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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  عنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة امل
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢٨-١٧
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

   األمني العام منمقدمةمذكرة     
 اإلعاقة يف مكتب األمـم      سُتعقد الدورة الثامنة للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي         -١

 اجللـسة األوىل    وسـُتعقد . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ١٧جنيف يف الفترة من     يف  املتحدة  
  .سبتمرب/ أيلول١٧للدورة يف الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثنني 

 من النظام الداخلي، أعدَّ األمني العام، بالتشاور مع رئيس اللجنـة،            ٨ووفقاً للمادة     -٢
شروح جـدول    الذي يرد يف هذه املذكرة إىل جانب         جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة    

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

  .خالف ذلك

  ال املؤقتجدول األعم    
  .إقرار جدول األعمال  -١
  .املسائل التنظيمية  -٢
 بني الدورة السابعة والدورة     الفاصلةتقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة           -٣

  .الثامنة للجنة
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  .اعتماد تقرير الدورة السابعة للجنة  -٤
  .  من االتفاقية٣٥تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة   -٥
  . من االتفاقية٣٥الدول األطراف مبوجب املادة املقدمة من النظر يف التقارير   -٦
  .اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطراف  -٧
التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى ووكاالهتا املتخصصة ومنظمات األشخاص    -٨

  .ذوي اإلعاقة وغريها من اهليئات املختصة
  .ات العامة وأيام املناقشة العامةالتعليق  -٩

  .أساليب عمل اللجنة  -١٠
  .االجتماعات املقبلة  -١١
  .هيئات املعاهداتتعزيز   -١٢
  .األنشطة املنفذة مبوجب الربوتوكول االختياري  -١٣
  .مسائل أخرى  -١٤

  الشروح    

  إقرار جدول األعمال  -١  
ند األول يف جدول أعمال      من النظام الداخلي للجنة على أن يكون الب        ٩تنص املادة     

أي دورة هو إقرار جدول األعمال، ما مل يكن انتخاب أعضاء املكتب مطلوبـاً مبقتـضى                
دورة وجيوز هلا،   ال، جيوز للجنة أن تنقح جدول األعمال خالل         ١٠ووفقاً للمادة   . ٢٠ املادة

  .حبسب االقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها

  يميةاملسائل التنظ  -٢  
ستنظر اللجنة، يف إطار هذا البند، يف املسائل املتعلقة بتنظيم أعمال الدورة احلاليـة،                
  .ويرد مشروع هلذا التنظيم يف املرفق. اعتماد برنامج عملها وخباصة
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  الدورة الـسابعة   الفاصلة بني تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة           -٣  
  الدورة الثامنة للجنةو

ع اللجنة، يف إطار هذا البند، إىل تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبـا يف               ستستم  
  .الدورة الثامنة للجنة و بني الدورة السابعةالفاصلةالفترة 

  اعتماد تقرير الدورة السابعة للجنة  -٤  
  .تقرير بدورهتا السابعةمد اللجنة، يف إطار هذا البند، ستعت  

   من االتفاقية٣٥ر مبوجب املادة تقدمي الدول األطراف للتقاري  -٥  
طلع اللجنة، يف إطار هذا البند، على حتديث بشأن التقارير الواردة مـن الـدول       سُت  

التقـارير   كانت  وحىت تاريخ إصدار هذه الوثيقة،     . من االتفاقية  ٣٥األطراف مبوجب املادة    
  :األولية التالية قد وردت ومل تنظر فيها اللجنة بعد

  الدولة الطرف
  ريخ احملددالتا

  الرمز  تاريخ استالم التقرير  لتقدمي التقرير
 CRPD/C/AZE/1  ٢٠١١فرباير / شباط١٦  ٢٠١١  أذربيجان

 CRPD/C/ARG/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٦  ٢٠١٠  األرجنتني

 CRPD/C/AUS/1  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠١٠  أستراليا

 CRPD/C/ECU/1  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨  ٢٠١٠  إكوادور

 CRPD/C/DEU/1  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩  ٢٠١١  أملانيا

 CPRD/C/UKR/1  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٢  ٢٠١٢  أوكرانيا

 CRPD/C/PRY/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ ٢٠١٠  باراغواي

 CRPD/C/BEL/1  ٢٠١١يوليه / متوز٢٨  ٢٠١١  بلجيكا

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

 CRPD/C/TKM/1  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥  ٢٠١٠  تركمانستان

 CRPD/C/COK/1  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩  ٢٠١١  جزر كوك

 CRPD/C/CZE/1  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠١١  اجلمهورية التشيكية

 CRPD/C/DOM/1  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥  ٢٠١١  اجلمهورية الدومينيكية

 CRPD/C/KOR/1  ٢٠١١ نيهيو/ حزيران٢٧  ٢٠١٠  مجهورية كوريا

 CRPD/C/DNK/1  ٢٠١١أغسطس / آب٢٤  ٢٠١١  الدامنرك

 CRPD/C/SLV/1  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٥ ٢٠١٠  السلفادور

 CRPD/C/SWE/1  ٢٠١١فرباير / شباط٧ ٢٠١٠  السويد
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  الدولة الطرف
  ريخ احملددالتا

  الرمز  تاريخ استالم التقرير  لتقدمي التقرير
  الصني

  هونغ كونغ •
  ماكاو •

  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠ ٢٠١٠
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠

CRPD/C/CHN/1 
CRPD/C/CHN-HKG/1 
CRPD/C/CHN-MAC/1 

 CRPD/C/HRV/1  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٧  ٢٠٠٩  كرواتيا

 CRPD/C/CRI/1  ٢٠١١مارس / آذار٢٣  ٢٠١٠  كوستاريكا

 CPRD/C/KEN/1  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٣  ٢٠١٠  كينيا

 CRPD/C/MEX/1  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٧  ٢٠٠٩  املكسيك

اململكــة املتحــدة 
العظمـى  لربيطانيا  

  وآيرلندا الشمالية

 CRPD/C/GBR/1  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  ٢٠١١

 CRPD/C/MNG/1  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٨  ٢٠١١  منغوليا

 CRPD/C/AUT/1  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠١٠  النمسا

 CRPD/C/HUN/1  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤ ٢٠١٠  هنغاريا

     من االتفاقية٣٥قدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير امل  -٦  
ستنظر اللجنة، يف دورهتا الثامنة، يف التقارير األولية الواردة من الـدول األطـراف                

  . هنغاريا واألرجنتني والصني: التالية
 من النظام الداخلي، توىل األمـني العـام         ٤١ووفقاً للممارسة املتبعة وطبقاً للمادة        
ويرد يف برنامج   . ريرهاالدولة الطرف املعنية باملواعيد املؤقتة املقررة لنظر اللجنة يف تق         إبالغ ا 

  . ةرير املقدماالعمل املؤقت املرفق جدول زمين للنظر يف التق

  اعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطراف  -٧  
  .باراغواي املقدم من ستعتمد اللجنة قوائم املسائل املتعلقة بالتقرير األويل  

التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى ووكاالهتا املتخصـصة ومنظمـات             -٨  
  األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها من اهليئات املختصة 

ستناقش اللجنة كيفية تعزيز التعاون مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة              
األشخاص ذوي اإلعاقة، وغريها من اهليئات      واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات        

وجيوز أن يطلب ممثلـو     . املختصة، لتحسني تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها       
  . هذه املنظمات واهليئات أخذ الكلمة أمام اللجنة يف إطار هذا البند
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  التعليقات العامة وأيام املناقشة العامة  -٩  
 املنـشأة لـصياغة     األفرقة العاملة  أعمال خمتلف    ستستعرض اللجنة التقدم احملرز يف      

وقد قررت اللجنة حىت اآلن إنشاء فرقة عمـل معنيـة           . التعليقات العامة اليت تقررها اللجنة    
يـق   فر  وأُنشئ ).١٢املادة  (وفرقة عمل معنية باألهلية القانونية      ) ٩املادة  (بإمكانية الوصول   
تقريره الفريق قدم يم وسياسات النقل اجلوي وسمبسألة الوصول إىل النقل العا  عامل آخر معين    
  .لن تكون موضوع أي تعليق عاماملسائل اليت تناوهلا  إىل اللجنة لكن

وستناقش اللجنة أيضاً املسائل التنظيمية املتعلقة بنصف يوم املناقشة العامة بشأن النساء              
  . للجنة ة التاسعة خالل الدور٢٠١٣أبريل /والفتيات ذوات اإلعاقة الذي سينظم يف نيسان

  أساليب عمل اللجنة  -١٠  
  . ستنظر اللجنة يف أساليب عملها  

  االجتماعات املقبلة  -١١  
وسـتنظر أيـضاً يف تنظـيم       . غ اللجنة بأية تطورات متعلقة باجتماعاهتا املقبلة      بلَّسُت  
  .املقبلة أعماهلا

  هيئات املعاهداتتعزيز   -١٢  
بشأن  حلقوق اإلنسان    ةاألمم املتحدة السامي   ة يف توصيات مفوض   ستنظر اللجنة أيضاً    

  . عاهداتهيئات املتعزيز نظام 

  األنشطة املنفذة مبوجب الربوتوكول االختياري  -١٣  
يف سري التحقيقات مبوجب الربوتوكـول       و ستنظر اللجنة يف الشكاوى الواردة إليها       

  .االختياري لالتفاقية

  مسائل أخرى  -١٤  
  .تعلقة بعملها كلما كان ذلك ضرورياًستناقش اللجنة مسائل أخرى م  
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  املرفق

  برنامج العمل املؤقت    
  ٧٤اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

  إقرار جدول األعمال  ١البند 

اعتماد برنـامج   : املسائل التنظيمية   ٢البند   
  العمل

تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع       ٣البند   
 بني الـدورة     الفاصلة فترةهبا يف ال  
  الثامنة للجنة الدورة والسابعة

تقدمي الدول األطراف للتقـارير       ٥البند   
   من االتفاقية٣٥مبوجب املادة 

التعاون مع هيئات األمم املتحدة       ٨البند   )مغلقة/علنية(
األخرى ووكاالهتا املتخصـصة    

  ) علنية(
ــخاص ذوي  ــات األش منظم

 وغريهــا مــن  اإلعاقــة
  )مغلقة (املختصة تاهليئا

  ٧٥اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

  هيئات املعاهداتتعزيز   ١٢البند 

  ، االثنني
  ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٧

النظر يف التقارير املقدمة من   ٦البند   
   الدول األطراف

  ٧٦اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

   )مغلقة(

ــب   ١٣البند  ــذة مبوج ــشطة املنف األن
  :الربوتوكول االختياري

  لبالغات ا

  الثالثاء، 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٨

  ٧٧اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  )علنية(

  النظر يف التقرير األويل للصني  ٦البند 

  ٧٨اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

  األربعاء،   النظر يف التقرير األويل للصني  ٦البند 
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٩

  ٧٩اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  )علنية(

  النظر يف التقرير األويل لألرجنتني  ٦البند 
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  ٨٠اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )علنية(

  اخلميس،   النظر يف التقرير األويل لألرجنتني  ٦البند 
  ٢٠١٢سبتمرب/أيلول ٢٠

  ٨١اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  ) علنية(

  النظر يف التقرير األويل هلنغاريا   ٦البند 

  ٨٢اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  ) علنية(

  اجلمعة،   ظر يف التقرير األويل هلنغاريا الن  ٦البند 
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢١

  ٨٣اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

  التعليقات العامة  ٩البند 

  ٨٤اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  )معلنة/مغلقة(

ــب   ١٣البند  ــذة مبوج ــشطة املنف األن
  :الربوتوكول االختياري

  البالغات
  أساليب العمل  ١٠البند   

  مسائل أخرى  ١٤البند   

  ، الثننيا
  ٢٠١٢سبتمرب/أيلول ٢٤

  ٨٥اجللسة 
   ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

ــب   ١٣البند  ــذة مبوج ــشطة املنف األن
  :الربوتوكول االختياري

  البالغات
  ٨٦اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  ) مغلقة(

النظر يف التقارير املقدمـة مـن          ٦البند 
ــراف ــدول األط ــاد : ال اعتم
  املالحظات اخلتامية

  الثالثاء، 
  ٢٠١٢سبتمرب/أيلول ٢٥

  ٨٧سة اجلل
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

النظر يف التقارير املقدمـة مـن         ٦البند 
ــراف ــدول األط ــاد : ال اعتم
  املالحظات اخلتامية

  ٨٨اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  ) مغلقة(

النظر يف التقارير املقدمـة مـن         ٦البند 
ــراف ــدول األط ــاد : ال اعتم
  املالحظات اخلتامية

  األربعاء، 
  ٢٠١٢سبتمرب/أيلول ٢٦

  ٨٩اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  ) مغلقة(

النظر يف التقارير املقدمـة مـن         ٦البند 
ــراف ــدول األط ــاد : ال اعتم
  املالحظات اخلتامية 

  ٩٠اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  ) مغلقة(

النظر يف التقارير املقدمـة مـن         ٦البند 
ــراف ــدول األط ــاد : ال اعتم
  املالحظات اخلتامية

  اخلميس، 
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٧

  ٩١اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

اعتماد قوائم املـسائل املتعلقـة        ٧البند 
  بتقارير الدول األطراف
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  ٩٢اجللسة 
  ٠٠/١٠الساعة 

  ) مغلقة(

  التعليقات العامة  ٩البند 

  ٩٣اجللسة 
  ٠٠/١٥الساعة 

  )مغلقة(

  أساليب العمل  ١٢البند 

   السابعةاعتماد تقرير الدورة  ٤البند   
  االجتماعات املقبلة  ١١البند   

  اجلمعة، 
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٨

   ٣٠/١٧الساعة 
  )علنية(

  اجللسة اخلتامية  

  .بالطابق األرضيوستجتمع اللجنة يف قصر ويلسون جبنيف، يف قاعة االجتماعات   

        


