
اص حقوق األشخاتفاقية
  ذوي اإلعاقة

  CRPD  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.09-40261    030209    030209 

  املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةة جنلال
  الدورة األوىل

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧- ٢٣جنيف، 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  ∗مذكرة من األمني العام

نيف يف الفترة   جبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبكتب األمم املتحدة        املعنية حب ستعقد الدورة األوىل للجنة       - ١
 ٢٣ على الساعة العاشرة من صباح يـوم االثـنني            األوىل للدورة  لسةاجلوستعقد  . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧ىل  إ ٢٣من  
  .فرباير/شباط

ملؤقت، أعد األمني العام جدول األعمال املؤقـت املرفـق           من مشروع النظام الداخلي ا     ٦ووفقاً للمادة     - ٢
  .وشروح جدول األعمال املؤقت مرفقة أيضاً. للدورة األوىل

 من مشروع النظام الداخلي املؤقت، تعقد اجتماعات اللجنة علناً، ما مل تقرر اللجنة              ٢٥وعمالً باملادة     - ٣
  . خالف ذلك

 بانتخاب أعضاء   ةتعلقامل،  ٥ و ٤ و ١بنود جدول األعمال    ه نظر اللجنة، بشكل خاص، إىل شروح        ويوّج  - ٤
  .مكتب اللجنة، ومشروع النظام الداخلي املؤقت، وأساليب عمل اللجنة

                                                      

 .هذه الوثيقةتأخر تقدمي   ∗  
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  جدول األعمال املؤقت

  انتخاب أعضاء مكتب اللجنة  - ١
  إقرار جدول األعمال  - ٢

  توجيهيةالدورة ال  - ٣
  مشروع النظام الداخلي املؤقت  - ٤
  أساليب عمل اللجنة  - ٥

  ووكاالهتا املتخصصة وغريها من اهليئات املختصةهيئات األمم املتحدة سائر التعاون مع   - ٦
  االجتماعات املقبلة  - ٧
  مسائل أخرى  - ٨
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  شروح جدول األعمال املؤقت

   انتخاب أعضاء مكتب اللجنة- ١البند 

على جـدول   ول بند    أ  إقرار جدول األعمال    من مشروع النظام الداخلي املؤقت، يكون      ٧عمالً باملادة     - ١
 ،١٣وعمالً باملـادة    . ١٨انتخاب أعضاء املكتب حيثما ومىت لزم ذلك مبوجب املادة          باستثناء  ،  األعمال املؤقت 

  .تنتخب اللجنة من بني أعضائها رئيساً وثالثة نواب للرئيس ومقرراً

   إقرار جدول األعمال- ٢البند 

 للجنة أن تنقح جدول األعمال وجيوز هلا، عند          جيوز  من مشروع النظام الداخلي املؤقت،     ٨وفقاً للمادة     - ٢
  .أن تضيف أو ترجئ أو حتذف بنوداًاالقتضاء، 

   الدورة التوجيهية- ٣البند 

  . دورة توجيهية ألعضاء اللجنة فيما يتعلق مبختلف جوانب عمل اللجنة، يف إطار هذا البند،توفر األمانةس  - ٣

   مشروع النظام الداخلي املؤقت- ٤البند 

  .  مناقشات حول مشروع النظام الداخلي املؤقت كما أعده األمني العام، يف إطار هذا البند،ستبدأ اللجنة  - ٤

   أساليب عمل اللجنة- ٥البند 

  . مناقشات حول تنظيم عملها يف املستقبل، يف إطار هذا البند،ستبدأ اللجنة  - ٥

   خصصة ووكاالهتا املت التعاون مع سائر هيئات األمم املتحدة- ٦البند 
  وغريها من اهليئات املختصة

 مناقشات حول كيفية إنشاء آليات فعالة للتعاون مع خمتلف اهليئـات            ، يف إطار هذا البند،    ستبدأ اللجنة   - ٦
وسوف جتتمع اللجنة مع .  تعزيز وتشجيع النهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتهازيادةذات الصلة بغية 

  .ذات الصلةغري احلكومية املنظمات وكاالت املتخصصة والممثلي هيئات األمم املتحدة و

  االجتماعات املقبلة - ٧البند 

  . بأية تطورات فيما يتعلق باجلدول الزمين الجتماعاهتا املقبلة، هذا البنديف إطارسيتم إبالغ اللجنة،   - ٧

   مسائل أخرى- ٨البند 

  . ة بعملها، حسب اللزومستناقش اللجنة، يف إطار هذا البند، أية مسائل أخرى هلا صل  - ٨

 -  -  -  -  - 




