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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  اخلامسةالدورة 
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥-١١جنيف، 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  *مذكرة من األمني العام    
املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مكتب األمم        سُتعقد الدورة اخلامسة للجنة       -١

وسُتعقد اجللسة األوىل من    . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥ إىل   ١١املتحدة يف جنيف يف الفترة من       
  .أبريل/ نيسان١١الدورة يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 

ر مع رئيس اللجنـة،      من النظام الداخلي، أعدَّ األمني العام، بالتشاو       ٨ووفقاً للمادة     -٢
وترد أيضا شروح جدول األعمال املؤقـت       . جدول األعمال املؤقت املرفق للدورة اخلامسة     

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

  .خالف ذلك

__________ 

 .تأخر تقدمي الوثيقة * 

 
 CRPD/C/5/1  األمم املتحدة

 

Distr.: General 
10 March 2011 
Arabic 
Original: English 



CRPD/C/5/1 

GE.11-41536 2 

  جدول األعمال املؤقت    
  .افتتاح الدورة  -١
  .داء أعضاء اللجنة املنتخبني اجلدد للتعهد الرمسيأ  -٢
  .انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين يف اللجنة  -٣
 .إقرار جدول األعمال  -٤

  .املسائل التنظيمية  -٥
تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة ما بني الـدورة الثالثـة والـدورة                 -٦

 .اخلامسة للجنة

  .ورة الرابعة للجنةاعتماد تقرير الد  -٧
  . من االتفاقية٣٥تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف مبوجب املادة   -٨
  . من االتفاقية٣٥النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة   -٩

  .اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطراف  -١٠
ة األخرى ووكاالهتـا املتخصـصة وغريهـا مـن          التعاون مع هيئات األمم املتحد      -١١

  .املختصة اهليئات
  .أساليب عمل اللجنة  -١٢
  .االجتماعات املقبلة  -١٣
  .مسائل أخرى  -١٤

  الشروح    

  افتتاح الدورة  -١  
  .سيفتتح ممثل األمني العام الدورة اخلامسة للجنة  

  أداء أعضاء اللجنة املنتخبني اجلدد للتعهد الرمسي  -٢  
 : الرمسي التايلالتعهد اجلدد بيديل أعضاء اللجنة من النظام الداخلي، ١٤دة  للماوفقاً  

أتعهد رمسياً بأن أؤدي واجبايت وأمارس سلطايت كعضو يف جلنة حقـوق            "  
 ".األشخاص ذوي اإلعاقة بشرف وأمانة ونزاهة ومبا ميليه علّي ضمريي
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  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين يف اللجنة  -٣  
تنتخب اللجنة من بني أعضائها رئيساً وثالثـة     من النظام الداخلي،     ١٥ للمادة   وفقاً  

ُينتخب أعضاء مكتب    من النظام الداخلي،     ١٧ و ١٦ للمادتني   ووفقاً .نواب للرئيس ومقرراً  
 وجترى االنتخابات باالقتراع السري، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلـك يف             اللجنة ملدة سنتني  

  . مبرشح واحد فقطحالة انتخاب لشغل منصب

  إقرار جدول األعمال  -٤  
على أن يكون البند األول يف جدول أعمال         من النظام الداخلي للجنة      ٩تنص املادة     

أي دورة هو إقرار جدول األعمال، ما مل يكن انتخاب أعضاء املكتب مطلوبـاً مبقتـضى                
ل أي دورة وأن    ، جيوز للجنة أن تنقح جدول األعمـال خـال         ١٠ووفقاً للمادة   . ٢٠ املادة

  .ُترجئ النظر يف بعض البنود أو حتذفها، حسب مقتضى احلال

  املسائل التنظيمية  -٥  
ستنظر اللجنة، يف إطار هذا البند، يف املسائل املتعلقة بتنظيم أعمال الدورة احلاليـة،                

  .وخباصة اعتماد برنامج عملها

   الدورة الثالثة والدورة اخلامسة للجنةتقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة ما بني  -٦  
عن األنشطة املضطلع هبا    ستناقش اللجنة، يف إطار هذا البند، وستعتمد تقرير الرئيس            

  .يف الفترة ما بني الدورة الثالثة والدورة اخلامسة للجنة

  ماد تقرير الدورة الرابعة للجنةاعت  -٧  
  .تعلق بدورهتا الرابعةستعتمد اللجنة، يف إطار هذا البند، التقرير امل  

   من االتفاقية٣٥تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف مبوجب املادة   -٨  
  :تلقت اللجنة التقارير األولية التالية اليت مل تنظر فيها بعد  

  الدولة الطرف
  التاريخ احملدد
  الرمز  تاريخ استالم التقرير  لتقدمي التقرير

 CRPD/C/ARG/1  ٢٠١٠كتوبر أ/ تشرين األول٦  ٢٠١٠  األرجنتني
 CRPD/C/AUS/1  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠١٠  أستراليا
 CRPD/C/AUT/1  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠١٠  النمسا

 CRPD/C/AZE/1  ٢٠١١فرباير / شباط١٦  ٢٠١١  أذربيجان
 CRPD/C/CHN/1  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠ ٢٠١٠  الصني

 CRPD/C/SLV/1  ٢٠١١ر يناي/ كانون الثاين٥ ٢٠١٠  السلفادور
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 CRPD/C/HUN/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤ ٢٠١٠  هنغاريا
 CRPD/C/PRY/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ ٢٠١٠  باراغواي

 CRPD/C/PER/1  ٢٠١٠يوليه / متوز٨ ٢٠١٠  بريو
 CRPD/C/ESP/1  ٢٠١٠مايو / أيار٣ ٢٠١٠  إسبانيا
 CRPD/C/SWE/1  ٢٠١١فرباير / شباط٧ ٢٠١٠  السويد
 CRPD/C/TUN/1  ٢٠١٠يوليه / متوز١ ٢٠١٠  تونس

   من االتفاقية٣٥النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة   -٩  
: ستنظر اللجنة، يف دورهتا اخلامسة، يف التقرير األويل الوارد من الدولة الطرف التاليـة           
  .تونس

ن النظام الداخلي، أبلغ األمـني العـام         م ٤١ للمادة    للممارسة املتبعة وطبقاً   ووفقاً  
. الدولة الطرف املعنية باملوعد املؤقت املقرر أن تنظر خالله اللجنة يف تقرير الدولة الطـرف              

  .ويرد يف اجلدول املرفق موعد النظر يف التقرير املقدم

  اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطراف  -١٠  
هذا البند، قائمة باملسائل املتعلقة بـالتقرير األويل املقـدَّم          ستعتمد اللجنة، يف إطار       

  .إسبانيا من

التعاون مع هيئـات األمم املتحـدة األخرى ووكاالهتـا املتخصـصة وغريهـا مـن                -١١  
  املختصة اهليئات

ستواصل اللجنة، يف إطار هذا البند، مناقشتها حول كيفية زيادة تعزيز التعاون القائم            
  .ئات ذات الصلة من أجل حتسني تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمع خمتلف اهلي

  أساليب عمل اللجنة  -١٢  
ستواصل اللجنة، يف إطار هذا البند، مناقشتها املتعلقة بتنظيم أعماهلا املقبلة، فـضالً               

تـها،  عن اإلجراء الذي يتعني اتباعه لدى النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف ومتابع   
  .مبا يف ذلك ، عند االقتضاء، اجملاالت احملدَّدة ألغراض تقدمي املساعدة التقنية

  االجتماعات املقبلة  -١٣  
  .سُتبلَّغ اللجنة، يف إطار هذا البند، بأية تطورات تتعلق باجتماعاهتا املقبلة  

  مسائل أخرى  -١٤  
قشتها فيما يتصل بعمـل     ى تلزم منا  ستناقش اللجنة، يف إطار هذا البند، أية مسائل أخر          
  .اللجنة
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  املرفق

  برنامج عمل مؤقت    
  ٤٤اجللسة   ٢٠١١أبريل / نيسان١١ثنني، األ

  ٠٠/١٠الساعة 
  )علنية(

  ١البند 
  ٢البند 
  ٦البند 

  ٣البند 
  ٥البند 

  ٤البند 
  ٧البند 
  ٨البند 

  ١٤البند 
 ١١البند 

  افتتاح الدورة
  يأداء أعضاء اللجنة املنتخبني اجلدد للتعهد الرمس

تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة         
  بني الدورة الثالثة والدورة اخلامسة للجنة ما

  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين يف اللجنة
  املسائل التنظيمية

  اعتماد برنامج عمل اللجنة  
  إقرار جدول األعمال

  اعتماد تقرير الدورة الرابعة للجنة
َبل الدول األطراف مبوجـب     تقدمي التقارير من قِ   

   من االتفاقية٣٥املادة 
  مسائل أخرى

التعاون مع هيئـات األمـم املتحـدة األخـرى          
  املختصة ووكاالهتا املتخصصة وغريها من اهليئات

  ٤٥اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

  ٥البند 
 ١٤البند 

  املسائل التنظيمية
  مسائل أخرى

  ٤٦ة اجللس  ٢٠١١أبريل / نيسان١٢الثالثاء، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

  النظر يف تقرير الدولة الطرف األويل لتونس  ٩البند 

  ٤٧اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )علنية(

 النظر يف تقرير الدولة الطرف األويل لتونس  ٩البند 

  ٤٨اجللسة   ٢٠١١أبريل / نيسان١٣األربعاء، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

 ألويل لتونسالنظر يف تقرير الدولة الطرف ا  ٩البند 

  ٤٩اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املسائل املتعلقـة بتقـارير الـدول          ١٠البند 
  إسبانيا: األطراف



CRPD/C/5/1 

GE.11-41536 6 

  ٥٠اجللسة   ٢٠١١أبريل / نيسان١٤اخلميس، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املسائل املتعلقـة بتقـارير الـدول          ١٠البند 
  إسبانيا: األطراف

  ٥١اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

  املسائل التنظيمية  ٥البند 

  ٥٢اجللسة   ٢٠١١أبريل / نيسان١٥اجلمعة، 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

  ٩البند 
  ٥البند 

  النظر يف تقرير الدولة الطرف األويل لتونس
  املسائل التنظيمية

  ٥٣اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

  ١٤البند 
 ١٣البند 

  مسائل أخرى
  املقبلةاالجتماعات 

  .وستجتمع اللجنة يف قصر ويلسون، يف قاعة االجتماعات بالطابق األرضي  

        


