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  أخرىاملسائل التنظيمية ومسائل  - أوالً 

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

، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة للجنة املعنية حبقـوق          ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦يف    -١
    اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        بلغ عدد الدول األطراف يف    األشخاص ذوي اإلعاقة،    

واعتمـدت اجلمعيـة    .  دولة ٥١بروتوكوهلا االختياري   عددها يف   رفاً، و  دولة ط  ٨٠اإلعاقة  
 كـانون   ١٣ املـؤرخ    ٦١/٦١١العامة االتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري يف قرارهـا          

 ٣٠عليهمـا واالنـضمام إليهمـا يف        والتصديق  ، وفُتح باب التوقيع     ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 من  ١ وفقاً للفقرة    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف      . ٢٠٠٧مارس  /آذار

 عمـالً  ٢٠٠٨مـايو  / أيار ٣ودخل الربوتوكول االختياري أيضاً حيز النفاذ يف        . ٤٥مادهتا  
  .١٣ من مادته ١بالفقرة 

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

  لثالثة للجنةافتتاح الدورة ا   -باء   
افتتح الدورة إبراهيم سالمة، رئيس شعبة معاهدات حقوق اإلنسان، الذي أشار إىل              -٣

أن اللجنة تشكل جزءاً حامساً من اجلهود اليت تبذهلا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للقضاء              
يت انضمت  على الظلم وعدم املساواة والتمييز، وإىل أنه سعيد برؤية العدد الكبري من الدول ال             

 دولة قد صدقت على االتفاقية يف أقل من سنتني، مما أسفر            ٨٠وبالفعل، كانت   . إىل االتفاقية 
عن زيادة ستة أعضاء يف اللجنة، ويدل ذلك على االعتراف املتزايد بـأن األشـخاص ذوي                

ا وذكر السيد سالمة عدداً من التطورات، مبا فيه       . اإلعاقة عانوا من التهميش ملدة طويلة جداً      
 تفاعليـة بـشأن حقـوق       حقوق اإلنسان لتنظيم حلقات نقاش    املبادرة اليت اختذها جملس     

األشخاص ذوي اإلعاقة كطريقة لإلسهام يف تنفيذ االتفاقية، واعتماد فريق الدعم املشترك بني 
الوكاالت املعين باالتفاقية وبروتوكوهلا الستراتيجية وخطة عمل تسمح بإدراج منظور اإلعاقة 

وعالوة على  . ل الذي تضطلع به وكاالت األمم املتحدة يف املقر ويف البعثات امليدانية           يف العم 
ذلك، أشاد السيد سالمة بالتقدم الذي أحرزه أعضاء اللجنة حىت اآلن، وشكر السيد حممـد             

واختتم باإلشارة إىل بعض التغريات اهليكلية      . الطراونة على توليه الرئاسة خالل السنة املاضية      
 إىل حتسني شعبة معاهدات حقوق اإلنسان، وذكّر املشاركني بـأن كـارين لـوك               الرامية

  .وخوسي دوريا سيشغالن مؤقتاً وظيفيت رئيس القسم وأمني اللجنة، على التوايل
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وأعرب حممد الطراونة، رئيس اللجنة املنتهية واليته، عن شكره لزمالئه وللمجتمـع            -٤
ومن جهته، أعرب   .  أجنزته اللجنة خالل سنتها األوىل     املدين واألمانة على العمل املمتاز الذي     

للجنة والدول األطراف واملنظمـات غـري       ا يد، رونالد ماك كالوم، عن امتنان     الرئيس اجلد 
احلكومية للسيد الطراونة، مشرياً إىل أنه سُيذكر دائماً بوصفه الرئيس املؤسس للجنة املعنيـة              

 الفضل يف وضع املبادئ التوجيهية اليت تتبعها        وقال إن لعمله  . حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 املتمثلـة يف  القّيمـة الدول األطراف يف إعداد التقارير، مما سيسمح للجنة مبباشرة مهمتـها            

  .استعراض التقارير الواردة من الدول األعضاء

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -م جي  
وهو يتـضّمن   ،  )CRPD/C/3/1(استعرضت اللجنة وأقرت جدول األعمال املؤقت         -٥

واعتمدت اللجنة التقرير الذي أعدته عن دورهتـا الثانيـة          . املسائل الرئيسية املتصلة بعملها   
)CRPD/C/2/2.(  

  األنشطة املضطلع هبا بني الدورتني  -دال   
استعرضت اللجنة واعتمدت التقرير الذي أعده الرئيس املنتهيـة واليتـه، حممـد               -٦

  . األنشطة املضطلع هبا منذ الدورة الثانيةيغطّي بني الدورتني، وهو الطراونة، عن أنشطة ما

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

 اجملموعة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين  ٣من االتفاقية، حيث انتخب مؤمتر الدول األطراف يف         
وكان من املتوقع إجراء انتخابات منتصف      .  عضواً ١٢أعضاء اللجنة، املكونة من     األوىل من   

وعالوة على ذلك، فبما أن عدد الدول األطـراف يف          . ٢٠١٠سبتمرب  /املدة الثانية يف أيلول   
 من االتفاقية إجراء انتخابات     ٣٤ من املادة    ٢ عضواً، فقد تقرر وفقاً للفقرة       ٨٠االتفاقية بلغ   

  . عضوا١٨ً إىل أعضاء اللجنة ليصل عددهم بذلك إىل أقصاه، وهو  خرباء٦لزيادة 
وقد حضر  . وترد يف املرفق الثاين من هذا التقرير قائمة أعضاء اللجنة ومدة واليتهم             -٨

  .الدورة كل األعضاء

  كلمة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان  -واو   
 الدورة الثالثة وأعربـت     حضرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، نافانيتيم بيالي،        -٩

عن رغبتها يف مواصلة احلوار مع اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منـذ بدايـة                
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وعالوة على ذلك، أكدت للمشاركني أن مكتبها ينتهج فعالً استراتيجية وخطة عمل . عملها
  .عاقةملتزمتني مبكافحة مجيع أنواع التمييز، مبا فيها التمييز ضد األشخاص ذوي اإل

  اإلجراء املتخذ خالل الدورة الثالثة  -ثانياً   

  النظام الداخلي   -ألف   
  .اإلنكليزية واإلسبانية والعربية والفرنسية: كانت لغات عمل اللجنة هي التالية  -١٠
وأهنت اللجنة مناقشتها ملختلف املسائل املتصلة بالنظام الداخلي، وأقـرت الـنص              -١١

  ).CRPD/C/2/CRP.1(اخلتامي بصيغته املعدلة 

  أساليب العمل   -باء   
أهنت اللجنة مناقشتها ملختلف املسائل املتصلة بأساليب عملها واعتمدت النص رهناً             -١٢

  :وتناولت املناقشة أيضاً، يف مجلة أمور، املسائل التالية. بإجراء تعديالت طفيفة
البالغـات  القواعد املوحدة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن قبول           )أ(  

  الفردية وتسجيلها، واخلصائص املميزة لالتفاقية؛
  إمكانية إنشاء فريق عامل ملا قبل الدورة؛  )ب(  
  إمكانية عقد دورة للجنة يف نيويورك؛   )ج(  
 مـن   ١٢ و ٩إنشاء أفرقة عاملة ملتابعة يوم املناقشة العامة بشأن املـادتني             )د(  

  ؛االتفاقية، وبشأن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة
                قرار اللجنة اخلاص بإرجـاء تقـدمي تقريرهـا إىل اجلمعيـة العامـة إىل                 )ه(  

  .٢٠١١عام 

  االجتماع مع الدول األطراف  -م جي  
فرباير يف قصر األمم اجتماع مع الدول األطراف أحاطت / شباط ٦ ُعقد يوم اجلمعة      -١٣

 من االتفاقيـة،    ٣٥ أنه، وفقاً للمادة     بالعمل املنجز، وأشارت إىل   علماً  اللجنة خالله الدول    
ُيطلب من الدول األطراف أن تقدم تقاريرها األولية إىل اللجنة يف غضون سنتني من دخـول   

 بالنسبة إىل الـدول     ٢٠١٠مايو  / أيار ٣االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها، ويعين ذلك حبلول         
ة تفهمت أن املبـادئ التوجيهيـة        أن اللجن  ومع. العشرين األوىل اليت صدقت على االتفاقية     

، فقد  ٢٠٠٩نوفمرب  /إلعداد التقارير مل توضع يف متناول الدول األطراف إال يف تشرين الثاين           
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وحضرت االجتماع الدول   . أعربت عن أملها يف أن تبدأ بتلقي التقارير يف أقرب وقت ممكن           
 وبلجيكا والبوسنة واهلرسك    األردن وإسبانيا وأستراليا وإكوادور وأملانيا وأوروغواي     : التالية

وتركيا وزامبيا والسويد وصربيا والصني وعمان وكينيا واملكسيك واململكة العربية السعودية           
  . وهنغارياونيوزيلندا

  تكوين املكتب اجلديد  -دال   
اختـارت   من االتفاقية وعقب عملية إعادة االنتخاب،        ٣٤ من املادة    ٧وفقاً للفقرة     -١٤

رونالد مـاك كـالوم     : رئيس اللجنة : ة أمساؤهم املكتب التالي راء، أعضاء   اللجنة، بتوافق اآل  
          ،)إسـبانيا ( نارفاييـث    -، آنا بيالييث    )األردن(حممد الطراونة   : ؛ نواب الرئيس  )أستراليا(

وُملئت كل الوظـائف يف بدايـة       ). كينيا(إيداه وانغيشي ماينا    : ؛ املقرر )الصني(وجيا يانغ   
  :ومن مث سيكون أعضاء املكتب اجلديد كما يلي. ٢٠١٠فرباير / شباط٢٢ الدورة الثالثة يف

  )أستراليا(رونالد ماك كالوم     :الرئيس  
  )األردن(حممد الطراونة   :نائب الرئيس  
  )إسبانيا( نارفاييث -آنا بيالييث   :نائب الرئيس  
  )الصني(جيا يانغ   :نائب الرئيس  
  )كينيا(إيداه وانغيشي ماينا     :املقرر  

   أخرىقرارات  -هاء   
           األخرى، اليت ترد قائمـة هبـا فيمـا يلـي ويف            القراراتاختذت اللجنة عدداً من       -١٥

  .املرفق الرابع
وقررت اللجنة اعتماد مشروع النظام الداخلي وأساليب العمل، وكالمهـا رهـن              -١٦

  .بإجراء تعديالت، ووضعهما يف متناول اجلمهور

  الدورات املقبلة  -واو   
أكدت اللجنة، وفقاً للجدول الزمين للمؤمترات الذي اعتمدته اجلمعية العامة، تاريخ             -١٧

  . يف جنيف٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨ إىل ٤انعقاد دورهتا الرابعة يف الفترة من 
يـستلزم  طلبها املتعلق بإمكانية عقد دوراهتا يف نيويورك        بأن  وأخربت األمانة اللجنة      -١٨

  .العامة ألنه ينطوي على موارد مالية إضافيةموافقة اجلمعية 
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وقررت اللجنة، بالنسبة إىل دورهتا الرابعة، وضع قائمة مؤقتة من املـسائل علـى                -١٩
  ).انظر املرفق اخلامس(جدول أعماهلا 

  البالغات الفردية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري  -زاي   
صيغة خلي وأساليب العمل عن قلقها من أن        أعربت اللجنة خالل مناقشة النظام الدا       -٢٠

بعض القواعد املتعلقة بقبول البالغات الفردية وتسجيلها اليت اعتمدهتا وحدة االلتماسـات             
واقترحت اللجنة  . التابعة للمفوضية ال تأخذ يف احلسبان املسائل املعقدة اليت تتناوهلا االتفاقية          

  .نة من الوصول إىل امللفات قبل التسجيلإجياد حل مقبول مع املفوضية ميكّن أعضاء اللج

  األنشطة املضطلع هبا منذ الدورة الثانية للجنة  -ثالثاً   

  اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة   -ألف   
          بني الدورة الثانية للجنة، املعقـودة يف الفتـرة          الفاصلةنظمت اللجنة خالل الفترة       -٢١
  ٢٢، والدورة الثالثة، املعقودة يف الفترة مـن         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩من  
ليوم الدويل لألشـخاص ذوي     با احتفاالً، جمموعة من األنشطة     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦إىل  

اإلعاقة، مبا يف ذلك بعث رسائل إىل رؤساء الدول واحلكومات، ووكاالت األمم املتحـدة،              
 وكذلك نشرة صحفية وشريط فيديو      واملنظمات غري احلكومية، واألمني العام بان كي مون،       
 مليون شخصاً يف مجيـع أحنـاء   ٦٠٠موجه إىل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يبلغ عددهم         

وحثت الرسائل الدول واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة على العمل           . العامل
 رئيس اللجنـة،    وهبذه املبادرة، أعطى  .  تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      يف سبيل 

ليوم الـدويل   بـا  احتفـاالً ة، املثل ملبادرات مماثلة تتخذها اللجنة يف املستقبل         نحممد الطراو 
  .ذوي اإلعاقة لألشخاص

  املشاركة يف املؤمترات واحللقات الدراسية   -باء   
خالل الفترة قيد النظر، حضر رئيس اللجنة وأعضاء آخرون يف اللجنة عـدداً مـن           -٢٢

اسية واملؤمترات الرامية إىل نشر املعلومات بشأن االتفاقية والعمل الذي تضطلع           احللقات الدر 
  .به اللجنة

وترد يف املرفق السادس من هذا التقرير قائمـة املـؤمترات واحللقـات الدراسـية                 -٢٣
  .واملراسالت املضطلع هبا خالل الفترة املذكورة أعاله
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  املرفقات

   األولاملرفق

االتفاقية والربوتوكول االختياري وقـت انعقـاد       الدول األطراف يف      
  الدورة الثالثة

 ، التصديق)أ(، االنضمام)ج(التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ االحتاد الروسي   

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إثيوبيا

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األرجنتني

 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا

 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أستراليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ إستونيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ئيلإسرا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أنتيغوا وبربودا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إندونيسيا

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١١ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣ أوروغواي

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ أوزبكستان

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أوغندا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

 )أ(٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يرلنداآ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اآيسلند

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ باراغواي
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 ، التصديق)أ(، االنضمام)ج(التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ باكستان   

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥ البحرين

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربازيل

  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩ بربادوس

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الالربتغ

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ بروين دار السالم

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ بلغاريا

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٩  بنغالديش

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بنما

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ بنن

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ بوركينا فاسو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ بوروندي

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بولندا

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

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ريوب

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تايلند

 )أ(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤  تركمانستان

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تركيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ ترينيداد وتوباغو

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس /ر آذا٣٠ تونس

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥ تونغا

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جامايكا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ اجلبل األسود

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ جزر القمر

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ جزر سليمان

 )أ(٢٠٠٩مايو /يار أ٨  جزر كوك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلماعة األوروبية

  ٢٠٠٨مايو / أيار١ اجلماهريية العربية الليبية
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 ، التصديق)أ(، االنضمام)ج(التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

  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 مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية كوريا

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

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مولدوفا

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الدامنرك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ينيكادوم

  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 ٢٠٠٧س مار/ آذار٣٠ السلفادور

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سلوفينيا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السودان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سورينام

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يدالسو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سرياليون

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا

 ٢٠٠٨سطس أغ/ آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الصني
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 ، التصديق)أ(، االنضمام)ج(التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦ ٢٠٠٨مارس / آذار١٧ ُعمان   

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غابون

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غانا

 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

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  نامفييت

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ ٢٠٠٧يه يول/ متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كندا

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ كوبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ريكاكوستا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كولومبيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كينيا

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ التفيا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل
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 ، التصديق)أ(، االنضمام)ج(التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا   

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧بريل أ/ نيسان٤  مصر

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املغرب

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املكسيك

 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ مالوي

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ ملديف

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
 وآيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ موزامبيق

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ موناكو

 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ ناميبيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النرويج

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النيجر

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيجرييا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيكاراغوا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ وزيلنداني

 )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 ت املتحدة األمريكيةالواليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ اليابان

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليمن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليونان
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  املرفق الثاين

  أعضاء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومدة واليتهم  
 ديسمرب/ كانون األول٣١الية يف تنتهي مدة الو الدولة الطرف اسم العضو

 ٢٠١٢ قطر علي السويديالسيدة 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 ماينادة إيداه وانغيشي السي

 ٢٠١٠ أستراليا ماك كالومالسيد 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

  ل املؤقت للدورة الثالثة للجنةجدول األعما  
  .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١
  .اعتماد تقرير الدورة الثانية للجنة -٢
   .يف الفترة الفاصلة بني الدورتنيتقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا  -٣
  :عمل اللجنةسبل ووسائل التعجيل ب -٤

  مشروع النظام الداخلي؛ )أ( 
  .ب العملمشروع أسالي )ب( 

  .متابعة املقررات السابقة للجنة -٥
 من االتفاقية، والتحضري ليـوم املناقـشة        ١٢ملادة  بشأن ا يوم املناقشة العامة    لمتابعة   -٦

   .٢٠١٠العامة للدورة املزمع عقدها يف خريف عام 
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة -٧
  .مسائل أخرى -٨
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  املرفق الرابع

   اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا الثالثةاملقررات اليت  
قررت اللجنة اعتماد مشروع النظام الداخلي، رهناً بإجراء عدد مـن التعـديالت،           -١

  .مهوروإتاحته للج
وإتاحتـها  وقررت اللجنة اعتماد أساليب العمل، رهناً بإجراء عدد من التعديالت،            -٢

   .لجمهورل
  .٢٠١١ة العامة يف عام وقررت اللجنة تقدمي تقريرها إىل اجلمعي -٣
 من االتفاقية   ٩لمادة  ليوم مناقشتها العامة لدورة اخلريف      يكرس  وقررت اللجنة أن     -٤

  ).إمكانية الوصول(واملواد املتصلة هبا 
كون م ١٢لمادة ل املكرسيوم املناقشة العامة وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل ملتابعة      -٥

  .ورجي كونزي، وماريا سوليداد سيسترناس رييس، وجي)رئيسة(من إيداه وانغيشي ماينا 
إمكانية  (٩لمادة ل املكرسوقررت اللجنة إنشاء فريق عامل معين بيوم املناقشة العامة          -٦

، ولطفي بن لالهم، ومنـصور أمحـد        )رئيس(كون من حممد الطراونة     م) الوصول
  . وجيا يانغ،شودوري

 يف هاييت وغريها من الكوارث املماثلة       وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل ملتابعة احلالة       -٧
، وسفيتو  )رئيسة(يف مجيع أحناء العامل، مكون من ماريا سوليداد سيسترناس رييس           

  .أورسيتش، ولطفي بن لالهم
وقررت اللجنة تعيني ماريا سوليداد سيسترناس رييس مقررة خاصة معنية بالبالغات            -٨

  .مبوجب الربوتوكول االختياري
 أن تطلب إىل املكتب أن يتيح للمقررة اخلاصة فوراً مجيع البالغـات             وقررت اللجنة  -٩

  . واملوجهة إىل اللجنة، بغض النظر عن تسجيلها من جانب املكتباليت تلقاها
  .وقررت اللجنة تعيني آمنة علي السويدي منسقة للتواصل مع خمتلف هيئات املعاهدات -١٠
الوم، وحممد الطراونة لتمثيل اللجنة يف      وقررت اللجنة تعيني الرئيس، رونالد ماك ك       -١١

  .االجتماع املشترك بني اللجان
واختذت اللجنة قراراً بشأن املواضيع اليت ستوضع على جدول األعمـال املؤقـت              -١٢

   .للدورة الرابعة للجنة
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  املرفق اخلامس

  جدول األعمال املؤقت    
 .إقرار جدول األعمال  -١

 .املسائل التنظيمية  -٢

  .قرير الدورة الثالثة للجنةاعتماد ت  -٣
  .تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف  -٤
  .اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطراف  -٥
التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى ووكاالهتـا املتخصـصة وغريهـا مـن                -٦

  .املختصة اهليئات
  .أساليب عمل اللجنة  -٧
  .يوم املناقشة العامة  -٨
  .االجتماعات املقبلة  -٩
  .مسائل أخرى  -١٠
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  املرفق السادس

  قائمة األنشطة املضطلع هبا منذ الدورة الثانية للجنة  

  املشاركة يف املؤمترات واحللقات الدراسية  -ألف  
ن التابعة لألمم    هيئات معاهدات حقوق اإلنسا    منظومةبيان دبلن بشأن عملية تعزيز       -١

  ).٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١٨ا، يرلندآدبلن، (املتحدة 
 مـن اتفاقيـة حقـوق       ٣٣املشاورة غري الرمسية اليت نظمتها املفوضية بشأن املادة          -٢

  ).٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٦جنيف، سويسرا، (األشخاص ذوي اإلعاقة 
  سـانتياغو، (املتعلق حبقـوق املـسنني      إعالن برازيليا   اجتماع املتابعة الثالث بشأن      -٣

  ).٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦-٥شيلي، 
/  تشرين األول  ٣٠مدريد، إسبانيا،   (اجتماع اخلرباء بشأن العدالة وحقوق اإلنسان،        -٤

  ).٢٠٠٩أكتوبر 
 ١٣-١٢جنيف، سويـسرا،    (نتدى املعين باألقليات واملشاركة السياسية الفعالة       امل -٥

  ).٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
تنفيذ السياسات التعليميـة الـشاملة يف أمريكـا         : "قليميةسكو اإل حلقة عمل اليون   -٦

                / تـشرين الثـاين    ٢٠-١٨سانتياغو، شيلي،   " (املتبقيةوالتحديات   التقدم   :الالتينية
  ).٢٠٠٩نوفمرب 

اإلقليمية بشأن االستراتيجية الوطنية للمملكة األردنية اهلامشية املتصلة        الدراسية  لقة  احل -٧
  ).٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥-٢٣عمان، األردن، (اقة مبسألة اإلع

 ٣٠جنيف، سويسرا،   (االجتماع املشترك بني اللجان هليئات معاهدات حقوق اإلنسان          -٨
  ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب /تشرين الثاين

اصـة  معاً من أجل تعزيز العمالة ومحاية الفئات ذات االحتياجات اخل         "املؤمتر الدويل    -٩
  ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩-٧تونس، تونس، (

االجتماع الثاين للجنة خرباء جملس أوروبا، مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف             -١٠
               / كــانون األول١١-٩ستراســبورغ، فرنــسا، (احليــاة الــسياسية والعامــة 

  ).٢٠٠٩ديسمرب 
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   ذوي اإلعاقةمراسالت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص  -باء  
  ).٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠(رسالة تعزية إىل املنظمة العربية للمعاقني  -١
احلكومات، و اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل رؤساء الدول           رسالة -٢

               / تـشرين الثـاين    ٤(ووكاالت األمم املتحـدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة           
  ).٢٠٠٩نوفمرب 

رسالة من البعثة الدائمة لفرتويال بشأن األنشطة اليت أقيمت احتفاالً باليوم الـدويل              -٣
  ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢(لألشخاص ذوي اإلعاقة 

    


