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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  السادسةالدورة 
  ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٣-١٩جنيف، 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  *مذكرة من األمني العام    
إلعاقة يف مكتب األمم    املعنية حبقوق األشخاص ذوي ا    للجنة  السادسة  سُتعقد الدورة     -١

لدورة لوسُتعقد اجللسة األوىل    . ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٣ إىل   ١٩نيف يف الفترة من     املتحدة جب 
  .سبتمرب/أيلول ١٩يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 

ع رئيس اللجنـة،     من النظام الداخلي، أعدَّ األمني العام، بالتشاور م        ٨ووفقاً للمادة     -٢
وترد شروح جدول األعمال املؤقت مرفقـةً  . السادسةجدول األعمال املؤقت املرفق للدورة    

  .هبذه املذكِّرة
 من النظام الداخلي، تكون جلسات اللجنة علنية ما مل تقرر اللجنة ٢٩وعمالً باملادة     -٣

  .خالف ذلك

__________ 

 .تأخر تقدمي الوثيقة * 
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  جدول األعمال املؤقت    
 .إقرار جدول األعمال  -١

  .ائل التنظيميةاملس  -٢
اخلامـسة  تني  تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة مـا بـني الـدور               -٣

 .للجنة والسادسة

  . للجنةاخلامسةاعتماد تقرير الدورة   -٤
  . من االتفاقية٣٥تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف مبوجب املادة   -٥
  . من االتفاقية٣٥اف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطر  -٦
  .اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطراف  -٧
ومنظمـات ذوي    املتخصصة   والوكاالتالتعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى         -٨

  .املختصة وغريها من اهليئاتاإلعاقة 
  .التعليقات العامة وأيام املناقشة العامة  -٩

  .لجنةأساليب عمل ال  -١٠
  .االجتماعات املقبلة  -١١
  .تعزيز هيئات املعاهدات  -١٢
  .مسائل أخرى  -١٣

  الشروح    

  إقرار جدول األعمال  -١  
على أن يكون البنـد األول       للجنة   (CRPD/C/4/2)  من النظام الداخلي   ٩تنص املادة     

يف جدول أعمال أي دورة هو إقرار جدول األعمال، ما مل يكن انتخاب أعـضاء املكتـب             
، جيوز للجنة أن تنقح جدول األعمال خالل أي        ١٠ووفقاً للمادة   . ٢٠ طلوباً مبقتضى املادة  م

  .وجيوز هلا، حبسب االقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفهادورة 

  املسائل التنظيمية  -٢  
يـة،  ستنظر اللجنة، يف إطار هذا البند، يف املسائل املتعلقة بتنظيم أعمال الدورة احلال              

  . ويرد مشروع هلذا التنظيم يف املرفق.وخباصة اعتماد برنامج عملها
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  للجنةوالسادسة اخلامسة تني تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة ما بني الدور  -٣  
عن األنشطة املضطلع هبـا يف      تقرير الرئيس   إىل   اللجنة، يف إطار هذا البند،       ستستمع  

  .للجنةوالسادسة  اخلامسة تنيالفترة ما بني الدور

   للجنةاخلامسةماد تقرير الدورة اعت  -٤  
  .اخلامسةستعتمد اللجنة، يف إطار هذا البند، التقرير املتعلق بدورهتا   

   من االتفاقية٣٥تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف مبوجب املادة   -٥  
رير الواردة مـن الـدول   ستطلع اللجنة، يف إطار هذا البند، على حتديث بشأن التقا      

 من االتفاقية، وحىت تاريخ إصدار هذه الوثيقة، كانت التقـارير           ٣٥األطراف مبوجب املادة    
  :األولية التالية قد وردت ومل تنظر فيها اللجنة بعد

  الدولة الطرف
  التاريخ احملدد
  الرمز  تاريخ استالم التقرير  لتقدمي التقرير

 CRPD/C/AZE/1  ٢٠١١فرباير / شباط١٦  ٢٠١١  أذربيجان

 CRPD/C/ARG/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٦  ٢٠١٠  األرجنتني

 CRPD/C/ESP/1  ٢٠١٠مايو / أيار٣ ٢٠١٠  إسبانيا

 CRPD/C/AUS/1  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠١٠  أستراليا

 CRPD/C/PRY/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ ٢٠١٠  باراغواي

 CRPD/C/PER/1  ٢٠١٠يوليه / متوز٨ ٢٠١٠  بريو

 CRPD/C/KOR/1  ٢٠١٠ يونيه /حزيران ٢٧ ٢٠١٠  مجهورية كوريا

 CRPD/C/SLV/1  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٥ ٢٠١٠  السلفادور

 CRPD/C/SWE/1  ٢٠١١فرباير / شباط٧ ٢٠١٠  السويد

  الصني
  هونغ كونغ -  
  ماكاو -  

  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠ ٢٠١٠
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠

CRPD/C/CHN/1 
CRPD/C/CHN-HKG/1 
CRPD/C/CHN-MAC/1 

 CRPD/C/CRI/1  ٢٠١١مارس / آذار٢٣  ٢٠١٠  كوستاريكا

 CRPD/C/MEX/1  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٧  ٢٠٠٩  املكسيك

 CRPD/C/AUT/1  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠١٠  النمسا

 CRPD/C/HUN/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤ ٢٠١٠  هنغاريا
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   من االتفاقية٣٥ التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة نظر يفال  -٦  
دورهتا السادسة، يف التقرير األويل الوارد من الدولـة الطـرف            يف   ،ستنظر اللجنة   

  إسبانيا: التالية
 من النظام الداخلي، أبلغ األمـني العـام         ٤١ووفقاً للممارسة املتبعة وطبقاً للمادة        

ويرد يف برنامج العمـل     . باملواعيد املؤقتة املقررة لنظر اللجنة يف تقريرها      الدولة الطرف املعنية    
  .املؤقت املرفق جدول زمين للنظر يف التقرير املقدم

  ائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطرافواعتماد ق  -٧  
  .من بريو والصنيلكل   بالتقرير األويلاملسائل املتعلقةوائم ستعتمد اللجنة ق

التعاون مع هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ومنظمات ذوي اإلعاقة وغريها             -٨  
  من اهليئات املختصة 

ستناقش اللجنة كيفية تعزيز التعاون مع هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة             
ة، واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات ذوي اإلعاقة، وغريها من اهليئات املختـص        

وقد يطلب ممثلو هـذه املنظمـات    . لتحسني تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها      
  .واهليئات أخذ الكلمة أمام اللجنة يف إطار هذا البند

  التعليقات العامة وأيام املناقشة العامة  -٩  
تعليقـات  الستستعرض اللجنة التقدم يف أعمال خمتلف فرق العمل املنشأة لـصياغة              

 عمـل معنيـة بإمكانيـة    ةوقد قررت اللجنة حىت اآلن إنشاء فرق  .  اللجنة  تقررها اليت عامةال
وأُنشئت فرقـة عمـل     ). ١٢املادة  (األهلية القانونية   فرقة عمل معنية ب   و) ٩املادة  (الوصول  

أخرى معنية بالوصول إىل النقل العام وسياسات النقل اجلوي وستقدم تقريرها إىل اللجنـة              
  .تعليق عامبلن تكون معنية لكنها 

قد يقدمه أعضاء اللجنة من اقتراحـات أليـام املناقـشة           ما  وستناقش اللجنة أيضاً      
  .املقبلة العامة

  أساليب عمل اللجنة  -١٠  
  .ستنظر اللجنة يف أساليب عملها  

  االجتماعات املقبلة  -١١  
كما ستنظر يف تنظـيم     . سُتطلع اللجنة على أي تطورات متعلقة باجتماعاهتا املقبلة         

  .أعماهلا املقبلة
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  تعزيز هيئات املعاهدات   -١٢  
ستستعرض اللجنة استنتاجات االجتماع الثاين عشر املشترك بني اللجان واالجتماع            

الثالث والعشرين لرؤساء اهليئات، وتنظر يف املواضيع اليت قد ترغب يف إثارهتا يف االجتمـاع               
 معلومات حديثة عن عملية تعزيز هيئات وستقدم إليها أيضاً. الرابع والعشرين لرؤساء اهليئات   

 مع الدول   ٢٠١١ املعاهدات، وخباصة استنتاجات خمتلف املشاورات اليت جرت يف أثناء عام         
واجملتمع املدين واألطراف املعنية األخرى، وستستعرض جمموعة االقتراحات املقدمة حىت اآلن           

  .من خمتلف العناصر الفاعلة من أجل تعزيز هيئات املعاهدات

  مسائل أخرى  -١٣  
  .بعملهاستناقش اللجنة أي مسائل أخرى قد تلزم مناقشتها فيما يتعلق   
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  املرفق

  برنامج عمل مؤقت    
  ٥٤اجللسة   ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩اإلثنني، 

  ٠٠/١٠الساعة 
  )علنية(

  إقرار جدول األعمال  ١البند 

تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا        ٣البند     
الـدورتني اخلامـسة    يف الفترة بـني     
  والسادسة للجنة

  اعتماد برنامج العمل: املسائل التنظيمية  ٢البند     
  اعتماد تقرير الدورة اخلامسة للجنة   ٤البند     
 الدول األطراف   ِقبلتقدمي التقارير من      ٥البند     

   من االتفاقية٣٥مبوجب املادة 
التعاون مع هيئـات األمـم املتحـدة          ٨البند     

الوكـاالت املتخصـصة،    األخرى، و 
ومنظمـات ذوي اإلعاقــة واهليئــات  

  املختصة األخرى
        
  ٥٥اجللسة   

  ٠٠/١٥الساعة 
  )علنية(

  التعليقات العامة وأيام املناقشة العامة   ٩البند 

  أساليب عمل اللجنة   ١٠البند     
  مسائل أخرى  ١٣البند     

  ٥٦اجللسة   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠الثالثاء، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

التقرير : النظر يف تقارير الدول األطراف      ٦البند 
  األويل إلسبانيا

  ٥٧اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )علنية(

التقرير : النظر يف تقارير الدول األطراف      ٦البند 
  األويل إلسبانيا

  ٥٨اجللسة   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١األربعاء، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

سائل املتعلقة بتقـارير     امل قوائماعتماد    ٧البند 
  الدول األطراف

  ٥٩اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقـارير        ٧البند 
  الدول األطراف
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  ٦٠اجللسة   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢اخلميس، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقـارير        ٧البند 
  الدول األطراف

  ٦١سة اجلل  
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد : النظر يف تقارير الدول األطراف      ٦البند 
  املالحظات اخلتامية 

  ٦٢اجللسة   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣اجلمعة، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

  تعزيز هيئات املعاهدات  ١٢البند 

  املسائل التنظيمية  ٢البند     
  ٦٣اجللسة   

  ٠٠/١٥الساعة 
  )مغلقة(

  مسائل أخرى  ١٣البند 

  االجتماعات املقبلة  ١١البند     
 Aبـني املـبىن      (VIIيف قاعة االجتماعات    وستجتمع اللجنة يف قصر األمم جبنيف،         

  ).Cواملبىن 
        


