 

 ٢٠١٠ إكوادور كوّرياالسيد خريمان خافيري توريس 

 ٢٠١٠ سلوفينيا أورسيتشالسيد سفيتو 

 ٢٠١٢ الصني يانغالسيدة جيا 
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  املرفق الثالث

  الرابعةاملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا   
 مبسألة إمكانية الوصول إىل النقـل العـام          معنياً  عامالً  تنشئ فريقاً  قررت اللجنة أن   -١

والـسيد  ، والسيدة جيا يانغ،     )اًرئيس(ن السيد حممد الطراونة     موبسياسات النقل اجلوي يتألف     
   .لطفي بن لالهم، والسيد منصور أمحد شودري

ـ             -٢ سويدي إىل  وقررت اللجنة أن تضم السيد رونالد ماك كالوم والسيدة آمنة علي ال
  . من االتفاقية١٢تعليق عام بشأن املادة مشروع الفريق العامل املعين بوضع 

  .وقررت اللجنة أن تعلن عن أمساء املقررين القُطريني  -٣
  .أن تعني السيدة آمنة علي السويدي مقررةً قُطرية للحوار مع تونسوقررت اللجنة   -٤
  .ريس كوّريا مقرراً قُطرياً إلسبانياوقررت اللجنة تعيني السيد خريمان خابيري تو  -٥
، السيد سـتيفي    "مبعوث األمم املتحدة للسالم   "وقررت اللجنة أن تقيم اتصاالً مع         -٦

  .ووندر، مبتدئةً برسالة متهيدية عامة تعرب عن أماين طيبة
 .يف بدايـة كـل دورة     وقررت اللجنة أن ختصص للمنظمات غري احلكومية بعض الوقت           -٧
ا سوف ترحب بأية أنشطة أو جلسات إعالمية قد ترغب هذه املنظمـات يف              أهنلى  عاً  اتفقت أيض و

  .أثناء الدورةيف وقت الغداء تنظيمها 
تقارير الدول األطراف حسب الترتيب الزمين      بطبيعة احلال   وقررت اللجنة أن تتناول      -٨

  .لورودها
 تستغرق  ات جلس يف إطار ثالث  تونس  ل التقرير األويل وقررت اللجنة أن تستعرض      -٩

إلسـبانيا يف   ألغراض استعراض التقريـر األويل       قائمة بالقضايا    ثالث ساعات، وأن تعتمد   
  .يف دورهتا السادسةبشأن التقرير إسبانيا ممثلي دورهتا اخلامسة، وأن جتري حواراً مع 

من قبل ممثلي الدول تقدمي تقارير الدول األطراف    دقيقة ل  ٢٠تتيح  وقررت اللجنة أن     -١٠
  تقريـر الدولـة    حتديث املعلومات الواردة يف    اف املعنية، الذين ينبغي أن يركزوا على      األطر
 اليت تطرح   يفتح باب األسئلة  ل  أوالًلمقرر القطري   تعطى الكلمة ل  أن  قررت كذلك    و .الطرف

  . من املواداألسئلة ضمن جمموعاتهذه  تقدَّم على أن على وفد الدولة الطرف،
 يف الدورة الدعواُت املوجهة إىل اللجنة أو فرادى أعـضائها           أن تناقَش وقررت اللجنة    -١١

اليت ترد قبل الدورة أو أثناءها؛ وأن ُترسل الدعوات اليت ترد بعد اختتام الـدورة إىل األمـني                  
للتشاور بشأهنا مع الرئيس أو املكتب؛ وأن يعني الرئيس، عند االقتضاء، ممثالً عنه للمشاركة يف               
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يف ذلك مجلة معايري منها اإلقليم واجلنسانية وجمال اخلربة واملهـارات            اًهذه املشاورات، مراعي  
  .وستسجَّل هذه القرارات يف تقرير اللجنة. اللغوية واحلاجة إىل التناوب بني األعضاء

يف جدول املقبل مؤمتر الدول األطراف مسالة مشاركتها يف وقررت اللجنة أن تدرج      -١٢
 .أعمال دورهتا املقبلة

 للزيادة اهلائلة املتوقعة يف عدد تقارير الدول األطراف اليت ستقدم إىل اللجنة،             ونظراً  -١٣
قررت اللجنة أن تطلب إىل اجلمعية العامة املوافقة على عقد دورتني سنويتني ملدة أسـبوعني               
لكل واحدة منهما لتمكني اللجنة من النظر يف عدد من تقارير الدول األطـراف يـصل إىل                 

وسُتعقد كل دورة منهما باالقتران مع جلسات للفريق العامل ملا قبـل            . أربعة يف كل دورة   
الدورة، الذي يكون مؤلفاً من مخسة أعضاء من اللجنة، والذي سيعتمد قائمة املسائل بشأن              

  .التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورة مقبلة
 حضور أعمال دورهتا    وقررت اللجنة أن تدعو املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة إىل           -١٤

  .ةاخلامس

        


