
(A)   GE.09-45261    151009    191009 

  املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةة جنلال
  الدورة األوىل

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٣جنيف، 

تقرير اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            
  ورهتا األوىلعن د

 
 CRPD/C/1/2  األمم املتحدة

 
حقوق األشخاص اتفاقية 

 ذوي اإلعاقة

Distr.: General 
8 October 2009 
Arabic 
Original: English 



CRPD/C/1/2 

2 GE.09-45261 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٨-١  .............................................املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  - أوالً  
  الدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               - ألف     
  ٣  ٢-١  .............................................وبروتوكوهلا االختياري         
  ٣  ٣  ...............................................افتتاح الدورة األوىل  -  باء     
  ٣  ٤  ........................................العهد الرمسي ألعضاء اللجنة  - جيم     
  ٣  ٦-٥  ..................................إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - دال     
  ٤  ٨-٧  .....................................................عضوية اللجنة  -  هاء     

  ٤  ٢٢-٩  ..........................................اإلجراءات املتخذة يف الدورة األوىل  - ثانياً  
  ٤  ١١-٩  .....................................................أساليب العمل  - ألف     
  ٥  ١٢  ...................................................الدورة التوجيهية  -  باء     
  ٥  ١٤-١٣  ...............................انتخاب رئيس اللجنة وأعضاء املكتب  - جيم     
  ٦  ١٥  ....................................................ؤمتر الصحايفامل  - دال     
  ٦  ١٨-١٦  .....................................................قرارات أخرى  -  هاء     
  ٦  ٢١-١٩  ....................................................الدورات املقبلة  -  واو     
  ٧  ٢٢  ......................................إمكانية الوصول إىل املعلومات  - زاي     

  ٧  ٢٥-٢٣  ................................................العالقات مع اهليئات األخرى  - ثالثاً  
  ٧  ٢٣  ............................التعاون مع اهليئات األخرى لألمم املتحدة  - ألف     
  ٧  ٢٥-٢٤  .................................. غري احلكوميةالتعاون مع املنظمات  -  باء     

  املرفقات  
  ٨  ...................الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول االختياري حىت تاريخ انعقاد الدورة  - األول  
  ١٣  .............................أعضاء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومدة واليتهم  - الثاين  
   األشخاص ذوي اإلعاقـة، املعقـودة       جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل للجنة املعنية حبقوق         - الثالث  

  ١٤  ....................................................................٢٠٠٩فرباير /يف شباط     
  ١٥  ...........القرارات اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء دورهتا األوىل  - الرابع  

  ١٧  ...................................................مشروع جدول أعمال الدورة الثانية للجنة  - اخلامس  
  اللجنـة املعنيـة حبقـوق      "األشـخاص ذوي اإلعاقـة      نص اإلعالن األول للجنة املعنية حبقوق         - السادس  

  ١٨  ................................................"التطلع إىل املستقبل: األشخاص ذوي اإلعاقة     



CRPD/C/1/2 

GE.09-45261 3 

   أخرىاملسائل التنظيمية ومسائل  - أوالً  

ــة      -ألف    ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــراف يف اتفاقي ــدول األط   ال
  وبروتوكوهلا االختياري

 الدورة األوىل للجنة املعنية حبقوق      ، وهو تاريخ اختتام   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧حىت    -١
األشخاص ذوي اإلعاقة، بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             

 دولـة طرفـاً يف الربوتوكـول        ٢٩ دولة طرفاً يف االتفاقيـة و      ٤٧ري  وبروتوكوهلا االختيا 
  يـاري يف   وقـد اعتمـدت اجلمعيـة العامـة االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االخت            . االختياري

، وفُتح باب التوقيـع عليهمـا       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٦١/٦١١قرارها  
 ٣وأصبحت االتفاقية نافـذة يف      . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠وتصديقهما واالنضمام إليهما يف     

كمـا أصـبح الربوتوكـول      .  من االتفاقية  ٤٥ من املادة    ١، وفقاً للفقرة    ٢٠٠٨مايو  /أيار
 من  ١٣، وفقاً للمادة    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣ نفس تاريخ نفاذ االتفاقية، أي       االختياري نافذاً يف  

  .الربوتوكول االختياري
  وترد يف املرفق األول هلـذا التقريـر قائمـة بالـدول األطـراف يف االتفاقيـة                   -٢

  .والربوتوكول االختياري

  افتتاح الدورة األوىل  - باء  
  ة السامية حلقـوق اإلنـسان، الـسيدة        افتتحت الدورةَ نائبةُ مفوضة األمم املتحد       -٣

 وا كانغ، اليت شددت على نقطة التركيز اهلامة ألعمال اللجنـة املعنيـة حبقـوق                -كيونغ  
األشخاص ذوي اإلعاقة، وأكّدت ألعضاء اللجنة التزامها والتزام املفوضـية بامتثـال روح             

م يف االضطالع بواليتهم    ووعدت األعضاء بتقدمي أفضل دعم ممكن هل      . االتفاقية امتثاالً كامالً  
  .اليت تعتربها أساسية لضمان محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة

  العهد الرمسي ألعضاء اللجنة  -جيم   
  / شـباط ٢٣أدىل أعضاء اللجنة االثنا عـشر، لـدى افتتـاح دورهتـا األوىل يف            -٤

  .ظام الداخلي املؤقت للجنة من الن١٢أحكام املادة تتضح فيه ، بعهد رمسي ٢٠٠٩فرباير 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -دال  
لتـضمينه مـسائل    ) CRPD/C/1/1(عّدلت اللجنة مشروع جدول األعمال املؤقت         -٥

  .أساسية تتعلق بعملها
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  وأّجلت اللجنة انتخاب أعضاء مكتبها إىل اليوم الثاين من أعمـال دورهتـا، كـي             -٦
ظام الداخلي املتعلقة بانتخاب أعضاء املكتب وتكـوين املكتـب          يتسىن هلا النظر يف مواد الن     

  ).١٨ إىل ١٣املواد (

  عضوية اللجنة  -هاء   
 ٣٤ من املـادة     ١أنشئت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً للفقرة            -٧

  من االتفاقية، حيث انتخب مؤمتر األطراف اجملموعة األوىل من أعـضاء اللجنـة، املكونـة               
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣ عضواً، يف ١٢ من
وترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تبّين فترة والية كـل عـضو                  -٨

  .وحضر الدورة مجيع األعضاء. منهم

  اإلجراءات املتخذة يف الدورة األوىل  -ثانياً   

  أساليب العمل  - ألف  
ـ         -٩   اإلنكليزيـة واإلسـبانية والعربيـة      : ةاستخدمت اللجنة لغـات العمـل التالي

  .والصينية والفرنسية
  :شرعت اللجنة يف مناقشة خمتلف املسائل املتعلقة بأساليب عملها، وتشمل ما يلي  -١٠

مسألة إعطاء األولوية لضمان إمكانية الوصول إىل املعلومات واملواد، مبا يف             )أ(  
ثلها أحد أعضاء اللجنة، كمـستخدمي      ذلك بالنسبة لألشخاص املصابني بأشكال إعاقة ال مي       

  لغة اإلشارة؛
  إنشاء أفرقة عاملة للعمل على صياغة مشروع النظام الداخلي؛  )ب(  
  إنشاء فريق عامل جيتمع قبل الدورات؛  )ج(  
  النظر يف إمكانية عقد دورة للجنة يف نيويورك؛  )د(  
ت الـدول   احلاجة إىل استطالع إمكانات التعاون مع الدول، يف حال طلب           )ه(  

  .املشورة من اللجنة
وأشارت اللجنة إىل عدم كفاية الوقت املخصص للنظر يف مجيع هذه املسائل اهلامـة     -١١

وقررت إعادة طرح هذه املسائل أثناء املبادالت بني أعضاء اللجنة يف الفترة بني . نظراً تفصيلياً
فة اللجنة، إذا مل تـتمكن      الدورتني، وعقد جلسة أوىل للدورة الثانية يف بلٍد مستعد الستضا         

. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من توفري التمويل الالزم لتنظيم هذه اجللسة            
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وسيتيح ذلك للجنة أن تفرغ من مناقشة هذه املسائل اهلامة حبلول موعد اجللسة الثانية للدورة 
  .٢٠٠٩أكتوبر /الثانية املقرر عقدها يف تشرين األول

  ورة التوجيهيةالد  - باء  
ُنظمت دورة تدريبية ألعضاء اللجنة بشأن خمتلف جوانب عمل اللجنـة وعمـل                -١٢

  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وسبل دعم املفوضية للجنة

  انتخاب رئيس اللجنة وأعضاء املكتب  -جيم   
ة ملـدة   انتخبت اللجنة بتوافق اآلراء األعضاء التالية أمساؤهم أعضاًء يف مكتب اللجن            -١٣

سـوء  نشأ  وبعد أن   . من النظام الداخلي املؤقت   ) ١(١٥ و ١٣سنتني، وفقاً ألحكام املادتني     
اليت ينّص عليها النظام الداخلي املؤقـت، والـيت         " األغلبية البسيطة "فهم بشأن معىن قاعدة     

نة يف  السيد الطراونه رئاسة اللج   االتفاق على أن يتوىل     انُتخب مبوجبها السيد الطراونه، اقُترح      
ة، مبا أهنما حـصال     نارفاييث رئاستها يف السنة الثاني     -  السيدة بيالييث  توىلتالسنة األوىل و  

ويف ظل توافق آخر لآلراء، اتفق على أن يكـون          . أصوات على التوايل   ٤ أصوات و  ٥على  
  :مكتب اللجنة على النحو التايل

  ٢٠٠٩لعام ) األردن(حممد الطراونه   :الرئيس
  ؛٢٠١٠لعام ) إسبانيا(ارفاييث ن - آنا بيالييث  

  ٢٠٠٩لعام ) إسبانيا( نارفاييث -يث آنا بيالي  :نائب الرئيس
  ؛٢٠١٠لعام ) األردن(مد الطراونه حم  

  ٢٠٠٩لعام ) كينيا(ماينا . داه وإي  :نائب الرئيس
  ؛٢٠١٠لعام ) تونس(لطفي بن لالهم   

  ٢٠٠٩لعام ) الصني(جيا يانغ   :ئيسنائب الر
  ؛٢٠١٠لعام ) ديشبنغال(شودري . منصور أ  

  ٢٠٠٩لعام ) هنغاريا(يورجي كونزي ج  :نائب الرئيس
  ؛٢٠١٠لعام ) سلوفينيا(و اورسيتش سفيت  

  ٢٠٠٩لعام ) إكوادور(توريس كوريا . خريمان س  :نائب الرئيس
  ؛٢٠١٠لعام ) شيلي(سيسترناس رييس . ماريا س  

  )القضايا العامة) (أستراليا(رونالد ماك كالوم   :املقرر
  )الربوتوكول االختياري) (قطر(السويدي . آمنة أ  :ررقامل
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وقد انتخبت اللجنة بتوافق اآلراء أعضاء مكتبها، مراعيةً على وجه اخلصوص التمثيل        -١٤
اجلغرايف ومتثيل اإلعاقات ونوع اجلنس، وقررت أن يتقلد أعضاء املكتب مناصبهم بالتناوب            

اء املكتب منصب نائب الرئيس بالتناوب ملدة       وبالتايل سيتقلد أعض  . لضمان أوسع متثيل ممكن   
  .عام واحد لكلٍ منهم

  املؤمتر الصحايف  -دال   
التقت اللجنة بالصحافيني يف إطار مؤمتر صحايف ُنظم يف اليوم األخري من الـدورة،                -١٥

إلحاطتهم بأعمال هذه اللجنة اجلديدة املنشأة مبوجب معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان،            
: اإلعالن األول للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       "اً صحافياً بعنوان    وأصدرت بيان 

  . )١("التطلع إىل املستقبل

  قرارات أخرى  -هاء   
  .ويف املرفق الرابعأدناه اختذت اللجنة عدة قرارات أخرى ترِد   -١٦
اهتا لضمان إمكانية الوصول، قررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة توفري الدعم لـدور              -١٧

  . وعرض معلومات مرئيةأجهزة مسعية ولغة إشارةيف شكل القادمة 
النظام الداخلي؛ واملبادئ   معنية بالتوايل ب  كما قررت اللجنة إنشاء ثالثة أفرقة عاملة          -١٨

  .التوجيهية لإلبالغ؛ وأساليب العمل األخرى غري املبادئ التوجيهية لإلبالغ

  الدورات املقبلة  - واو  
ل املؤمترات الذي اعتمدته اجلمعية العامة، أكّدت اللجنة موعـد انعقـاد            وفقاً جلدو   -١٩

  .  يف جنيـف   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩دورهتا الثانية، املقرر يف الفترة من       
  كما شجعت اللجنةُ األمانة على استطالع إمكانية عقد اجتماعـات غـري رمسيـة للجنـة         

  .أو أفرقتها العاملة
  .ة إىل األمانة أيضاً أن تستطلع إمكانية عقد بعض دوراهتا يف نيويوركوطلبت اللجن  -٢٠
املقرر  على جدول أعمال دورهتا الثانية وبّتت اللجنة يف قائمة مسائل مؤقتة إلدراجها  -٢١

  ).انظر املرفق اخلامس (٢٠٠٩أكتوبر /عقدها يف تشرين األول

                                                           
 .انظر املرفق السادس )١(
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  إمكانية الوصول إىل املعلومات  -زاي   
ة أن املعلومات املتعلقة هبا على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية            الحظت اللجن   -٢٢

. وال سيما لألشخاص املـصابني بإعاقـة بـصرية        ال يسهل الوصول إليها،     حلقوق اإلنسان   
إتاحتـها  يف ذلك   أن ُتتاح املعلومات بأشكال أيسر تناوالً، مبا        يف  وأعربت اللجنة عن أملها     

  .األشخاص ذوي اإلعاقة عليهابلغات متعددة وبأشكال تسهل اطالع 

  العالقات مع اهليئات األخرى  - ثالثاً  

  التعاون مع اهليئات األخرى لألمم املتحدة  -ألف   
مبمثلـي اهليئـات    ) اجللـسة الـسابعة    (٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥التقت اللجنة يف      -٢٣

   ٣٨ملـادة   والوكاالت األخرى لألمم املتحدة ملناقشة سبل التعاون، وفقاً ملا تـنّص عليـه ا             
  . من االتفاقية

  التعاون مع املنظمات غري احلكومية  - باء  
، مبمثلـي العديـد مـن       )اجللسة الثامنة  (٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦التقت اللجنة، يف      -٢٤

املنتدى األورويب لإلعاقة؛ والتحالف    املنظمة الدولية للمعوقني و   : املنظمات غري احلكومية، ومنها   
  ).انظر املرفق الرابع(ذوي اإلعاقة قوق اإلنسان لألشخاص للمعوقني؛ ومركز حالدويل 
ورحبت اللجنة مبسامهات اجملتمع املدين أثناء صياغة االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري           -٢٥

وأعربت اللجنة عن أملها بأن تواصل املنظمات غري احلكومة         . وترحيبه بدخوهلما حيز النفاذ   
لبلدان على التصديق علـى االتفاقيـة وبروتوكوهلـا         عملها مع اللجنة لتشجيع املزيد من ا      

  .االختياري واالنضمام إليهما
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  املرفقات
  املرفق األول    
  الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول االختياري حىت تاريخ انعقاد الدورة    

  التوقيع  الدولة الطرف
، )أ( ، االنضمام )ت( التأكيد الرمسي 

  التصديق
    ٢٠٠٨سبتمرب /يلول أ٢٤           حتاد الروسي  اال

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        إثيوبيا
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩         أذربيجان

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      رجنتني  األ
  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠    ردن  األ

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        أرمينيا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        إسبانيا
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠         أستراليا
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥    نيا    إستو

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       سرائيل إ
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        إكوادور
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       أملانيا
    ٢٠٠٨فرباير /اط شب٨                     مارات العربية املتحدة  اإل

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠                أنتيغوا وبربودا
    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧       أندورا

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠          إندونيسيا
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١١  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣         أوروغواي
    ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧          أوزبكستان

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       أوغندا
    ٢٠٠٨سبتمرب /ل أيلو٢٤         أوكرانيا
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        آيرلندا
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        آيسلندا
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        إيطاليا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠         باراغواي
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥        باكستان

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥      بحرين  ال
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  التوقيع  الدولة الطرف
، )أ( ، االنضمام )ت( التأكيد الرمسي 

  التصديق
  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      ربازيل  ال
    ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩      بادوس  بر
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      ربتغال  ال

   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨               بروين دار السالم
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       بلجيكا
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧        بلغاريا

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ٢٠٠٧مايو / أيار٩        بنغالديش
  ٢٠٠٧أغسطس / آب٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     بنما
    ٢٠٠٨فرباير / شباط٨   نن ب

    ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣             بوركينا فاسو
    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦        بوروندي

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       بولندا
    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣        بوليفيا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠    بريو
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       تايلند
  )أ(٢٠٠٨ ربسبتم/ أيلول٤        نستان ا    تركم
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      تركيا

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧                 ترينيداد وتوباغو
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣     توغو
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     تونس
   ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥      تونغا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        جامايكا
    ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٧         بل األسود  اجل
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     زائر  اجل

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦          جزر القمر
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣    مان ي      جزر سل

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠              ماعة األوروبية  اجل
    ٢٠٠٨مايو / أيار١                       ماهريية العربية الليبية  اجل

    ٢٠٠٧مايو / أيار٩                      مجهورية أفريقيا الوسطى
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠                مهورية التشيكية  اجل

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠            انيا املتحدة رت        مجهورية ت
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  التوقيع  الدولة الطرف
، )أ( ، االنضمام )ت( التأكيد الرمسي 

  التصديق
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      نيكية ي            مهورية الدوم  اجل
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠                       مهورية العربية السورية  اجل

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠             مجهورية كوريا
    ٢٠٠٨ير ينا/ كانون الثاين١٥                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠              سالفية السابقة و                    مجهورية مقدونيا اليوغ
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      لدوفا و        مجهورية م

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠             جنوب أفريقيا
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      دامنرك  ال

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     نيكا ي   دوم
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠            الرأس األخضر

  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥         رواندا
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦        رومانيا
    ٢٠٠٨مايو / أيار٩       زامبيا

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠           سان مارينو
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠         سري النكا

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        سلفادور  ال
    ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٦         سلوفاكيا
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠         سلوفينيا

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥      سنغال  ال
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥         سوازيلند

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      سودان  ال
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        سورينام

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     سويد  ال
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        سرياليون

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ل ي   سيش
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     شيلي
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧      صربيا

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠   صني  ال
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٦  ٢٠٠٨مارس / آذار١٧     عمان
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      غابون
    ٢٠٠٧س مار/ آذار٣٠     غانا
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  التوقيع  الدولة الطرف
، )أ( ، االنضمام )ت( التأكيد الرمسي 

  التصديق
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠         غواتيماال

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١      غيانا
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨  ٢٠٠٧مايو / أيار١٦      غينيا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣  ٢٠٠٧مايو / أيار١٧        فانواتو
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      فرنسا

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥     فلبني  ال
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       فنلندا
    ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢    نام   ت ي  في

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠    قربص
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٣  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩    قطر
    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١      خستان ا   كاز
    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١       كامريون  ال

  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        كرواتيا
    ٢٠٠٧أكتوبر /ول تشرين األ١        كمبوديا
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     كندا
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦     كوبا

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧           كوت ديفوار
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠          كوستاريكا
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠         كولومبيا

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      كونغو  ال
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      كينيا
    ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨      التفيا
    ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٤      لبنان

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       توانيا ي ل
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       لكسمربغ

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       ليبرييا
  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢         ليسوتو
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      مالطة
  ٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٧  ٢٠٠٧مايو / أيار١٥    مايل

    ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨        ماليزيا
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥       مدغشقر
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  التوقيع  الدولة الطرف
، )أ( ، االنضمام )ت( التأكيد الرمسي 

  التصديق
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤    مصر
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠    غرب  امل
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     كسيك  امل

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧     مالوي
    ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢      ملديف

  )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤                        ملكة العربية السعودية  امل
                    ربيطانيـا العظمـى                     اململكة املتحدة ل  

                يرلندا الشمالية آ و
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥         موريشيوس
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠         موزامبيق
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥        ناميبيا

    ٢٠٠٧مارس /ار آذ٣٠      نرويج  ال
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     نمسا  ال

    ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣      نيبال
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠     نيجر  ال

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       نيجرييا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠          نيكاراغوا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ا        نيوزيلند

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠   ند  اهل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        هندوراس
  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠        هنغاريا
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠       هولندا
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨        اليابان

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠    يمن  ال
    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠      يونان  ال
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  املرفق الثاين    
  أعضاء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومدة واليتهم    

  الدولة الطرف  اسم العضو
  مدة الوالية
  ديسمرب/ كانون األول٣١تنتهي يف 

  ٢٠١٢  قطر  السيدة آمنة علي السويدي
  ٢٠١٢  األردن  السيد حممد الطراونه
  ٢٠١٠  ستون  السيد لطفي بن لالهم

  ٢٠١٢  بنغالديش  السيد منصور أمحد شودري
  ٢٠١٢  شيلي  رييس - السيدة ماريا سوليداد سيسترناس

  ٢٠١٠  هنغاريا  السيد جيورجي كونزي
  ٢٠١٠  كينيا  السيدة إيداه وانغيشي ماينا
  ٢٠١٠  أستراليا  السيد رونالد ماك كالوم

  ٢٠١٢  إسبانيا  بيالييث نارفاييث السيدة آنا 
  ٢٠١٠  إكوادور  مان سافييه توريس كورياالسيد خري

  ٢٠١٠  سلوفينيا  السيد سفيتو اورسيتش
  ٢٠١٢  الصني  السيدة جيا يانغ
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   الثالثاملرفق
جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل للجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،                 

  ٢٠٠٩فرباير /املعقودة يف شباط

  .ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانافتتاح الدورة من قبل نائبة مفوض  -١
  .العهد الرمسي من أعضاء اللجنة  -٢
  .انتخاب أعضاء مكتب اللجنة  -٣
  .إقرار جدول األعمال  -٤
  .الدورة التوجيهية  -٥
  .مشروع النظام الداخلي املؤقت  -٦
  .التعاون مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة  -٧
  .ماعات املقبلةاالجت  -٨
  .مسائل أخرى  -٩
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  املرفق الرابع    
   اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء دورهتا األوىلالقرارات    

 من مشروع النظام الداخلي املقترح، ١٨ و١٣ و٢ و١قررت اللجنة أن تعتمد املواد   -١
  تعقـد  "، غُّيـرت عبـارة      ١صوص املادة   وخب. رهناً بالتعديالت اليت يقترحها أعضاء اللجنة     

مـن   ...تعقـد اللجنـة     " إىل   " يلزم ألداء وظائفهـا     قد االجتماعات ما ن  م ... اللجنة
بعـد  " وبروتوكوهلا االختيـاري "، وأضيفت عبارة "االجتماعات ما يلزم ألداء وظائفها   

، ٢املادة   من   ١بالنسبة للفقرة   و". وفقاً التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     "عبارة  
تعقد اللجنـة   "بعبارة  " تعقد اللجنة عادة دورتني كل سنة     "اقترحت اللجنة استبدال عبارة     

وعلى .  دون تغيري١٥ و١٤ و١٣املواد واعتمدت ". دورتني عاديتني على األقل كل سنة
املنوطة به مبوجـب    "إىل عبارة   " وبروتوكوهلا االختياري "، أضيفت عبارة    ١غرار املادة   

يعّين عـضواً مـن   فإنه  "، غُّيرت العبارة    ١٧ من املادة    ١ويف الفقرة   . ١٦ يف املادة    "فاقيةاالت
  ".فإنه يعّين نائب رئيس ليقوم مقامه"إىل " أعضاء املكتب ليقوم مقامه

اإلنكليزية والفرنسية واإلسـبانية    : وقررت اللجنة أن تكون لغات عملها هي التالية         -٢
  .والعربية والصينية

ة أن تطلب إىل األمانة اختاذ تدابري لضمان إتاحـة وصـول مجيـع              وقررت اللجن   -٣
األشخاص ذوي اإلعاقة وصوالً كامالً إىل اجتماعات آليات حقوق اإلنـسان، وال سـيما              

 من اتفاقية حقوق األشـخاص      ٩ووّجهت اللجنة االهتمام إىل املادة      . الدورات املقبلة للجنة  
مراعاة إمكانية الوصول جبميع جوانبه، مبا يف ذلك        ذوي اإلعاقة، طالبةً إىل األمانة أن تضمن        

تدريب املوظفني وغريهم من أصحاب املصلحة، وتوفري لوحـات إرشـادية بلغـة برايـل               
واستمارات تسهل قراءهتا وفهمها، وإتاحة مترمجني شفويني بلغة اإلشارة وتـوفري أشـكال             

ولوجيـات وُنظـم    أخرى مالئمة من الدعم واملساعدة، واملعلومـات ذات الـصلة، وتكن          
  . املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وشبكتها اخلارجيةفيها االتصاالت، مبا 

بعقـد اجتمـاع    اللجنة  قيام  وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة استطالع إمكانية           -٤
  .٢٠١٠لفريقها العامل قبل الدورات، وذلك ابتداًء من عام 

األمانة استطالع إمكانية إنشاء صندوق تربعات لدعم       وقررت اللجنة أن تطلب إىل        -٥
  .األعمال املتعلقة باللجنة اليت يضطلع هبا األعضاء بني الدورات

وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة أن تنظر يف أسرع وقت ممكن عملياً، مراعيـةً                 -٦
ملوارد الالزمـة    من االتفاقية، يف إتاحة ا     ٣٤ من املادة    ١٢على النحو الواجب أحكام الفقرة      

  .ألعضاء اللجنة لتمكينهم من دفع أتعاب ملساعديهم لقاء ما يضطلعون به من أعمال للجنة
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  وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة أن تنظر يف إمكانية عقد بعض دورات اللجنـة                 -٧
  .يف نيويورك

يـنظم  وقررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامالً إلعداد مشروع النظام الداخلي الذي              -٨
وسيتوىل السيد رونالد ماك كالوم تنسيق أعمال هذا الفريـق العامـل          . مجيع جوانب عملها  

  .الذي ستكون عضويته مفتوحة
. وقررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامالً إلعداد مشروع املبادئ التوجيهية لإلبـالغ             -٩

الـذي سـتكون    نارفاييث تنسيق أعمال هذا الفريق العامل        - وستتوىل السيدة آنا بيالييث   
  .عضويته مفتوحة

. وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل إلعداد مقترحات بشأن تنظيم أساليب عملـها              -١٠
وستوىل السيدة ماريا سوليداد سيسترناس تنسيق أعمال هذا الفريق العامل الـذي سـتكون         

  .عضويته مفتوحة
رر عقدها يف تـشرين     وقررت اللجنة تنظيم يوم مناقشة عامة أثناء دورهتا الثانية املق           -١١

 من االتفاقية املتعلقة ١٢مجيع أصحاب املصلحة، بشأن املادة مبشاركة ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
  .باالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة أمام القانون على قدم املساواة مع اآلخرين

  .وبّتت اللجنة يف املسائل املقرر إدراجها يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية  -١٢
وقررت اللجنة أن تصدر بياناً صحافياً يف اليوم األخري من دورهتـا األوىل بعنـوان                 -١٣

  ".التطلع إىل املستقبل: اإلعالن األول للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"
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  املرفق اخلامس    
  مشروع جدول أعمال الدورة الثانية للجنة    

  .افتتاح الدورة  -١
  . وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -٢
  .يف الفترة بني الدورتني األوىل والثانية للجنةاملنفذة تقرير الرئيس عن األنشطة   -٣
  :السبل والوسائل الكفيلة باإلسراع يف عمل اللجنة  -٤

  مشروع النظام الداخلي؛  )أ(  
  .مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ وأساليب العمل األخرى  )ب(  

  .١٢شأن املادة يوم املناقشة العامة ب  -٥
  .الثالثةاملؤقت للدورة عمال األجدول   -٦
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية  -٧
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  املرفق السادس    

اللجنة املعنية حبقـوق    " نص اإلعالن األول للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            
  "التطلع إىل املستقبل: األشخاص ذوي اإلعاقة

) املشار إليها فيما يلـي باللجنـة      (قوق األشخاص ذوي اإلعاقة     إن اللجنة املعنية حب     
  : يف جنيف٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧اجملتمعة يف 

   ٢٣دورهتـا األوىل يف الفتـرة مـن         قامت بإنشاء اللجنة رمسياً، وعقدت        -١  
 مـن   ٣٤ من املادة    ٢ و ١، آخذة يف االعتبار أحكام الفقرتني       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧إىل  

  ،)االتفاقية( األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية حقوق
 ١٠أعضاء مكتب اللجنة، ممتثلةً أحكام الفقرة الفرعيـة         وبادرت بانتخاب     -٢  
   من االتفاقية،٣٤من املادة 
وإذ تنطلق من روح الرغبة يف تعزيز ومحاية وضمان متتع األشـخاص ذوي              -٣  

ريـات األساسـية؛ وإذ     اإلعاقة بشكل كامل وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحل         
 من  ١هتدف إىل تعزيز احترام الكرامة اإلنسانية هلؤالء األشخاص، على النحو احملدد يف املادة              

 ٦٥٠ منها؛ وإذ تويل اعتباراً خاصاً حلالة أكثر من ٣االتفاقية ووفقاً للمبادئ الواردة يف املادة       
  ،مليون شخص من ذوي اإلعاقة يف شىت أحناء العامل

عترف بأمهية إشراك اجملتمع املدين، وخباصة منظمات األشخاص ذوي         وإذ ت   -٤  
 مـن   ٤ من املادة    ٣اإلعاقة، يف مجيع املسائل اليت تؤثر على هؤالء األشخاص، وفقاً للفقرة            

  االتفاقية واملواد األخرى ذات الصلة،
الوعي حبالة األشـخاص ذوي اإلعاقـة،       زيادة  وإذ تشدد على احلاجة إىل        -٥  
   من االتفاقية،٨راز حقوقهم وأدوارهم يف اجملتمع، وفقاً للمادة وتعزيز إب
  :فإن اللجنة تعلن  
أهنا ترحب بالتقدم الذي أحرزته الدول األطراف بعد التوقيع على االتفاقية             -١  
أن إىل  وتدعو الدول اليت مل تصّدق بعد على االتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري            . وتصديقها

  أو إعالنات؛/ع وقت ممكن ودون تسجيل حتفظات وتبادر إىل ذلك يف أسر
أهنا ستويل اهتماماً متساوياً وأولوية متكافئة جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة،   -٢  

مراعيةً األوضاع اخلاصة للفئات الضعيفة منهم، كالنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص           
مـسلحة، واألشـخاص املـصابني      املقيمني يف املناطق الريفية أو املناطق اليت تشهد نزاعات          

بإعاقات متعددة، مبن فيهم األشخاص الذين يتطلبون دعماً أكـرب والـسكان األصـليون              
  واملهاجرون وملتمسو اللجوء وغريهم؛
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أهنا تقّر بأمهية االنتقال الفوري من النموذج الطيب يف التعامـل مـع ذوي                -٣  
وأهنـا  . سان، وفقاً ألحكام االتفاقية   اإلعاقة إىل النموذج االجتماعي القائم على حقوق اإلن       

  ستسعى إىل توفري الدعم الالزم للدول األطراف يف حتقيق هذا االنتقال اهلام؛
أهنا تعترف بأمهية مسامهات الدول األطـراف، واملنظمـات اإلقليميـة،             -٤  

واهليئات املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة ضمن منظومة األمم املتحـدة وخارجهـا،             
فكل جهة من هذه اجلهات الفاعلـة       . ت اجملتمع املدين املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة      وهيئا

. وبواسطة اإلجراءات وقنوات التعاون اخلاصة هبـا       ،منظورها اخلاص تضطلع بدور هام من     
وتدعو اللجنة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، يف اآلن ذاته، إىل بذل جهود كبرية من أجـل        

   الصعيد الوطين؛تنفيذ االتفاقية على
أهنا تعترب النظر يف حالة مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة وفحصها أمراً فـائق               -٥  

األمهية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باستئصال الفقر؛ وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل            
، ؛ وامتثال خطط العمل الدولية األخرى، وال سيما تطبيق مؤشرات التنميـة البـشرية     نغبيج

  واملقاييس املتعلقة باإلعاقة ومتكني املرأة؛ومؤشر الفقر البشري، 
أهنا تويل أمهية جوهرية للتنمية االجتماعية الشاملة لضمان متتع األشـخاص          -٦  

ومن هذا املنطلق فـإن الـدول       . ذوي اإلعاقة حبقوقهم على أمت وجه وحتسني نوعية حياهتم        
وعدم إفساح اجملال لالضطرابات االقتـصادية      مدعوة إىل مضاعفة جهودها يف هذا املضمار        

أن األشـخاص   يف  وما من شك    .  للتأثري على حتقيق هذا اهلدف     - املؤقتة بطبيعتها    -واملالية  
ذوي اإلعاقة يتعرضون ملخاطر خاصة يف سياق األزمة االقتصادية العالية ومن املهم أن تـويل      

وهذا التزام تتحملـه مجيـع      .  الراهن الدول اهتماماً خاصاً حلالة هؤالء األشخاص يف الوضع       
الدول، ولكن التعاون الدويل له دور هام أيضاً يف هذا اجملال، وال سيما بالنـسبة للبلـدان                 

   من االتفاقية أمهية خاصة يف السياق احلايل؛٣٢وتكتسي أحكام املادة . النامية
أهنا تطلب تنفيذ االتفاقية ورصدها وتعمل على حتقيق ذلـك، وتعـرض              -٧  

دماهتا يف جمال الدعم التقين على مجيع الدول األطراف وهيئات األمم املتحدة، كما تشجع              خ
  التعاون الدويل يف خمتلف املواضيع املتعلقة باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري؛

  تكفـل  وتطلب اللجنة إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان أن        
طاق ممكن باللغات الرمسية لألمم املتحدة وبأشكال يـسهل         تعميم هذا اإلعالن على أوسع ن     

  .اإلطالع عليها

        
  


