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مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية     
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  الدورة األوىل
أكتــوبر / تــشرين األول٣١نيويــورك، 

        ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣و 
  تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

    

  موجز  
 ٦١/١٠٦إلعاقـة يف قرارهـا      اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ا         
ــز النفــاذ يف  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٣املــؤرخ  ــة حي ــار٣، ودخلــت االتفاقي مــايو / أي
 مــن االتفاقيــة، عقــدت الــدورة األوىل ملــؤمتر الــدول األطــراف يف  ٤٠ووفقــا للمــادة . ٢٠٠٨

وانتخـب املـؤمتر أعـضاء مكتبـه اخلمـسة واعتمـد نظامـه الـداخلي خـالل جلـسته                    . ٢٠٠٨ عام
 أيضا حلقة نقاش لتبـادل اآلراء عنواهنـا         تقدوُع. أكتوبر/ تشرين األول  ٣١األوىل املعقودة يف    

 ذوي اإلعاقـة باعتبارهـا صـكا مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان وأداة               األشخاصاتفاقية حقوق   ”
نــوفمرب، /ن الثــايني تــشر٣يف ويف اجللــسة الثانيــة املعقــودة . “لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 ٣٤للجنة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وفقـا للمـادة             ملؤمتر األعضاء االثين عشر     انتخب ا 
  .٢٠٠٩واتفق املؤمتر على عقد دورته الثانية يف عام . من االتفاقية
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ــوق األشــخاص ذوي         - ١ ــة حق ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــؤمتر ال ــدورة األوىل مل ــدت ال عق
وافتــتح وكيــل . ٢٠٠٨نــوفمرب /ين الثــاين تــشر٣أكتــوبر و / تــشرين األول٣١اإلعاقــة يــومي 

/  تــشرين األول٣١األمــني العــام إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة اجللــسة األوىل يــوم  
  .أكتوبر، وقام بدور الرئيس املؤقت

وأدىل وكيل األمني العام إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة ببيـان أعقبتـه رسـالة                 - ٢
  .ضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانبالفيديو وردت من مفو

رئيـسا للمـؤمتر،   ) املكـسيك (وعقب رسالة املفوضة السامية انتخب السفري كلود هيلر    - ٣
وانتخــب ممثلــو كــل مــن األردن ونيوزيلنــدا وهنغاريــا وجنــوب أفريقيــا نوابــا للــرئيس واعتمــد   

  ).CRPD/CSP/2008/3(ؤقت والنظام الداخلي امل) CRPD/CSP/2008/2(جدول األعمال املؤقت 
مــن ) ج (٢٥وبعــد اعتمــاد النظــام الــداخلي، الحــظ الــرئيس أنــه فيمــا يتــصل باملــادة     - ٤

النظام الداخلي، املتعلقة بتفويض املنظمـات غـري احلكوميـة، يفهـم املـؤمتر أن طلبـات التفـويض                   
 لر الـدو الواردة من املنظمات غـري احلكوميـة ينبغـي تعميمهـا قبـل كـل دورة مـن دورات مـؤمت                   

  .األطراف بأربعة أسابيع، مبوجب إجراء عدم االعتراض
اتفاقيــة ” مــن االتفاقيــة عقــدت حلقــة نقــاش لتبــادل اآلراء عنواهنــا  ٤٠ووفقــا للمــادة   - ٥

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة باعتبارهــا صــكا مــن صــكوك حقــوق اإلنــسان وأداة لبلــوغ   
  .)١(ين فترة خمصصة لألسئلة واألجوبةوأعقبت كلمات احملاضر. “يةاألهداف اإلمنائية لأللف

وافتتحــت اجللــسة الثانيــة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي     - ٦
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣اإلعاقة يوم 

 مــن االتفاقيــة انتخبــت الــدول األطــراف  ٣٤ مــن املــادة ٥ و ٤ و ٣ووفقــا للفقــرات   - ٧
ــسري   ــاالقتراع ال ــم    ١٢ب ــة، وه ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــي  :  عــضوا يف جلن ــة عل آمن

، ومنــصور أمحــد )تــونس(، ولطفــي بــن لالهــم  )األردن(، وحممــد الطراونــة )قطــر(الــسويدي 
ــنغالديش(شــودوري  ــا ســوليداد  )ب ــيس  ، وماري ــسترناس ري ــورجي كــونزي  )شــيلي(سي ، وجي

ــا( ــا  )هنغاري ــا(، وإيــداه وانغيــشي ماين ــا بيالييــث )أســتراليا(، ورونالــد مــاك كــالوم  )كيني ، وآن
ــبانيا(نارفاييـــث  ــا   )أسـ ــوريس كوريـ ــافييه تـ ــان سـ ــوادور(، وخريمـ ــيتش  )إكـ ــفيتو أورسـ ، وسـ

__________ 
شــارك يف فتــرة األســئلة واألجوبــة ممثلــو األرجنــتني، واألردن، وإســبانيا، وأســتراليا، وإكــوادور، والربازيــل،     )١(  

 وبنما، وتايلند، واجلزائـر، وجنـوب أفريقيـا، وسـلوفينيا، والـصني، وغينيـا، وقطـر، وكوبـا، وكينيـا، ولبنـان،                     
ومصر، واملكسيك، ونيوزيلندا، وهنغاريا، واليمن، كما شارك فيهـا باسـم املنظمـات غـري احلكوميـة منتـدى                   

  . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة-التحالف الدويل للمعوقني 
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 الذاتيــة يف الــوثيقتني أمســاء املرشــحني وســريهمقائمــة وتــرد ). الــصني(، وجيــا يــانغ )ســلوفينيا(
CRPD/CSP/2008/1 و Add.1.  

ــ  - ٨ ــرة اووفق ــادة  ٧ للفق ــة     ٣٤ مــن امل ــستة التالي ــة، ســحبت أمســاء اخلــرباء ال  مــن االتفاقي
 كـانون   ٣١ إىل   ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١أمساؤهم بالقرعـة للعمـل لفتـرة سـنتني متتـد مـن              

ــ)تــونس(لطفــي بــن لالهــم  : ، وهــم٢٠١٠ديــسمرب /األول ــا(ورجي كــونزي ، وجي ، )هنغاري
ــا   ــا(وإيــداه وانغيــشي ماين ، وخريمــان ســافييه تــوريس  )أســتراليا(، ورونالــد مــاك كــالوم  )كيني

ويعمـل اخلـرباء الـستة اآلخـرون لفتـرة أربـع            ). سلوفينيا(، وسفيتو أورسيتش    )إكوادور(كوريا  
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١سنوات متتد من 

  .٢٠٠٩واتفق املؤمتر على عقد دورته الثانية يف عام   - ٩
  


