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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨-٤جنيف، 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

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

وسـُتعقد اجللـسة    . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٨ إىل   ٤املتحدة يف جنيف يف الفترة من       
  .أكتوبر/ تشرين األول٤األوىل من الدورة يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 

دَّ األمني العام، بالتشاور مع رئيس اللجنـة،         من النظام الداخلي، أع    ٨ووفقاً للمادة     -٢
كما ترد شروح جدول األعمال املؤقت مرفقةً       . جدول األعمال املؤقت املرفق للدورة الرابعة     

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

  .خالف ذلك
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  جدول األعمال املؤقت
 .إقرار جدول األعمال  -١

 .املسائل التنظيمية  -٢

  .اعتماد تقرير الدورة الثالثة للجنة  -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 تاهليئا
  .أساليب عمل اللجنة  -٧
  .يوم املناقشة العامة  -٨
  .االجتماعات املقبلة  -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
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  الشروح

 إقرار جدول األعمال  -١  

 على أن يكون البنـد األول       ،)CRPD/C/3( من النظام الداخلي للجنة      ٩تنص املادة     
انتخاب أعـضاء املكتـب   يف جدول أعمال أي دورة هو إقرار جدول األعمال، ما مل يكن           

، جيوز للجنة أن تنقح جدول األعمال خالل أي       ١٠ووفقاً للمادة   . ٢٠مطلوباً مبقتضى املادة    
  .دورة وأن ُترجئ النظر يف بعض البنود أو حتذفها، حسب مقتضى احلال

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

  .وخباصة اعتماد برنامج عملها

  ماد تقرير الدورة الثالثة للجنةاعت  -٣  
  .ستعتمد اللجنة، يف إطار هذا البند، التقرير املتعلق بدورهتا الثالثة  

  تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف  -٤  
  :تلقت اللجنة التقارير األولية التالية اليت مل تنظر فيها بعد  

ولة الد
  الطرف

  التاريخ احملدد
  لتقدمي التقرير

  
  تاريخ استالم التقرير

  
  الرمز

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

 CRPD/C/TUN/1  ٢٠١٠يوليه / متوز١  ٢٠١٠  تونس

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

 CRPD/C/CHN/1  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠  ٢٠١٠  الصني

   املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطرافاعتماد قوائم  -٥  
ستعتمد اللجنة، يف إطار هذا البند، قائمة باملسائل املتعلقة بـالتقرير األويل املقـدَّم                

  .تونس من

دة األخرى ووكاالهتـا املتخصـصة وغريهـا مـن          ـات األمم املتح  ـالتعاون مع هيئ    -٦  
  املختصة اهليئات

 مناقشتها حول كيفية زيادة تعزيز التعاون القائم     ستواصل اللجنة، يف إطار هذا البند،       
  .مع خمتلف اهليئات ذات الصلة من أجل حتسني تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  أساليب عمل اللجنة  -٧  
ستواصل اللجنة، يف إطار هذا البند، مناقشتها املتعلقة بتنظيم أعماهلا املقبلة، فـضالً               

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

أيضاً التوصيات املنبثقة عن االجتماع الثاين والعشرين لرؤساء اهليئـات املنـشأة مبوجـب              
واالجتماع احلادي عشر املشترك بـني      ) ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢-١(معاهدات حقوق اإلنسان    

  ).٢٠١٠يونيه /زيرانح ٣٠-٢٨(اللجان 

  يوم املناقشة العامة  -٨  
 من االتفاقية فيما    ٩ يوم مناقشة عامة بشأن املادة       ستعقد اللجنة، يف إطار هذا البند،       

  .يتعلق بإتاحة الوصول إىل املرافق واخلدمات

  االجتماعات املقبلة  -٩  
  . املقبلةاسيتم إبالغ اللجنة، يف إطار هذا البند، بأية تطورات تتعلق باجتماعاهت  

  مسائل أخرى  -١٠  
  .ى تلزم مناقشتها فيما يتصل بعملها اللجنة، يف إطار هذا البند، أية مسائل أخرستناقش  
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  برنامج عمل مؤقت
 ٤االثــنني، 
/ تشرين األول 

  ٢٠١٠أكتوبر 

  ٣٤اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

  ١البند 
  ٢البند 
  ٣البند 
  ١٠البند 
  ٤البند 
  ٦البند 

  إقرار جدول األعمال
  املسائل التنظيمية

  تقرير الدورة الثالثة للجنة
  مسائل أخرى
   من ِقَبل الدول األطرافتقدمي التقارير

التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى    
 ووكاالهتا املتخصـصة وغريهـا مـن      

  املختصة اهليئات
  ٣٥اجللسة   

  ٠٠/١٥الساعة 
  )مغلقة(

  ٢البند 
  ١٠البند 
  ٧البند 

  املسائل التنظيمية
  مسائل أخرى

  أساليب عمل اللجنة
ــاء،   ٥الثالث
 /تشرين األول 

  أكتوبر

  ٣٦اجللسة 
  ٠٠/١٠لساعة ا
  )مغلقة(

  أساليب عمل اللجنة  ٧البند 

  ٣٧اجللسة   
  ٠٠/١٥ الساعة

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقـارير        ٥البند 
  الدول األطراف

ــاء،   ٦األربع
/ تشرين األول 

  أكتوبر

  ٣٨اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقـارير        ٥البند 
  ألطرافالدول ا

  ٣٩اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقـارير        ٥البند 
  الدول األطراف

ــيس،   ٧اخلم
/ تشرين األول 

  أكتوبر

  ٤٠اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

  يوم املناقشة العامة  ٨البند 

  ٤١اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )علنية(

  يوم املناقشة العامة  ٨البند 

 ٨عــة، اجلم
/ تشرين األول 

  أكتوبر

  ٤٢اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )مغلقة(

  ٢البند 
  ٧البند 

  املسائل التنظيمية
  أساليب عمل اللجنة

  ٤٣اجللسة   
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

  ١٠البند 
  ٩البند 

  مسائل أخرى
  االجتماعات املقبلة

  ).Eاملبىن  (VIIوستجتمع اللجنة يف قصر األمم، القاعة   
        


