
 

A/66/55 

  

  األمم املتحدة

تقرير اللجنة املعنية حبقوق األشخاص     
  ذوي اإلعاقة

  الدورة األوىل
  )٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٣(

  الدورة الثانية
  )٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣-١٩(

  لثة الدورة الثا
  )٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦-٢٢(

  الدورة الرابعة 
  )٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٨-٤(

  مةاجلمعية العا
  الوثائق الرمسية

   والستونالسادسةالدورة 
  )A/66/55 (٥٥امللحق رقم 



 

 

  
  
  



 

 

A/66/55 

  اجلمعية العامة
 الوثائق الرمسية

   والستونالسادسةالدورة 
  (A/66/55) ٥٥امللحق رقم 

تقرير اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي      
  اإلعاقة

  الدورة األوىل
  )٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٣(

  ةالدورة الثاني
  )٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣-١٩(

  لثة الدورة الثا
  )٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦-٢٢(

  الدورة الرابعة 
  )٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٨-٤(

  
  
  
  

  ٢٠١١نيويورك،  األمم املتحدة 



 

 

  ملحوظة
ويعين إيراد أي من هذه الرموز . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام     

  .قة من وثائق األمم املتحدةاإلشارة إىل وثي
  



A/66/55 

iii (A)    GE.11-42964    290611    080711 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات الفصل

  ١  ٣-١  ...........................مشروع مقرر توصي اللجنة اجلمعية العامة باعتماده  - األول  
 ١  ٢-١  ............................................................ التعليل  - ألف     
  ١  ٣  .....................................................مشروع املقرر  -  باء     

  ١  ٥١-٤  .............................................املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  - الثاين  
  ١  ٥-٤  .........................................اقيةتفاالالدول األطراف يف   -  ألف     
  ٢  ٩-٦  .....................................................لجنةال دورات  -  باء     
  ٣  ١١-١٠  ......................................العضوية واحلضور يف الدورتني  -  جيم     
  ٣  ١٢  ......................................اإلعالن الرمسي ألعضاء اللجنة  -  دال     
  ٣  ١٦-١٣  .............................................انتخاب أعضاء املكتب  -  هاء     
  ٤  ٢٠-١٧  ...........................................االجتماعات املقبلة للجنة  -  واو     
  ٤  ٢٥-٢١  ........................................قرارات أخرى اختذهتا اللجنة  -  زاي     
  ٥  ٢٩-٢٦  ..............................املشاركة يف اجتماعات ما بني الدورات  -  حاء     
  ٦  ٣٢-٣٠  ........األنشطة األخرى املضطلع هبا يف الفترات الفاصلة بني الدورات   -  طاء     
  ٦  ٣٥-٣٣  .....................................................ات اللجنةبيان  -  ياء     
  ٦  ٤٥-٣٦  .................................................أيام املناقشة العامة  - كاف     
  ٨  ٤٨-٤٦  ................................اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة  -  الم     
  ٨  ٤٩  ...................................................الترويج لالتفاقية  -  ميم     
  ٨  ٥٠  .............................................الوصول إىل املعلومات  -  نون     
  ٨  ٥١  .....................................................اعتماد التقرير  -  سني     

  ٩  ٥٨-٥٢  .............................................................أساليب العمل  - الثالث  
  ٩  ٥٢  ...................................املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ  -  ألف     
  ٩  ٥٣  ....................................................النظام الداخلي  -  باء     
  ٩  ٥٨-٥٤  .....................................................أساليب العمل  -  جيم     

  ١٠  ٦٣-٥٩  ....................................................ون مع اهليئات املعنيةالتعا  - الرابع  
  ١٠  ٥٩  .......................................االجتماع مع الدول األطراف  -  ألف     
  ١٠  ٦١-٦٠  ............التعاون مع اهليئات والغدارات األخرى التابعة لألمم املتحدة  -  باء     
  ١٠  ٦٣-٦٢  .................................االجتماع مع اهليئات األخرى املعنية  -  جيم     

  ١١  ٦٧-٦٤  .......................................................مؤمتر الدول األطراف  - اخلامس  
  ١١  ٦٥-٦٤  .........................دورتان الثانية والثالثة ملؤمتر الدول األطرافال  -  ألف     
  ١١  ٦٧-٦٦  .............جدول عمل الدورتني الثانية والثالثة ملؤمتر الدول األطراف  -  باء     

١٢  ٦٨  .......................... من االتفاقية٣٥ مبوجب املادة  الدول األطرافتقارير  - السادس  



A/66/55 

iv GE.11-42964 

  املرفقات  
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  ٨٨   .......................................................جداول أعمال أيام املناقشات العامة  - الثامن  
 ٢٠٠٩أكتـوبر   /ول تـشرين األ   ٢١جدول أعمال يوم املناقشة العامـة املعقـود يف            - ألف     

 احلق يف االعتراف بالشخصية القانونية      - من االتفاقية    ١٢بشأن املادة   ) الثانية الدورة(
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 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٧جدول أعمال يوم املناقشة العامـة، املعقـود يف            -  باء     
  ٨٩   ..................... إمكانية الوصول- من االتفاقية ٩، بشأن املادة )الرابعة الدورة(

  ٩٠   ......"التطلع إىل املستقبل: اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: "إعالن اللجنة بعنوان  - التاسع  
 لألشـخاص   ٢٠٠٩بيان من اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبناسبة اليوم الدويل              - العاشر  
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الزلزال وأمواج تـسونامي يف شـيلي        بشأن   حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   بيان اللجنة املعنية      - الثاين عشر  
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واللجنة  وجلنة حقوق الطفل حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلجنة املعنية مشترك بني رؤساء البيان   - الرابع عشر  
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 تشرين  ٨ من االتفاقية حىت تاريخ      ٣٥ب املادة   حالة تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف مبوج         - اخلامس عشر  
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  الفصل األول    
  مشروع مقرر توصي اللجنة اجلمعية العامة باعتماده    

 التعليل  -ألف   

قررت اللجنة، يف دورهتا األربعني، أن تطلب إىل اجلمعية العامة تقدمي الدعم املـايل                -١
  .الجتماعهااملناسب لتمكينها من متديد الفترة الزمنية املخصصة 

وقد اختذ القرار لطلب وقت إضايف لالجتماع على اعتبار أن الفترة الزمنية املخصصة         -٢
  :إىل ما يلياً الجتماع اللجنة ال يكفي لتمكينها من االضطالع بواليتها نظراً حالي

ـ             )أ(   يف اً  ستواجه اللجنة، إذا ما استمرت يف عملها بالوترية احلاليـة، تراكم
نتظر النظر فيها حبيث قد يصل التأخري إىل مخسة سنوات بني تـاريخ اسـتالم               التقارير اليت ت  

  التقرير وموعد النظر فيه؛
نتيجة الرتفاع مستوى التصديقات على االتفاقية، سيصل عدد التقارير اليت            )ب(  

 تقريراً حبلول هنايـة     ٩٥، وإىل   ٢٠١١ تقريراً حبلول هناية عام      ٧٦حيني موعد النظر فيها إىل      
    ، األمر الذي يترتب عنه تأخري لعدة عقود يف النظر يف التقارير بعـد تقـدميها،                ٢٠١٢عام  

  .ما مل يتسن تسريع وترية عمل اللجنة

  مشروع املقرر  -باء   
 مـن النظـام     ٢٣ و ٢٢ من االتفاقية، وبأحكام املـادتني       ٣٤بأحكام املادة     عمالً  -٣

            السنة مـدة كـل منـهما أسـبوعان         الداخلي للجنة، تقر اجلمعية العامة عقد دورتني يف       
عن دعوة فريقني عاملني ملا قبل الدورة لالنعقاد           فضالً -واحد إضايف لكل دورة       أسبوع -

  .يف كل سنة

  الفصل الثاين    
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

  تفاقيةاالالدول األطراف يف   -ألف   
 للجنة املعنيـة    الرابعةتتام الدورة   ، وهو تاريخ اخ   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٨يف    -٤

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    بلغ عدد الدول األطراف يف    حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     
اجلمعية العامة  كانت  و.  دولة ٥٨بروتوكوهلا االختياري   عددها يف    دولة طرفاً، و   ٩٥اإلعاقة  
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 كـانون  ١٣ املؤرخ ٦١/٦١١ قرارها مبوجباعتمدت االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    قد  
 ٣٠عليهما واالنضمام إليهمـا يف      والتصديق   باب التوقيع    ت، وفتح ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 من  ١ وفقاً للفقرة    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف      . ٢٠٠٧مارس  /آذار
وفقـاً   التاريخ ذاتهحيز النفاذ يف أيضاً ودخل الربوتوكول االختياري   .  من االتفاقية  ٤٥ ةادامل

  . منه١٣ ةاد من امل١للفقرة 
من هذا التقرير قائمة الدول األطراف يف االتفاقية        واملرفق الثاين   وترد يف املرفق األول       -٥
  .الربوتوكول االختياريقائمة الدول األطراف يف و

  لجنةال دورات  -باء   
 ٢٣ ا األوىل يف مكتب األمم املتحدة جبنيـف يف الفتـرة مـن   لجنة دورهتالعقدت    -٦
وعقدت اللجنة أثناء هذه الـدورة عـشر جلـسات عامـة           . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧ إىل
)CRPD/C/SR.1-10 .(          واعتمدت يف جلستها األوىل جدول األعمال املؤقت، الوارد يف املرفق

وافتتحت الـدورةَ األوىل    . الثالث، مع إضافة بند واحد يتعلق بقضايا رئيسية متصلة بعملها         
  . املتحدة السامية حلقوق اإلنساننائبةُ مفوضة األمم

 ١٩وعقدت اللجنة دورهتا الثانية يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفتـرة مـن                 -٧
وعقدت أثناء هذه الدورة عـشر جلـسات عامـة          . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل
)CRPD/C/2/SR.1-10 وAdd.1 .(   واعتمدت يف جلستها احلادية عشرة جدول األعمال املؤقت
التقريـر عـن دورهتـا األوىل       أيـضاً   واعتمدت اللجنـة    . لدورة الوارد يف املرفق الثالث    ل
)CRPD/C/1/2 .(وافتتح الدورةَ الثانية ممثلٌ عن األمني العام لألمم املتحدة.  
 ٢٢ا الثالثة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفتـرة مـن             لجنة دورهت العقدت  و  -٨
 أثنـاء هـذه الـدورة عـشر جلـسات عامـة             وعقدت. ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦ إىل
)CRPD/C/3/SR.1-10 .(         ،واعتمدت يف جلستها احلادية والعشرين جدول األعمال املؤقـت

حوار بشأن تقدمي التقارير من جانب      "الوارد يف املرفق الثالث، مع إضافة بندين اثنني بعنوان          
التقرير عـن   أيضاً  لجنة  واعتمدت ال ". الربوتوكول االختياري لالتفاقية  "و" الدول األطراف 

. وافتتح الدورةَ الثالثة ممثلٌ عن األمـني العـام لألمـم املتحـدة            ). CRPD/C/2/2(دورهتا الثانية   
  .واجتمعت اللجنة، يف جلستها السابعة والعشرين، مبفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 ٨ إىل   ٤ف يف الفترة من     ا الرابعة يف مكتب األمم املتحدة جبني      لجنة دورهت العقدت  و  -٩
وعقدت أثنـاء هـذه الـدورة عـشر جلـسات عامـة             . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

)CRPD/C/4/SR.1-10 و Add.1 .(        واعتمدت يف جلستها احلادية والثالثني جدول األعمـال
واعتمـدت اللجنـة   . املؤقت، الوارد يف املرفق الثالث، مع إضافة بنود تتعلق بأسلوب عملها  

وافتتح الدورةَ الرابعة ممثلٌ عن األمني العـام        ). CRPD/C/3/2(ر عن دورهتا الثالثة     التقريأيضاً  
  . لألمم املتحدة
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  العضوية واحلضور يف الدورتني  -جيم   
 ٣٤ من املـادة     ١للفقرة  اً   وفق للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     أُنشئت ا   -١٠

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

. مدة واليتـهم  ، مع ذكر     من هذا التقرير قائمة أعضاء اللجنة      الرابعوترد يف املرفق       -١١
  . الدورات األربع األوىل للجنة األعضاءمجيعوقد حضر 

  اإلعالن الرمسي ألعضاء اللجنة  - دال  
، أدىل أعضاء   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣ اجللسة االفتتاحية للدورة األوىل، املعقودة يف        يف  -١٢

  . من النظام الداخلي املؤقت للجنة١٤ثنا عشر باإلعالن الرمسي الذي توخته املادة إلاللجنة ا

  انتخاب أعضاء املكتب  -هاء   
 املتعلقة بانتخـاب    يف مواد النظام الداخلي املؤقت    ،  األوىل هتايف دور نظرت اللجنة،     -١٣

  .، مث انتقلت إىل انتخاب أعضائها)١٨-١٣املواد (ه وباقي أعضاء املكتب الرئيس ونواب
 مـن  ١٤للمادة اً وفقاً  مل حيصل أي مرشح على األغلبية املطلوبة لكي ينتخب رئيس           -١٤

 ومت التوصل إىل اتفاق يتوىل مبوجبه العضوان اللـذان حـصال  . النظام الداخلي املؤقت للجنة  
على أعلى عدد من األصوات منصيب الرئيس ونائب الرئيس خالل العـام األول ويتبـادالن               

 نارفاييـث   -وعليه، سيتوىل السيد الطراونة والسيدة بيالييـث        . املناصب خالل العام الثاين   
منصيب الرئيس ونائب الرئيس على التوايل، خالل العام األول وسيتبادالن منصبيهما خـالل             

 وعّينت اللجنة بتوافق اآلراء األعضاء اآلخرين يف مكتب اللجنة ملدة سنتني، وفقاً             .العام الثاين 
من النظام الداخلي املؤقت، وبذلك تكون تـشكيلة مكتـب         ) ١(١٥ و ١٣ألحكام املادتني   

  :اللجنة على النحو التايل
  ) األردن(حممد الطراونه   :الرئيس

  ) إسبانيا( نارفاييث -آنا بيالييث   :نائب الرئيس
  ) كينيا(إيداه وانغيشي ماينا   
  ) الصني(جيا يانغ   
  ) هنغاريا(جيورجي كونزي   
  )إكوادور(خريمان خافيري توريس كوريا   

  ) أستراليا(رونالد ماك كالوم   ):القضايا العامة (املقرر
  )قطر(آمنة علي السويدي   ):الربوتوكول االختياري (املقرر
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ملكتب، قررت اللجنة إجراء انتخابات جديدة يف       وبعد انقضاء العام األول من عمر ا        -١٥
وانُتخب السيد رونالد ماك كـالوم      ). ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣-١٩(دورهتا الثانية   
 ٢٢من انطالق الدورة الثالثـة للجنـة يف     اً  للجنة، على أن تبدأ واليته اعتبار     اً  بالتزكية رئيس 

  .٢٠١٠فرباير /شباط
. بات، انتخب أعضاء املكتب بتوافق آراء أعضاء اللجنة       وعقب عملية إعادة االنتخا     -١٦

وجـاءت  . ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٢٢وُشغلت مجيع املناصب يف مستهل الدورة الثالثة يف         
  :تشكيلة املكتب على النحو التايل

  ) أستراليا(رونالد ماك كالوم   :الرئيس
  ) األردن(حممد الطراونه   :نائب الرئيس

  ) سبانياإ( نارفاييث -آنا بيالييث   
  ) الصني(جيا يانغ   

  ) كينيا(إيداه وانغيشي ماينا       :املقرر  

  االجتماعات املقبلة للجنة  -واو   
أكّدت اللجنة، يف دورهتا األوىل، ووفقاً جلدول املؤمترات الذي اعتمدتـه اجلمعيـة               -١٧

. نيف يف ج  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩العامة، موعد انعقاد دورهتا الثانية من       
كما شجعت اللجنةُ األمانة على استطالع إمكانية عقد اجتماعات غري رمسيـة للجنـة أو               

  .أن تستطلع إمكانية عقد بعض دوراهتا يف نيويوركأيضاً وطلبت إىل األمانة . أفرقتها العاملة
وأكدت اللجنة، يف دورهتا الثانية، ووفقاً جلدول املؤمترات الذي اعتمدته اجلمعيـة              -١٨

  .  يف جنيف٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦ إىل ٢٢، موعد انعقاد دورهتا الثالثة من العامة
وأكدت اللجنة، يف دورهتا الثالثة، ووفقاً جلدول املؤمترات الذي اعتمدته اجلمعيـة              -١٩

  .  يف جنيف٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٨ إىل ٤العامة، موعد انعقاد دورهتا الرابعة من 
ا الرابعة، ووفقاً جلدول املؤمترات الذي اعتمدته اجلمعيـة         وأكدت اللجنة، يف دورهت     -٢٠

  .  يف جنيف٢٠١١أبريل /نيسان ١٥ إىل ١١العامة، موعد انعقاد دورهتا اخلامسة من 

  قرارات أخرى اختذهتا اللجنة  - زاي  
اختذت اللجنة، يف دورهتا األوىل، عدة قرارات أخرى ترِد يف املرفق الـسابع هبـذه                 -٢١

ان إمكانية الوصول، قررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة توفري الدعم لدوراهتا            ولضم. الوثيقة
وقررت اللجنة كـذلك    . القادمة يف شكل أجهزة مسعية ولغة إشارة وعرض معلومات مرئية         



A/66/55 

5 GE.11-42964 

إنشاء ثالثة أفرقة عاملة معنية، على التوايل، بالنظام الداخلي، واملبادئ التوجيهية لإلبـالغ،             
  .ى غري املبادئ التوجيهية لإلبالغوأساليب العمل األخر

ويرد عدد من القرارات األخرى اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا الثانية يف املرفق السابع                -٢٢
  .هبذه الوثيقة

واختذت اللجنة، يف دورهتا الثالثة، عدة قرارات أخرى ترد يف املرفق الـسابع هبـذه           -٢٣
د سيسترناس بالتزكية مقررةً خاصةً للجنة تعـىن        ماريا سوليدا وعّينت اللجنة السيدة    . الوثيقة

  .بالبالغات يف إطار الربوتوكول االختياري
إنشاء فريق عامل يتألف من أربعة أعـضاء يتـوىل املتابعـة            أيضاً  وقررت اللجنة     -٢٤
خيص الكوارث الطبيعية وغريها من األحداث اليت قد تؤثر يف حالة األفراد ذوي اإلعاقة               فيما

كما قررت إنشاء فريقني عاملني خبـصوص       .  بذلك إىل اللجنة بصورة منتظمة     وتقدمي تقرير 
 من ١٢يكلف أحدمها مبتابعة نتائج يوم املناقشة العامة السابق بشأن املادة   : يوم املناقشة العامة  

 مـن   ٩االتفاقية، ويكلف الثاين بإعداد يوم املناقشة العامة القادم الذي سريكز على املـادة              
  .االتفاقية

اختذت اللجنة، يف دورهتا الرابعة، عدة قرارات أخرى ترد يف املرفق السابع هبـذه              و  -٢٥
معين مبسألة إمكانية الوصول إىل النقل العام        عامل    فريق إنشاء اللجنة   ارقرومن ذلك   . الوثيقة

، والـسيدة جيـا يـانغ،       )اًرئيس( يتألف من السيد حممد الطراونة       ،وبسياسات النقل اجلوي  
  . بن لالهم، والسيد منصور أمحد شودريلطفي والسيد

  املشاركة يف اجتماعات ما بني الدورات  -حاء   
حممد الطراونة، واثنني من أعضائها،     عّينت اللجنة، يف دورهتا األوىل، رئيسها، السيد          -٢٦

جيا يانغ، للمشاركة يف االجتماع التاسع املشترك       ماريا سوليداد سيسترناس والسيدة     السيدة  
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١يونيه إىل / حزيران٢٩ن املزمع عقده يف الفترة من بني اللجا

حممد الطراونة، واثنني من أعضائها،     وعّينت اللجنة، يف دورهتا الثانية، رئيسها، السيد          -٢٧
، للمشاركة يف االجتماع العاشر املشترك بني اللجان والسيد منصور شودريجيا يانغ السيدة  

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب على / تشرين الثاين٣٠ من املزمع عقده يف الفترة
، وعضواً مـن    وعّينت اللجنة، يف دورهتا الثالثة، رئيسها، السيد رونالد ماك كالوم           -٢٨

، للمشاركة يف االجتماع احلادي عشر املشترك بني اللجـان          حممد الطراونة السيد  أعضائها،  
  .٢٠١٠يونيه /يران حز٣٠ إىل ٢٨املزمع عقده يف الفترة من 

آنـا  ماريا سوليداد سيسترناس والـسيدة   وعّينت اللجنة، يف دورهتا الرابعة، السيدة         -٢٩
 نارفاييث، للمشاركة يف الدورة األوىل للفريق العامل املعـين مبتابعـة هيئـات              -بيالييث  

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١٤ إىل ١٢معاهدات حقوق اإلنسان، املعقودة يف الفترة من 
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  األنشطة األخرى املضطلع هبا يف الفترات الفاصلة بني الدورات   -طاء   
استعرضت اللجنة واعتمدت، يف دورهتا الثانية، التقرير املتعلق باألنشطة املضطلع هبا             -٣٠

يف الفترة الفاصلة بني الدورتني األوىل والثانية، مبا يف ذلك تقرير الرئيس عن األنشطة املنفذة               
ويتضمن هذا التقرير معلومات عن     ). CRPD/C/2/4(وىل والدورة الثانية للجنة     بني الدورة األ  

مشاركة الرئيس وأعضاء اللجنة يف احللقات الدراسية واملؤمترات وعن املراسالت الـصادرة            
  .اللجنة عن
واستعرضت اللجنة واعتمدت، يف دورهتا الثالثة، تقرير الرئيس املتعلـق باألنـشطة              -٣١

  ). CRPD/C/3/3(لفترة الفاصلة بني الدورتني الثانية والثالثة للجنة املضطلع هبا يف ا
وقررت اللجنة، يف دورهتا الرابعة، أن تستعرض وتعتمد، يف دورهتا اخلامسة، التقرير              -٣٢

املتعلق باألنشطة املضطلع هبا يف الفترة الفاصلة بني الدورتني الثالثة والرابعة للجنة، مبا يف ذلك               
  .تقرير الرئيس

  ات اللجنةبيان  - ياء  
اً بيان ت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      مدتاع،  ٢٠١٠فرباير  /يف شباط   -٣٣

  .ويرد البيان يف املرفق احلادي عشر هبذا التقرير. عن احلالة يف هاييت
، اعتمدت اللجنة بياناً عن الزلزال والتسونامي يف شـيلي          ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -٣٤

ويرد البيانان يف املـرفقني     . ي اإلعاقة، وبياناً عن الزلزال يف كينغاي بالصني       واألشخاص ذو 
  .الثاين عشر والثالث عشر هبذا التقرير

، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي        ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٣٥
ياناً مشتركاً عـن    وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب           اإلعاقة

  .ويرد البيان يف املرفق الرابع عشر هبذا التقرير. الفيضانات يف باكستان

  أيام املناقشة العامة  -كاف   
تـشرين   ٢١يف أثناء الدورة الثانية للجنة، ُخصِّص يوم مناقشة عامـة جـرت يف                -٣٦

على قدم  قوق من االتفاقية، أي االعتراف باحل١٢ بشأن موضوع املادة ٢٠٠٩ أكتوبر/األول
وحضر املناقشة ممثلون عن الدول األطراف واجملتمع املدين وأطـراف          . املساواة أمام القانون  
  . ويرد برنامج يوم املناقشة العامة هذا يف املرفق الثامن هبذا التقرير.أخرى مهتمة باألمر

نـسان،  وافُتِتح يوم املناقشة العامة بكلمة أدىل هبا رئيس فرع معاهدات حقـوق اإل            -٣٧
  .السيد ابراهيم سالمة الذي رّحب جبميع احلاضرين وأعرب عن دعمه ملداوالت الدورة
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مث أدىل رئيس اللجنة، السيد حممد الطراونة، مبالحظات افتتاحية فشدد على أمهيـة               -٣٨
  .وقُدِّمت طوال اليوم عروض من ِقَبل منظمات غري حكومية.  من االتفاقية١٢املادة 
ملناقشة العامة، نّوهت اللجنة باملسامهات القّيمة اليت قدمتها منظمات         ويف ختام يوم ا     -٣٩

اجملتمع املدين يف املناقشات وأعربت عن أملها يف أن تواصل العمل مع اللجنة للتشجيع علـى          
تصديق املزيد من البلدان على االتفاقية والربوتوكول االختيـاري وانـضمامها إىل هـذين              

  .الصكني
ففي تلك . لعودة إىل املناقشة بشأن القضية املطروحة يف دورهتا الثالثةاوقررت اللجنة     -٤٠

مـن   ١٢لمـادة  املكرس ليوم املناقشة العامة إنشاء فريق عامل ملتابعة    الدورة، قررت اللجنة    
وكان الفريـق العامـل   . االتفاقية، والذي كان عليه تقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة         

  .، وجيورجي كونزي، وماريا سوليداد سيسترناس رييس)رئيسةً(غيشي ماينا من إيداه وان يتألف
، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة يف مكتـب         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧يف  و  -٤١

وحضر .  من االتفاقية، املتعلقة مبوضوع إمكانية الوصول      ٩األمم املتحدة جبنيف بشأن املادة      
ويـرد  . اف، واجملتمع املدين، وأطراف مهتمة أخـرى      هذه املناقشة ممثلون عن الدول األطر     

  .برنامج يوم املناقشة العامة يف املرفق الثامن هبذا التقرير
وافتتح يوم املناقشة العامة السيد رونالد ماك كالوم، رئيس اللجنة، الذي أبرز األمهية             -٤٢

دور كامـل يف  احلامسة ملسألة الوصول يف حياة األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم مـن أداء       
  . اجملتمع، مبا يف ذلك وصوهلم إىل املباين، ووسائل النقل العام، والتعليم، والعمل واملعلومات

ووجه صاحب السمو امللكي األمري رعد بن زيد، من اململكة األردنية اهلامشية، كلمة     -٤٣
 مفهـوم   وشدد على أن  . رئيسية ألقاها السيد حممد الطراونة نيابة عن صاحب السمو امللكي         
  .الوصول يكتسي أمهية حامسة يف االتفاقية، ومتىن التوفيق للمشاركني

وقُدمت عروض طوال يوم املناقشة من ممثلني عن منظمات غري حكومية، ومنظمات              -٤٤
  .للمعاقني، ودول أعضاء، ومنظمة األمم املتحدة وكلية القانون جبامعة هارفارد

اركون وهو أن االتفاقية تشري إىل البيئات املاديـة         أيَّده املش اً  وأبرزت املناقشات رأي    -٤٥
 من االتفاقية هـي     ٩واالجتماعية والثقافية؛ بينما إمكانية الوصول املنصوص عليها يف املادة          

احلياة اإلعالمية والتكنولوجية واالجتماعيـة     أيضاً  أكثر من جمرد الوصول املادي، بل تشمل        
 الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص؛ وأن إمكانية        واالقتصادية، وتفرض التزامات على اجلهات    

الوصول مسألة شاملة لعدة قطاعات يف االتفاقية تؤثر يف إعمال سائر احلقوق األخرى؛ وأن              
احلاجة تدعو إىل منظور جنساين فيما خيص إمكانية الوصول؛ وأن التعهد باختاذ تدابري أمـر               

تضي ختصيص ما يكفي مـن االعتمـادات يف         ُملزم للدول فوراً؛ وأن املعايري والسياسات تق      
  .وقررت اللجنة وضع تعليق عام بشأن مسألة إمكانية الوصول. امليزانية من أجل التنفيذ
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  اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة  - الم  
بـاليوم الـدويل      نفذت اللجنة، بقيادة رئيسها السابق، سلسلة من األنشطة احتفاالً          -٤٦

ومشلت هذه األنشطة إرسـال   . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٣ لألشخاص ذوي اإلعاقة يف   
عدد من الرسائل إىل رؤساء دول وحكومات، ووكاالت تابعة لألمم املتحدة، ومنظمات غري     

عن إصدار بالغ صحفي وتوجيه كلمة عـرب          حكومية، واألمني العام لألمم املتحدة، فضالً     
وحثـت هـذه    .  شىت أحناء العـامل     مليون من األشخاص ذوي اإلعاقة يف      ٦٠٠الفيديو إىل   

الرسائل الدول واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة على العمل من أجل تنفيذ             
  .االتفاقية

ويرد يف املرفق العاشر نسخة من البيان الذي أصدرته اللجنة مبناسبة اليوم الـدويل                -٤٧
  .٢٠٠٩لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ديسمرب، /ولكانون األ  ٣، يف   ٢٠١٠شخاص ذوي اإلعاقة    ومبناسبة اليوم الدويل لأل     -٤٨
لرسول األمم املتحـدة    أعربت فيها عن أطيب متنياهتا      أرسلت اللجنة رسالة استهاللية عامة      

  .للسالم، السيد ستيفي ووندر

  الترويج لالتفاقية  - ميم  
ورة األوىل  التقت اللجنة بالصحافيني أثناء مؤمتر صحايف ُنظم يف اليوم األخري من الد             - ٤٩

إلحاطتهم بأعمال هذه اهليئة اجلديدة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وأصدرت بيانـاً      
: اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة "صحافياً، وهو اإلعالن األول للجنة، بعنوان   

  .ويرد نص البيان يف املرفق التاسع هبذا التقرير. "التطلع إىل املستقبل

   إىل املعلوماتالوصول  -نون   
الحظت اللجنة، يف دورهتا األوىل، أن املعلومات املتعلقة هبا على املوقـع الـشبكي                - ٥٠

للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ال يسهل الوصول إليها، وال سيما لألشخاص املـصابني             
ـ            . بإعاقة بصرية  ا يف  وأعربت اللجنة عن أملها يف أن ُتتاح املعلومات بأشكال أيسر تناوالً، مب

  .ذلك إتاحتها بلغات متعددة وبأشكال تسهل اطالع األشخاص ذوي اإلعاقة عليها

  اعتماد التقرير  -سني   
تقريرها األول لفترة السنتني الذي     ،  اخلامسة واألربعني  اعتمدت اللجنة، يف جلستها     -٥١

 .يغطي دوراها األربع األوىل واملزمع تقدميه إىل اجلمعية العامة
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  الفصل الثالث    
  ساليب العملأ

  املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ  - ألف  
اختتمت اللجنة، يف دورهتا الثانية، مناقشتها ملختلف املـسائل املتـصلة باملبـادئ               -٥٢

. التوجيهية إلعداد التقارير، ووافقت على النص النهائي بعد إدخال بعض التعديالت عليـه            
  .ة باإلبالغ يف املرفق اخلامس هبذا التقريرويرد نص املبادئ التوجيهية املعدلة املتعلق

  النظام الداخلي  - باء  
  ).انظر املرفق السادس(اعتمدت اللجنة نظامها الداخلي املؤقت يف دورهتا الثالثة   -٥٣

  أساليب العمل  - جيم  
اإلسـبانية  : استخدمت اللجنة، أثناء دوراهتا األربع األوىل، لغات العمـل التاليـة            -٥٤

  .الروسية والصينية والعربية والفرنسيةواإلنكليزية و
وناقشت اللجنة، يف دورهتا األوىل، خمتلف املسائل املتعلقة بأساليب عملها، وتشمل             -٥٥

  :ما يلي
مسألة إعطاء األولوية لضمان إمكانية الوصول إىل املعلومات واملواد، مبا يف             )أ(  

حد أعضاء اللجنة، كمـستخدمي     ذلك بالنسبة لألشخاص املصابني بأشكال إعاقة ال ميثلها أ        
  لغة اإلشارة؛

  إنشاء أفرقة عاملة للعمل على صياغة مشروع النظام الداخلي؛  )ب(  
  إنشاء فريق عامل جيتمع قبل الدورات؛  )ج(  
  النظر يف إمكانية عقد دورة واحدة منتظمة للجنة يف نيويورك؛  )د(  
ال طلبت املـشورة  احلاجة إىل استطالع إمكانات التعاون مع الدول، يف ح     )ه(  
  .من اللجنة

وأشارت اللجنة إىل عدم كفاية الوقت املخصص للنظر يف مجيع هذه املسائل اهلامـة     -٥٦
وقررت إعادة طرح هذه املسائل أثناء املبادالت بني أعضاء اللجنة يف الفترة بـني              . بالتفصيل

ة اللجنة، إذا مل تكـن  الدورتني، ورمبا عقد جلسة أوىل للدورة الثانية يف بلٍد مستعد الستضاف  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان قادرة على توفري التمويل الالزم لتنظيم هـذه              

  .اجللسة، حىت يتسىن للجنة إهناء مناقشتها املتعلقة هبذه املسائل اهلامة
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 وواصلت اللجنة مناقشتها بشأن خمتلف املسائل املتعلقة بأساليب عملها أثناء دورهتا            -٥٧
  .ألساليب عمل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاً عاماً الثالثة واعتمدت عرض

. ويف الدورة الرابعة، قررت اللجنة تعديل بعض املواد من مشروع أساليب عملـها              -٥٨
وسيعرض مشروع جديد إلقراره من قبل أعضاء اللجنة يف دورهتا اخلامسة املقرر عقـدها يف       

  .٢٠١١أبريل /نيسان

  الفصل الرابع    
  التعاون مع اهليئات املعنية

  االجتماع مع الدول األطراف  - ألف  
غري رمسـي مـع الـدول       اً  عقدت اللجنة، يف جلستها التاسعة والعشرين، اجتماع        -٥٩

وركز االجتماع على استعدادات الدول األطراف لوضـع تقاريرهـا          . األطراف يف االتفاقية  
ا هذه الدول يف هذا الصدد، وأساليب العمل يف جمال النظر           األولية، والتحديات اليت تواجهه   

 ،األردن: وحضر االجتماع عدة ممثلني عن الدول األطراف التاليـة        . يف تقارير الدول األطراف   
 ، زامبيـا  ، تركيـا  ،واهلرسك،   البوسنة ، بلجيكا ، أوروغواي ، أملانيا ، إكوادور ، أستراليا ،إسبانيا
  . هنغاريا، نيوزيلندا،اململكة العربية السعودية،  املكسيك،نيا كي، عمان، الصني، صربيا،السويد

   األخرى التابعة لألمم املتحدةواإلداراتالتعاون مع اهليئات   - باء  
، مبمثلـي   ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ٢٥التقت اللجنة، يف جلستها السابعة املعقودة يف          -٦٠

التعاون، وفقاً ملا نصت عليه     اهليئات والوكاالت األخرى لألمم املتحدة وناقشت معها سبل         
  . من االتفاقية٣٨املادة 
والتقت اللجنة، يف دورهتا الثالثة، مبمثلني عن منظمة الصحة العاملية الذين قّدموا للجنة               -٦١
عن املشاريع اليت تنفذها املنظمة يف الوقت احلاضر خبـصوص األشـخاص ذوي             اً  عاماً  عرض

قلية، وعن أنشطة وحدة املنظمة املسؤولة عن املـسائل         اإلعاقة، مبا يف ذلك يف جمال الصحة الع       
  .وتبادل أعضاء اللجنة بعد ذلك اآلراء مع ممثلي املنظمة. املتصلة باإلعاقة وإعادة التأهيل

  االجتماع مع اهليئات األخرى املعنية  - جيم  
، مبمثلـي   ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ٢٦التقت اللجنة، يف اجللسة الثامنة املعقودة يف          - ٦٢
املنظمة الدولية للمعوقني، واملنتـدى األورويب      : ديد من املنظمات غري احلكومية، ومنها     الع

  .لإلعاقة، ومركز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة
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ورحبت اللجنة باملسامهة اليت قدمها اجملتمـع املـدين أثنـاء صـياغة االتفاقيـة                 - ٦٣
وأعربت اللجنة عن أملها    . لنفاذوبروتوكوهلا االختياري ويف التشجيع على دخوهلما حيز ا       

بأن تواصل املنظمات غري احلكومة عملها مع اللجنة لتشجيع املزيد مـن البلـدان علـى                
  .التصديق على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري واالنضمام إليهما

  الفصل اخلامس    
  مؤمتر الدول األطراف

  الدورتان الثانية والثالثة ملؤمتر الدول األطراف  -ألف   
، يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٤ إىل   ٢شارك ستة من أعضاء اللجنة، يف الفترة من           - ٦٤

 - الدورة الثانية ملؤمتر الدول األطراف يف نيويورك، هم السيد الطراونة، والسيدة بياليـث         
  .نارفايث، والسيدة ماينا، والسيد شودري، والسيدة سيسترناس رييس، والسيد أورسيتش

 ٣ إىل   ١األطـراف الثالـث يف نيويـورك يف الفتـرة مـن             ُعقد مؤمتر الدول      - ٦٥
وحضر الدورةَ أعضاء اللجنة وشاركوا يف حلقات النقاش يف خمتلف . ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

، والـسيدة   )اجللسة االفتتاحيـة  (السيد ماك كالوم، رئيس اللجنة      : اجللسات، وهؤالء هم  
  .ري، والسيد الطراونة، والسيدة سيسترناس رييس، والسيد شود نارفاييث- بيالييث 

  جدول عمل الدورتني الثانية والثالثة ملؤمتر الدول األطراف  -باء   
أتاحت الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطراف عقد مائدتني مـستديرتني للمناقـشة،              -٦٦

كانت األوىل بشأن تيسُّر الوصول والسكن املعقول، والثانية بشأن االعتراف باحلقوق علـى             
  . أمام القانون، والوصول إىل العدالة، ودعم اختاذ القراراتقدم املساواة

ومشلت الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطراف، اليت تناولت موضوع إدماج األشخاص             -٦٧
ذوي اإلعاقة عن طريق تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، عقـد مائـدتني                

واألخـرى  " دماج والعيش يف اجملتمع   إل" إحدامها بعنوان    -مستديرتني موضوعيتني للمناقشة    
 وجلسة تفاعلية غري رمسية مع اجملتمع املـدين بعنـوان           -" اإلدماج واحلق يف التعليم   "بعنوان  

  ".األشخاص ذوو اإلعاقة يف حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية: املسائل الناشئة"
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  الفصل السادس    
   من االتفاقية٣٥تقارير الدول األطراف مبوجب املادة 

، ٢٠١١سيحني موعد تقدميها يف حبر عام       اً   دولة طرف  ٣٠الحظت اللجنة أن تقارير       -٦٨
وهبـذا  .  تقريراً ٧٦ هو   ٢٠١١وبذلك يصبح جمموع التقارير املتوقع تقدميها حىت هناية عام          

وشـّجعت الـدول    . اخلصوص، ذكّرت اللجنة الدول األطراف بالتزامها بتقدمي التقـارير        
وأشـارت  .  من االتفاقية  ٣٥تزامها هذا مذكرةً إياها مبضمون املادة       األطراف على امتثال ال   

انظر (كذلك إىل أن املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير املعتمدة يف الدورة الثانية للجنة              
قد أحيلت مبذكرة شفوية إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية وهي متاحة            ) املرفق اخلامس 

 ويتضمن املرفق اخلامس عشر هبذا التقرير جـدوالً       . تفاقية على االنترنت  على موقع اال  أيضاً  
  .يبّين التواريخ اليت يتعني على الدول األطراف أن تقدمي تقاريرها فيها
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  املرفقات

  املرفق األول

، حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       اليت وقعت على اتفاقية      الدول    
ـ  ٨  تـاريخ  يها حـىت  إلأو انضمت    عليهاصدقت   أو  /شرين األول  ت

  ٢٠١٠ أكتوبر

 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  االحتاد األورويب   

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ االحتاد الروسي
 ٢٠١٠يوليه / متوز٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إثيوبيا

 ٢٠٠٩يناير / الثاين كانون٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األرجنتني
 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا
 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أستراليا
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ إستونيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسرائيل
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور
    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢  ألبانيا
 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١٩ 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
 ٢٠١٠فرباير /شباط ٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

 )أ(٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يرلنداآ
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا   

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ باراغواي
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ باكستان
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥ البحرين
 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربازيل
  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩ بربادوس
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ بروين دار السالم
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا
  ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٧ بلغاريا

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٩  بنغالديش
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بنما
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ بنن

    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١  بوتان
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ بوركينا فاسو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ بوروندي
 ٢٠١٠مارس / آذار١٢ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ نة واهلرسكالبوس
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بولندا

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بريو
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تايلند
 )أ(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤  مانستانترك
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تركيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تونس
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥ تونغا

 ٢٠٠٧مارس /ذار آ٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جامايكا
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ اجلبل األسود

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ جزر القمر

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ جزر سليمان
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
 ٢٠٠٩مايو / أيار٨  جزر كوك   

  ٢٠٠٨مايو /ر أيا١ اجلماهريية العربية الليبية
  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ عربية السوريةاجلمهورية ال
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية كوريا

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ة مولدوفامجهوري
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الدامنرك
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ دومينيكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الرأس األخضر
 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ رومانيا
 ٢٠١٠فرباير / شباط١ ٢٠٠٨مايو / أيار٩ زامبيا

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سان مارينو
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سري النكا
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور
 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب /ول أيل٢٦ سلوفاكيا
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سلوفينيا
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السودان
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سورينام
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٧س مار/ آذار٣٠ السويد

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سرياليون
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الصني   

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦ ٢٠٠٨مارس / آذار١٧ ُعمان
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غابون
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غانا

    ٢٠١٠يوليه / متوز١٢  غرينادا
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غواتيماال

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١ غيانا
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ ٢٠٠٧مايو / أيار١٦ ياغين

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار١٧ فانواتو
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فرنسا
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ الفلبني
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا
   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  نامفييت
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان
  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا
 ٢٠١٠مارس / آذار١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كندا
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ كوبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كولومبيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كينيا
 ٢٠١٠مارس / آذار١ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ التفيا
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا
 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا
 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة   
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ ايلم

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  مصر
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املغرب

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املكسيك
 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ مالوي
 ٢٠١٠أبريل / نيسان٥ ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ ملديف

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

 وآيرلندا الشمالية
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٨ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ موزامبيق
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ موناكو
 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ ناميبيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النرويج
 ٢٠٠٨مرب سبت/ أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا
 ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النيجر
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيجرييا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيكاراغوا
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيوزيلندا
 )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 الواليات املتحدة األمريكية
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ يابانال

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليمن
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليونان
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  املرفق الثاين

حقـوق  تفاقيـة   الربوتوكول االختيـاري ال    اليت وقعت على     الدول    
  تاريخ يه حىت إلأو انضمت    عليه، أو صدقت    األشخاص ذوي اإلعاقة  

  ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٨

 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  االحتاد األورويب   

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ االحتاد الروسي
 ٢٠١٠يوليه / متوز٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إثيوبيا

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنتنياألر

 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا
 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أستراليا
  ٢٠٠٧تمرب سب/ أيلول٢٥ إستونيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسرائيل
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور
    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢  ألبانيا
 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١٩ 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
 ٢٠١٠فرباير / شباط٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

 )أ(٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يرلنداآ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا   

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ باراغواي
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ باكستان
  ٢٠٠٧ه يوني/ حزيران٢٥ البحرين
 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربازيل
  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩ بربادوس
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ بروين دار السالم
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ بلغاريا
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٩  ديشبنغال
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بنما
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ بنن

    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١  بوتان
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ بوركينا فاسو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ بوروندي
 ٢٠١٠مارس / آذار١٢ ٢٠٠٩ يوليه/ متوز٢٩ البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بولندا
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بريو
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تايلند

 )أ(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤  تركمانستان
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تركيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تونس
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥ تونغا

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جامايكا
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ سوداجلبل األ
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ جزر القمر
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ جزر سليمان
 ٢٠٠٩مايو / أيار٨  جزر كوك
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
  ٢٠٠٨مايو / أيار١ اجلماهريية العربية الليبية   

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ ريقيا الوسطىمجهورية أف
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٧رس ما/ آذار٣٠ اجلمهورية العربية السورية
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية كوريا

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
ة ـمجهورية مقدونيا اليوغوسالفي

 السابقة
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مولدوفا
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الدامنرك
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ دومينيكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الرأس األخضر
 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ رومانيا
 ٢٠١٠فرباير / شباط١ ٢٠٠٨مايو / أيار٩ زامبيا

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سان مارينو
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سري النكا
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور
 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سلوفينيا
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السودان
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سورينام
 ٢٠٠٨يسمرب د/ كانون األول١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السويد

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سرياليون
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الصني   
 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦ ٢٠٠٨مارس / آذار١٧ مانُع

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غابون
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غانا

    ٢٠١٠يوليه / متوز١٢  غرينادا
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غواتيماال

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١ غيانا
 ٢٠٠٨فرباير /شباط ٨ ٢٠٠٧مايو / أيار١٦ غينيا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار١٧ فانواتو
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فرنسا
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ الفلبني
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا
   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  نامفييت
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان
  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا
 ٢٠١٠مارس /ار آذ١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كندا
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ كوبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كولومبيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كينيا
 ٢٠١٠مارس / آذار١ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ التفيا
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا
 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا
 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو
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 التوقيع الدولة املشاركة
،)أ(، االنـضمام  )ج(التأكيد الرمسـي  

 التصديق
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة   

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل
 ٢٠١٠يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  مصر

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املغرب
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املكسيك
 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ مالوي
 ٢٠١٠أبريل / نيسان٥ ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ ملديف

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

 وآيرلندا الشمالية
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٨ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ ريشيوسمو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ موزامبيق
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ موناكو
 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ ناميبيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النرويج
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا
 ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨يناير /ن الثاين كانو٣  نيبال
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النيجر
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيجرييا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيكاراغوا
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيوزيلندا
 )أ(٢٠٠٩يه يول/ متوز٢٣  هاييت
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اهلند

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هندوراس
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هنغاريا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هولندا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ الواليات املتحدة األمريكية
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ اليابان
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليمن
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليونان
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  الثالثاملرفق 

جدول أعمال الدورة األوىل للجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي             - ألف  
  )٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٣(اإلعاقة، 

  .افتتاح الدورة  -١
  .العهد الرمسي من أعضاء اللجنة  -٢
  . مكتب اللجنةانتخاب أعضاء  -٣
  .إقرار جدول األعمال  -٤
  .الدورة التوجيهية  -٥
  .مشروع النظام الداخلي املؤقت  -٦
  .التعاون مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة  -٧
  .االجتماعات املقبلة  -٨
  .مسائل أخرى  -٩

ـ           - باء   خاص ذوي  جدول أعمال الدورة الثانية للجنة املعنية حبقـوق األش
  )٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣-١٩(اإلعاقة، 

  .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  .اعتماد تقرير الدورة األوىل للجنة  -٢
  .والثانية تقرير الرئيس بشأن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة الفاصلة بني الدورتني األوىل  -٣
  :سبل ووسائل إجناز أعمال اللجنة  -٤

  ع النظام الداخلي؛مشرو  )أ(  
  .العمل مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير وغريها من أساليب  )ب(  

  .١٢يوم املناقشة العامة بشأن املادة   -٥
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة  -٦
  .اعتماد تقرير اللجنة بشأن الدورة الثانية  -٧
  .مسائل أخرى  -٨
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للجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي       ة الثالثة   لدوراأعمال  جدول    - جيم  
  )٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٢(اإلعاقة، 

  .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١
  .اعتماد تقرير الدورة الثانية للجنة -٢
   .يف الفترة الفاصلة بني الدورتنيتقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا  -٣
  :ةعمل اللجنسبل ووسائل التعجيل ب -٤

  مشروع النظام الداخلي؛ )أ( 
  .مشروع أساليب العمل )ب( 

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

   .٢٠١٠ املزمع عقدها يف خريف عام الثاين للدورةالعامة 
  .لرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة ا -٧
  .مسائل أخرى -٨

للجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي        الرابعةلدورة  اجدول أعمال     - دال  
  )٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨-٤(اإلعاقة، 

 .إقرار جدول األعمال  -١

 .املسائل التنظيمية  -٢

  .اعتماد تقرير الدورة الثالثة للجنة  -٣
  .تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف  -٤
  .عتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير الدول األطرافا  -٥
 التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى ووكاالهتا املتخصصة وغريها من اهليئـات           -٦

  .املختصة
  .أساليب عمل اللجنة  -٧
  .يوم املناقشة العامة  -٨
  .االجتماعات املقبلة  -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
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  الرابعاملرفق 

 عند عنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومدة واليتهم     أعضاء اللجنة امل    
  انعقاد الدورة الرابعة

 ديسمرب/ كانون األول٣١تنتهي مدة الوالية يف  الدولة الطرف اسم العضو

 ٢٠١٢ قطر علي السويديالسيدة آمنة    
 ٢٠١٢ األردن الطراونةالسيد حممد 
 )أ(٢٠١٠ تونس بن لالهمالسيد لطفي 

 ٢٠١٢ بنغالديش شودريمحد السيد منصور أ
 ٢٠١٢ شيلي  رييس-سيسترناس السيدة ماريا سوليداد 

 ٢٠١٠ هنغاريا كونزيالسيد جيورجي 
 )أ(٢٠١٠ كينيا مايناالسيدة إيداه وانغيشي 

 )أ(٢٠١٠ أستراليا ماك كالومالسيد رونالد 
 ٢٠١٢ إسبانيا  نارفاييث-بيالييث السيدة آنا 

 )أ(٢٠١٠ إكوادور كوّريايس السيد خريمان خافيري تور
 ٢٠١٠ سلوفينيا أورسيتشالسيد سفيتو 
 ٢٠١٢ الصني يانغالسيدة جيا 

 .٢٠١٤، تقرر متديد الوالية حىت عام ٢٠١١يناير / كانون الثاين١يف   )أ(  

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي     األعضاء اجلدد املنتخبون لعضوية         
  )أ(اإلعاقة ومدة واليتهم

 ديسمرب/ كانون األول٣١تنتهي مدة الوالية يف  الدولة الطرف واسم العض

 ٢٠١٤ أملانيا ديغنرترييزيا السيدة    
 ٢٠١٢ هنغاريا  غومبوسغابور السيد 
 ٢٠١٢ اجلزائر حاج صاحلفتيحة  ةالسيد
 ٢٠١٤ مجهورية كوريا  كيمهيونغ شيك السيد 
 ٢٠١٤ دامنارك  النغفادستيغ  السيد
 ٢٠١٢ غواتيماال  كوانغ تشانغ جوديث سيلفيا ةالسيد
 ٢٠١٤ املكسيك  ريوس إسبينوساكارلوس  السيد
 ٢٠١٤ صربيا  تاتيتشداميان السيد 

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١ وسيتولون مهامهم يف ٢٠١٠سبتمرب /انتخب أعضاء جدد يف أيلول  )أ(  
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  املرفق اخلامس

رة عن اللجنة املعنية حبقـوق      املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ الصاد        
  األشخاص ذوي اإلعاقة

مبادئ توجيهية بشأن الوثيقة اخلاصة باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              
 من  ٣٥اإلعاقة اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها مبوجب املادة          

  االتفاقية 

 يف الوثيقـة    النظام احلايل لتقدمي التقارير وتنظيم املعلومات اليت يتعني إدراجها          -ألف   
األساسية املوحدة ويف الوثيقة احملددة املقدمتني إىل اللجنـة املعنيـة حبقـوق              

  األشخاص ذوي اإلعاقة
تتألف تقارير الدول املقدمة مبوجب املبادئ التوجيهية املنسقة املعنية بتقدمي التقـارير              -١

ة ووثيقة تتعلـق     وثيقة أساسية موحد   :جزأين املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان من       مبقتضى
  . مبعاهدة حمددة

  الوثيقة األساسية املوحدة  -١  
ينبغي أن تتألف الوثيقة األساسية املوحدة من معلومات عامة عن الدولـة املقدمـة                -٢

للتقرير، واإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مفـصلة حـسب اجلـنس والـسن               
ن معلومات عن عدم التمييـز واملـساواة،        واجملموعات السكانية الرئيسية واإلعاقة، فضالً ع     

  .وسبل االنتصاف الفعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة

  الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة  -٢  
ينبغي أال تكرر الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة املقدمة إىل اللجنـة املعنيـة حبقـوق                 -٣

 األساسية املوحدة أو أن تكتفي مبجـرد  األشخاص ذوي اإلعاقة املعلومات الواردة يف الوثيقة    
وينبغي باألحرى أن تتضمن هـذه      . إدراج أو وصف التشريعات املعتمدة من الدولة الطرف       

 من االتفاقية، يف القـانون واملمارسـة        ٣٣ إىل   ١الوثيقة معلومات حمددة تتعلق بتنفيذ املواد       
رية يف القانون واملمارسة الـيت      العملية، مع مراعاة املعلومات التحليلية بشأن التطورات األخ       

تؤثر على اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية من جانب مجيع األشخاص ذوي              
وينبغي أن تشمل هذه املعلومـات      . اإلعاقة بكل أشكاهلا داخل إقليم أو والية الدولة الطرف        
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 األهـداف الـسالف     معلومات مفصلة عن التدابري املوضوعية املتخذة من أجل حتقيق        أيضاً  
وينبغي تقدمي هذه املعلومات، حـال انطباقهـا،        . ذكرها وما أحرز من تقدم من جراء ذلك       

ويف مجيـع   . يتصل بالسياسات والتشريعات املتعلقة باألشخاص من غري ذوي اإلعاقـة          فيما
  . احلاالت، ينبغي أن تشري املعلومات إىل مصادر البيانات

 هبا يف االتفاقية، ينبغي أن تشري الوثيقة املتعلقة مبعاهدة          وفيما يتعلق باحلقوق املعترف     -٤
  :حمددة إىل اآليت

هل اعتمدت الدولة الطرف سياسات واستراتيجيات وإطار قانوين وطـين            )أ(  
من أجل تنفيذ كل حق من حقوق االتفاقية، مع حتديد املوارد املتاحة لذلك الغرض وأجنـع                

  املوارد؛ السبل الفعالة التكلفة الستخدام هذه 
هل اعتمدت الدولة الطرف تشريعاً شامالً ملناهضة التمييز ضد ذوي اإلعاقة   )ب(  

  من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية يف هذا الصدد؛
أي آليات منفذة من أجل رصد التقدم احملرز حنو إعمال احلقوق املنصوص              )ج(  

رات واملعايري الوطنية ذات الصلة     عليها يف االتفاقية إعماالً كامالً، مبا يشمل االعتراف باملؤش        
 ٣فيما يتصل بكل حق من حقوق االتفاقية، إضافة إىل املعلومات املقدمة مبوجب التـذييل               

باملبادئ التوجيهية املنسقة ومع مراعاة إطار وجداول املؤشرات التوضيحية الـيت حـددهتا              
  ؛)HRI/MC/2008/3(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

اآلليات املنفذة اليت تكفل دمج التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقيـة             )د(  
  دجماً كامالً يف إجراءاهتا كعضو يف املنظمات الدولية؛

الدمج والتطبيق املباشر لكل حق من حقوق االتفاقية يف النظـام القـانوين               )ه(  
  احمللي، مع اإلشارة إىل أمثلة حمددة لقضايا قانونية ذات صلة؛

سبل االنتصاف القضائي وغريها من السبل املناسبة املنفـذة الـيت متكـن               )و(  
  الضحايا من االنتصاف يف حالة انتهاك حقوقهم مبوجب االتفاقية؛

العقبات اهليكلية أو العقبات األخرى اهلامة النامجة عن عوامـل تتجـاوز              )ز(  
يف االتفاقية، مبا يف ذلك     سيطرة الدولة الطرف واليت تعوق اإلعمال الكامل للحقوق الواردة          

  تفاصيل اخلطوات اجلاري اختاذها للتغلب على هذه العقبات؛
بيانات إحصائية بشأن إعمال كل حق من حقوق االتفاقية، مفصلة حسب             )ح(  

، واألصـل العرقـي، وسـكان       )بدنية، حسية، ذهنية وعقلية   (اجلنس والسن ونوع اإلعاقة     
 على أساس سنوي قابل للمقارنة خالل الـسنوات         الريف والفئات األخرى املناسبة،   /احلضر

  . األربع السابقة
  .ينبغي إعداد الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة بالشكلني اإللكتروين والورقي  -٥
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 من املبادئ التوجيهية املنسقة  ٢٩ والفقرة   ٢٦ إىل   ٢٤ينبغي أن يتبع التقرير الفقرات        -٦
  .لتقدمي التقارير

 ٢٣ إىل ١٩الوثيقة املتعلقة باالتفاقية احملددة مع الفقرات ينبغي أن يتمشى شكل      - ٧
 ٦٠وينبغي أن ال يتجاوز حجـم التقريـر األويل   . من املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير 

كما ينبغـي تـرقيم     .  صفحة ٤٠صفحة وأن تقتصر الوثائق الالحقة اخلاصة باالتفاقية على         
  . الفقرات

  التقارير األولية  -٣  
تشكل الوثيقة األولية اخلاصة باالتفاقية، فضالً عن الوثيقة األساسـية املوحـدة،              - ٨

التقرير األويل للدولة الطرف ومتثل الفرصة األوىل أمام الدولة الطرف لكي تعرض علـى              
  . اللجنة مدى امتثال قوانينها وممارساهتا لالتفاقية

وأن ُتجـري،    مواد االتفاقيـة  ينبغي للدولة الطرف أن تتناول حتديداً كل مادة من            -٩
إضافةً إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املوحَّدة، حتليالً مفصالً ألثر القواعد القانونية           
على واقع األشخاص ذوي اإلعاقة، والوجود العملي لُسُبل االنتصاف من انتـهاك أحكـام              

خاص لفئات السكان األشد استضعافاً     االتفاقية وتنفيذ هذه الُسُبل وتأثريها، مع إيالء اهتمام         
  .كالنساء واألطفال، وأن يتم عرض وشرح ذلك يف الوثيقة اخلاصة باالتفاقية

ينبغي أن حتدِّد الوثيقة األولية اخلاصة باالتفاقية، يف حالة عدم ورود ذلك يف الوثيقة                -١٠
اإلعاقة، حىت لـو    األساسية املوحدة، أي جوانب متييز أو استبعاد أو أية قيود ُتفرض بسبب             

كانت ذات طبيعة وقتية، يفرضها القانون أو املمارسة أو التقاليد أو أي طريقة أخرى علـى                
  .متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بكل حكم من أحكام االتفاقية

ينبغي أن تتضمن الوثيقة األولية اخلاصة باالتفاقية اقتباسات كافية أو ملخصات من              -١١
عية والقضائية وغريها من النصوص ذات الصلة اليت تكفُل وتوفِّر          النصوص الدستورية والتشري  

ال تكـون هـذه     ُسُبل انتصاف تتعلق باحلقوق واألحكام الواردة يف االتفاقية، وخاصة حني           
  .احلقوق واألحكام مرفقة بالتقرير أو غري متاحة بلغة من لغات عمل األمم املتحدة

  التقارير الدورية  -٤  
 الوثيقة الالحقة اخلاصة باالتفاقية، اليت تشكِّل مع الوثيقة األساسـية           ينبغي أن تركِّز    -١٢

املوحدة تقريراً دورياً الحقاً، على الفترة الواقعة بني النظر يف التقرير السابق للدولة الطـرف               
  .وتقدمي التقرير احلايل

ويف حالـة   . يةينبغي تنظيم هيكل الوثائق الدورية اخلاصة باالتفاقية وفقاً ملواد االتفاق           -١٣
  .عدم وجود جديد يستحق الِذكر يف إطار أي مادة، ينبغي ِذكر ذلك يف التقرير
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ينبغي أن تكون هناك ثالث نقاط بدء على األقل لكل وثيقة الحقة مـن الوثـائق                  -١٤
  :اخلاصة باالتفاقية

وخاصـةً  (معلومات عن تنفيذ املالحظات اخلتامية من التقريـر الـسابق،       )أ(  
  ، وشرح حاالت عدم التنفيذ أو الصعوبات اليت ُجوبَِهت؛")التوصيات"و" الشواغل"

حبث حتليلي موجَّه إىل النتائج من جانب الدولة الطرف للخطوات والتدابري             )ب(  
  اإلضافية القانونية وغريها من التدابري املناسبة املتخذة تنفيذاً لالتفاقية؛

رض ممارسة ومتتع األشـخاص     معلومات عن أية عقبات متبقية أو ناشئة تعت         )ج(  
ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم وحبرياهتم األساسية يف امليادين املدنية أو السياسية أو              
االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو أية ميادين أخرى، فضالً عن معلومات تتعلق بالتدابري              

  .املتوخاة للتغلب على هذه العقبات
ل الوثائق الدورية اخلاصة باالتفاقية بشكل خاص أثر التدابري املتخذة،          ينبغي أن تتناو    -١٥

وأن حتلِّل االجتاهات مع ُمضي الوقت يف القضاء على التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة               
  .وضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم متتعاً كامالً

تنفيذ االتفاقية فيما يتعلـق     أيضاً  اصة باالتفاقية   ينبغي أن تتناول الوثائق الدورية اخل       -١٦
مبختلف فئات األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة تلك اليت تتعرض ألشكال متعـددة مـن              

  .أشكال التمييز
يف حالة حدوث تغيري جوهري يف النهج السياسي والقانوين للدولة الطرف مبا يؤثر               -١٧

 الطرف لتدابري جديدة قانونية أو إدارية تقتـضي         على تنفيذ االتفاقية أو يف حالة تنفيذ الدولة       
إرفاق نصوصها أو أحكامها القضائية أو قراراهتا األخرى، ينبغي إدراج هذه املعلومـات يف              

  .الوثيقة اخلاصة باالتفاقية

  التقارير االستثنائية  -٥  
ية قـد   ال تؤثر هذه املبادئ التوجيهية على إجراء اللجنة املتصل بأية تقارير اسـتثنائ              -١٨

  .يطلبها وينظمها النظام الداخلي للجنة

  مرفقات التقارير  -٦  
إذا لَزِم األمر، ينبغي إصدار التقرير بالشكلني اإللكتروين واملطبوع مع إرفاق عـدد               -١٩

كاٍف من النسخ الصادرة بإحدى لغات عمل األمم املتحدة للوثائق التـشريعية والقـضائية              
خرى التكميلية اليت قد تود الدول املقدِّمة للتقارير تعميمهـا          واإلدارية األساسية والوثائق األ   

 ٢٠وجيوز تقدمي هذه النصوص وفقاً للفقرة . على مجيع أعضاء اللجنة لتيسري النظر يف تقريرها
  .من املبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير
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  واستعراضاهتا األمم املتحدة إىل تنفيذ نتائج مؤمترات واجتماعات ِقَمم الرامية التدابري  -٧  
معلومات عن تنفيذ عناصر اإلعاقـة  أيضاً ينبغي أن تتضمن الوثيقة اخلاصة باالتفاقية         -٢٠

املوجودة يف األهداف اإلمنائية لأللفية وعن نتائج ما تعقده األمم املتحـدة مـن مـؤمترات                
  .واجتماعات قمة واستعراضات أخرى هلا صلة باملوضوع

  مةالتوصيات العا  -٨  
عـداد  بعني االعتبار لدى إالتوصيات العامة اليت تعتمدها اللجنة أن تؤخذ ينبغي    - ٢١

  .الوثيقة اخلاصة باالتفاقية

  التحفظات واإلعالنات  -٩  
ينبغي إدراج املعلومات العامة عن التحفظات واإلعالنـات يف الوثيقـة األساسـية         -٢٢

وإضافةً إىل ذلك،   . املنسقة لتقدمي التقارير  من املبادئ التوجيهية    ) ب(٤٠املوحدة وفقاً للفقرة    
ينبغي إدراج معلومات حمددة تتعلق بالتحفظات على االتفاقية وإعالناهتا يف الوثيقة اخلاصـة             
باالتفاقية املقدمة إىل اللجنة ويف بيانات اللجنة بشأن التحفظات، ويف املالحظات اخلتاميـة             

لة الطرف على أي مـادة مـن مـواد        وينبغي شرح أي حتفظ للدو    . للجنة حسب االنطباق  
  .االتفاقية أو أي إعالن يتصل هبا وإيضاح السبب يف استمرار وجوده

ينبغي للدول األطراف اليت أدخلت حتفظات عامة ال تشري إىل مادة بعينها أو تلـك                 -٢٣
وعلى الدول األطراف توفري    .  بيان تفسري وأثر تلك التحفظات     ١٢ و ٥ و ٤املوجهة إىل املواد    

مات عن أي حتفظات أو إعالنات قُدمت تتعلق بالتزامات مماثلة وردت يف معاهـدات              معلو
  .أخرى حلقوق اإلنسان

  اتفاقيات منظمة العمل الدولية  -١٠  
إذا كانت الدولة الطرف شريكاً يف أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة                -٢٤

و يف أي اتفاقيات أخرى ذات صلة صادرة         باملبادئ التوجيهية املنسقة، أ    ٢املدرجة يف التذييل    
املُـشرِفة  ) اللجان(عن وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وسبق هلا تقدمي تقارير إىل اللجنة            

املعنية وكانت متصلة بأي من احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، ينبغي هلا أن ُترفق األجـزاء                
ومع ذلـك،   .  يف الوثيقة اخلاصة باملعاهدة    املعنية من تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات       

ينبغي تناول كافة املسائل املترتبة على االتفاقية واليت ال تغطيها تلك التقارير بشكل كامل يف               
  .هذه الوثيقة اخلاصة باملعاهدة

  الربوتوكول االختياري  -١١  
 إذا صدقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري أو انضمت إليه وأصـدرت             -٢٥

اللجنة آراء تنطوي على توفري سبيل انتصاف أو ُتعرب عن أي قلق آخر يتصل بـبالغ ورد                 
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مبوجب ذلك الربوتوكول، ينبغي أن تتضمن الوثيقة اخلاصة باالتفاقية معلومات إضافية عـن             
اخلطوات االنتصافية فضالً عن اخلطوات األخرى املتخذة لضمان عدم تكرار أي ظرف يدفع             

 وينبغي أن ُتشري التقارير كذلك إىل أية أحكام نافذة حالياً يف التـشريعات              .إىل تقدمي البالغ  
تعترب الدولة الطرف أهنا تشكل عائقاً أمام تنفيذ الربوتوكول االختياري وهل هناك أية خطط              

  .ملراجعة هذه األحكام
إذا صدقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري أو انضمت إليـه وأجـرت               -٢٦

 من الربوتوكول االختياري، ينبغي أن تتضمن الوثيقة اخلاصـة          ٣قيقاً مبوجب املادة    اللجنة حت 
باالتفاقية تفاصيل أية تدابري إضافية اُتخذت استجابةً للتحقيق ولكفالة عدم تكرار االنتهاكات     

  . اليت دفعت إىل إجراء ذلك التحقيق

ة إىل اللجنة واملتصل باألحكـام      اجلزء الوارد يف الوثيقة اخلاصة باملعاهدة املقدَّم        -باء   
  العامة لالتفاقية

   من االتفاقية٤ إىل ١املواد     
  .حتدِّد هذه املواد الغرض من االتفاقية وتعاريفها ومبادئها العامة والتزاماهتا  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
 وأوجـه اإلعاقـة     تعريف اإلعاقة املستخَدم جلمع البيانات اجلاري حتليلها،        -١  

  ؛"األجل الطويل"املدرجة، وتطبيق مفهوم 
الطرق والوسائل اليت يستند إليها القانون احمللي يف تعريف وفهم املفـاهيم              -٢  

 من االتفاقية، وخاصةً أية قوانني أو أنظمة أو عادات أو ممارسـات             ٢ و ١الواردة يف املادتني    
  اجتماعية تنشئ متييزاً بسبب اإلعاقة؛

رق والوسائل اليت تستند إليها الدولة الطرف يف تعريف وفهم مفهـوم            الط  -٣  
، مع تقـدمي    "ال تفرض عبئاً غري متناسب أو غري ضروري       "اليت  " التيسريية املعقولة الترتيبات  "

  أمثلة على ذلك؛
 ٤ و٣ما هي طريقة تنفيذ املبادئ وااللتزامات العامة املنشأة مبقتضى املادتني    -٤  

كيف هتدف االتفاقية إىل ضمان إعماهلا بفعالية، وخاصة مبدأ تعزيز اإلعمال           من االتفاقية، و  
الكامل للحقوق الواردة يف االتفاقية دون متييز بسبب اإلعاقة على النحو املنصوص عليـه يف               

   مع إيراد أمثلة؛٤املادة 
بيانات إحصائية جمزأة ومقارنة عن فعالية تدابري حمددة ملناهـضة التمييـز              -٥  

دم احملرز لضمان إعمال كل حق من حقوق االتفاقية على قدم املساواة مـن جانـب                والتق
  ؛األشخاص ذوي اإلعاقة ومبا يشمل املنظور اجلنساين والعمري
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ما هي احلقوق الواردة يف االتفاقية اليت سعت الدولة الطـرف إىل تنفيـذها                -٦  
   أثر هذه التدابري األخرية؛ُيرجى وصف. بشكل متدرج وتلك اليت التزمت بتنفيذها على الفور

مدى مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، َمبن فيهم النساء واألوالد والبنات            -٧  
وينبغـي  . ذوي اإلعاقة، يف وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات لتطبيـق االتفاقيـة         

إىل تنوع األشخاص ذوي اإلعاقة الذي شاركوا يف تلك العمليات من منظور            أيضاً  اإلشارة  
  ؛جنساين وعمري

هل لدى الدولة تدابري تقضي برفع مستويات محاية حقوق األشخاص ذوي             -٨  
  ؛٤ من املادة ٤اإلعاقة بقدر أعلى من املستويات الواردة يف االتفاقية، متشياً مع الفقرة 

كيفية ضمان أن متتد أحكام االتفاقية لتشمل كل أحناء الدول، دون أي قيد              -٩  
  . الدول االحتادية أو الدول اليت تطبِّق درجة كبرية من الالمركزيةأو استثناء، يف حالة

  اجلزء الوارد يف التقرير املتصل حبقوق حمدَّدة  -جيم   

  ٥املادة     
  املساواة وعدم التمييز

ُتقّر هذه املادة بأن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون وهلم احلق دون أي متييز                 
  . لقانون واالستفادة منهوعلى قدم املساواة يف محاية ا

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
هل يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من االستعانة بالقانون من أجل محاية أو              -١  

  متابعة مصاحلهم على قدم املساواة مع الغري؛
 املساواة  التدابري الفعالة املتخذة لضمان توفري احلماية القانونية الفعالة على قدم           -٢  

  لألشخاص ذوي اإلعاقة من كل أنواع التمييز، مبا يشمل توفري لترتيبات تيسريية معقولة؛
السياسات والربامج، مبا فيها تدابري العمل اإلجيايب، لتحقيق املساواة حبكـم             -٣  

  .الواقع لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع أخذ تنوعهم يف االعتبار

  ٨املادة     
  إذكاء الوعي

ه املادة التزام الدول األعضاء مبمارسة سياسات فعالة يف جمال التوعية مـن         ُتحدِّد هذ   
وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عـن       . أجل تعزيز صورة إجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة      

التدابري املتخذة لتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز االحترام حلقوقهم وكرامتهم، وقدراهتم      
  . القوالب النمطية والتحيزات املوجهة ضدهموإسهاماهتم، ومكافحة 
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  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي
محالت توعية اجلمهور املوجهة إىل اجملتمع عموماً، وداخل النظام التعليمي            -١  

  واإلجراءات املتخذة من خالل وسائط اإلعالم الداخلة يف التيار العام؛
إطالع األشخاص ذوي اإلعاقـة وقطاعـات       اإلجراءات املتخذة للتوعية و     -٢  

  .اجملتمع األخرى على االتفاقية واحلقوق الواردة فيها

  ٩املادة     
  إمكانية الوصول

حتدِّد هذه املادة التزام الدول األطراف باختاذ التدابري املناسبة لتمكني األشخاص ذوي        
  .ياةاإلعاقة من املعيشة املستقلة واملشاركة الكاملة يف كل جوانب احل

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري التشريعية وغريها من التدابري املتخذة لضمان وصـول األشـخاص         -١  

مبا يشمل استخدام اإلشـارات     (ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع الغري، إىل البيئة املادية،           
اليت تشمل تكنولوجيات (االتصاالت وإىل وسائل النقل وإىل املعلومات و) وعالمات الشوارع

وإىل التسهيالت واخلدمات األخرى املقدمة للجمهور وتشمل       ) ونظم املعلومات واالتصاالت  
) ب(ما تقدمه الكيانات اخلاصة، يف كال املناطق احلضرية والريفية، وفقاً للفقرات الفرعيـة              

  االتفاقية؛  من٢من الفقرة ) ح( إىل
وجيهية بشأن إمكانية الوصول؛ فـضالً عـن مراجعـة          املعايري واملبادئ الت    -٢  

تنفيذها والعقوبات املفروضة على عدم االمتثال؛ وهل تطبَّق املوارد املتحصِّلة من العقوبـات             
  املالية من أجل تشجيع إجراءات فرص الوصول؛

استخدام أحكام املشتريات العامة والتدابري األخرى لغرض متطلبات ملزمة           -٣  
  الوصول؛بشأن إمكانية 

حتديد وإزالة العقبات واحلواجز أمام إمكانية الوصول مبا يف ذلك من داخل              -٤  
القطاعني العام واخلاص، واخلطط الوطنية إلمكانية الوصول اليت تضع أهدافاً وُمهالً زمنيـة             

  .واضحة

  ١٠املادة     
 احلق يف احلياة

وي اإلعاقة على قدم    تؤكد هذه املادة من جديد احلق األصيل يف احلياة لألشخاص ذ            
  .املساواة مع الغري
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 :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  

هل يعترف التشريع باحلق يف احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة وحيمي هـذا              -١  
  احلق على قدم املساواة مع الغري؛

 .هل يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة للحرمان من احلياة تعسفاً  -٢  

  ١١املادة     
  الت اخلطر والطوارئ اإلنسانيةحا

تلزم هذه املادة الدول األطراف بضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف               
حاالت اخلطر، مثل احلاالت النامجة عن املنازعـات املـسلحة أو الطـوارئ اإلنـسانية أو        

  .الطبيعية الكوارث
  :وينبغي للدول األطراف اإلبالغ عن  
مان محايتهم وسالمتهم مبا يشمل التـدابري املتخـذة         أية تدابري اُتخذت لض     -١  

  .إلدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف بروتوكوالت الطوارئ الوطنية
التدابري اليت اختذت لضمان توزيع معونات اإلغاثة اإلنسانية بطريقة تـصل             -٢  

خذة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ممن وقعوا فريسة حالة طوارئ إنسانية، وخاصة التدابري املت            
لضمان توافر املرافق الصحية واملراحيض يف مآوى الطوارئ وخميمات الالجـئني وإمكانيـة             

  .وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها

  ١٢املادة     
  االعتراف هبم على قدم املساواة أمام القانون

تؤكد هذه املادة من جديد حق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف االعتـراف هبـم                  
  .كأشخاص أمام القانون

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقـة             -١  

باألهلية القانونية على قدم املساواة مع الغري يف كل مناحي احلياة، وخاصة التدابري اليت تكفل               
 سالمتهم البدنية والذهنيـة،     حق األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة يف احلفاظ على         

الثروة، وإدارة شؤوهنم املاليـة اخلاصـة       امتالك أو وراثة    ومشاركتهم الكاملة كمواطنني، و   
وإمكانية حصوهلم على قدم املساواة على القروض املصرفية والرهونات وأشكال االئتمـان            

  ؛املايل األخرى، وحقهم يف عدم حرماهنم من ممتلكاهتم تعسفاً
 الذي يقيد األهلية القانونية الكاملة على أساس اإلعاقة، إن وجد مثـل             التشريع  -٢  

  من االتفاقية؛١٢هذا التشريع، فضالً عن اإلجراءات اليت جيري اختاذها لتحقيق التوافق مع املادة 
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الدعم املتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ممارسة أهليتهم القانونيـة وإدارة             -٣  
 شؤوهنم املالية؛

ود ضمانات ضد إساءة استخدام مناذج عملية اختـاذ القـرارات           مدى وج   -٤  
  املدعومة؛
محالت إذكاء الوعي والتثقيف فيما يتصل باالعتراف جبميع األشـخاص            -٥  

  .ذوي اإلعاقة على قدم املساواة أمام القانون

  ١٣املادة     
  إمكانية اللجوء إىل القضاء

للجوء الفعال إىل القضاء علـى      تعترف هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ا          
  .قدم املساواة مع الغري، دون استبعادهم من اإلجراءات القانونية

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري املتخذة لضمان اللجوء الفعال جلميع األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل             -١  

  تحقيق واملراحل األولية األخرى؛مجيع مراحل اإلجراءات القانونية؛ مبا يف ذلك مراحل ال
التدابري املتخذة لضمان التدريب الفعال للعاملني يف النظام الوطين للقـضاء             -٢  

 والسجون يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

توافر ترتيبات تيسريية معقولة، مبا فيها التيسريات اإلجرائيـة املطبقـة يف              -٣  
لفعالة جلميع فئات األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف نظـام    العملية القانونية لضمان املشاركة ا  

كضحايا أو جنـاة أو شـهود أو        (العدالة، بغض النظر عن الدور الذي جيدون أنفسهم فيه          
 ؛)حملفني، إخل

التيسريات املتصلة باألعمار لضمان مشاركة األطفال والصغار ذوي اإلعاقة           -٤  
  .مشاركة فعالة

  ١٤املادة     
  حرية الشخص وأمنه

ل هذه املادة لألشخاص ذوي اإلعاقة التمتع باحلق يف احلرية واألمن الشخـصي         تكف  
  .وعدم حرماهنم من حريتهم، بشكل غري قانوين أو تعسفي، بسبب وجود إعاقة ما

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري املتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان متتع مجيع األشـخاص ذوي              -١  

عاقة، بكل أشكاهلا، باحلق يف احلرية واألمن الشخصي وعدم حرمان أي شخص من حريته اإل
  بسبب إعاقته؛
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اإلجراءات اجلاري اختاذها إللغاء أي تشريع يسمح باإليداع يف املؤسسات            -٢  
 ؛أو احلرمان من احلرية جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة بكل أشكاهلا

تدابري املنفّذة لضمان تزويـد األشـخاص ذوي        التدابري التشريعية وغريها من ال      -٣  
اإلعاقة احملرومني من حريتهم بالتيسريات املعقولة واملطلوبة، واستفادهتم من نفـس الـضمانات             

 .هلم اإلجرائية املمنوحة لكافة األشخاص اآلخرين من أجل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان املتبقية

  ١٥املادة     
  لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةعدم التعرض للتعذيب أو املعام

أو املعاملـة   تقرر هذه املادة محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التعرض للتعـذيب              
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
من التجـارب    خاص ذوي اإلعاقة  التدابري املتخذة لتوفري محاية فعالة لألش       -١  

الـذين   الطبية أو العلمية دون موافقتهم احلرة واملستنرية، مبا يشكل األشخاص ذوي اإلعاقة           
  حيتاجون إىل الدعم يف ممارسة أهليتهم القانونية؛

يف االستراتيجيات واآلليات الوطنية ملنـع       إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة     -٢  
 .التعذيب

  ١٦املادة     
  رض لالستغالل والعنف واالعتداءعدم التع
من كل أشـكال االسـتغالل والعنـف         حتمي هذه املادة األشخاص ذوي اإلعاقة       

واإليذاء، سواء داخل املرتل أو خارجه، مع إيـالء اهتمـام خـاص لألطفـال والنـساء                 
  .اإلعاقة ذوي

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
رية واالجتماعية والتربوية وغريهـا مـن التـدابري         التدابري التشريعية واإلدا    -١  

املتخذة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازهلم وخارجها، من كل أشكال االستغالل            
  والعنف واإليذاء، مبا يف ذلك اجلوانب املتصلة بنوع اجلنس واألطفال؛

 ا يشمل تدابري احلماية االجتماعية ملساعدة ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة، مب          -٢  
أسرهم ومقدمي الرعاية هلم، وملنع حاالت االستغالل والعنف واإليذاء، مبا يف ذلك اجلوانب             

 املتصلة بنوع اجلنس واألطفال، واالعتراف هبذه احلاالت واإلبالغ عنها؛

التدابري املتخذة لضمان الرصد الفعال من جانب سلطات مـستقلة لكـل              -٣  
 شخاص ذوي اإلعاقة؛اخلدمات والربامج املصممة خلدمة األ
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التدابري املتخذة لضمان إمكانية وصول مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة ممـن             -٤  
يقعون ضحايا العنف إىل خدمات وبـرامج فعالـة للتعـايف وإعـادة التأهيـل وإعـادة                 

 االجتماعي؛ اإلدماج

التدابري املتخذة لضمان إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل كافـة             -٥  
 املوارد املتاحة ملنع العنف ومساندة الضحايا؛اخلدمات و

التشريعات والسياسات، مبا فيها تلك اليت تركز على النساء واألطفال، اليت             -٦  
تكفل حتديد حاالت االستغالل والعنف واإليذاء املرتكبة ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة              

  .والتحقيق فيها ومالحقتها حسب االقتضاء

  ١٧املادة     
   الشخصيةمحاية السالمة

  .تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احترام سالمتهم البدنية والعقلية  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
) أو غريه (التدابري املتخذة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة من العالج الطيب            -١  

  املقدم دون املوافقة الكاملة احلرة واملستنرية للشخص؛
التدابري املتخذة حلماية مجيع األشخاص من التعقيم القسري ومحاية الفتيات            -٢  

 والنساء من اإلجهاض القسري؛

وجود وتكوين منظمات مراجعة مستقلة ودورها لضمان تنفيذ هذا احلق،            -٣  
  . الربامج والتدابري اليت اعتمدهتا هذه اهليئاتوكذلك

  ١٨املادة     
  حرية التنقل واجلنسية

هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التنقل وحرية اختيار إقامتـهم             تقر    
  .واحلصول على جنسية

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري التشريعية أو اإلدارية املتخذة لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقـة           -١  

 عن ضمان حق األشخاص ذوي      يف احلصول على جنسية وعدم حرماهنم منها تعسفاً، فضالً        
  اإلعاقة يف دخول البلد أو مغادرته؛

التدابري املتخذة لضمان تسجيل كل طفل وليد ذي إعاقة عند مولده ومنحه              -٢  
 .وجنسية امساً
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  ١٩املادة     
  واإلدماج يف اجملتمععيشة املستقلة امل

  .شاركة يف اجملتمعتقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املعيشة املستقلة وامل  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
وجود خمططات متاحة للمعيشة املستقلة تشمل توفري مساعدين شخصيني           -١  

  لألشخاص الذين يتطلبون ذلك؛
وجود خدمات دعم داخل املرتل تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة باملعيشة            -٢  

 جمتمعهم؛ يف

رات خدمات اإلقامة لترتيبات املعيشية مبا يـشمل        وجود جمال ونطاق خيا     -٣  
 ترتيبات اإلعاشة املشتركة واحملمية اليت تأخذ يف االعتبار شكل اإلعاقة؛

مدى إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات والتـسهيالت            -٤  
  .اجملتمعية املقدمة إىل السكان بوجه عام

  ٢٠ادة امل    
  التنقل الشخصي

  حرية التنقل بأكرب قدر ممكـن مـن        دة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف     تقر هذه املا    
  .االستقاللية
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري اليت تيسر التنقل الشخصي لألشخاص ذوي اإلعاقة مبـا يـشمل              -١  

ا ويف الوقت استخدام اإلشارات وعالمات الشوارع اليت تيسر وصوهلم، بالطريقة اليت خيتاروهن
التكنولوجيـات والوسـائل الـيت    (الذي خيتارونه، فضالً عن وصوهلم إىل أشكال املساعدة         

  بتكلفة معقولة؛) تستخدم البشر أو احليوان أو وسائل معاونة
التدابري املتخذة لضمان أن تكون التكنولوجيات عالية اجلـودة وبتكلفـة             -٢  

  معقولة وسهلة االستعمال؛
تخذة لتوفري التدريب على مهارات التنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة التدابري امل  -٣  

 وللموظفني املتخصصني؛

التدابري املتخذة لتشجيع الكيانات اليت ُتنتج مساعدات وأجهـزة التنقـل             -٤  
  .والتكنولوجيات املعاوِنة على مراعاة كل جوانب التنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  ٢١املادة     
  صول على املعلوماتحرية التعبري والرأي واحل

تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التعبري والرأي، مبا يشمل حرية                
  .التماس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها بكل أشكال االتصال اليت خيتاروهنا

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
ضمان وصول املعلومـات املقدمـة إىل       التدابري التشريعية وغريها املتخذة ل      -١  

  اجلمهور بوجه عام إىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوقت املناسب وبدون تكلفة إضافية؛
التدابري التشريعية وغريها املتخذة لضمان متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من            -٢  

علومات، استخدام وسائل االتصال املفضلة هلم بكل أشكال التفاعل الرمسي واحلصول على امل           
مثل لغة اإلشارة وطريقة بريل للكتابة، وسائل االتصال التراكمية والبديلة، وكافة وسـائل             

 االتصال األخرى؛

التدابري املتخذة حلث الكيانات اخلاصة وطرائق اإلعالم اجلمـاهريي علـى           -٣  
خـذة  تقدمي معلوماهتا وخدماهتا بشكل ميّسر لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يشمل التدابري املت           
 ملنع وقف أو تقييد احلصول على معلومات بأشكال بديلة من جانب القطاع اخلاص؛

مدى إمكانية الوصول إىل وسائط اإلعالم اجلماهريية والنسبة املئوية للمواقع       -٤  
 ؛"مبادرة الوصول إىل اإلنترنت"العامة يف الشبكة اإللكترونية اليت متتثل ملعايري 

 .اإلشارة) لغات(ها املرتبطة باالعتراف الرمسي بلغة التدابري التشريعية وغري  -٥  

  ٢٢املادة     
  احترام اخلصوصية

 تقر هذه املادة حبق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف محاية حياهتم اخلاصة وشـرفهم         
  .ومسعتهم
  :وينبغي للدول األطراف أن تقدم تقارير عن  
 والصحية لألشخاص   التدابري املتخذة حلماية خصوصية املعلومات الشخصية       -١  

  ذوي اإلعاقة واملعلومات املتصلة بإعادة تأهيلهم؛
التدابري املتخذة لعدم إخفـاء األشـخاص ذوي اإلعاقـة حبجـة محايـة            -٢  

  . اخلصوصيات
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  ٢٣املادة     
  احترام البيت واألسرة

تقر هذه املادة حبق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف الزواج ويف تأسـيس أسـرة                  
  .فاهلم حبرية، ويف احلفاظ على خصوبتهم على قدم املساواة مع الغريوتقرير عدد أط

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
احلـق يف الـزواج      التدابري املتخذة لضمان ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة        -١  

  وتأسيس أسرة مبوافقتهم الكاملة واحلرة؛
الوصـول إىل برنـامج      ي اإلعاقة التدابري املتخذة اليت تكفل لألشخاص ذو       -٢  

 تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية وبرامج التبين أو احلضانة؛

التدابري املتخذة لضمان تزويد اآلباء ذوي اإلعاقة، عند طلبـهم، بالـدعم              -٣  
 الكايف لتحمل مسؤولياهتم لتنشئة أطفاهلم ولضمان توطيد العالقة بني اآلباء واألطفال؛

والده بـسبب إعاقـة   / لضمان عدم فصل الطفل عن والدته   التدابري املتخذة   -٤  
 الطفل أو أحد والديه أو كليهما؛

التدابري املتخذة لدعم اآلباء واألمهات، وأسر األوالد والبنات ذوي اإلعاقة،            -٥  
 ملنع إخفاء الولد أو البنت ذي اإلعاقة أو التخلي عنه أو إمهاله أو عزله؛

اء الطابع املؤسسي على األوالد والبنات ذوي       التدابري املتخذة لتجنب إضف     -٦  
اإلعاقة ممن يعجز آباؤهم عن رعايتهم، وضمان تزويدهم برعاية بديلة من األسرة األوسع، أو       

 يف حالة تعذر ذلك يف إطار أسر داخل اجملتمع األوسع؛

التدابري املتخذة ملنع التعقيم القسري لألشخاص ذوي اإلعاقـة، وخاصـة             -٧  
  .ساءوالن للفتيات

  ٢٤املادة     
  التعليم

ُتقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص، مـع          
  .احلياة ضمان نظام تعليمي شامل على مجيع املستويات وتيسري فرص احلصول على التعلُّم مدى

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
ان وصول كل طفل ذي إعاقة إىل التعليم يف املراحـل           التدابري املُتخذة لضم    -١  

 املبكِّرة وعلى التعليم االبتدائي اإللزامي والثانوي والتعليم العايل؛

  معلومات عن عدد األوالد والفتيات ذوي اإلعاقة يف مراحل التعليم املبكِّر؛  -٢  
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ت يف  معلومات بشأن االختالفات اهلامة القائمة يف تعلـيم األوالد والبنـا            -٣  
  خمتلف مستويات التعليم وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه االختالفات؛

التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت تكفل إمكانية الوصول إىل املدارس   -٤  
واملواد الدراسية وتوفري ترتيبات تيسريية معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم املطلـوب            

  اناً لتوفري التعليم الفعال واإلدماج الكامل؛لألشخاص ذوي اإلعاقة ضم
توافر خدمات التدريب على مهارات ُمحـددة لألطفـال أو الكبـار أو               -٥  

املدرسني الذين يتطلبون ذلك بلغة بريل ولغات اإلشارة واالتصال التراكمي والبديل والتنقل            
  وجماالت أخرى؛

  التدابري املُتخذة لتعزيز اهلوية اللغوية للُصم؛  -٦  
التدابري املُتخذة لضمان توفري التعليم بأنسب اللغات والطرائـق ووسـائل             -٧  

  االتصال والبيئات للفرد؛
التدابري اليت تكفل توفري التدريب الالئق للمهنيني يف نظام التعلـيم علـى               -٨  

  شؤون اإلعاقة، فضالً عن تدابري إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف فريق التعليم؛
  سبة املئوية للطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم باملرحلة الثالثة؛العدد والن  -٩  
العدد والنسبة املئوية للطالب ذوي اإلعاقة حبسب نوع اجلـنس وميـادين         -١٠  
  الدراسة؛
توفري الترتيبات التيسريية املعقولة والتدابري األخرى اليت تكفل احلصول على            -١١  

  التعليم بالتعلُّم مدى احلياة؛
بري اليت تتخذها الدولة لضمان التبكري بتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة          التدا  -١٢  

  .واحتياجاهتم التعليمية

  ٢٥املادة     
  الصحة

ُتقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكـن                
بلوغه، مبا يكفل حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات الصحية اليت تشمل إعـادة              

  .أهيل الصحي، مبا يراعي نوع اجلنس، يف جمتمعهم وبدون تكلفة ماليةالت
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري التشريعية وغريها اليت حتمي من التمييز وتكفل حصول األشخاص            -١  

ذوي اإلعاقة على نفس اخلدمات الصحية اجليدة النوعيـة، مبـا يـشمل جمـال الـصحة                 
  واإلجنابية؛ اجلنسية
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التدابري املُتخذة لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على إعادة تأهيـل     -٢  
  صحي يتصل باإلعاقة يف جمتمعهم جماناً بدون تكلفة مالية؛

توفري اخلدمات الصحية وبرامج الكشف والتدخُّل املبكِّر، حسب االقتضاء،           -٣  
 االهتمام باألطفال والنساء وكبار السن      ملنع ظهور إعاقات ثانوية وتقليلها إىل أدىن حد، مع        

  مبا يشمل املناطق الريفية؛
التدابري التشريعية وغريها لضمان اطالع األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى             -٤  

  احلمالت الصحية للجمهور العام؛
التدابري املُنفَّذة لتدريب األطباء وغريهم من املهنيني يف اجملال الصحي علـى              -٥  

  إلعاقة مبا يشمل املناطق الريفية؛حقوق األشخاص ذوي ا
التدابري التشريعية وغريها لضمان توفري أي عالج صحي لألشـخاص ذوي     -٦  

  اإلعاقة مبوافقتهم احلرة واملستنرية؛
التدابري التشريعية وغريها اليت تكفل احلماية من التمييز يف احلصول علـى              -٧  

  قانون ذلك؛التأمني الصحي وأنواع التأمني األخرى حني يشترط ال
التدابري املُتخذة اليت ال تكفل جمرد توافر املرافق الصحية بل إمكانية الوصول              -٨  
  إليها؛ الكامل

التدابري املُتخذة لزيادة الوعي واملعلومات بأشكال يسهل االطالع عليهـا،            -٩  
  .يافريوس نقص املناعة البشري واملالر/يف ذلك طريقة بريل، للوقاية من أمراض اإليدز مبا

  ٢٦املادة     
  التأهيل وإعادة التأهيل

ُتحدد هذه املادة التدابري اليت متكِّن األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من                
االستقاللية واحلفاظ عليها، وحتقيق قدراهتم البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنيـة الكاملـة،         

 خالل برامج شـاملة للتأهيـل   وإدماجهم وإشراكهم بشكل كامل يف كل مناحي احلياة من        
  .وإعادة التأهيل يف جماالت الصحة والعمالة والتعليم واخلدمات االجتماعية

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
برامج التأهيل وإعادة التأهيل العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جمـاالت             -١  

 مبا يشمل التدخُّل املبكِّر، ودعـم األقـران        الصحة والعمالة والتعليم واخلدامات االجتماعية،    
  وإتاحة هذه اخلدمات والربامج يف املناطق الريفية؛

التدابري املُتخذة لضمان أن تكون املشاركة يف خدمات وبـرامج التأهيـل              -٢  
  وإعادة التأهيل على أساس طوعي؛
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امج تشجيع التدريب األويل واملستمر للمهنيني واملوظفني العـاملني يف بـر            -٣  
  التأهيل وإعادة التأهيل؛

التدابري املُتخذة لتشجيع وإتاحة ومعرفة واستخدام األجهزة والتكنولوجيات          -٤  
  املعاونة واملُصمَّمة لألشخاص ذوي اإلعاقة من ناحية صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل؛

ـ            -٥   ة التدابري املُتخذة لتعزيز التعاون الدويل يف تبادل التكنولوجيـات املعاون
  .وخاصة يف البلدان النامية

  ٢٧املادة     
  العمل والعمالة

تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وكسب الرزق باملـشاركة يف        
سوق للعمل ويف بيئة عمل ُمنفتحة وشاملة يسهل النفاذ إليها، ومبا يشمل أولئـك الـذين                

  .يتعرضون إلعاقة يف مسار عملهم
  :رير الدول األطراف ما يليوينبغي أن تشمل تقا  
التدابري التشريعية املُتخذة لضمان احلماية من التمييز يف كل مراحل العمالة             -١  

ويف أي شكل من أشكال العمالة، واالعتراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل علـى               
  ي؛املتساو قدم املساواة مع الغري، وخاصة احلق يف احلصول على أجر متساوٍ لقاء العمل

أثر برامج وسياسات العمالة حمددة األهداف والقائمة لتحقيـق العمالـة             -٢  
  من االتفاقية؛) ز(١إىل ) أ(١الكاملة واملنتجة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً للفقرات 

أثر تدابري تيسري إعادة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتم االستغناء             -٣  
ط وإعادة اهليكلة االقتصادية للمنشآت العامـة       عنهم نتيجة اخلصخصة وخفض حجم النشا     

  من االتفاقية؛) ه(١واخلاصة وفقاً للفقرة 
إتاحة املساعدة التقنية واملالية لتوفري ترتيبات تيسريية معقولة تشمل التشجيع          -٤  

  على إقامة التعاونيات ومشاريع بدء النشاط تشجيعاً لروح املبادرة؛
ال لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف سـوق        تدابري العمل اإلجيايب والفع     -٥  
  النظامية؛ العمل

تدابري العمل اإلجيايب والفعال ملنع مضايقة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف              -٦  
  العمل؛ أماكن

فرص حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات املفتوحة للتـدريب            -٧  
  الوظيفي واملهين مبا فيها خدمات تشجيع العمل احلر؛
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ت بشأن االختالفات اهلامة القائمة يف العمالة بني الرجال والنـساء           معلوما  -٨  
ذوي اإلعاقة وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه االختالفات تـشجيعاً للنـهوض             

  بالنساء ذوات اإلعاقة؛
) مع تقدمي أمثلـة   (حتديد الفئات األشد ضعفاً بني األشخاص ذوي اإلعاقة           -٩  

  ذة إلدراج هذه الفئات يف سوق العمل؛والسياسات والتشريعات املنفَّ
  التدابري املُتخذة لتعزيز احلقوق النقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛  -١٠  
التدابري املُتخذة لضمان اإلبقاء على العمال الذين يعانون من إصابة يف مكان   -١١  

  العمل تؤدي على إعاقة متنعهم من أداء مهامهم السابقة وإعادة تدريبهم؛
 معلومات عن عمل األشخاص ذوي اإلعاقة يف االقتصاد غري الرمسي           توفري  -١٢  

يف الدولة الطرف، والتدابري املُتخذة لتمكينهم من اخلروج من االقتصاد غري الرمسي، فضالً عن 
  االجتماعية؛ التدابري املُتخذة لضمان حصوهلم على اخلدمات األساسية واحلماية

ذة حلماية العمال ذوي اإلعاقة من الطـرد        وصف الضمانات القانونية املنفَّ     -١٣  
 ؛٢التعسفي والعمل اجلربي أو القسري وفقاً للفقرة 

التدابري املتخذة لكفالة تزويد األشخاص ذوي اإلعاقـة احلاصـلني علـى              -١٤  
 ؛)ك(١مهارات تقنية ومهنية بالدعم املطلوب لدخوهلم وعودهتم إىل سوق العمل وفقاً للفقرة 

خذة لكفالة وصول الطلبة ذوي اإلعاقة إىل سوق العمل العـام           التدابري املت   -١٥  
 القدر؛ بنفس

التدابري املتخذة لكفالة خمتلف أشكال العمل، مثل العمل يف املوقع والعمـل        -١٦  
والتعاقد الباطين، وفـرص العمـل الـيت تتيحهـا          ) يف البيت /خارج موقع العمل  (عن بعد   

  .تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  ٢٨دة املا    
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

 تعترف هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مستوى معيشي الئق ويف احلماية              
  . االجتماعية
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
 التدابري املُتخذة لضمان توافر وإتاحة املياه النقية والغذاء الكـايف وامللـبس             -١  

  واملسكن لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقدمي أمثلة على ذلك؛
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التدابري املُتخذة لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة علـى اخلـدمات             -٢  
واألجهزة واملساعدات األخرى املناسبة بأسعار ميكن حتملها، مبا يف ذلك توافر الربامج الـيت              

  تغطي التكاليف املالية اإلضافية املتصلة باإلعاقة؛
التدابري املُتخذة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصـة النـساء             -٣  

  الفقر؛ والفتيات وكبار السن من ذوي اإلعاقة، إىل برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من
التدابري املوجهة إىل برامج اإلسكان العام واستحقاقات وبـرامج التقاعـد             -٤  

  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
  .تخذة لإلقرار بالصلة بني الفقر واإلعاقةالتدابري املُ  -٥  

  ٢٩املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

  .تكفل هذه املادة احلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
ي التشريعات والتدابري الرامية إىل ضمان احلقوق السياسية لألشـخاص ذو           -١  

اإلعاقة، وخاصة لذوي اإلعاقة العقلية أو الفكرية، ومبا يشمل يف مثل هذه احلالـة القيـود                
  احلالية واإلجراءات املُتخذة للتغلب على هذه القيود؛

التدابري املُتخذة لضمان حق التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقـة، سـواًء             -٢  
  مبفردهم أو برفقة شخص من اختيارهم؛

ة لضمان الوصول الكامل إىل إجراءات وتسهيالت ومـواد         التدابري املُتخذ   -٣  
  التصويت؛
مؤشرات قياس التمتع الكامل باحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة             -٤  

  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
الدعم املقدم، إن ُوجِد، لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل إنشاء وتـشغيل              -٥  

  .ستويات احمللية واإلقليمية والوطنيةمنظمات متثل حقوقهم ومصاحلهم على امل

  ٣٠املادة     
  املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

ُتقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة الثقافية ويف تنمية                
 الثقافية واللغوية املُحددة    واستغالل إمكاناهتم اإلبداعية والفنية والفكرية، واالعتراف هبويتهم      

  .ودعمها، واملشاركة يف أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم املساواة مع الغري
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  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
التدابري املُتخذة لالعتراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة علـى             -١  

الثقافية وتعزيز هذا احلق، مبا يشمل فرص تنميـة واسـتغالل       قدم املساواة مع الغري يف احلياة       
  إمكاناهتم اإلبداعية والفنية والفكرية؛

التدابري املُتخذة لضمان إتاحة التسهيالت الثقافية والترفيهيـة والـسياحية            -٢  
والرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع وضع األطفال ذوي اإلعاقة يف االعتبار، مبا يف ذلك              

  االستخدام املشروط للمشتريات العامة والتمويل العام؛من خالل 
التدابري املُتخذة لضمان أالّ تصبح قوانني امللكية الفكريـة حـاجزاً أمـام               -٣  

األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل املواد الثقافية، مبا يشمل املشاركة يف اجلهود الدولية              
  ذات الصلة؛

   الُصم؛التدابري املُتخذة لتعزيز ثقافة  -٤  
التدابري املُتخذة لدعم مشاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف األنـشطة              -٥  

الرياضية، مبا يشمل القضاء على املعاملة التمييزية واملتمايزة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف منح             
  اجلوائز وامليداليات؛

التدابري املُتخذة لضمان مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة، على قدم املـساواة             -٦  
 كل األطفال اآلخرين، يف تسهيالت ممارسة األلعاب والترفيه والتسلية والرياضة، مبا فيها             مع

  .تلك اليت تتم داخل النظام املدرسي

  اجلزء املتصل يف التقرير باحلالة اخلاصة لألوالد والبنات والنساء ذوي اإلعاقة  -دال   

  ٦املادة     
  النساء ذوات اإلعاقة

وانب اجلنسانية يف كل مادة من املواد، حسب االنطباق،         بالرغم من ضرورة تعميم اجل      
ينبغي أن يتضمن التقرير يف إطار هذه املادة حتديداً معلومات تتعلق بالتدابري اليت تتخذها الدولة               
الطرف لضمان تنمية املرأة والنهوض هبا ومتكينها على الوجه األكمل بغرض ضمان ممارسـتها              

  اسية املبيَّنة يف االتفاقية والقضاء على مجيع أشكال التمييزومتتعها باحلقوق واحلريات األس
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
مدى اإلقرار على املستويات التشريعية والسياساتية ويف إطار تطوير الربامج            -١  

  بعدم املساواة بني اجلنسني للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛
والنساء ذوات اإلعاقة بكافة حقوق اإلنسان واحلريـات  مدى متتع الفتيات    -٢  

  األساسية على قدم املساواة مع األوالد والرجال ذوي اإلعاقة؛
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مدى متتع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة بكافة حقوق اإلنسان واحلريـات     -٣  
  .األساسية على قدم املساواة مع سائر الفتيات والنساء الاليت ال تعانني من إعاقة

  ٧املادة     
  األطفال ذوو اإلعاقة

ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات تكميلية، حسب االنطباق، تتعلق بالتدابري الـيت              
تتخذها الدولة الطرف لضمان التمتع الكامل لألطفال ذوي اإلعاقة بكافة احلقوق واحلريات            

املتعلقة باألطفـال   األساسية املبيَّنة يف االتفاقية، وخاصة لضمان أن تتوخى مجيع اإلجراءات           
  .ذوي اإلعاقة املصاحل الفُضلى للطفل

  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
املبادئ اليت ترتكز عليها عملية اختاذ القرارات املتصلة بـاألوالد والبنـات              -١  

  اإلعاقة؛ ذوي
 كل  مدى متكن األوالد والبنات ذوو اإلعاقة من التعبري عن آرائهم حبرية يف             -٢  

املوضوعات اليت تؤثر عليهم، وهل يتلقون املساعدة اليت تتناسب وإعاقتـهم وأعمـارهم يف              
  ممارسة هذا احلق؛

  االختالفات املتصلة حباالت األوالد والبنات ذوي اإلعاقة؛  -٣  
مدة اعتبار األطفال ذوو اإلعاقة من أصحاب احلقوق مثلهم مثـل سـائر               -٤  

  .األطفال على قدم املساواة

  اجلزء املتصل يف التقرير بالتزامات حمددة  - هاء  

  ٣١املادة     
  مجع اإلحصاءات والبيانات

  .تنظِّم هذه املادة عملية مجع البيانات من ِقبل الدولة الطرف  
  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
ت التدابري املُتخذة جلمع املعلومات اجملزأة واملالئمة، مبـا يـشمل البيانـا             -١  

اإلحصائية والبحثية، لتمكينها من صياغة وتنفيذ سياسات كفيلة بإنفاذ االتفاقية يف جمـاالت             
احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ األخالقية والضمانات القانونية ومحايـة           

  البيانات، والسرية واخلصوصية؛
نشر هذه اإلحصاءات واإلجراءات لـضمان وصـول األشـخاص ذوي             -٢  
  إليها؛ اإلعاقة
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التدابري املُتخذة لضمان املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية            -٣  
  بيانات والبحوثلمجع ا

  ٣٢املادة     
  التعاون الدويل

ُتقر هذه املادة بأمهية التعاون الدويل للدولة يف دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل حتقيق                
  .مقاصد االتفاقية وأهدافها

 أن تشمل تقارير الدول األطراف، باعتبارها بلداناً ماحنة أو مـستفيدة مـن             وينبغي  
  :التعاون الدويل، ما يلي

التدابري املُتخذة اليت تكفل أن يكون التعاون الدويل شامالً جلميع األشخاص             -١  
 ذوي اإلعاقة ومفتوحاً أمامهم؛

ل املاحنني اسـتخداماً    التدابري املُتخذة لضمان استخدام البلدان املتلقية ألموا        -٢  
  ؛)مع ذكر األمثلة واألرقام والنسب املئوية للتمويل الناجح حمدد األهداف(صحيحاً 
الربامج واملشاريع املوجَّهة حتديداً لألشخاص ذوي اإلعاقة والنسبة املئويـة            -٣  

  للميزانية الكلية املخصصة هلا؛
األشد ضعفاً مـن بـني    تدابري العمل اإلجيايب املُتخذة من أجل ضم الفئات           -٤  

  ذوي اإلعاقة كالنساء واألطفال، إخل؛
درجة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف تـصميم ووضـع وتقيـيم               -٥  
  واملشاريع؛ الربامج

مقدار العمل املوجَّه إىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف التيار العـام للـربامج               -٦  
  ؛واملشاريع العامة اليت يتم وضعها

ة إىل تسهيل ودعم بناء القدرات، مبا يف ذلك عن طريـق            اإلجراءات الرامي   -٧  
  تبادل املعلومات واخلربات والربامج التدريبية وأفضل املمارسات؛

مدى مراعاة السياسات والربامج املوجَّهة إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة             -٨  
  لأللفية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

يتها من أجل تبادل الدراية الفنية      عمليات وضع الربامج ومدى تقدمها وفعال       -٩  
  .واخلربة يف مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٣٣املادة     
  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين

  .ُتنظِّم هذه املادة تطبيق االتفاقية ومتابعتها على الصعيد الوطين  
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  :وينبغي أن تشمل تقارير الدول األطراف ما يلي  
تسمية جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل احلكومة        التدابري املُتخذة من أجل       -١  

ُتعىن بتنفيذ االتفاقية، مع إيالء االعتبار الواجب إلنشاء أو تسمية آلية تنسيق داخل احلكومة              
  املستويات؛ لتيسري األعمال ذات الصلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف

االقتضاء، املساعي لوضع إطار، يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب             -٢  
واختاذ تدابري من أجل تعزيز ومحاية ورصد تنفيذ االتفاقية مع مراعاة املبادئ املتـصلة حبالـة                

  ؛وأداء املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
التدابري املُتخذة إلشراك اجملتمع املدين، وخاصة إشـراك األشـخاص ذوي             -٣  

مل اعتبـارات نـوع اجلـنس، يف عمليـة الرصـد            اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم، مبا يش     
  ؛التقرير وإعداد

املساعي إلدماج قضايا اإلعاقة يف جدول أعمال مجيع الوكاالت احلكومية            -٤  
لضمان توعية شىت اإلدارات بالتساوي حبقوق اإلعاقة ومتكينها من العمل على تعزيز هـذه              

 ؛احلقوق

ها املتصلة باألشـخاص ذوي     عمليات اإلدارات احلكومية وبراجمها ووظائف      -٥  
 ؛اإلعاقة

  .خمصصات امليزانية ألغراض التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين  -٦  
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  اجلزء األول
 مواد عامة

  االجتماعات والدورات  -أوالً   

  اجتماعات اللجنة    
 ١املادة 

ويشار إليها فيما يلـي     (ملعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      تعقد اللجنة ا    -١  
من االجتماعات ما يلزم ألداء وظائفها أداء فعـاالً وفقـاً التفاقيـة حقـوق      ) باسم اللجنة 

 . وبروتوكوهلا االختياري)‘االتفاقية‘ويشار إليها فيما يلي باسم (األشخاص ذوي اإلعاقة 

املتعلقة باإلدماج وإتاحة إمكانيـة     ادئ  ببامل اجتماعات اللجنة     يف سترشدُيو  -٢  
  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٣الوصول على النحو الذي جتسده املادة 

ويوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من املوظفني والتسهيالت من أجل              -٣  
ويـدعو إىل عقـد     أداء وظائف اللجنة أداًء فعاالً مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري،          

 .االجتماع األويل للجنة

  الدورات    
 ٢املادة 

 . دورتني عاديتني على األقلتعقد اللجنة كل سنة  -١  

ُتعقد دورات اللجنة يف مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع األمـني العـام              -٢  
 .امة اجلمعية العُتقّره، مع مراعاة جدول املؤمترات كما )"األمني العام"(لألمم املتحدة 

  مكان عقد الدورات    
 ٣املادة 

وجيوز للجنة أن حتدد،     .يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف     عادةً  ُتعقد دورات اللجنة      
بالتشاور مع األمني العام، مكاناً آخر لعقد دورة من دوراهتا مع مراعاة قواعد األمم املتحدة               

  .ذات الصلة
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  الدورات االستثنائية للجنة    
 ٤املادة 

وعندما ال تكون اللجنة    .  الدورات االستثنائية للجنة بقرار من اللجنة      تعقد  -١  
عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتـب   أن يدعو إىل    منعقدة، جيوز للرئيس    

 :يف احلاالت التالية دورات استثنائيةإىل عقد أيضاً رئيس اللجنة يدعو و .اللجنة اآلخرين

 بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛  )أ( 

 .بناء على طلب إحدى الدول األطراف يف االتفاقية  )ب( 

ُتعقد الدورات االستثنائية يف أقرب وقت ممكن يف موعد حيـدده الـرئيس               -٢  
جدول املـؤمترات    مع مراعاة    ،بالتشاور مع األمني العام ومع أعضاء مكتب اللجنة اآلخرين        

  .امةاجلمعية العكما ُتقّره 

  الفريق العامل ملا قبل الدورة    
 ٥ املادة

ُيعقد عادةً قبل كل دورة عادية اجتماع لفريق عامل ملا قبل الدورة يتألف               -١  
عدد ال يتجاوز مخسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مـع اللجنـة يف دورة                من  

  .عادية، وعلى حنو يعكس التوزيع اجلغرايف العادل
يق العامل ملا قبل الدورة قائمة باملواضيع واألسئلة املتعلقة باملسائل          يضع الفر   -٢  

 مـن االتفاقيـة،   ٣٥ باملادة املوضوعية الناشئة عن التقارير املقدمة من الدول األطراف عمالً       
 .املعنيةالطرف  ةويقدم تلك القائمة إىل الدول

  اإلخطار مبواعيد افتتاح الدورات    
 ٦املادة 

عام أعضاء اللجنة يف أسرع وقت ممكن مبوعد ومكان انعقاد اجللسة           ُيخطر األمني ال    
  .قبل افتتاح الدورة مبا ال يقل عن ستة أسابيعاإلخطار ويرسل هذا  .األوىل من كل دورة

   الوصولإتاحة إمكانية     
 ٧املادة 

لغات ، مبساعدة من مقدمي الدعم،       اإلعاقة يل األشخاص ذو  استعماُييسَّر    -١  
وطرق االتـصال املعـززة     واالتصال عن طريق اللّمس واللغة املبسَّطة       يقة برايل   اإلشارة وطر 

 يتعلـق اليت خيتاروهنا بأنفـسهم فيمـا       املتاحة  والبديلة وغريها من سبل وأشكال االتصال       
 .اللجنةباألنشطة املتصلة بعمل 
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ليـسّهلوا وصـول    مساعدين شخصيني ألعضاء اللجنـة      ُيسمح مبشاركة     -٢  
  .ملعلومات، مبا يف ذلك يف الدورات االستثنائية للجنةاألعضاء إىل ا

 على   اللجنة أعضاء اللجنة من املشاركة يف أعمال     مجيع   على متكني    حرصاً  -٣  
 : ضمان ما يليالضروريأساس من املساواة، من 

تاح ألعـضاء   امل النحو وعلى   يف الوقت املناسب  الوصول إىل املعلومات    إتاحة    )أ(  
 ؛ إىل اخلدمات واملرافقالوصولأشكال إتاحة إمكانية  من شكلاجون إىل أي اللجنة الذين ال حيت

األمم املتحـدة   إىل صفحة مفوضية    إتاحة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة        )ب(  
 .قوق اإلنسان على اإلنترنتالسامية حل

، يف  مغلقـة  مكانت علنية أ  أينبغي أن تعقد االجتماعات والدورات، سواء         -٤  
ـ (الكامـل    الوصول   تاحة إمكانية شروط إ أماكن تليب    االتـصال   علـى صـعيد      وأ اًمادي
 خاصـة   تيسري استخدامها وأجهزة   بلوازميشمل ذلك إتاحة مراحيض مزودة      و. )واملعلومات

عـرض   و ل املعلومات واالتصال، مثل املاسحات الضوئية وطابعات براي       إلتاحة الوصول إىل  
 . األخرىالعامةصول الو تسهيالت، وغري ذلك من النص وأجهزة نقل الصوت

 جدول األعمال  - ثانياً  

  جدول األعمال املؤقت    
 ٨املادة 

ُيِعّد األمني العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول األعمال املؤقـت لكـل دورة         
 : املؤقتعادية، وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، ويتضمن جدول األعمال

 ابقة؛أي بند قررته اللجنة يف دورة س  )أ(  

 أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛  )ب(  

 أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛   )ج(  

 أي بند تقترحه إحدى الدول األطراف يف االتفاقية؛  )د(  

النظام  أي بند يقترحه األمني العام ويتعلق بوظائفه مبوجب االتفاقية أو هذا            ) ه(  
 . الداخلي
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  إقرار جدول األعمال    
 ٩املادة 

د األول يف جدول األعمال املؤقت ألي دورة هو إقرار جدول األعمال،            يكون البن   
من هذا  ٢٠ مبقتضى املادة مطلوباًذلك ما عدا يف حالة انتخاب أعضاء املكتب، عندما يكون         

البند األول يف جدول األعمال املؤقـت، مـا مل      هو  النظام الداخلي، حيث يكون االنتخاب      
 . تقرر اللجنة خالف ذلك

  جدول األعمالتنقيح     
 ١٠املادة 

جيوز للجنة، أثناء الدورة، أن تنقح جدول األعمال وجيوز هلا، حسب االقتـضاء،               
  .إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها

  إحالة جدول األعمال املؤقت    
 ١١املادة 

حييل األمني العام جدول األعمال املؤقت إىل أعضاء اللجنة وقت إخطارهم             -١  
 . قبل موعد افتتاح الدورة مبا ال يقل عن ستة أسابيعأي لدورة، اانعقاد ب

  .شكل يسهل االطالع عليهحيال جدول األعمال املؤقت إىل أعضاء اللجنة يف   -٢  

 أعضاء اللجنة  - ثالثاً  

   مناصبهماللجنةمدة شغل أعضاء     
 ١٢املادة 

السنة التاليـة   ناير من   ي/ كانون الثاين  ١تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة يف         -١  
 كـانون   ٣١ مـن االتفاقيـة، يف       ٣٤ من املادة    ٧ وتنتهي، وِفقاً ألحكام الفقرة      النتخاهبم

 األول ويف   االقتـراع ديسمرب بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء األعضاء املنتخبني يف          /األول
مت ني، الذين    األول الذي يلي بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف احلادية والثمان           االقتراع
ديسمرب بعد / كانون األول٣١ بالقرعة للعمل ملدة سنتني، وتنتهي مدة عضويتهم يف اختيارهم

 .مرور سنتني من انتخاهبم

 .جيوز أن يعاد انتخاب األعضاء مرة واحدة  -٢  
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  ملء الشواغر الطارئة    
 ١٣املادة 

أو اسـتقالة أحـد      من االتفاقية على أنه يف حالة وفاة         ٣٤ من املادة    ٩تنص الفقرة     
أعضاء اللجنة أو إعالن ذلك العضو، ألي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعـّين                
الدولة الطرف اليت رشحت ذلك العضو خبرياً آخر ميلك املؤهالت ويستويف الشروط الواردة             

قى يف األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية، ليعمل كعضو يف اللجنة خالل ما تب              
 .من فترة ذلك العضو

  الرمسيالتعهد     
 ١٤املادة 

 الرمسي التايل يف جلسة     بالتعهديديل كل عضو من أعضاء اللجنة، لدى توليه مهامه،            
 :علنية للجنة

أتعهد رمسياً بأن أؤدي واجبايت وأمارس سلطايت كعضو يف جلنة حقوق األشخاص            "
 ".ضمرييذوي اإلعاقة بشرف وأمانة ونزاهة ومبا ميليه علّي 

  أعضاء املكتب  - رابعاً  
  االنتخابات    

 ١٥املادة 

تنتخب اللجنة من بني أعضائها رئيساً وثالثة نواب للرئيس ومقرراً؛ ويشكل هؤالء              
 .األعضاء معاً مكتب اللجنة الذي جيتمع بصفة منتظمة

  طرائق االنتخاب    
 ١٦املادة 

املكتـب،  ء  أعضاعند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب            -١  
 .جيوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية

أعـضاء  عند وجود مرشحني اثنني أو أكثر لشغل منصب من مناصـب              -٢  
 على املكتب، أو عندما تقرر اللجنة خبالف ذلك إجراء اقتراع، ُينتخب الشخص الذي حيصل     

 .ت املدىل هبااألغلبية البسيطة من األصوا

 يـسعى أعـضاء     أغلبية األصوات املدىل هبا،   شح على   إذا مل حيصل أي مر      -٣  
  .اللجنة جاهدين إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء قبل إجراء اقتراع آخر

 .جترى االنتخابات باالقتراع السري  -٤  
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  مدة شغل أعضاء املكتب مناصبهم    
 ١٧املادة 

 ُينتخب أعضاء مكتب اللجنة ملدة سنتني وجيوز إعادة انتخـاهبم بـشرط             -١  
  .االلتزام التناوب

 .ال جيوز ألي عضو من أعضاء املكتب شغل املنصب إذا مل يُعد عضواً يف اللجنة  -٢  

   اللجنةحيالمركز الرئيس     
  ١٨املادة 

وبروتوكوهلا االختياري  يؤدي الرئيس الوظائف املنوطة به مبوجب االتفاقية          -١  
  .وهذا النظام الداخلي

 .سلطة اللجنةل خاضعاًتلك الوظائف، يظل الرئيس، أثناء أدائه ل  -٢  

  الرئيس باإلنابة    
 ١٩املادة 

 أو أي ةجلـس أي إذا تعذر على الرئيس، أثناء دورة من الدورات، حضور      -١  
وإذا مل يعّين أحداً، يتوىل عضو آخر يف        . ليقوم مقامه أحد نواب الرئيس    جزء منها، فإنه يعّين     
 .املكتب مهام الرئيس

ما للرئيس من سلطات وعليه مـا علـى         باإلنابة  لرئاسة  ألي عضو يتوىل ا     -٢  
 .الرئيس من واجبات

  استبدال أعضاء املكتب    
 ٢٠املادة 

اسـتطاعته   أو أعلن عـدم      العملإذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن            
 كعضو يف مكتب اللجنة، ُينتخب عضو جديد يف املكتب للفترة غري املنقضية             العملمواصلة  
 .ضوية سلفهمن مدة ع

 األمانة  -خامساً  

  البيانات    
  ٢١املادة 

جيوز لألمني العام أو ممثله أن يقدم       و .حيضر األمني العام أو ممثله مجيع دورات اللجنة         
 .الدوراتبيانات شفوية أو خطية يف هذه 
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  اآلثار املالية املترتبة على املقترحات    
 ٢٢املادة 

 األمني العـام تقـديراً      ُيعّد على نفقات،    بل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي        
ومن واجب   . على أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن       ويعممهللتكاليف املترتبة على املقترح     

الرئيس أن يوجه انتباه األعضاء إىل هذه التقديرات والدعوة إىل إجراء مناقشة بشأهنا عند نظر          
  .اللجنة يف املقترح

  األمانة    
  ٢٣املادة 

 : على طلب من اللجنة أو بقرار منها ومبوافقة اجلمعية العامةبناء  -١  

 ؛")األمانة(" للجنة وألي هيئة فرعية قد تنشئها يوفر األمني العام أمانةً  )أ(  

يوفر األمني العام للجنة ما يلزمها من املوظفني والتسهيالت ألداء مهامهـا              )ب(  
 ؛ فعاالًأداًءوبروتوكوهلا االختياري مبوجب االتفاقية 

إتاحـة  يكون األمني العام مسؤوالً عن مجيع الترتيبات الالزمـة لـضمان        )ج(  
، يف  من هـذا النظـام الـداخلي   ٧ حسبما تنص عليه املادة ،ملرافق واخلدمات إىل ا الوصول  

 .اجتماعات اللجنة وهيئاهتا الفرعية

 بـأي   ، دون تـأخري   ،يكون األمني العام مسؤوالً عن إبالغ أعضاء اللجنة         -٢  
 .عرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد هتم اللجنةائل قد ُتمس

 االتصال واللغات  - سادساً 

  أساليب االتصال    
 ٢٤املادة 

 ،صو وعرض النص  ،اللغات :تشمل أساليب االتصال اليت تستخدمها اللجنة ما يلي         
 املتعـددة   اللمس، وحروف الطباعة الكبرية، والوسائط    عن طريق    واالتصال   ،وطريقة برايل 

امليسورة االستعمال، فضالً عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة، اخلطيـة            
مبا يف ذلـك     ،االتصالووسائل وأشكال   والسمعية، وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر،       

 اليت قد تصحب متاحةً يف املستقبل عن طريق ما ُيحقّـق مـن              امليسورة االستعمال األشكال  
منوذجيـة بأشـكال    وستعتمد اللجنة قائمة     .تقدم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال     

  .  امليسورة االستعمالاالتصال
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   اللغاتأنواع    
 ٢٥املادة 

اللغات الكالمية وغري الكالمية مثل لغـة       تشمل اللغات اليت تستخدمها اللجنة        -١  
 .جمال االتصال لغات وفقاً الحتياجات اللجنة يفمنوذجية بأنواع الوستعتمد اللجنة قائمة  .اإلشارة

جيوز لعضو يف اللجنة أو ملشارك يف جلسة علنية للجنة أن خياطب اللجنـة                -٢  
  مـن هـذا    ٢٤بأي من وسائل وأساليب وأشكال احملددة مبوجب املادة         أو اجللسة العلنية    /و

 .النظام الداخلي

  اللغات الرمسية    
 ٢٦املادة 

واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنـسية هـي        تكون اإلسبانية     -١  
 .الرمسية للجنة اللغات

تصدر مجيع القرارات الرمسية للجنة باللغات الرمسية، وكذلك يف أشـكال             -٢  
 .يسهل االطالع عليها

  احملاضر    
 ٢٧املادة 

 وتتاح هذه احملاضر  .  جللساهتا حماضر موجزة إعداد  يتيح األمني العام للجنة       -١  
  .ألعضاء اللجنة باللغات الرمسية وكذلك يف أشكال يسهل االطالع عليها

ويقدم املشتركون يف اجللسات هذه     . تكون احملاضر املوجزة قابلة للتصويب      -٢  
وُتدمج تصويبات حماضر    .التصويبات إىل األمانة باللغة اليت يكون احملضر املوجز قد صدر هبا          

 .ر بعد انتهاء الدورة بفترة وجيزةاجللسات يف وثيقة تصويب واحدة تصد

للتوزيع العام، مـا مل       ُمعّدة تكون احملاضر املوجزة للجلسات العلنية وثائق       -٣  
 .تقرر اللجنة خالف ذلك يف ظروف استثنائية

ُتعّد التسجيالت الصوتية جللسات اللجنة وُيحتفظ هبا وفقـاً للممارسـة             -٤  
  .، وكذلك يف أشكال يسهل االطالع عليهااالعتيادية املعمول هبا يف األمم املتحدة

  أيام املناقشة العامة    
 ٢٨املادة 

من أجل التوصل إىل فهم أعمق ملضمون االتفاقية واآلثار املترتبة عليها، جيوز للجنة               
أن ختصص جلسة أو أكثر يف دوراهتا العادية إلجراء مناقشة عامة بشأن مادة حمددة من مواد                

  .لةاالتفاقية أو موضوع ذي ص



A/66/55 

GE.11-42964 62 

 املغلقةاجللسات العلنية واجللسات   - سابعاً  

  واملغلقةاجللسات العلنية     
 ٢٩املادة 

ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك أو ما مل         وفريقها العامل علنيةً     جلسات اللجنة    تكون  
 .مغلقةينبغي أن تكون االتفاقية أو بروتوكوهلا االختياري أن اجللسات يتبني من أحكام 

   اجللساتاملشاركة يف    
 ٣٠املادة 

 ٣٨حيق للوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة األخرى، وفقاً للمادة            -١  
من االتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر يف تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتـها مـن أحكـام                   

وجيوز ملمثلي الوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة األخرى أن يشاركوا يف            .االتفاقية
 . للجنة أو هيئاهتا الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إىل ذلكاملغلقةلسات اجل

 مـن   ١جيوز ملمثلي اهليئات املختصة األخرى املعنية غري املشمولة بالفقرة            -٢  
 للجنة أو هيئاهتا الفرعية عندما تدعوهم       املغلقةهذه املادة أن يشاركوا يف اجللسات العلنية أو         

 .اللجنة إىل ذلك

، ألمـم املتحـدة  وأجهـزة ا للجنة أن تدعو الوكاالت املتخصـصة       جيوز    -٣  
ال سيما هيئات الرقابـة     (واملنظمات احلكومية الدولية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        

، ) مـن االتفاقيـة   ٣٣ من املـادة     ٢ والفقرة   ١٦ من املادة    ٣الوطنية املنشأة مبوجب الفقرة     
 وغريها من اهليئات    ، اإلعاقة ياألشخاص ذو اليت متثل   فيها تلك   واملنظمات غري احلكومية، مبا     

 من  مطية بشأن ما يدخل يف نطاق أنشطته      خمبعلومات  اللجنة  موافاة  إىل  واألفراد من اخلرباء    
  .، كي تنظر فيهامسائل تتناوهلا االتفاقية

 توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرمسية األخرى  -ثامناً   

  توزيع الوثائق الرمسية    
 ٣١ة املاد

تكون وثائق اللجنة، مبا يف ذلك التقارير واملعلومات اليت تقـدمها الـدول            -١  
 من االتفاقية، وتلك اليت ترد إىل اللجنة مـن الوكـاالت            ٣٦ و ٣٥األطراف عمالً باملادتني    

 املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة األخرى وغريها من اهليئات املختـصة، عمـالً بـالفقرة             
 .للتوزيع العام، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك ُمعّدة  من االتفاقية، وثائق٣٨دة من املا) أ( الفرعية

 .تتاح مجيع وثائق اللجنة يف أشكال يسهل االطالع عليها  -٢  
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 تصريف األعمال  -تاسعاً   

  النصاب القانوين    
 ٣٢املادة 

وعندما يصل   .يشكّل مثانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً العتماد املقررات الرمسية           
يشكّل  من االتفاقية،    ٣٤ من املادة    ٨ عضواً، وفقاً للفقرة     مثانية عشر عدد أعضاء اللجنة إىل     

  .عضواً نصاباً قانونياًثنا عشر إ

  سلطات الرئيس    
 ٣٣املادة 

إضافة إىل ما ميارسه الرئيس من سلطات منوطة به مبوجب االتفاقيـة ويف               -١  
، فهو يعلن افتتاح واختتام كل جلسة مـن جلـسات   مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي     

احلـق يف   ويعطي   مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي،       يكفلإدارة املناقشة، و  ويتوىل  اللجنة،  
  .القراراتويعلن املسائل للتصويت، ويطرح الكالم، 

سري أعمال  سيطرة على   ،   الداخلي  بأحكام هذا النظام   ، رهناً تكون للرئيس   -٢  
وللرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحـد          .يف جلساهتا  حفظ النظام  وعلىاللجنة  

البنود، حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني، وحتديد عدد املرات اليت جيوز فيهـا لكـل             
 .متكلم أن يتكلم يف مسألة ما، وإقفال قائمة املتكلمني

 .يبت الرئيس يف النقاط النظامية  -٣  

ن يقترح تأجيل املناقشة أو إقفال باهبا، أو رفع اجللـسة أو            أأيضاً  للرئيس    -٤  
وتنحصر املناقشة يف املسألة املعروضة على اللجنة، وجيوز للرئيس أن ينبه املتكلم إىل              .تعليقها

 . مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة

 القرارات  -عاشراً   

  القراراتاعتماد     
 ٣٤املادة 

وإذا تعـذر التوصـل إىل       .اآلراء بتوافق قراراهتا إىل لتوصلل اللجنةى  تسع  -١  
 .توافق يف اآلراء، ُتطرح القرارات للتصويت

، ويكون عليـه أن     للتصويت املقترح يطرح أن جلسة أي يف للرئيس جيوز  -٢  
 .أعاله ١ الفقرة مراعاة مع األعضاء، من أيٍّ طلب على  بناءيفعل ذلك
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   التصويتقوقح    
 ٣٥دة املا

 .يكون لكل عضو يف اللجنة صوت واحد  -١  

تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي حيصل علـى تأييـد األغلبيـة                -٢  
، يقـصد بعبـارة      الداخلي وألغراض هذا النظام   .البسيطة من األعضاء احلاضرين واملصوتني    

أما األعضاء   .و سلباً األعضاء الذين يدلون بأصواهتم إجياباً أ     " األعضاء احلاضرين واملصوتني  "
 .الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني

  تعادل األصوات    
 ٣٦املادة 

 .إذا تعادلت األصوات يف تصويت على مسائل غري انتخابية، اعُترب املقترح مرفوضاً  

  طريقة التصويت    
 ٣٧املادة 

مساء، ويكـون   ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك، جيري التصويت يف اللجنة بنداء األ             
ذلك حسب الترتيب األجبدي باللغة اإلنكليزية ألمساء أعضاء اللجنة ابتداء بالعـضو الـذي              

  .يسحب الرئيس امسه بالقرعة

  قارير اللجنةت -رحادي عش

  التقارير املوجهة إىل اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي    
 ٣٨املادة 

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، كل سـنتني،      إىل  تقّدم اللجنة إىل اجلمعية العامة و       
  .االتفاقيةاملضطلع هبا مبوجب تقارير عن أنشطتها 
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  اجلزء الثاين    
  وظائف اللجنة

   من االتفاقية٣٦ و٣٥التقارير واملعلومات املقدمة مبوجب املادتني   - ثاين عشر

  تقارير الدول األطراف    
 ٣٩املادة 

 تقارير الدول األطراف املطلوب تقدميها       مضمون بشأن اللجنة مبادئ توجيهية     تضع  
 . من االتفاقية٣٥مبوجب املادة 

  عدم تقدمي التقارير    
 ٤٠املادة 

 جبميع حاالت عـدم      كتابةً يقوم األمني العام يف كل دورة بإخطار اللجنة         -١  
ويف  . من االتفاقيـة   ٣٦ و ٣٥تقدمي التقارير أو املعلومات اإلضافية املطلوبة مبوجب املادتني         

هذه احلاالت، ترسل اللجنة إىل الدولة الطرف املعنية، عن طريق األمني العام، تذكرياًَ بـشأن        
تقدمي التقرير أو املعلومات اإلضافية، وتبذل أية جهود أخرى يف جو من احلوار بني الدولـة                

 .املعنية واللجنة

 عمـالً   إذا تأخرت دولة طرف تأخراً كبرياً يف تقدمي تقرير، جاز للجنـة،             -٢  
سـري  فحص   الدولة الطرف املعنية بضرورة      ُتحظر من االتفاقية، أن     ٣٦ من املادة    ٢بالفقرة  
للجنـة، إذا   تتـاح   االتفاقية يف تلك الدولة الطرف، استناداً إىل معلومات موثوق هبا           تنفيذ  

وتدعو اللجنة الدولـة     .اإلخطارُيقدم التقرير ذو الصلة يف غضون ثالثة أشهر من توجيه            مل
وإذا استجابت الدولة الطرف بتقدمي التقرير ذي        .هذا الفحص الطرف املعنية إىل املشاركة يف      

 . من االتفاقية٣٦ من املادة ١ والفقرة ٣٥الصلة، تطبق أحكام املادة 

أو املعلومات اإلضافية املطلوبة،    املطلوب  إذا مل تقدم الدولة الطرف التقرير         -٣  
هود األخرى املشار إليها يف هذه املادة، تنظـر اللجنـة يف   حىت بعد إرسال التذكري وبذل اجل  

   .احلالة حسبما تراه ضرورياً وتشري إىل ذلك يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامة

  إخطار الدول األطراف اليت تقدم تقاريرها    
  ٤١املادة 

ب وقت  يف أقر كتابةً و الدول األطراف   بإخطار   اللجنة، عن طريق األمني العام،       تقوم  
 .ممكن بتاريخ افتتاح الدورة اليت ستجري فيها دراسة تقاريرها ومبدة تلك الدورة ومكاهنـا             

 . تلـك الـدول   جلسات اللجنة عند دراسة تقارير    دعى ممثلو الدول األطراف إىل حضور     وُي
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مزيد من املعلومات منها بأنه     طلب  اليت تقرر اللجنة    الدولة الطرف   إبالغ  أيضاً  وجيوز للجنة   
عـن  وينبغي أن يكون باستطاعة هذا املمثل       .  هلا أن تأذن ملمثلها حبضور جلسة حمددة       جيوز
األسئلة اليت قد تطرحها عليه اللجنة، واإلدالء ببيانات حول التقارير اليت سبق لدولته أن              على  

  .قدمتها، كما جيوز له تقدمي معلومات إضافية من دولته

  النظر يف التقارير    
 ٤٢املادة 

 من االتفاقية، تنظر اللجنـة    ٣٦ باإلجراءات املنصوص عليها يف املادة       عمالً  -١  
  . من االتفاقية٣٥يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

جيوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسباً من اقتراحات وتوصيات عامة بـشأن               -٢  
 . الدولة الطرف املعنيةت إىلوعليها أن حتيل هذه االقتراحات والتوصياتقرير دولة طرف 

تقارير فيما يتعلق بتقدمي    أكثر تفصيالً   مبادئ توجيهية   جيوز للجنة أن تعتمد       -٣  
املعلومات اإلضافية اليت ب يتعلقما ك في مبوجب االتفاقية، مبا يف ذل    والنظر فيها  لدول األطراف ا

 .تطلبها اللجنة من الدول األطراف خبصوص تنفيذ االتفاقية

   أحد األعضاء يف حبث تقرير من التقاريراز مشاركةجوعدم     
 ٤٣املادة 

مقدم من دولة   ال يشترك عضو من األعضاء يف حبث أي جزء من تقرير ما               -١  
  .تلك الدولةمن مواطين هذا العضو إذا كان طرف 

 دون أعـاله  ١ الفقـرة  إطـار  يف تنشأ أن ميكن مسألة أية يف اللجنة تبت  -٢  
  .املعين العضو مشاركة

  طلب تقارير أو معلومات إضافية    
 ٤٤املادة 

جيوز للجنة أن تطلب من أي دولة طرف تقدمي تقرير إضايف أو معلومات إضـافية                 
أو اإلضـايف    املهلة الزمنية اليت يتعني تقدمي التقريـر         بيان من االتفاقية، مع     ٣٦عمالً باملادة   

 .املعلومات اإلضافية يف غضوهنا

ألطراف اليت تتضمن طلب املشورة أو املساعدة التقنية أو تشري إىل إحالة تقارير الدول ا    
  إىل هذه املشورة أو املساعدةحاجة 
 ٤٥املادة 

 من االتفاقية، وحـسبما تـراه      ٣٦ من املادة    ٥حتيل اللجنة، عمالً بالفقرة       -١  
ملختصة، ااألخرى اهليئات ومناسباً، إىل الوكاالت املتخصصة وصناديق األمم املتحدة وبراجمها   
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، أو تشري إىل    التقنيةتتضمن طلب املشورة أو املساعدة      من تقارير   من الدول األطراف    ما يرد   
  .هذه املشورة أو املساعدةاحلاجة إىل 

 من هـذه    ١حتال التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف وفقاً للفقرة            -٢  
 .بشأن هذه الطلبات أو اإلشارات اتمالحظات وتوصيمبا قد تقدمه اللجنة من املادة مشفوعة 

جيوز للجنة أن تطلب، مىت رأت ذلك مناسباً، معلومات عن املـشورة أو               -٣  
 .املساعدة التقنية املقدمة وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد

   العامةالتوصيات    
  ٤٦املادة 

جيوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى استناداً إىل املعلومات الـواردة              -١  
  . من االتفاقية٣٦ و٣٥مبوجب املادتني 

  .عامة هذه التوصيات العامة األخرىتدرج اللجنة يف تقاريرها إىل اجلمعية ال  -٢  

  التعليقات العامة وااللتزامات بتقدمي التقارير    
  ٤٧املادة 

جيوز للجنة أن تعّد تعليقات عامة استناداً إىل مواد وأحكام االتفاقية بغيـة               -١  
  .ا ومساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقاريرتعزيز تنفيذه

  .تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة يف تقريرها إىل اجلمعية العامة  -٢  

  التعاون بني الدول األطراف واللجنة    
 ٤٨املادة 

 مـن  ٣٧دة  واملا٣٣ من املادة    ٣ والفقرة   ٤ من املادة    ٣تقدم اللجنة، عمالً بالفقرة       
لدول األطراف، عند االقتضاء، بشأن سبل ووسائل تعزيـز       إىل ا االتفاقية، املشورة واملساعدة    

تنفيذ االتفاقية، وتقدم توصيات ومالحظات بغية تعزيـز قـدرة          من أجل   القدرات الوطنية   
  .ووالية اآلليات الوطنية املعنية بالتنفيذ والرصد
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وغريهـا   واهليئات التابعة لألمم املتحدة      مشاركة الوكاالت املتخصصة    - ثالث عشر
  يف عمل اللجنةاملختصة  اهليئات من

   واهليئات التابعة لألمم املتحدةاملتخصصةمشاركة الوكاالت     
 ٤٩املادة 

حيق للوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة األخرى، وفقـاً للفقـرة             -١  
ثلة عند النظر يف مدى تنفيـذ أحكـام          من االتفاقية، أن تكون مم     ٣٨من املادة   ) أ(الفرعية  

وجيوز للجنة أن تسمح ملمثلي الوكاالت املتخصـصة         .التفاقية اليت تدخل يف نطاق واليتها     ا
تقدم إليهـا بيانـات      اللجنة ببيانات شفوية أو      أماموأجهزة األمم املتحدة األخرى بأن تديل       

 .االتفاقيةمبوجب  معلومات مالئمة تتصل باألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنةوخطية 

، جيوز للجنة أن تـدعو       من االتفاقية  ٣٨من املادة   ) أ(الفرعية   للفقرة   وفقاً  -٢  
تقدمي تقارير عن تطبيق االتفاقية يف      إىل  األخرى  أجهزة األمم املتحدة    والوكاالت املتخصصة   

ة إىل  أن تدعو الوكاالت املتخصص   أيضاً  وجيوز للجنة    اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها؛     
  .تقدمي مشورة فنية بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

  املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات التكامل اإلقليمي    
 ٥٠املادة 

جيوز للجنة أن تدعو ممثلي املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات التكامل اإلقليمـي          
يف جمـاالت ذات    يف جلسات اللجنة    علومات أو وثائق    بيانات شفوية أو خطية وم    تقدمي  إىل  

 .االتفاقيةمبوجب صلة باألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة 

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  
 ٥١املادة 

بيانـات  تقـدمي   جيوز للجنة أن تدعو ممثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل             
يف جماالت ذات صلة باألنشطة اليت      اللجنة  يف جلسات   معلومات أو وثائق    وشفوية أو خطية    

 .االتفاقيةمبوجب تضطلع هبا اللجنة 

  املنظمات غري احلكومية    
 ٥٢املادة 

بيانـات شـفوية أو خطيـة    تقدمي جيوز للجنة أن تدعو منظمات غري حكومية إىل       
يف جلسات اللجنة، يف جماالت ذات صلة باألنشطة اليت تـضطلع هبـا             معلومات أو وثائق    و
 .االتفاقيةجنة مبوجب الل
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  نشأة مبوجب معاهدات دولية حلقوق اإلنسانامليئات اهلالتعاون مع     
 ٥٣املادة 

) ب(رة الفرعية   ق، لدى اضطالعها بواليتها، عمالً بالف      حسب االقتضاء  جتري اللجنة   
 من االتفاقية، مشاورات مع اهليئات األخرى ذات الـصلة املنـشأة مبوجـب              ٣٨من املادة   

غرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية          بولية حلقوق اإلنسان    معاهدات د 
   .لإلبالغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي االزدواجية والتداخل يف أداء وظائفها

  إنشاء هيئات فرعية    
  ٥٤املادة 

  .ووالياهتاتشكيلها  حتددو خمصصة فرعية هيئات تنشئ أن للجنة جيوز  -١  
 مـع  الـداخلي،  النظام هذا وتطبق مكتبها أعضاء فرعية ئةهي كل تنتخب  -٢  
  .تعديل من يلزم ما إجراء

 إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب الربوتوكول االختياري  - رابع عشر

  إحالة البالغات إىل اللجنة  -ألف   

  إحالة البالغات إىل اللجنة    
 ٥٥املادة 

، إىل البالغات املقدمة،     الداخلي  وفقاً هلذا النظام   يوّجه األمني العام انتباه اللجنة،      -١  
  . من الربوتوكول االختياري١أو اليت يبدو أهنا مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة مبوجب املادة 

 واجيوز لألمني العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي البالغ ما إذا كـان               -٢  
وحيثمـا   .ب الربوتوكول االختياري  يرغبون يف تقدمي البالغ إىل اللجنة كي تنظر فيه مبوج         

   . األمني العام انتباه اللجنة إىل البالغيوجهوجد شك فيما يتعلق بنية مقدم أو مقدمي البالغ، 
 من هـذا    ٢٤جيوز للجنة أن تتلقى البالغات بأشكال بديلة، وفقاً للمادة            -٣  

 .النظام الداخلي

 بدولة ليـست طرفـاً يف     ال جيوز للجنة أن تتسلم أي بالغ إذا كان يتعلق             -٤  
 .الربوتوكول االختياري
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  تسجيل البالغات    
 ٥٦املادة 

حيتفظ األمني العام بسجل دائم جلميع البالغات املقدمة لكي تنظـر فيهـا               -١  
 . من الربوتوكول االختياري١اللجنة مبوجب املادة 

النص الكامل ألي بالغ   ألي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه،         يتاح    -٢  
 .ويستويف مجيع املعايري األولية لتسجيله، ويتاح البالغ باللغة اليت قُّدم هباقُّدم إىل اللجنة 

  معلومات إضافيةأو طلب توضيحات     
 ٥٧املادة 

مدى انطباق  بشأن  بالغ  مقدم   من   توضيحاتجيوز لألمني العام أن يطلب        -١  
  : يليمبا يف ذلك مابالغ، الالربوتوكول االختياري على 

أو غري وعنوانه وتاريخ ميالده ومهنته، مقدم البالغ، مثل امسه /هوية الضحية  )أ(  
 ؛)الضحايا(الضحية /البالغ) مقدمي(بيانات هوية مقدم /ذلك من تفاصيل

 اسم الدولة الطرف اليت ُيوّجه البالغ ضدها؛  )ب(  

 الغرض من البالغ؛  )ج(  

 ؛حكم أو أحكام االتفاقية اليت ُيدعى أهنا انتهكت  )د(  

 وقائع الدعوى؛  )ه(  

أو من ادعى أنه ضحية، الستنفاد سبل       /مقدم البالغ و  اختذها  اخلطوات اليت     )و(  
 االنتصاف احمللية؛

مدى دراسة املسألة ذاهتا يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل              )ز(  
  .أو التسوية الدولية

لعام ملقدم أو مقـدمي     األمني ا ُيحّدد  عند طلب التوضيحات أو املعلومات،        -٢  
  .تقدمي تلك املعلوماتخالهلا يتعني املهلة الزمنية اليت البالغ 

جيوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيـسري طلبـات التوضـيح أو                -٣  
  .أو مقدم البالغ/املعلومات ممن يدعي أنه ضحية و

  عضاء اللجنةألمعلومات إتاحة     
 ٥٨املادة 

 . املسجلةالبالغاتب فترات منتظمة املعلومات املتعلقةء اللجنة على يتيح األمني العام ألعضا
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 أحكام عامة بشأن نظر اللجنة يف البالغات  -باء   

  اجللسات العلنية واملغلقة    
 ٥٩املادة 

أفرقتها العاملة اليت ختصص للنظر يف البالغـات         تكون جلسات اللجنة أو     -١  
أما اجللسات اليت قد تنظر فيها اللجنة    . مغلقة املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري جلسات    

فيجوز أن تكون علنية إذا قررت      االختياري  يف قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق الربوتوكول        
   .اللجنة ذلك

جيوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق األمني العام، الستخدامها من ِقَبل              -٢  
 .نشطة اللجنة يف جلساهتا املغلقةوسائط اإلعالم واجلمهور عموماً فيما يتعلق بأ

  عضو يف حبث بالغ من البالغاتجواز مشاركة عدم     
 ٦٠املادة 

  :ال جيوز لعضو أن يشارك اللجنة يف النظر يف بالغ ما يف احلاالت التالية  -١  

 مصلحة شخصية ما يف القضية؛أي إذا كانت له   )أ(  

ة اليت يتناوهلا البالغ، بأي     شارك يف اختاذ أي قرار بشأن القضي      كان قد   إذا    )ب(  
 الربوتوكول االختياري؛احملددة مبوجب اإلجراءات تشمله غري ما أخرى صفة 

  .مواطين الدولة الطرف اليت يكون البالغ موجهاً ضدهاإذا كان من   )ج(  

 أعـاله دون  ١تبت اللجنة يف أية مسألة ميكن أن تنشأ يف إطـار الفقـرة      -٢  
 .مشاركة العضو املعين

   أحد األعضاءسحابان    
 ٦١املادة 

إذا رأى أحد األعضاء، ألي سبب كان، أنه ال ينبغي له أن يشترك أو يـستمر يف                   
   .االشتراك يف حبث بالغ ما، فعليه أن ُيبلغ الرئيس بانسحابه

  األعضاءمشاركة     
 ٦٢املادة 

  على كشف حضور لإلقـرار     وايف اختاذ قرار ما أن يوقع     لألعضاء املشاركني   ينبغي    
 .حبث بـالغ مـا    انسحاهبم أثناء    على املشاركة أو     م أو لإلشارة إىل عدم قدرهت     ممبشاركته

 .وينبغي إدراج املعلومات اليت حيتوي عليها كشف احلضور يف القرار



A/66/55 

GE.11-42964 72 

  إنشاء األفرقة العاملة وتعيني املقررين    
 ٦٣املادة 

  أو أكثـر   جيوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، كما جيوز هلا تعيني مقرر             -١  
  .لتقدمي توصيات إىل اللجنة وملساعدهتا بأي طريقة قد تقررها هي

  .ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر اإلمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة  -٢  

  التدابري املؤقتة    
 ٦٤املادة 

أسـسه  جيوز للجنة، يف أي وقت بعد تلقي بالغ مـا وقبـل البـت يف                  -١  
 الدولة الطرف املعنية طلباً، لتنظر فيه على وجه السرعة، بأن تتخـذ             ، أن حتيل إىل   املوضوعية

التدابري املؤقتة اليت تراها اللجنة ضرورية لتاليف وقوع ضرر يتعذر إصالحه يلحق بـضحية أو          
  .ضحايا االنتهاك املزعوم

املعين بالبالغات مبوجب الربوتوكول    عندما تطلب اللجنة أو املقرر اخلاص         -٢  
اختاذ تدابري مؤقتة مبوجب هذه املادة، يـتعني أن ُيبـيَّن يف       متصرفاً باسم اللجنة،     االختياري،
  . ال يعين ضمناً البت يف األسس املوضوعية للبالغ ذلكالطلب أن

 طلـب اختـاذ     سحبجيوز للدولة الطرف أن تقدم حججاً تربر ضرورة           -٣  
 .التدابري املؤقتة

 اليت تقدمها الدولة الطرف، جيوز للجنة        إىل التوضيحات أو البيانات    استناداً  -٤  
املعين بالبالغات مبوجب الربوتوكول االختياري، متصرفاً باسـم اللجنـة،          أو املقرر اخلاص    

  .طلب اختاذ تدابري مؤقتةسحب 

  البالغاتالتعامل مع طريقة     
 ٦٥املادة 

الغ مقبوالً  تقرر اللجنة، بأغلبية بسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان الب            -١  
 . غري مقبول مبوجب الربوتوكول االختياريمأ

 من هـذا النظـام      ٦٣ من املادة    ١جيوز لفريق عامل منشأ مبوجب الفقرة         -٢  
الداخلي أن يعلن قبول بالغ ما مبوجب الربوتوكول االختياري، شـريطة أن يقـرر مجيـع            

  .أعضائه ذلك
 من هـذا النظـام      ٦٣ة   من املاد  ١جيوز لفريق عامل منشأ مبوجب الفقرة         -٣  

وحيال القرار   .ذلكعلى   مجيع أعضائه    يتفقالداخلي أن يعلن عدم قبول بالغ ما، شريطة أن          
وإذا طلب أي عـضو   .دون مناقشة رمسية  القرار  أن تؤكد   للجنة  إىل اللجنة بكامل هيئتها، وميكن      

  .غ وتبت فيهمن أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة، فستنظر اللجنة بكامل هيئتها يف البال
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   البالغاتترتيب تناول    
 ٦٦املادة 

حسب الترتيب الذي ترد به إىل األمانة العامة، ما مل يقـرر            جيري تناول البالغات      
  .األمني العام أو اللجنة أو الفريق العامل خالف ذلك

  ضم البالغات    
 ٦٧املادة 

 رأي اللجنة أو املقرر اخلاص  يفن أو أكثر معاً إذا اعُترب ذلك مالئماًجيوز تناول بالغْي  
 . الداخلي من هذا النظام٦٣ من املادة ١أو فريق عامل منشأ مبوجب الفقرة 

   البالغاتقبولشروط     
 ٦٨املادة 

للتوصل إىل قرار بشأن مقبولية بالغ ما، تطبق اللجنة أو الفريـق العامـل                -١  
   .ختياري من الربوتوكول اال٢ و١املعايري املنصوص عليها يف املادتني 

للتوصل إىل قرار بشأن مقبولية بالغ ما، تطبق اللجنة املعـايري املنـصوص               -٢  
 من االتفاقية اليت تعترف باألهلية القانونية ملقدم البالغ أو الضحية أمـام             ١٢عليها يف املادة    

 اللجنة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه األهلية القانونية معترفاً هبا يف الدولة الطرف الـيت               
 .يكون البالغ موجهاً ضدها

  مقدمو البالغات    
 ٦٩املادة 

  .جيوز لألفراد أو جمموعات األفراد أو من ينوب عنهم تقدمي البالغات  

   بالبالغات الواردةة املتعلقاتاإلجراء    
 ٧٠املادة 

مبجرد تسجيل بالغ مـا، وشـريطة       وباسم اللجنة،   متصرفاً   ،يقوم املقرر   -١  
بيانات /أو عن غري ذلك من تفاصيلالبالغ على الكشف عن هوياهتم موافقة مقدم أو مقدمي    

للدولة الطرف املعنية، وهو شرط أساسي لتسجيل البالغ، بإحاطة الدولة الطـرف            هويتهم  
  . ومطالبتها بالرد عليه خطياً مع احترام سريتهبذلك البالغ

ح أن هـذا     من هذه املادة بياناً يوض     ١يتضمن أي طلب ُيقدم وفقاً للفقرة         -٢  
 . البالغ قرار ما بشأن مقبوليةالتوصل إىلال يعين ضمناً  الطلب
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تقدم الدولة الطرف املعنية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر من تلقي طلب               -٣  
 أو بيانات خطية تتصل مبقبوليـة الـبالغ وأسـسه           توضيحاتاللجنة مبوجب هذه املادة،     

  .املسألةبصدد أتيح يكون قد ميكن أن املوضوعية، وكذلك بأي سبيل انتصاف 

جيوز للجنة، بسبب الطبيعة االستثنائية لبالغ ما، أن تطلب توضـيحات أو          -٤  
وال ُيحال بني الدولة الطرف اليت طُلب إليها    .بيانات خطية تتناول فقط مسألة مقبولية البالغ      

وجيه الطلب،  تقدمي رد خطي يتصل فقط مبسألة املقبولية وبني قيامها، خالل ستة أشهر من ت             
  .بتقدمي رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

مبوجـب  خطي  تقدمي رد   يدعوها إىل   جيوز للدولة الطرف اليت تلقت طلباً         -٥  
رفض البالغ لكونه غري مقبول، مع حتديد أسـباب         خطياً   من هذه املادة أن تطلب       ١الفقرة  

يقّدم هـذا    و .بولية البالغ مبعزل عن أسسه املوضوعية      النظر يف مق   وأن تطلب عدم مقبوليته،   
 .١الطلب إىل اللجنة يف غضون شهرين من الطلب املقّدم مبوجب الفقرة 

  البالغ، وفقاً  يزعم مقدم أو مقدم   على  عنية  املطرف  الدولة  ال اعترضتإذا    -٦  
اف احملليـة    من الربوتوكول االختياري، استنفاد مجيع سبل االنتـص        ٢من املادة   ) د(للفقرة  

 أن تقدم تفاصيل عن سبل االنتصاف املتاحة للضحية املزعومـة أو الـضحايا             يهااملتاحة، فعل 
  .املزعومني يف املالبسات احملددة للقضية

إذا اعترضت الدولة الطرف املعنية على األهلية القانونية ملقدم أو مقـدمي              -٧  
 تفاصيل عن القوانني وسبل االنتصاف       من االتفاقية، فعليها أن تقدم     ١٢البالغ مبوجب املادة    

 .املتاحة للضحية املزعومة أو الضحايا املزعومني يف املالبسات احملددة للقضية

املعـين بالبالغـات مبوجـب      جيوز للجنة أو فريق عامل أو املقرر اخلاص           -٨  
ل عـن   أن يقرروا النظر يف مقبولية البالغ مبعز       ، باسم اللجنة  الربوتوكول االختياري، متصرفاً  

النظر يف أسسه املوضوعية وذلك استناداً إىل املعلومات اليت قّدمتها الدولة الطرف لدعم طلبها          
  .رفض مقبولية البالغ وفصل النظر يف املقبولية عن النظر يف األسس املوضوعية

 من هذه املـادة     ٥ مبوجب الفقرة    تقدمي الدولة الطرف طلباً   على  ال يترتب     -٩  
شهر املمنوحة للدولة الطرف لكي تقدم توضيحاهتا أو بياناهتا اخلطية بشأن           متديد فترة الستة أ   

املعين بالبالغات  لبالغ، ما مل تقرر اللجنة أو فريق عامل أو املقرر اخلاص            األسس املوضوعية ل  
 متديد املهلة لفترة ترى اللجنـة أهنـا         ،باسم اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري، متصرفاً     

  .مناسبة

املعـين بالبالغـات    وز أن تطلب اللجنة أو فريق عامل أو املقرر اخلاص           جي  -١٠  
قـدمي  م/ إىل الدولة الطرف أو مقدم     ،باسم اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري، متصرفاً     

توضيحات أو بيانات خطية إضافية فيمـا  تقدمي  ، يف غضون مهلة زمنية حمددة، ب      القيامالبالغ  
  .و أسسه املوضوعيةيتصل مبسألة مقبولية البالغ أ
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املعـين بالبالغـات مبوجـب      حتيل اللجنة أو فريق عامل أو املقرر اخلاص           -١١  
من بيانـات   ورد  إىل كل طرف يف القضية ما       الربوتوكول االختياري، متصرفاً باسم اللجنة،      

يف من الطرف اآلخر عمالً هبذه املادة، وتتيح لكل طرف فرصة التعليق على تلك البيانـات                
  . حمددةزمنيةهلة غضون م

  البالغات غري املقبولة    
 ٧١املادة 

 املادة   من )د( الفقرة الفرعية     بالغ ما مبوجب   قبولعندما تقرر اللجنة عدم       -١  
 من الربوتوكول االختياري، تقوم يف أقرب وقت ممكن بإبالغ قرارها وأسبابه، عن طريق              ٢

  .طرف املعنيةمقدمي البالغ وإىل الدولة ال/األمني العام، إىل مقدم

جيوز للجنة أن تعيد النظر، يف وقت الحق، يف قرار اختذته بعدم مقبوليـة                -٢  
من الربوتوكول االختياري عند تلقي طلب       ٢ املادة    من )د(الفقرة الفرعية   بالغ ما مبوجب    

خطِّي من الشخص املعين أو من ينوب عنه يتضمن معلومات تبّين أن أسباب عدم املقبوليـة                
  .ساريةمل تعد  ٢ املادة  من)د( الفقرة الفرعية يها يفاملشار إل
جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك يف اختاذ قرار بـشأن                 -٣  

 باعتبار بالغ ما غري مقبول مبلخص لرأيـه         الذي يقضي املقبولية أن يطلب تذييل قرار اللجنة       
الـواردة   ٧٣ من املادة    ٦قرة  الفأحكام  أيضاً  وتسري يف هذا السياق      .الفردي يف املوضوع  

  .أدناه بشأن تقدمي اآلراء الفردية

  اإلجراء اإلضايف فيما خيص النظر يف مقبولية البالغ مبعزل عن النظر يف أسسه املوضوعية                 
 ٧٢املادة 

 يف احلاالت اليت تتخذ فيها اللجنة أو فريق عامل قـراراً بـشأن مقبوليـة                -١  
، أسـسه املوضـوعية   بشأن  الطرف أو بياناهتا اخلطية      الدولة   توضيحات قبل ورود    ما بالغ
املعلومـات ذات   وكل   هذا القرار    حيال البالغ،   قبولأو الفريق العامل     قررت اللجنة  ما وإذا

بـالقرار  أيضاً  ويبلّغ صاحب البالغ     . الطرف املعنية، عن طريق األمني العام      الصلة إىل الدولة  
 .األمني العام عن طريق

 الـبالغ أن  يقضي بقبولشارك يف القرار الذي  ييف اللجنة   جيوز ألي عضو      -٢  
أيـضاً  وتسري يف هذا السياق      .يطلب تذييل هذا القرار مبلخص عن رأيه الفردي يف املسألة         

 .أدناه بشأن تقدمي اآلراء الفرديةالواردة  ٧٣ من املادة ٦الفقرة أحكام 

أن تعيد النظـر يف      بالغ ما، ل األسس املوضوعية جيوز للجنة، عند النظر يف        -٣  
  .أو بيانات تقدمها الدولة الطرفتوضيحات اعتبار البالغ مقبوالً، وذلك يف ضوء أي قرارها 
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  آراء اللجنة    
 ٧٣املادة 

عندما يقّدم الطرفان معلومات تتعلق بكل من مقبوليـة الـبالغ وأسـسه               -١  
ون الطرفان قـد قـّدما      املوضوعية، أو حينما يكون قرار بشأن املقبولية قد اختذ بالفعل ويك          

لبالغ، تنظر اللجنة يف البالغ وتصوغ آراءهـا بـشأنه يف     األسس املوضوعية ل  معلومات عن   
ضوء مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها هلا مقدم أو مقدمو البالغ والدولة الطرف املعنيـة،               

 .شريطة أن تكون هذه املعلومات قد أبلغت إىل الطرف اآلخر املعين

حبث بالغ ما، احلصول عن     لجنة أو لفريق عامل، يف أي وقت أثناء         جيوز ل   -٢  
نظومة األمم املتحدة أو من أي هيئات       تابعة مل طريق األمني العام على أية وثائق من مؤسسات         

 يف ذلك البالغ، شريطة أن متنح اللجنة كل طرف فرصـة            النظريف  أخرى ميكن أن تساعد     
  . حمددةزمنيةمهلة  خالل التعليق على هذه الوثائق أو املعلومات

توصياته إليها خبصوص   ليقدم  جيوز للجنة أن حتيل أي بالغ إىل فريق عامل            -٣  
 .األسس املوضوعية للبالغ

لبالغ دون أن تكون قد نظـرت يف        األسس املوضوعية ل  ال تبت اللجنة يف       -٤  
  .ل االختياري من الربوتوكو٢ و١انطباق مجيع أسس املقبولية املنصوص عليها يف املادتني 

حييل األمني العام آراء اللجنة اليت أُقرت باألغلبية البسيطة، مشفوعة بـأي              -٥  
  .توصيات، إىل مقدم أو مقدمي البالغ وإىل الدولة الطرف املعنية

يف اختاذ القرار أن يطلب تذييل      يكون قد شارك    جيوز ألي عضو يف اللجنة        -٦  
ويقّدم العضو املعين أو األعضاء املعنيـون هـذه          .سألةآراء اللجنة مبوجز لرأيه الفردي يف امل      

  .اآلراء بلغة عملهم/من تلقيهم النص النهائي للقرار اآلراء الفردية يف غضون أسبوعني

  وقف النظر يف البالغات    
 ٧٤املادة 

ذلك عندما تصبح مبا يف جيوز للجنة أن توقف النظر يف البالغات يف بعض الظروف،    
 .ت إىل تقدمي البالغ حمل جدلاألسباب اليت دع

  متابعة آراء اللجنة    
 ٧٥املادة 

تقدم الدولة الطرف املعنية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر مـن إحالـة                -١  
أية معلومات خبصوص أية إجراءات اختذت      يتضمن  اللجنة آراءها بشأن بالغ ما، رداً خطياً        

 .يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا
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قاً أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل تقدمي مزيد من املعلومات           جيوز للجنة الح    -٢  
  . أو توصياهتاآلراء اللجنةفيما خيص أية تدابري تكون الدولة الطرف قد اختذهتا استجابة 

جيوز للجنة أن تطلب إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقاريرها املقدمة مبوجب               -٣  
  .توصياهتا وأ إجراءات اختذت استجابة آلراء اللجنة من االتفاقية معلومات عن أية ٣٥املادة 

 مـن   ٥تعني اللجنة، ألغراض متابعة آرائها املعتمـدة مبوجـب املـادة              -٤  
أو فريقاً عامالً للتحقق من التدابري اليت اختذهتا الـدول          خاصاً  الربوتوكول االختياري، مقرراً    

  .األطراف إلنفاذ آراء اللجنة

 الفريق العامل القيام باالتصاالت املالئمـة واختـاذ         أواخلاص  جيوز للمقرر     -٥  
اإلجراءات املناسبة لسالمة أدائه للمهام املنوطة به، وتقدمي ما قد يلزم من توصيات إىل اللجنة               

  .الختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد

جيوز للمقرر اخلاص أو الفريق العامل، أثناء اضطالعهما مبهمة املتابعة، أن             -٦  
  .املعنيةوما بالزيارات الضرورية إىل الدولة الطرف املعنية، مبوافقة اللجنة والدولة الطرف يق

  أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إىل اللجنة بشأن          اخلاص ريقدم املقر   -٧  
  .أنشطة املتابعة

 من االتفاقية املعلومـات     ٣٩تورد اللجنة يف تقريرها املقدم مبوجب املادة          -٨  
  .علقة بأنشطة املتابعةاملت

  سرية البالغات    
 ٧٦املادة 

تنظر اللجنة أو فريق عامل يف البالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول               -١  
  .االختياري يف جلسات مغلقة

 مجيع وثائق العمل اليت تعدها األمانة من أجل اللجنة أو فريق عامل أو              تظل  -٢  
، سّريةً قبل التسجيل وقائمة ملخصات البالغات،  عّدمقرر، مبا فيها ملخصات البالغات اليت تُ      

  .ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك

فريق عامل أو مقرر أي بيانـات أو        أي  ال يعلن األمني العام أو اللجنة أو          -٣  
 .بت فيهيمعلومات تتعلق ببالغ مل 

 من هذه املادة على حق مقدم أو مقـدمي الـبالغ، أو             ١ال تؤثر الفقرة      -٤  
 ضحية أو أهنم ضحايا أو الدولة الطرف املعنية، يف إعالن أي بيانات أو معلومات               املدعى أنه 

يد أنه جيوز للجنة أو الفريق العامل أو املقرر مطالبة مقـدم أو مقـدمي               ب. تتعلق باملداوالت 
البالغ، أو املدَعى أنه ضحية أو أهنم ضحايا، أو الدولة الطرف املعنية، حبـسب االقتـضاء،                

 .رية أي من هذه البيانات أو املعلومات، كلياً أو جزئياًباحلفاظ على س
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مبوجبها عدم قبول البالغات وقراراهتا بشأن      تقرر   قرارات اللجنة اليت     ُتعلن  -٥  
وال ُيعلن عن القرارات املنفصلة بـشأن        .عية وبشأن وقف النظر يف البالغات     األسس املوضو 

 .نة من النظر يف األسس املوضوعية للبالغحىت تفرغ اللج)  أعاله٧٢انظر املادة (املقبولية 

جيوز للجنة أن تقرر عدم الكشف عن أمساء وبيانات هوية مقدم أو مقدمي               -٦  
البالغ أو املُدَعى أنه ضحية أو أهنم ضحايا انتهاك أحكام االتفاقية يف قراراهتا الـيت تعلـن                 

ـ            شأن وقـف النظـر يف      مبوجبها عدم قبول البالغ أو قراراهتا بشأن األسس املوضوعية أو ب
وتتخذ اللجنة مثل هذا القرار مببادرة منها أو بناًء على طلب مقدم أو مقدمي البالغ                .البالغ

  . املعنيةأو املُدَعى أنه ضحية أو أهنم ضحايا أو الدولة الطرف

وال تكون األمانة    .تكون األمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة         -٧  
 .خ وتوزيع البيانات املتعلقة بالبالغاتمسؤولة عن استنسا

ال تكون للمعلومات املقدمة على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصـياهتا يف              -٨  
وال تكون لقرارات   . تقرر اللجنة خالف ذلك   ما مل    من االتفاقية صفة السرية،      ٥املادة   إطار

 .لكتقرر اللجنة خالف ذ ما ملاللجنة بشأن أنشطة املتابعة صفة السرية، 

 من االتفاقية معلومات عن     ٣٩تورد اللجنة يف تقريرها املقدم مبوجب املادة          -٩  
   . من الربوتوكول االختياري٥ إىل ١أنشطتها يف إطار املواد من 

  نشر املعلومات عن أنشطة اللجنة    
 ٧٧املادة 

 ١جيوز للجنة أن تصدر بالغات إعالمية عن األنشطة اليت تقوم هبا مبوجب املواد من     
وينشر األمني العام هذه البالغات اإلعالميـة مـستعيناً          . من الربوتوكول االختياري   ٥إىل  

 .بأنسب الوسائل

املنـصوص عليـه يف     التدابري اليت ُتتَّخذ يف إطار إجـراء التحقيـق           - خامس عشر
 الربوتوكول االختياري

  إحالة املعلومات إىل اللجنة    
 ٧٨املادة 

ىل املعلومات املقدمة، أو اليت يبدو أهنـا        إاللجنة  مام  اهت األمني العام    يوجه  -١  
 . من الربوتوكول االختياري٦ من املادة ١مبوجب الفقرة اللجنة مقدمة، كيما تنظر فيها 

اللجنـة  ُوّجه إليها اهتمام    حيتفظ األمني العام بسجل دائم للمعلومات اليت          -٢  
 .عضاء اللجنة بناء على طلبهمبوجب هذه املادة ويتيح هذه املعلومات ألي عضو من أ



A/66/55 

79 GE.11-42964 

ُيعّد األمني العام، عند االقتضاء، موجزاً قصرياً للمعلومات املقدمة وفقاً هلذه             -٣  
 .املادة ويعّممه على أعضاء اللجنة

  جتميع املعلومات من قبل اللجنة    
 ٧٩املادة 

 ذلـك   تجميع املعلومات املتاحة لديها، مبـا يف      ب أن تقوم جيوز للجنة، مببادرة منها،       
 ٦ من املادة  ١املعلومات اليت أتاحتها هلا هيئات األمم املتحدة، لكي تنظر فيها مبوجب الفقرة             

 .من الربوتوكول االختياري

  السرية    
 ٨٠املادة 

 من الربوتوكول االختياري، تكون مجيـع       ٧لمادة  ما هو مرتبط باالمتثال ل    باستثناء    
 من الربوتوكـول    ٦تحري املنصوص عليه يف املادة      وثائق اللجنة وإجراءاهتا املتعلقة بإجراء ال     

 . سّريةًاالختياري

  ٦اجللسات املتصلة باإلجراءات املتخذة مبوجب املادة     
 ٨١املادة 

 من الربوتوكـول    ٦تكون اجللسات اليت جتري خالهلا اللجنة حتقيقاً مبوجب املادة            
   .االختياري جلسات مغلقة

  ليةنظر اللجنة يف املعلومات نظرة أو    
 ٨٢املادة 

أو /جيوز للجنة أن تتأكد، عن طريق األمني العام، من موثوقية املعلومات و             -١  
 من الربوتوكول االختياري، وجيوز ٦مصادر املعلومات اليت يوجَّه انتباهها إليها مبوجب املادة       

 .هلا احلصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع احلالة

كانت املعلومات اليت تلقتها أو ّمجعتها مببـادرة منـها          حتدد اللجنة ما إذا       -٢  
 تشري إىل ارتكاب الدولة الطرف املعنية انتهاكات جـسيمة  ا معلومات موثوق هبتشتمل على 

 .أو منهجية للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

جيوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل ملساعدهتا على أداء مهامها املقررة         -٣  
 .ذه املادةمبوجب ه
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  وفحصهاتقدمي املعلومات     
 ٨٣املادة 

هـي  إذا اقتنعت اللجنة بأن املعلومات اليت تلقتها أو ّمجعتها مببادرة منـها               -١  
الدولة الطرف املعنية انتهاكات جسيمة ومنهجيـة       وتشري إىل ارتكاب    موثوق هبا   معلومات  

 تلك الدولة الطرف، عن طريق      تفاقية، فعليها أن تدعو   الحلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف ا     
 .األمني العام، إىل تقدمي مالحظات بشأن تلك املعلومات يف غضون فترة زمنية حمددة

 اللجنة أية مالحظات قد تكون الدولة الطـرف املعنيـة قّدمتـها،             يتراع  -٢  
 .وكذلك أية معلومات أخرى ذات صلة

 :من املصادر التاليةجيوز للجنة أن تقرر طلب احلصول على معلومات إضافية   -٣  

 ممثلو الدولة الطرف املعنية؛ )أ( 

 منظمات التكامل اإلقليمي؛ )ب( 

 املنظمات احلكومية؛ )ج( 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ )د( 

 املنظمات غري احلكومية؛ ) ه( 

 .، مبن فيهم اخلرباءاألفراد )و( 

  . اإلضافيةتقرر اللجنة شكل وطريقة احلصول على هذه املعلومات  -٤  
، عن طريق األمني العام، أية معلومات أو وثائق ذات          تطلبجيوز للجنة أن      -٥  

 .منظومة األمم املتحدةمن  صلة

  إجراء التحقيق    
 ٨٤املادة 

جيوز للجنة أن تعيِّن عضواً واحداً من أعضائها أو أكثر إلجـراء حتقيـق                -١  
ميكن أن تكـون  أية مالحظات تبارها آخذة يف اعوإعداد تقرير يف غضون فترة زمنية حمددة،    

 .، فضالً عن أي معلومات أخرى موثوق هبا قد قدمتهاالدولة الطرف املعنية

 .جيري التحقيق بصورة سرية ووفقاً ألي طرائق حتددها اللجنة  -٢  

حيدد األعضاء الذين تعينهم اللجنة إلجراء التحقيق أساليب عمل خاصـة             -٣  
 .ربوتوكول االختياري وهذا النظام الداخليهبم، مع مراعاة االتفاقية وال

جيوز للجنة، أثناء فترة التحقيق، أن ترجئ النظر يف أي تقرير قـد تكـون                 -٤  
 . من االتفاقية٣٥الدولة الطرف املعنية قدمته مبوجب املادة 
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  تعاون الدولة الطرف املعنية    
 ٨٥املادة 

  .التحقيق مراحل مجيع اللخ معها املعنية الطرف الدولة تعاون اللجنة تلتمس  -١  
 عضوالب ليلتقي  عنها ممثالً تعيِّن أن الطرف الدولةإىل   تطلب أن للجنة جيوز  -٢  

  .اللجنة تعينهم  األعضاء الذينأو
 األعضاء أوالعضو   تزود أن املعنية الطرف الدولة إىل   تطلب أن للجنة جيوز  -٣  

الطـرف   الدولة تعتربها أو األعضاء  العضو أو  يعتربها قد معلومات بأي اللجنة عينهمت الذين
  .بالتحقيق صلة ذاتاملعنية 

  الزيارات    
 ٨٦املادة 

 تـرى  اليت احلاالت يف املعنية الطرف الدولة إقليم زيارة التحقيق يشمل قد  -١  
  .يربرها ما للزيارة أن اللجنة فيها

بزيارة الدولة  يف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة أنه ينبغي يف إطار التحقيق القيام               -٢  
  .الزيارة الطرف املعنية، تطلب اللجنة، عن طريق األمني العام، موافقة الدولة الطرف على هذه

 والتسهيالت الزيارة مبوعد يتعلق فيما برغباهتااملعنية   الطرف الدولة اللجنة تبلغ  -٣  
  .امهممبه االضطالع من التحقيق إلجراء اللجنة عينتهم الذين األعضاء لتمكني الالزمة

  جلسات االستماع    
 ٨٧املادة 

 عينتـهم  الـذين  األعضاء لتمكني  استماع جلسات عقد الزيارة تشمل قد  -١  
  .بالتحقيق الصلة ذات املسائل أو الوقائع حتديد من اللجنة

يقوم األعضاء الذين عينتهم اللجنة لزيارة الدولة الطرف يف إطار التحقيق،             -٢  
اليت  الشروط والضمانات املتعلقة بأي من جلسات االستماع         بتحديدوالدولة الطرف املعنية،    

  . من هذه املادة١مبوجب الفقرة تعقد 
يتعهد أي شخص ميثل أمام األعضاء الذين عينتهم اللجنة لإلدالء بشهادته             -٣  

  .تعهداً رمسياً بأن يصدق القول يف شهادته وحيترم سرية اإلجراء
 املناسـبة  اإلجـراءات  مجيع تتخذ أن هاعلي بأن الطرف الدولة اللجنة تبلغ  -٤  
 نتيجـة  للتخويـف  أو املعاملة لسوء القضائية لواليتها اخلاضعني األفراد تعرض عدم لكفالة

 عينتـهم  الذين اللجنة أعضاء مع ُيعقد اجتماع يف أو بالتحقيق تتعلق جلسة أي يف اشتراكهم
  .التحقيق إلجراء
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  تقدمي املساعدة خالل التحقيق    
 ٨٨املادة 

إضافة إىل ما يقدمه األمني العام إىل أعضاء اللجنة املعينني إلجراء التحقيـق        -١  
من موظفني وتسهيالت ومساعدين، مبا يف ذلك ما يقدمه هلم أثناء زيارهتم للدولة الطـرف               

أو /املعنية، جيوز ألعضاء اللجنة املعينني أن يْدعوا، عن طريق األمني العام، مترمجني شفويني و             
وي كفاءة خاصة يف امليادين املشمولة باالتفاقية، حسبما تراه اللجنـة ضـرورياً،      أشخاصاً ذ 

  . املساعدة خالل مجيع مراحل التحقيقلتقدمي
إذا مل يكن أولئك املترمجون الشفويون أو األشخاص اآلخرون ذوو الكفاءة             -٢  

بأهنم سيـضطلعون   اخلاصة قد أدوا قسم الوالء لألمم املتحدة، يطلب إليهم أن يتعهدوا رمسياً     
  .وأهنم سيحترمون الطابع السري لإلجراءاتونزاهة  وإخالص بأمانةمبهامهم 

  إحالة النتائج أو التعليقات أو االقتراحات    
 ٨٩املادة 

بعد النظر يف االستنتاجات اليت يتوصل إليها األعضاء املعينون، واملقّدمة وفقاً   -١  
لجنة إىل الدولة الطرف املعنية، عن طريق األمني         من هذا النظام الداخلي، حتيل ال      ٨٥ للمادة

  . العام، استنتاجات التحقيق مشفوعة بأية تعليقات أو توصيات
 مالحظاهتـا  العام، األمني طريق عن اللجنة، إىل املعنية الطرف الدولة تقدم  -٢  

  .استالمها من أشهر ستة غضون يف والتوصيات والتعليقات االستنتاجات هذه بشأن

  ءات املتابعة املتخذة من قبل الدولة الطرفإجرا    
 ٩٠املادة 

تكون قـد    طرف دولة أي العام، األمني طريق عن تدعو، أن للجنة جيوز  -١  
 ٣٩ لمادةفقاً ل وو ،االتفاقية من ٣٥ املادة مبوجب املقدم تقريرها تضمني إىل لتحقيق خضعت

 مبوجـب  جـري أُ حقيـق لت بةاستجا متخذة تدابري أية  عن تفاصيل الداخلي، النظام هذا من
 .االختياري الربوتوكول من ٦ املادة

 للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية، عن طريق األمني العـام، بعـد        جيوز  -٢  
 أعاله، إىل إبالغها بأية تـدابري    ٨٩ من املادة    ٢انتهاء فترة الستة أشهر املشار إليها يف الفقرة         

   .اختذت استجابة للتحقيق
  اقنطاق االنطب    

 ٩١املادة 

تكون قـد   من هذا النظام الداخلي على دولة طرف ٩٠ إىل ٧٨ال تنطبق املواد من       
 من الربوتوكول االختياري، عند التصديق على الربوتوكول االختياري ٨أعلنت، وفقاً للمادة 
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 ما مل منه، ٧ و٦أو االنضمام إليه، أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادتني 
  . تلك الدولة قد سحبت إعالهنا الحقاًتكن

  اجلزء الثالث    
  التفسري والتعديالت

  عناوين املواد    
 ٩٢املادة 

 ال ُيعتّد، يف تفسري هذا النظام الداخلي، بعناوين املواد الـيت أدرجـت ألغـراض                
 .فقط مرجعية

  تفسري النظام الداخلي    
 ٩٣املادة 

امها الداخلي مبمارسة غريها مـن هيئـات        جيوز للجنة أن تسترشد يف تفسريها لنظ        
  .يف هذا الصددبإجراءاهتا وتفسريها كذلك  و اليت هلا نظام داخلي مماثلعاهداتامل

  التعليق    
 ٩٤املادة 

تخذ بأغلبية ثلثي   جيوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يُ              
هذا التعليق متعارضاً مع أحكـام االتفاقيـة   األعضاء احلاضرين واملصوتني، بشرط أال يكون      

 .والربوتوكول االختياري

  التعديالت    
 ٩٥املادة 

تخذ بأغلبيـة ثلثـي األعـضاء       ُيالنظام الداخلي بقرار من اللجنة      جيوز تعديل هذا      
ساعة علـى األقـل،     ) ٢٤(احلاضرين واملصوتني، بعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين         

  .ديل متعارضاً مع أحكام االتفاقية والربوتوكول االختياريبشرط أال يكون التع
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  املرفق السابع

 اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          القرارات    
  أثناء دوراهتا األوىل والثانية والثالثة والرابعة

أثنـاء   اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           القرارات  - ألف  
  دورهتا األوىل

قررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة اختاذ تدابري لضمان إتاحة وصول مجيع األشخاص   -١
ذوي اإلعاقة وصوالً كامالً إىل اجتماعات آليات حقوق اإلنسان، وال سيما الدورات املقبلة             

عاقـة،   من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإل ٩ووّجهت اللجنة االهتمام إىل املادة    . للجنة
طالبةً إىل األمانة أن تضمن مراعاة إمكانية الوصول جبميع جوانبه، مبـا يف ذلـك تـدريب                 
املوظفني وغريهم من أصحاب املصلحة، وتوفري لوحات إرشادية بلغة برايـل واسـتمارات             
تسهل قراءهتا وفهمها، وإتاحة مترمجني شفويني بلغة اإلشارة وتوفري أشكال أخرى مالئمـة             

ساعدة، واملعلومات ذات الصلة، وتكنولوجيات وُنظم االتصاالت، مبـا فيهـا    من الدعم وامل  
  . املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وشبكتها اخلارجية

وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة استطالع إمكانية قيام اللجنة بعقـد اجتمـاع                -٢
  .٢٠١٠لفريقها العامل قبل الدورات، وذلك ابتداًء من عام 

وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة استطالع إمكانية إنشاء صندوق تربعات لدعم              -٣
  .األعمال املتعلقة باللجنة اليت يضطلع هبا األعضاء بني الدورات

وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة أن تنظر يف أسرع وقت ممكن عملياً، مراعيـةً                 -٤
 من االتفاقية، يف إتاحة املوارد الالزمـة        ٣٤ملادة   من ا  ١٢على النحو الواجب أحكام الفقرة      

  .ألعضاء اللجنة لتمكينهم من دفع أتعاب ملساعديهم لقاء ما يضطلعون به من أعمال للجنة
وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة أن تنظر يف إمكانية عقد بعض دورات اللجنـة                 -٥
  .نيويورك يف
عداد مشروع النظام الداخلي الذي يـنظم       وقررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامالً إل        -٦

وسيتوىل السيد رونالد ماك كالوم تنسيق أعمال هذا الفريـق العامـل          . مجيع جوانب عملها  
  .الذي ستكون عضويته مفتوحة
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. وقررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامالً إلعداد مشروع املبادئ التوجيهية لإلبـالغ             -٧
ث تنسيق أعمال هذا الفريق العامل الـذي سـتكون           نارفايي -وستتوىل السيدة آنا بيالييث     

  .عضويته مفتوحة
. وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل إلعداد مقترحات بشأن تنظيم أساليب عملـها              -٨

وستوىل السيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس تنسيق أعمال هذا الفريق العامـل الـذي              
  .ستكون عضويته مفتوحة

اقشة عامة أثناء دورهتا الثانية املقرر عقدها يف تـشرين          وقررت اللجنة تنظيم يوم من      -٩
 من االتفاقية املتعلقة ١٢، مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة، بشأن املادة  ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

  .باالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة أمام القانون على قدم املساواة مع اآلخرين
وم األخري من دورهتـا األوىل بعنـوان        وقررت اللجنة أن تصدر بياناً صحافياً يف الي         -١٠

  ".التطلع إىل املستقبل: اإلعالن األول للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"

  القرارات اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا الثانية  - باء  
قررت اللجنة أن تعتمد مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير، بـصيغته              -١

  .لة، وأن ترسل النص إىل مجيع الدول األطراف ومنظمات اجملتمع املديناملعّد
وقررت اللجنة أن تطلب إىل األمانة املساعدة يف التنسيق بني هيئات األمم املتحـدة                -٢

والدول األطراف واملنظمات غري احلكومية للتحضري لالحتفال باليوم الدويل لألشخاص ذوي           
  .٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٣اإلعاقة يف 

وقررت اللجنة أن تطلب جمدداً إىل األمانة حبث إمكانية عقد اجتماع ُمقبل للجنـة                -٣
  .نيويورك يف
وقررت اللجنة تكريس قدر معني من الوقت إلجراء مناقشات على سبيل املتابعـة               -٤

  .بشأن حالة تنفيذ قراراهتا السابقة
 إمكانية تعيني شخص يتوىل مهـام       وقررت اللجنة أن تناقش يف دورهتا الثالثة املُقبلة         -٥

  .االتصال مع خمتلف هيئات املعاهدات
وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تنظر يف إمكانية احلصول على دعم يف جمال العالقات                -٦

  .العامة عندما يستدعي األمر ذلك

  رات اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا الثالثةاقرال - جيم  
  .بصيغته املعّدلة ،وع النظام الداخليجنة اعتماد مشرقررت الل -١
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  .بصيغتها املعّدلةوقررت اللجنة اعتماد أساليب العمل،  -٢
  .٢٠١١وقررت اللجنة تقدمي تقريرها إىل اجلمعية العامة يف عام  -٣
مكرساً دورة اخلريف الذي سيقام أثناء يوم مناقشتها العامة  يكون  وقررت اللجنة أن     -٤
  .إمكانية الوصولاملتعلقة مبسألة  من االتفاقية لصلةذات ا حكام واأل٩لمادة ل
 يضم  ١٢وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل ملتابعة يوم املناقشة العامة املكرس للمادة              -٥

، والسيد جيورجي كونزي، والسيدة ماريـا      )رئيسة(يف عضويته السيدة إيداه وانغيشي ماينا       
  .سوليداد سيسترناس رييس

إمكانية  (٩لمادة املكرس ل فريق عامل معين بيوم املناقشة العامة       وقررت اللجنة إنشاء   -٦
السيد لطفي بن لالهم، و   السيد  ، و )رئيس( حممد الطراونة    يضم يف عضويته السيد    ،)الوصول

  .جيا يانغالسيد  و،منصور أمحد شودوري
اثلة وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل ملتابعة احلالة يف هاييت وغريها من الكوارث املم             -٧

، )رئيـسة (ماريا سوليداد سيسترناس ريـيس      السيدة   يضم يف عضويته  يف مجيع أحناء العامل،     
  .لطفي بن لالهمالسيد سفيتو أورسيتش، والسيد و
ماريا سوليداد سيسترناس رييس مقررة خاصة معنيـة        السيدة  وقررت اللجنة تعيني     -٨

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

  .تسجيلهاحالة  واملوجهة إىل اللجنة، بغض النظر عن اليت تلقاها
 آمنة علي السويدي منسقة للتواصل مع خمتلف هيئات          السيدة وقررت اللجنة تعيني   -١٠

  .املعاهدات
حممـد الطراونـة    السيد  ك كالوم، و  رونالد ما السيد  وقررت اللجنة تعيني الرئيس،      -١١

  .لتمثيل اللجنة يف االجتماع املشترك بني اللجان

  الرابعةرات اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا اقرال - دال 
قررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عامالً معنياً مبسألة إمكانية الوصول إىل النقـل العـام                 -١

، والسيدة جيـا    )الرئيس(سيد حممد الطراونة    وبسياسات النقل اجلوي، ويتألف الفريق من ال      
  . يانغ، والسيد لطفي بن لالهم، والسيد منصور أمحد شودري

وقررت اللجنة أن تضيف السيد رونالد ماك كالوم والسيدة آمنة علي السويدي إىل               -٢
  . من االتفاقية١٢عضوية الفريق العامل املعين مبشروع التعليق العام بشأن املادة 

  .اللجنة أن تعلن عن أمساء املقررين القُطرينيوقررت   -٣
  .وقررت اللجنة أن تعني السيدة آمنة علي السويدي مقررةً قُطرية للحوار مع تونس  -٤
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  .وقررت اللجنة تعيني السيد خريمان خابيري توريس كوّريا مقرراً قُطرياً إلسبانيا  -٥
، السيد سـتيفي    "ة للسالم مبعوث األمم املتحد  "وقررت اللجنة أن تقيم اتصاالً مع         -٦

  .ووندر، مبتدئةً برسالة متهيدية عامة تعرب فيها عن متنياهتا الطيبة
يف كل دورة للتفاعل مـع املنظمـات غـري    اً مبكراً  وقررت اللجنة أن ختصص وقت      -٧

على أهنا ستسهل عقد أنشطة جانبية يف فترة الغـداء أو جلـسات             أيضاً  واتفقت  . احلكومية
  .ذه املنظمات يف إقامتها أثناء الدوراتإعالمية قد ترغب ه

وقررت اللجنة أن ستتناول يف األحوال العادية تقارير الـدول األطـراف حـسب          -٨
  .الترتيب الزمين لورودها

وقررت اللجنة أن تستعرض التقرير األويل لتونس طوال ثالث جلسات من ثـالث               -٩
ألويل إلسبانيا يف دورهتا اخلامسة،     ساعات لكل منها وأن تضع قائمة بالقضايا بشأن التقرير ا         

  .وأن جتري حواراً مع إسبانيا بشان هذا التقرير يف دورهتا السادسة
 دقيقة لعرض تقرير الدولة الطرف من قبل ممثلـي          ٢٠وقررت اللجنة ختصيص مدة       -١٠

الدولة الطرف املعنية، الذين ينبغي أن يركّزوا على آخر مستجدات بالنـسبة للمعلومـات              
وقررت كذلك إفساح اجملال للمقرر القطري ألن يفتح باب األسئلة اليت           .  يف التقرير  الواردة

  .توجه لوفد الدولة الطرف املعنية، واليت تنظم يف شكل جمموعات
وقررت اللجنة أن تناقَش يف الدورة الدعواُت املوجهة إىل اللجنة أو إىل أعـضاء يف                 -١١

وأن ُترسل الدعوات اليت ترد بعد اختتام الـدورة إىل          اللجنة اليت ترد قبل الدورة أو أثناءها؛        
األمني للتشاور بشأهنا مع الرئيس أو املكتب؛ وأن يعني الرئيس، عند االقتضاء، ممـثالً عنـه                
للمشاركة يف هذه املشاورات، مع مراعاة مجلة معايري منها اإلقليم واجلنسانية وجمـال اخلـربة               

  .وستسجَّل هذه القرارات يف تقرير اللجنة. ب بني األعضاءواملهارات اللغوية واحلاجة إىل التناو
وقررت اللجنة أن تدرج مسألة مشاركتها يف مؤمتر الدول األطراف املقبل يف جدول      -١٢

  .أعمال دورهتا املقبلة
للزيادة اهلائلة املتوقعة يف عدد تقارير الدول األطراف اليت ستقدم إىل اللجنة،            اً  ونظر  -١٣

تطلب إىل اجلمعية العامة املوافقة على عقد دورتني سنويتني ملدة أسـبوعني            قررت اللجنة أن    
لكل واحدة منهما لتمكني اللجنة من النظر يف عدد من تقارير الدول األطـراف يـصل إىل                 

وسُتعقد كل دورة منهما باالقتران مع جلسات للفريق العامل ملا قبـل            . أربعة يف كل دورة   
مخسة أعضاء من اللجنة، والذي سيعتمد قائمة املسائل بشأن         الدورة، الذي يكون مؤلفاً من      

  .التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورة مقبلة
وقررت اللجنة أن تدعو املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة إىل حضور أعمال دورهتا               -١٤

  .اخلامسة
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  املرفق الثامن

  جداول أعمال أيام املناقشات العامة    

 ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١عمال يوم املناقشة العامة املعقود يف       جدول أ   - ألف  
 احلق يف االعتراف بالشخصية     - من االتفاقية    ١٢بشأن املادة   ) الدورة الثانية (

   على قدم املساواة أمام القانونالقانونية
  :مالحظات افتتاحية  ١٠/١٠-٠٠/١٠

األشخاص ذوي  السيد حممد الطراونة، رئيس اللجنة املعنية حبقوق              
  اإلعاقة

  :البيان االستهاليل  ٢٠/١٠-١٠/١٠
  السيد ابراهيم سالمة، رئيس فرع معاهدات حقوق اإلنسان      

  :املتحدث الرئيسي  ٤٥/١٠-٢٠/١٠
األستاذ أميتا داندا، استشاري لدى مفوضية األمم املتحدة السامية               

   من االتفاقية١٢حلقوق اإلنسان يف املسائل املتعلقة باملادة 
  استراحة   ٠٠/١١-٤٥/١٠
  :الفريق العامل األول  ٠٠/١٣-٠٠/١١

احملتوى القانوين للحق يف االعتراف بالشخصية القانونية على قدم               
  املساواة أمام القانون

  استراحة الغداء  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
  :الفريق العامل الثاين  ١٥/١٦-٠٠/١٥

ـ              ق يف االعتـراف    التدابري العملية الالزمة لتنفيذ االلتزام بتعزيز احل
  بالشخصية القانونية على قدم املساواة أمام القانون

  استراحة  ٣٠/١٦-١٥/١٦
  )تابع: (الفريق العامل الثاين  ٠٠/١٧-٣٠/١٦
  استراحة  ١٥/١٧-٠٠/١٧
  عرض املقررين الستنتاجات الفريقني العاملني  ٣٥/١٧-١٥/١٧
  تعليق ختامي  ٤٥/١٧-٣٥/١٧
  :مالحظات ختامية  ٥٥/١٧-٤٥/١٧

  يد الطراونةالس      
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 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧جدول أعمال يوم املناقشة العامة، املعقود يف          - باء  
   إمكانية الوصول- من االتفاقية ٩، بشأن املادة )الدورة الرابعة(

  :مالحظات افتتاحية  ١٠/١٠-٠٠/١٠
السيد رونالد ماك كالوم، رئيس اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص                

  ذوي اإلعاقة
  :البيان االستهاليل  ٢٠/١٠-١٠/١٠

  السيد ابراهيم سالمة، رئيس فرع معاهدات حقوق اإلنسان      
  : املتحدث الرئيسي  ٣٠/١٠-٢٠/١٠

كلمة صاحب السمو امللكي األمري رعد بن زيد، مـن اململكـة                  
األردنية اهلامشية، يلقيها السيد حممد الطراونة نيابة عن صـاحب          

  السمو امللكي
  راحة است  ٤٥/١٠-٣٠/١٠
  :اجللسة األوىل  ٠٠/١٣-٤٥/١٠

احلق يف الوصول إىل البيئة املادية والنقل على قدم املـساواة مـع                   
  اآلخرين

  استراحة الغداء  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
  :اجللسة الثانية  ٠٠/١٦-٠٠/١٥

احلق يف الوصول إىل املعلومات واالتصاالت االفتراضية واملاديـة               
  على قدم املساواة مع اآلخرين

  استراحة  ١٥/١٦-٠٠/١٦
  :اجللسة الثالثة  ١٥/١٧-١٥/١٦

  مناقشة أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ وتعزيز احلق يف الوصول      
  استراحة  ٣٠/١٧-١٥/١٧
  عرض املقررين الستنتاجات الفريق العامل  ٤٥/١٧-٣٠/١٧
  تعليقات ختامية  ٥٥/١٧-٤٥/١٧
  :مالحظات ختامية  ٠٠/١٨-٥٥/١٧

  السيد رونالد ماك كالوم      



A/66/55 

GE.11-42964 90 

  املرفق التاسع

: اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة : "إعالن اللجنة بعنوان     
  "التطلع إىل املستقبل

) املشار إليها فيما يلـي باللجنـة      (إن اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -١
  : يف جنيف٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧اجملتمعة يف 

 من اتفاقية حقوق األشـخاص      ٣٤ من املادة    ٢ و ١وبعد النظر يف أحكام الفقرتني        
، عمدت اللجنة إىل تأسيس نفسها رمسياً، وعقدت دورهتا األوىل يف           )االتفاقية(ذوي اإلعاقة   

  ؛٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ إىل ٢٣الفترة من 
 من االتفاقية، انتخبـت اللجنـة أعـضاء         ٣٤ من املادة    ١٠بأحكام الفقرة     وعمالً  
  مكتبها؛

يز ومحاية وضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كامل وعلى          على تعز اً  وحرص  
قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ ومتطلعةً إىل تعزيز احترام الكرامـة             

 من االتفاقية ووفقاً للمبادئ الواردة      ١اإلنسانية هلؤالء األشخاص، على النحو احملدد يف املادة         
 مليون شخص من ذوي اإلعاقة ٦٥٠ةً بصورة خاصة حالة أكثر من  منها؛ ومراعي٣يف املادة 

  ؛يف شىت أحناء العامل
وإذ تدرك أمهية إشراك اجملتمع املدين، وخباصة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف              

 من االتفاقية واملواد    ٤ من املادة    ٣مجيع املسائل اليت تؤثر على هؤالء األشخاص، وفقاً للفقرة          
  ؛صلةاألخرى ذات ال

وإذ تشدد على ضرورة إذكاء الوعي حبالة األشخاص ذوي اإلعاقة، وزيادة إبـراز               
  ؛ من االتفاقية٨حقوقهم وأدوارهم يف اجملتمع، وفقاً للمادة 

  :تعلن  
أهنا ترحب مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدول األطراف بعد التوقيـع              -١  

تصّدق بعد علـى االتفاقيـة وبروتوكوهلـا        وتدعو الدول اليت مل     . على االتفاقية وتصديقها  
أو /االختياري إىل أن تبادر إىل ذلك يف أسرع وقـت ممكـن ودون تـسجيل حتفظـات و     

  إعالنات؛
أهنا ستويل اهتماماً متساوياً وأولوية متكافئة جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة،   -٢  

ـ          ار الـسن وذوي    مراعيةً األوضاع اخلاصة للفئات الضعيفة منهم، كالنساء واألطفال وكب
اإلعاقة املقيمني يف املناطق الريفية أو املناطق اليت تشهد نزاعات مسلحة واألشخاص املصابني             
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بإعاقات متعددة، مبن فيهم األشخاص الذين حيتاجون إىل دعم مكثـف بدرجـة كـبرية،               
  والسكان األصليني واملهاجرين وملتمسي اللجوء وغريهم؛

لفوري من النموذج الطيب يف التعامـل مـع ذوي          أهنا تقّر بأمهية االنتقال ا      -٣  
وأهنـا  . اإلعاقة إىل النموذج االجتماعي القائم على حقوق اإلنسان، وفقاً ألحكام االتفاقية          

  ستسعى إىل توفري الدعم الالزم للدول األطراف يف حتقيق هذا االنتقال اهلام؛
قليميـة،  أهنا تعترف بأمهية مسامهات الدول األطـراف، واملنظمـات اإل           -٤  

واهليئات املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة ضمن منظومة األمم املتحـدة وخارجهـا،             
فكل جهة من هذه اجلهات الفاعلـة       . وهيئات اجملتمع املدين املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة      

. تضطلع بدور هام من منظورها اخلاص، وبواسطة اإلجراءات وقنوات التعاون اخلاصة هبـا            
نة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، يف اآلن ذاته، إىل بذل جهود كبرية من أجـل       وتدعو اللج 

  تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين؛
أهنا تعترب النظر يف حالة مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة وفحصها أمراً فـائق               -٥  

ن وبرنامج عمل   األمهية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باستئصال الفقر؛ وتنفيذ إعال         
بيجني؛ وامتثال خطط العمل الدولية األخرى، وال سيما تطبيق مؤشرات التنمية البـشرية،             

  واملقاييس املتعلقة باإلعاقة ومتكني املرأة؛ومؤشر الفقر البشري، 
أهنا تدرك أن التنمية االجتماعية الشاملة تكتسي أمهيـة جوهريـة لتمتـع               -٦  

ومن هذا املنطلـق،    . ى أمت وجه ولتحسني نوعية حياهتم     األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم عل    
فإن الدول مدعوة إىل مضاعفة جهودها يف هذا املضمار وعدم إفساح اجملال لالضـطرابات              

وما من شـك يف أن      .  للتأثري على حتقيق هذا اهلدف     - املؤقتة بطبيعتها    -االقتصادية واملالية   
سياق األزمة االقتصادية العالية ومن املهم األشخاص ذوي اإلعاقة يتعرضون ملخاطر خاصة يف 

وهذا التزام تتحمله   . أن تويل الدول اهتماماً خاصاً حلالة هؤالء األشخاص يف الوضع الراهن          
يف هذا اجملال، وال سيما بالنسبة للبلدان       أيضاً  مجيع الدول، ولكن التعاون الدويل له دور هام         

  قية أمهية خاصة يف السياق احلايل؛ من االتفا٣٢وتكتسي أحكام املادة . النامية
أهنا تطلب تنفيذ االتفاقية ورصدها وتعمل على حتقيق ذلـك، وتعـرض              -٧  

خدماهتا يف جمال الدعم التقين على مجيع الدول األطراف وهيئات األمم املتحدة، كما تشجع              
  التعاون الدويل يف خمتلف املواضيع املتعلقة باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري؛

وتطلب اللجنة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تكفل تعميم هذا               
  .اإلعالن على أوسع نطاق ممكن باللغات الرمسية لألمم املتحدة وبأشكال يسهل اإلطالع عليها
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  املرفق العاشر

من اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبناسـبة اليـوم           بيان      
  لألشخاص ذوي اإلعاقة ٢٠٠٩الدويل 

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣
ليوم الدويل لألشخاص ذوي    ، سيحتفل العامل با   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣يف    -١

  !"متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلق يف التصرف"وشعار مناسبة هذا العام هو . ةاإلعاق
هـدة حلقـوق    وهتدف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي أحـدث معا           -٢

من التمتع بنفس معايري املساواة واحلقوق اً اإلنسان، إىل متكني هذه الفئة الناقصة التمثيل تارخيي 
 حـني   ٢٠٠٨مايو  /ومنذ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ يف أيار       . والكرامة كأي فئة أخرى   

العام  دولة، حظيت االتفاقية يف ظرف عام ونصف ٢٠كان جمموع الدول اليت صّدقت عليها 
 دولة أخرى، وهو ما يبّين أن مثة رغبة يف التغيري، بدليل أن هذه املعاهدة هـي                 ٥٥بتصديق  

ويف الوقت احلاضر وقد بلغ عدد الـدول        . يف تاريخ معاهدات حقوق اإلنسان    اً  األسرع منو 
 دولة، ها هي اللجنة تتأهب لقيادة املساعي الراميـة إىل متكـني             ٧٥املصّدقة على االتفاقية    

  .خاص ذوي اإلعاقة من احلق يف التصرفاألش
جديدة بشكل مباشر، فإن أمهيتها يف حتـسني        اً  إذا كانت االتفاقية ال تنشئ حقوق     و  -٣

، ٢٠٠٦ففـي عـام     .  مليون من ذوي اإلعاقة يف العامل قد باتت جلية         ٦٥٠حياة أكثر من    
يزال حىت اليوم ينضح    أصدر األمني العام السابق، كويف أنان، لدى تدشني االتفاقية، بياناً ال            

 فقد رد على سؤال ملعرفة سبب ظهور هذه االتفاقية كآخر معاهدة حلقوق اإلنـسان               .اًصدق
ـ       غلب األحيان، يُ  أيف  : "قائال ، ويف  للحـرج اً  نظر إىل األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم باعث

ـ ...للشفقة واإلحسان االستعالئي   اً  عث، بوصفهم با  حسن األحوال أ انوا  فعلى الورق، رمبا ك
ما يـردون  اً يف واقع احلياة، فإهنم كثريلكن   و س احلقوق اليت يتمتع هبا اآلخرون؛     يتمتعون بنف 

  ".بهاً ممسلّاً  من الفرص اليت يعتربها اآلخرون أمرحيرمونإىل هامش احلياة و
ة فرصة للتأمل يف العمل الذي اضطلعت       ليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاق    ويتيح ا   -٤

على التقدم الذي ال يزال     أيضاً  يوم، ومناسبة يف الوقت نفسه لتسليط الضوء        به اللجنة حىت ال   
وخبصوص التقدم الذي يتعني إحرازه يف سبيل تنفيذ االتفاقية، فـإن           . حيتاج األمر إىل إجنازه   

كفالة احلق يف االعتراف بالشخصية القانونية على قدم املساواة أمام القانون وما يواكبه مـن              
أو القدرة على التصرف إمنا هي إحدى املسائل الفارقة يف املساعي الراميـة   احلق يف التصرف    

عن القوانني اليت تدون علـى      اً  إىل ضمان إحداث تغيري حقيقي وملموس يف حياة الناس بعيد         



A/66/55 

93 GE.11-42964 

 اً،فهذه املسألة متتد لتطال كل جانب من جوانب حياة األشخاص ذوي اإلعاقة تقريب            . الورق
  .تفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةيف أحكام االاً وتكتسب زمخ

ما حيدث يف احملاكم والنظام     اً  وأحد أسباب احلرمان من احلق يف التصرف هو أنه كثري           -٥
القانوين أن تصادر أهلية األشخاص ذوي اإلعاقة يف اختاذ القرار لتوضع بيد أشخاص مكلفـني               

  .بالتصرف نيابة عنهم
اقية، بشأن احلق يف االعتراف أمام القانون، بـأن تتـاح            من االتف  ١٢وتشترط املادة     -٦

الـذي قـد    الدعم  "لألشخاص ذوي اإلعاقة، يف اإلجراءات القانونية، إمكانية احلصول على          
إذا كانت القرارات تؤخذ وال يتأتى احلق يف التصرف ". يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية

 البد  ،كامالًاً  ولكي تكون إرادة الفرد حمترمة احترام     . من قبل الوصي نيابة عن الشخص املعين      
اإلقرار، يف احملاكم والشؤون القانونيـة،      من وضع نظم للدعم واملساعدة املوثوق هبا، وضمان         

بدور متخذ القرارات على أساس عالقة من الثقة مع الشخص املعوق، باعتبار ذلـك وسـيلة                
  .لتصرفمعترف هبا ومشروعة لتعبري املرء عن حقه يف ا

ما ُينتهك فيه احلق يف التصرف ويتمثل يف احتجاز األشـخاص           اً  ومثة جمال آخر كثري     -٧
يف مؤسسات، ويف ذلك عقبة أمام تنمية األشخاص ذوي اإلعاقة وتقويض           اً  ذوي اإلعاقة كره  

يف بيئة جامدة وخاضـعة للمراقبـة   اً فإيداع األشخاص كره. ألهليتهم يف جمال اختاذ القرارات  
وتـنص االتفاقيـة يف     . رم حقهم يف التصرف ميكن أن يفضي إىل جتربة مؤملة ومروعة          حتت وال
حرماهنم من حريتهم بـشكل غـري   " منها على أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال جيوز        ١٤ املادة

قانوين أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من احلرية متسقاً مع القانون، وأال يكـون                
فاحتجاز األشـخاص   ".  من األحوال ألي حرمان من احلرية      وجود اإلعاقة مربراً بأي حال    

ألحكام االتفاقية فحسب، بل هـو انتـهاك        اً  بسبب إعاقتهم ليس منافي   اً  ذوي اإلعاقة كره  
  .لتحكم املرء يف حياته اخلاصة بهصارخ 

، ومحلة األسـبوع الـيت      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣وستتيح هذه مناسبة يف       -٨
احل األشخاص ذوي اإلعاقة، فرصةً لوضع احلق يف التصرف يف صدارة           أعلنت عنها اللجنة لص   

فبإمكان كل من يرغب يف املشاركة يف هذه احلملة إجراء حوارات وإطالق    . برنامج األعمال 
وبإمكان اجملتمع املدين واملنظمـات غـري       . أنشطة للتوعية بشأن موضوع احلق يف التصرف      

احلكومات العمل على مواءمة السياسات والـربامج       احلكومية املشاركة بأن تطلب إىل ممثلي       
وبإمكان الدول نفسها اغتنام هذه الفرصة لتجديد التزامهـا بكرامـة           . مع أحكام االتفاقية  

األشخاص ذوي اإلعاقة وبإنصافهم أو قطع التزام هبذا اخلصوص، وذلك بالتوقيع على اتفاقية             
  .األشخاص ذوي اإلعاقة أو التصديق عليها أو تنفيذها

. لقد حان الوقت منذ أمد بعيد لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلق يف التصرف               -٩
 هو املناسبة املثلى لترمجة احلقوق املسطرة على الورق إىل          ةلألشخاص ذوي اإلعاق  واليوم الدول   

  .تغيريات يف واقع حياة الناس
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  احلادي عشراملرفق 

  هاييت   بشأن احلالة يفقةحبقوق األشخاص ذوي اإلعابيان اللجنة املعنية   
 ٢٠١٠فرباير / شباط٨

تعرب اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن عميق تعاطفها وتـضامنها              -١
/  كانون الثـاين   ١٢هاييت، حكومةً وشعباً، إثر الزلزال املدمر الذي ضرب هذا البلد يف             مع
 املتحـدة وكـذلك جلميـع       تعازيها ألسر موظفي األمم   أيضاً  وتقدم اللجنة   . ٢٠١٠ يناير

  . األشخاص ذوي اإلعاقة املعروفني وغري املعروفني الذين لقوا حتفهم يف الزلزال
لقد سبب هذا الزلزال الذي ضرب أحد أفقر البلدان يف العـامل صـعوبات هائلـة           -٢

 وبينما يكافح عمال اإلغاثة     .اًوإصابات بالغة وخسائر فادحة يف األرواح بني السكان عموم        
 املساعدات لشعب هاييت، وبينما ال تزال احلالة صعبة على اجلميع، فقد كان لألزمـة               لتقدمي

وتذكّر اللجنة أن الدول ملزمة، مبوجب اتفاقيـة        . وقع خاص على األشخاص ذوي اإلعاقة     
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، باختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان محاية وسالمة األشخاص 

وجدون يف حاالت تتسم باخلطورة وحاالت الكوارث الطبيعية كهـذا          ذوي اإلعاقة الذين ي   
الزلزال، ومن مث ضرورة إدراج منظور اإلعاقة يف مجيع جهود اإلغاثة اإلنسانية حىت يتـسىن               

  . تلبية احتياجات املعوقني
وحبكم البيئة اخلاصة اليت تقع فيها هذه األزمة اإلنسانية، حتث اللجنة علـى مـنح                 -٣

معوقني واملسنني وغريهم من الفئات الضعيفة يف اجملتمـع كالنـساء واألطفـال             األولوية لل 
وتشعر اللجنة بقلق بالغ    . للوصول إىل نقاط توزيع املواد الغذائية وإىل املرافق الصحية املناسبة         

من احتمال انتشار األوبئة بسبب االكتظاظ وتردي نظام الصرف الصحي وكذلك بـسبب             
ام يف املناطق املتأثرة من الزلزال، وحتث السلطات اهلايتية واجملتمـع           القصور يف القانون والنظ   

الدويل على تقدمي دعم ثابت هلاييت من أجل منع انتشار األمراض وحتـسني األمـن ألكثـر     
االستهانة حبجم الصدمة اليت سببتها أيضاً وال ميكن . السكان ضعفاً يف اجملتمعات احمللية املتأثرة    

وتشدد اللجنة على أمهية تلبية االحتياجات اخلاصة لألشـخاص ذوي          . هذه الكارثة املدمرة  
  . اإلعاقة يف جمال الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل

يف عزمه علـى    اً  واحداً  وتعرب اللجنة عن تقديرها للمجتمع الدويل الذي يقف صف          -٤
لبنـاء يف اجملـالني     ومبا أن مرحلة إعـادة ا     . مساعدة هاييت على جتاوز هذه الكارثة الطبيعية      

االجتماعي واالقتصادي على وشك أن تبدأ، حتث اللجنة هاييت علـى كفالـة مـشاركة               
األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة كاملة يف عملية صنع القرار، وبذل جهود متواصلة تركـز              

  .على االحتياجات اإلمنائية الطويلة األجل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف هاييت
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  الثاين عشراملرفق 

الزلـزال   بـشأن  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     املعنية اللجنة بيان  
  وأمواج تسونامي يف شيلي واألشخاص ذوي اإلعاقة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٦
  ): املشار إليها فيما يلي باللجنة(إن اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
، ٢٠١٠فربايـر  /ط شـبا ٢٧وفيما يتعلق بالزلزال وأمواج تسونامي يف شـيلي يف      

تبعه من هزات ارتدادية، الذي تسببت يف وضع خطري لسكان مناطق البلد املدمرة، مـن        وما
حيث التمتع باالحتياجات األساسية، مبا يف ذلك احلصول على املياه والغذاء والرعاية الصحية             

  ؛.والسكن، إخل
قـة ويف  وإذ تالحظ أن شيلي دولة طرف يف اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعا        

  بروتوكوهلا االختياري؛
 ٢ ٠٦٨ ٠٧٢  يف املائة من سكان شيلي يعانون من إعاقات، أي         ١٢,٩إىل أن   اً  ونظر  
  ؛٢٠٠٤الدراسة الوطنية املتعلقة باإلعاقة اً نسمة وفق
اخلطـر والطـوارئ     من االتفاقية، اليت تشري إىل حاالت        ١١وإذا تالحظ أن املادة       
اللتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل، مبا فيها      اً  وفق"ل األطراف   ة، تنص على تعهد الدو    اإلنساني

القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، باختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان            
محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتسم بـاخلطورة، مبـا يف      

  ؛"وارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعيةذلك حاالت الرتاع املسلح والط
وبالنظر إىل الظرف الطارئ املشار إليه أعاله، فإن األشخاص ذوي اإلعاقـة قـد                

يتعرضون ملخاطر يف جمال التمتع الكامل مبا هلم من حقوق اإلنسان، وصعوبات يف االنتقـال            
كـالب مـساعدة    إىل مناطق آمنة، وفقدان املساعدة التقنية الالزمة للحركة، مبا يف ذلـك             

املكفوفني، وتعقيدات يف جمال احلصول على الدواء والعالج، بوجه عام، واحلرمان من شـىت         
جوانب إمكانية الوصول باملفهوم الواسع، مبا يف ذلك الوصول إىل املعلومات واالتـصاالت،             

   من االتفاقية؛٩للمادة اً يف مجلة أمور أخرى، وفق
قـصارى  "امة قد ناشد اجملتمع الدويل بـذل        وإذ تشدد على أن رئيس اجلمعية الع        

  ؛"بعد الكارثة اليت حلت هبااً جهوده من أجل مساعدة شيلي فور
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  :فإن اللجنة  
تقدم تعازيها اخلالصة إىل شيلي على اخلسائر يف األرواح وعلى األضـرار              -١  

  ؛٢٠١٠فرباير / شباط٢٧املادية اليت جنمت عن الزلزال وأمواج تسونامي يف 
 بالدعم الذي قدمته خمتلف دول العامل ملواجهة الوضع يف شيلي علـى             تنوه  -٢  

على أن اللجنة تدعو الدول املتعاونة إىل تقدمي املزيد من الدعم           . إثر الزلزال وأمواج تسونامي   
يف سبيل ذلك إىل أن تفعل، مع إيالء عناية خاصـة لألشـخاص   اً  والدول اليت مل تبذل جهد    
  . من االتفاقية بشأن التعاون الدويل٣٢ك إىل املادة ذوي اإلعاقة، مستندةً يف ذل

توّجه نداًء عاجالً إىل الوكاالت املتخصصة ضمن منظومة األمم املتحـدة             -٣  
وخارجها وإىل اهليئات األخرى ذات الصلة، العتماد برامج وخطط عمل استراتيجية لصاحل            

عنايـة خاصـة للنـساء    األشخاص ذوي اإلعاقة يف شيلي يف هذا الظرف الطارئ مع إيالء  
والفتيات واألطفال واملسنني من ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون دعماً أكثر تركيزاً بـالنظر إىل              

وهلذه الغاية، يتعني حتديد أماكن وجود األشخاص ذوي اإلعاقة وضـمان           . ضعفهم الشديد 
دهتم سالمتهم وتسهيل حصوهلم على شىت العالوات اليت متنح أثناء الظرف الطارئ وعند عو            

  .إىل حياهتم الطبيعية
تعلن أن تقدمي املساعدة اإلنسانية ينبغي أن يراعي االحتياجـات امللحـة              -٤  

أو استئناف إجراءات تأهيلـهم     /لألشخاص ذوي اإلعاقة وينبغي أن يربز أمهية استحداث و        
 بة،االضطرابات النفسية الالحقة لإلصا   وإعادة تأهيلهم، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية يف حاالت          

  عن تقدمي ما قد حيتاجون إليه من مساعدة تقنية وأدوية؛ فضالً
 تناشـد الـسلطات     اً،تعلن أهنا، ويف هذا الظرف اإلنساين الطارئ حتديد         -٥  

الشيلية العناية على سبيل األولوية مبراقبة وصون حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين               
  يعيشون يف البلد؛

 خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة إلعـادة       ترى أن من الضروري تقدمي دعم       -٦  
بناء مساكنهم، سواء يف املناطق احلضرية أو يف املناطق الريفية، وكذلك تلك املواقـع الـيت                
حتتضن مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة واملراكز اليت تقدم هلم اخلدمات، الـيت دّمـرت أو               

 االستعمال اليـومي    والبد أن يشمل هذا الدعم تقدمي األثاث وسلع       . تضررت بفعل الزلزال  
  اليت حتتاج إليها مساكنهم ومالجئهم وفروعهم ومراكزهم؛

حتث على أن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة، أثناء عمليـة إعـادة بنـاء                -٧  
جراء الزلزال وأمواج تسونامي، أمـاكن ميـّسرة        اً  أو املدمرة كلي  اً  مساكنهم املتضررة جزئي  

وخالل هذه املدة، البـد مـن       . يف حياهتم اليومية  للعيش الكرمي ومتكينهم مما حيتاجون إليه       
  التأكد من أن األشخاص ذوي اإلعاقة جييئون إىل هذه األماكن برفقة أسرهم؛
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تدعو إىل أن ُتراعى على سبيل األولوية، يف خطط إعادة اإلعمار يف املناطق               -٨  
من اجملتمع الدويل،   املتأثر بالزلزال وأمواج تسونامي يف شيلي، بالتنسيق مع اجلهات املسامهة           

خمتلف جوانب تيسر الوصول إىل األماكن واملعلومات واالتـصاالت والنقـل واملنتجـات             
  واخلدمات مما يستخدمه األشخاص الذين يعانون من شىت أنواع اإلعاقة؛

ترى أنه من املناسب أن تشدد املسامهات اليت تقـدمها األمـم املتحـدة                -٩  
، على أمهية   ٢٠١٠مارس  / آذار ٦ان األمني العام املؤرخ     ألغراض إعادة اإلعمار، مبقتضى بي    

  تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية؛
تنوه باجلهود اليت تبذهلا دولة شيلي ملواجهة الظرف الطارئ، ولكنها توصي             -١٠  

ص الذين يعـانون    بأن ُيراعي، لدى اختاذ خمتلف أنواع التدابري، االحتياجات اخلاصة لألشخا         
ويف هذه احلالة . من شىت أنواع اإلعاقة يف إجراءات اإلنذار واإلخالء واملعلومات واالتصاالت

األخرية، تعطى األولوية يف البالغات اليت تبثها شاشات التلفزيون للجمهور لإلبـالغ بلغـة              
ـ اإلشارة وعرض املعلومات مرئيةً وتوصيل املعلومات للـُصم يف الوقـت املناسـب،               اً وفق

وهذه التدابري ضرورية ملواجهة أوضـاع  .  من االتفاقية٢١للمتطلبات اليت نصت عليها املادة     
  .مماثلة ألوضاع الطوارئ مما قد ينشأ مستقبالً

وتدعو اللجنة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تكفل نشر هذا               
  .مم املتحدة ويف شكل يسهل االطالع عليهاإلعالن على أوسع نطاق ممكن باللغات الرمسية لأل
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 املرفق الثالث عشر

بزلـزال   فيما يتصل  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    املعنية اللجنة بيان  
   كينغاي، يف الصني

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣
تعرب اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن عميق تعاطفها وتضامنها مع              -١

 ١٤باً، إثر الزلزال املدمر الذي ضرب مقاطعة كينغـاي، الـصني، يف             الصني، حكومةً وشع  
وتالحظ اللجنة أن مقاطعة كينغاي تقع يف منطقة جبلية غالبية سكاهنا           . ٢٠١٠أبريل  /نيسان

  . من أقلية التبت العرقية يف الصني
لقد سبب هذا الزلزال الذي ضرب مقاطعة كينغاي، الصني، معانـاة ال توصـف                -٢

اً  وأضـرار  اً،ئلة وإصابات بالغة وخسائر فادحة يف األرواح بني السكان عموم         وصعوبات ها 
وبينما يكافح عمال اإلغاثة لتقدمي املساعدات للشعب يف املناطق املتـضررة           . مادية ال حتصى  

من الصني، وبينما ال تزال احلالة صعبة على اجلميع، فقد كان لألزمة وقـع خـاص علـى                  
  . األشخاص ذوي اإلعاقة

يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي     اً  حيث أهنا تضع يف اعتبارها أن الصني دولة طرف        و  -٣
ـ " من االتفاقية تلزم الدول األطراف بـأن تتخـذ،          ١١اإلعاقة، فإهنا تالحظ أن املادة       اً وفق

اللتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق             
اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الـذين            اإلنسان، ب 

يوجدون يف حاالت تتسم باخلطورة، مبا يف ذلك حاالت الرتاع املسلح والطوارئ اإلنسانية             
  ؛"والكوارث الطبيعية

 إىل البيئة اخلاصة اليت تقع فيها هذه األزمة اإلنسانية، حتث اللجنة احلكومـة            اً  ونظر  -٤
وينبغي إيالء االعتبار الحتياجات من هم أشـد        . الصينية على كفالة تقدمي املعونة اإلنسانية     

لقد أحدث هذا الزلزال    .  ال سيما النساء واألطفال واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة        اً،ضعف
يستدعي بذل جهود إنقاذ عاجلة إلنقاذ أرواح وجتنيب الضحايا خطر اإلصـابة  اً  طارئاً  وضع
والبد أن تشمل جهود اإلنقاذ هذه تقدمي الدعم الطيب وما يتصل بذلك من مساعدة   . قةباإلعا

لتلبية االحتياجات األساسية للمنكوبني من املأكل واملشرب وامللبس واإليواء املؤقت والرعاية           
  .الصحية األساسية

رئ، فإهنا  وبينما تقر اللجنة باجلهود اليت بذلتها احلكومة الصينية يف هذا الظرف الطا             -٥
االحتياجات اخلاصة لألشخاص املـصابني     أيضاً  توصي بأن تأخذ التدابري اإلغاثية يف االعتبار        

فمن الضروري إطالق إجراءات اإلنذار واإلخـالء واملعلومـات         . مبختلف أشكال اإلعاقة  
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 ٢١للمادة  اً  ووفق. واالتصاالت يف مثل هذا الظرف باللغات اليت يتحدث هبا الناس يف املنطقة           
متاحـة  " املعلومات املوجهة لعامة النـاس  "أن تكون مجيع    أيضاً  من االتفاقية، من الضروري     

، مبـا يف    "باستعمال األشكال والتكنولوجيات السهلة املنال واملالئمة ملختلف أنواع اإلعاقة        "
، ومنها عرض النصوص بالفيـديو      "لغة اإلشارة وطريقة بريل وطرق االتصال املعززة      "ذلك  

  . االتصال األخرى امليّسرةومجيع سبل
وتدعو اللجنة اجملتمع الدويل ككل إىل مساعدة الصني على جتاوز هـذه الكارثـة                -٦

  .الطبيعية
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   الرابع عشررفقامل
 حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    املعنية لجنةمشترك بني رؤساء ال    بيان  

واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         وجلنة حقوق الطفل  
  بشأن فيضانات باكستان

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧

من جـراء أسـوء فيـضانات    اً بالغاً لقد تضررت باكستان يف اآلونة األخرية ضرر       -١
فقد بلغ عدد السكان الذين تأثروا من الفيضانات بشكل         . عرفتها منذ قرن من الزمن     مومسية
 تـضررت أو دمـرت أكثـر         مليون نسمة، وبلغ عدد املساكن اليت قيل إهنا        ٢٠,٢ مباشر
 يف املائة من املشردين بسبب      ٨٥بأن النساء واألطفال يشكلن     اً  مليون مسكن، علم   ١,٩ من

واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         وعليه، تعرب جلنة حقوق الطفل    . الفيضانات
ت يف باكستان من    عن قلقها البالغ ملا للفيضانا     حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    املعنية لجنةالو

  .مع ضحايا هذه الفيضانات تعاطفها عميقأثر على التمتع حبقوق اإلنسان وتعرب عن 
والحظت هذه اللجان بقلق شديد التقارير اليت تفيد بوجود فجوات يف تقدمي اإلغاثة        -٢

غان، وتالحظ أن أفراد األقليات، والالجئني األف     . وتسجيل األسر املتأثرة لتلقي املساعدة املالية     
ال سيما الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة،         والنساء، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة،    

وقد تضرر هؤالء من الفيـضانات      . يف اجملتمع الباكستاين  اً  من بني األكثر ضعف     كانوا أصالً 
  .بشكل غري متناسب

 اجلبارة اليت   وتثين اللجنة على السلطات الباكستانية والوكاالت اإلغاثية على اجلهود          -٣
بذلتها إلغاثة الضحايا، وحتثها يف الوقت نفسها على زيادة االلتزام بنهج يقوم على حقـوق               

. اإلنسان فيما تبذله من جهود للحيلولة دون تعرض الضحايا من السكان للمزيد من اإليذاء             
ظـة   وتـوخي اليق اً،ويستدعي ذلك اختاذ تدابري خاصة ملنع التمييز ومحاية من هم أشد ضعف           

يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، وإرساء قنوات ملشاركة مجيع األشخاص املتأثرين يف            فيما
  .القرارات اليت جيري اختاذها يف سبيل تعايف هؤالء األشخاص على املدى البعيد

وعلى وجه اخلصوص، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلـق               -٤
. شخاص الذين تشردوا بسبب الفيضانات هم من النساء واألطفـال          يف املائة من األ    ٨٥ أن

 امرأة محلها ١ ٧٠٠ويف كل يوم تضع .  امرأة حامل٥٠٠ ٠٠٠ومن بني هؤالء، كان هناك  
فنسبة . أو املولود /تكابد مئات منهن تعقيدات تتطلب عمليات تدخل طبية إلنقاذ حياة األم و           

تان ومن املتوقع أن يرتفع عدد الوفيات بـسبب         وفاة األمهات عند الوالدة مرتفعة يف باكس      
، ) مستشفى وعيادة يف املناطق املتضررة للتـدمري       ٢٠٠تعرض أكثر من    (نقص املرافق الطبية    

العديد من الباكستانيات ال يـتلقني      (وبسبب عدم وجود عامالت يف جمال الرعاية الصحية         
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن االفتقار إىل ). للمعتقدات الثقافية والدينيةاً العالج على يد رجل نظر    
ستترتب عنه آثار وخيمة على النساء، اً التغذية املناسبة واملياه النقية يف خميمات املشردين داخلي  

الرتفاع مستوى مياه الفيضانات، فهن معرضات  اً  ونظر. وال سيما املرضعات، وعلى أطفاهلن    
. عتداءات اجلنسية والعنف واالجتـار هبـن      بشدة خلطر اجملاعة والبقاء يف العراء واملرض واال       

وتدعو اللجنة السلطات الباكستانية والوكاالت اإلغاثية إىل اختاذ تدابري ملموسة فيما يتعلـق          
االعتداء اجلنسي والبـدين    جبميع أوجه القلق اليت أعربت عنها اللجنة، مبا يف ذلك تدابري ملنع             

لسلطات ووكاالت املعونة على مكافحة أيـة       كما حتث اللجنة ا   . واالجتار بالفتيات والنساء  
قيود قد تتعرض هلا النساء والفتيات متنعهن من احلصول على اخلدمات األساسية أو املعونـة               

  .اإلنسانية، مبا يف ذلك احلواجز الثقافية
وتعرب جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء االرتفاع الشديد يف معـدالت وفيـات                -٥

 طفـل دون    ٥٠٠ ٠٠٠سة من العمر يف باكستان، إذ يقدر أن         الرضع واألطفال دون اخلام   
وتعرب عـن قلقهـا     . اخلامسة من العمل ميوتون كل عام نتيجة ألسباب ميكن الوقاية منها          

وتشعر جلنة حقوق   . العميق ألن الفيضانات بصدد زيادة حالة وفيات الرضع واألطفال سوءاً         
ل األساسية يف منطقة مشال غرب مقاطعـة        إزاء تعطل االتصاالت واهلياك   أيضاً  الطفل بالقلق   

 حيث من املعروف أن النـساء،  اً،خيرب باختونكوا الباكستانية، وهي منطقة صراع كان قائم      
وتعـرب  . وال سيما الفتيات، حيرمن من احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية   

. العتداء اجلنسي واالجتار هبن   اللجنة عن بالغ القلق إزاء تزايد خطر تعرض الفتيات للتمييز وا          
وحتث اللجنة السلطات وسائر األشخاص الذين هلم صلة باملساعدة اإلغاثية واإلنسانية على             

وينبغي . بذل املزيد من اجلهود ملساعدة صغار األطفال وأولئك الذين يصعب الوصول إليهم           
  .أن يكون االهتمام بالفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة يف قمة األولويات

وتدعو جلنة حقوق الطفل إىل اختاذ تدابري خاصة تكفل عدم تسبب ضعف تسجيل               -٦
، يف اسـتمرار منـع      ٢٠٠٩الوالدات يف باكستان، وهو األمر الذي الحظته اللجنة يف عام           

األطفال من احلصول على املساعدة اإلغاثية والصحة والتعليم وغري ذلـك مـن اخلـدمات               
اً رة عدم حرمان األطفال الذين يولدون من اآلن فصاعد        وتشدد اللجنة على ضرو   . األساسية

من احلق يف تسجيل والداهتم بسبب الشرط املفروض على اآلباء بإثبات جنسيتهم الباكستانية             
وسائر األشخاص الذين هلم صلة بتقدمي املـساعدة اإلغاثيـة          وحتث اللجنة السلطات    . أوالً

 صغار األطفال وأولئك الذي يصعب الوصول       واإلنسانية على بذل املزيد من اجلهود ملساعدة      
  .إليهم، وأن متنح أقصى األولوية للفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة

ومن هؤالء، يـشكل    . لألشخاص الضعفاء بوجه خاص   ويتعني إيالء عناية خاصة       -٧
األشخاص ذوي اإلعاقة تلك الفئة من اجملتمع اليت ُيتستر عليها، يف الظروف العادية بـالطبع               

 وتناشد اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة         .كثر يف ذلك يف أوقات الطوارئ     واأل
ـ            التفاقيـة  اً  السلطات كفالة مجيع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف األمن واحلماية، وفق
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التحرك العاجل لتحديد أماكن    : حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل مجلة أمور منها        
وي إعاقات جسدية وحسية وفكرية ونفسية؛ وتسهيل مل مشلهم         وجود األشخاص املتأثرين ذ   

مع أسرهم؛ وضمان حصوهلم على املياه والغذاء واخلدمات الطبية واملساعدة التقنية وإعـادة             
عن املعلومات أثناء الطوارئ لتمكينهم من استعادة حياهتم الطبيعية يف أقـرب             التأهيل، فضالً 

اجلة متطلبات تيسري الوصول يف عملية إعادة بنـاء         وتناشد اللجنة باكستان مع   . وقت ممكن 
املساكن واملرافق العامة، ويف استئناف العمليات التعليمية، ويف عملية إدماج األشخاص ذوي            

ويف هذا الصدد، تـدعو اللجنـة   . اإلعاقة يف القوة العاملة ويف خمططات الضمان االجتماعي   
يف سبيل حتقيق هـذه األهـداف لـصاحل         ) اقية من االتف  ٣٢املادة  (إىل التعاون الدويل    أيضاً  

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
وباكستان دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               -٨

وقد أصـدرت   . وهي موقعة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       . التمييز ضد املرأة  
لبيان املشترك أثناء دورات كل واحدة من هذه جلان اخلرباء املعنية برصد هذه االتفاقيات هذا ا

  .٢٠١٠أكتوبر /اللجان املعقودة يف وقت متزامن جبنيف يف تشرين األول
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  راملرفق اخلامس عش

 مـن  ٣٥حالة تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف مبوجب املـادة              
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨ حىت تاريخ االتفاقية

  تاريخ االستالم   التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  التقرير  الدولة الطرف
   ٢٠١٢يوليه / متوز٧  األويل  إثيوبيا

 ٢٠١١فرباير / شباط١٦  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨  األويل  أذربيجان
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٦  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢  األويل  األرجنتني
   ٢٠١٠مارس / آذار٣١  األويل  األردن
   ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٢ ويلاأل  أرمينيا
 ٢٠١٠مايو / أيار٣  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣ األويل  إسبانيا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠١٠يوليه / متوز١٧ األويل  أستراليا
   ٢٠١٠أبريل / نيسان٣ األويل  إكوادور
   ٢٠١١فرباير / شباط٢٤ األويل  أملانيا

   ٢٠١٢مارس /آذار ١٩ األويل  اإلمارات العربية املتحدة
   ٢٠١١فرباير / شباط١١ األويل  أوروغواي

   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٥ األويل  أوغندا
   ٢٠١٢فرباير / شباط٤ األويل  أوكرانيا

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٣ األويل  ) اإلسالمية-هورية مج(إيران 
   ٢٠١١مايو / أيار١٥ األويل  إيطاليا

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠١٠رب سبتم/ أيلول٣ األويل  باراغواي
   ٢٠١٠أغسطس / آب١ األويل  الربازيل
   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣ األويل  الربتغال
   ٢٠١١يوليه / متوز٢ األويل  بلجيكا

   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ األويل  بنغالديش
   ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ األويل  بنما

   ٢٠١١يوليه / متوز٢٣ األويل  بوركينا فاسو
   ٢٠١٢مارس / آذار١٢ األويل  البوسنة واهلرسك

 املتعددة -دولة (بوليفيا 
  )القوميات

   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ األويل

 ٢٠١٠يوليه / متوز٨  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣٠ األويل  بريو
   ٢٠١٠يوليه / متوز٢٩ األويل  تايلند

   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٤ األويل  تركمانستان
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   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨ األويل  اتركي
 ٢٠١٠يوليه / متوز١  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢ األويل  تونس

   ٢٠٠٩مارس / آذار٣٩ األويل  جامايكا
   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢ األويل  اجلبل األسود

   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٤ األويل  اجلزائر
   ٢٠١١مايو / أيار٨ األويل  جزر كوك

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨ األويل  شيكيةاجلمهورية الت
   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠ األويل  مجهورية ترتانيا املتحدة
   ٢٠١١أغسطس / آب١٨ األويل  اجلمهورية الدومينيكية

   ٢٠١١يوليه / متوز١٠ األويل  اجلمهورية العربية السورية
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١ األويل  مجهورية كوريا

 الو الدميقراطية مجهورية
  الشعبية

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٥ األويل

   ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١ األويل  مجهورية مولدوفا
   ٢٠٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ األويل  جنوب أفريقيا

   ٢٠١١يوليه / متوز٢٤ األويل  الدامنرك
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ األويل  رواندا
   ٢٠١٢ير فربا/ شباط١ األويل  زامبيا

   ٢٠١٠فرباير / شباط٢٢ األويل  سان مارينو
 ٢٠١١يناير / كانون الثاين٥ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤ األويل  السلفادور
   ٢٠١٢مايو / أيار٢٦ األويل  سلوفاكيا
   ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٤ األويل  سلوفينيا
   ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٧ األويل  السنغال
   ٢٠١١أبريل / نيسان٢٤ األويل  السودان
 ٢٠١١فرباير / شباط٧ ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ األويل  السويد

   ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤ األويل  سرياليون
   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢ األويل  سيشيل
   ٢٠١٠يوليه / متوز٢٩ األويل  شيلي
   ٢٠١١يوليه / متوز٣١ األويل  صربيا
 ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠  ٢٠١٠أغسطس / آب١ األويل  الصني
   ٢٠١١يناير / كانون الثاين٦ األويل  عمان
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ األويل  غابون

   ٢٠١١أبريل / نيسان٧ األويل  غواتيماال
   ٢٠١٠فرباير / شباط٨ األويل  غينيا

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٣ األويل  فانواتو
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   ٢٠١٢فرباير / شباط١٨ األويل  فرنسا
   ٢٠١٠أبريل / نيسان١٥ األويل  الفلبني
   ٢٠١٠مايو / أيار١٣ األويل  قطر

   ٢٠٠٩أغسطس / آب١٥ األويل  كرواتيا
   ٢٠١٢مارس / آذار١١ األويل  كندا
   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٦ األويل  كوبا

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ األويل  كوستاريكا
   ٢٠١٠مايو / أيار١٩ األويل  كينيا
   ٢٠١٢مارس /ذار آ١ األويل  التفيا
   ٢٠١٢أغسطس / آب١٨ األويل  ليتوانيا
   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢ األويل  ليسوتو
   ٢٠١٠أبريل / نيسان٧ األويل  مايل

   ٢٠١٢يوليه / متوز١٩ األويل  ماليزيا
   ٢٠١٠أبريل / نيسان١٤ األويل  مصر

   ٢٠١١أبريل / نيسان٨ األويل  املغرب
  ٢٠٠٩ديسمرب /ول كانون األ١٧ األويل  املكسيك
   ٢٠١١أغسطس / آب٢٧ األويل  مالوي
   ٢٠١٢أبريل / نيسان٥ األويل  ملديف

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤ األويل  اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيـا    

  يرلندا الشماليةآالعظمى و
   ٢٠١١يونيه / حزيران٨ األويل

   ٢٠١١مايو / أيار١٣ األويل  منغوليا
   ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٨ األويل  ريشيوسمو

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ األويل  ناميبيا
 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٦ األويل  النمسا
   ٢٠١٢مايو / أيار٧ األويل  نيبال
   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤ األويل  النيجر
   ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤ األويل  نيجرييا

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧ األويل  يكاراغوان
   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٥ األويل  نيوزيلندا
   ٢٠١١يوليه / متوز٢٣ األويل  هاييت
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ األويل  اهلند

   ٢٠١٠أبريل / نيسان١٤ األويل  هندوراس
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠ األويل  هنغاريا
  ٢٠١١مارس / آذار٢٦ األويل  اليمن
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  املرفق السادس عشر 

قرار اللجنـة املعنيـة حبقـوق        اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على         
  األشخاص ذوي اإلعاقة طلب منحها موارد إضافية

بيان شفوي صادر عن األمانة فيما يتعلق بقرار اللجنة املعنيـة حبقـوق                 
ملنتظر إدراجه يف التقرير األول لفترة سـنتني        األشخاص ذوي اإلعاقة ا   

الذي تقدمه اللجنة إىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي يف دورتـه            
   وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني٢٠١١املوضوعية لعام 

املعنية حبقوق األشخاص    من النظام الداخلي للجنة      ٢٢للمادة  وفقاً  يصدر هذا البيان      -١
  .عاقةذوي اإل

وفيما يتعلق بالقرار املنتظر إدراجه يف التقرير األول لفترة سنتني الذي تقدمه اللجنة               -٢
 وإىل اجلمعية العامـة يف  ٢٠١١إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام      

فقـة  ، والذي قررت اللجنة مبوجبه أن تطلب إىل اجلمعية العامة املوا          دورهتا السادسة والستني  
عقد دورتني يف السنة، مدة كل منهما أسبوعان، تسبقهما اجتماعات الفريق العامـل             على  
قبل الدورة ملدة أسبوع واحد، وبعد مراجعة هذا القرار، فإن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطـة                ملا

  .ستترتب عنه احتياجات إضافية يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدةبأن هذا القرار اً علم
لقد دخلت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري حيـز              -٣

، كان عدد الدول األطراف يف االتفاقية قد        ٢٠٠٨ويف هناية عام    . ٢٠٠٨مايو  /النفاذ يف أيار  
وهناك . ٢٠٠٩حبلول هناية عام    اً   دولة طرف  ٧٦إىل   مث ارتفع هذا العدد      اً، دولة طرف  ٤٦بلغ  

 من االتفاقية، فإن الدول     ٣٥ من املادة    ١ ومبوجب الفقرة    .اً دولة طرف  ٩٩يف الوقت احلاضر    
وبالتايل، . األطراف ملزمة بتقدمي تقريرها األويل يف ظرف سنتني من سريان مفعول االتفاقية           

 دولـة  ٣٠، ويتوقع أن تقدم    ٢٠١٠تقاريرها حبلول هناية عام     اً   دولة طرف  ٤٦يتوقع أن تقدم    
ويف الوقت احلاضر، مل تتلق اللجنـة سـوى         . ٢٠١١لول هناية عام    أخرى تقاريرها حب  اً  طرف

 مبا يف ذلك التقرير الذي تعكف اللجنة على النظر فيـه يف دورهتـا               اً، دولة طرف  ١٤تقارير  
هذه أول جتربة للجنة يف جمال النظر يف تقرير لدولة طرف، وأنه وجتدر اإلشارة إىل أن . احلالية
ت اليت تلقتها اللجنة من الدول األطراف بشأن خمتلف جوانـب           للعدد الكبري من الطلبا   اً  نظر

؛ ٢٠١١فقط خالل عام    اً  إضافياً   تقرير ٣٠شرط تقدمي التقارير، فمن املفترض أن يقدم حنو         
 اً، تقرير٤٤ هو ٢٠١١وبذلك يصبح جمموع عدد التقارير اليت ينتظر تقدميها حبلول هناية عام   

  .  من االتفاقية٣٥ من املادة ١للفقرة اً وفقاً  تقرير٧٦يف حني كان يتوقع تقدمي 



A/66/55 

107 GE.11-42964 

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تقدم اللجنة كـل           ٣٩ومبوجب املادة     -٤
عن أنشطتها إىل اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجيوز هلا أن           اً  سنتني تقرير 

علومات اليت تلقتها من الـدول      تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناًء على فحص التقارير وامل        
وتدرج تلك االقتراحات والتوصيات العامة يف تقرير اللجنة إىل جانب تعليقـات            . األطراف

  .الدول األطراف، إن وجدت
مكلفة بالنظر يف التقارير املقدمة مـن       فإن اللجنة    من االتفاقية،    ٣٥ومبوجب املادة     -٥

ومبوجـب  . نفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة     الدول األطراف بشأن التدابري اليت اختذهتا لت      
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بإمكـان اللجنـة تلقـى             

؛ والتحقيق فيما يرد من معلومات موثوقة تـشري إىل          )١املادة   (البالغات الفردية والنظر فيها   
  ).٦ملادة ا(لالتفاقية اً أو منهجياً جسيماً ارتكاب دولة طرف انتهاك

ويف الوقت احلاضر، جتتمع اللجنة يف دورتني يف السنة ملدة أسبوع لكـل واحـدة                 -٦
اً واستناد. ٢٠١١-٢٠١٠منهما، وقد رصدت هلما موارد من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       

اً دواحاً  إىل التجربة املكتسبة منذ إنشاء اللجنة، ُيتوقع أن ستستعرض اللجنة يف املتوسط تقرير            
لدولة طرف خالل كل دورة من أسبوع واحد، بالنظر إىل املدة الزمنية الالزمة للحوار مـع                

اعتماده من قبل اللجنة ممثلي الدولة الطرف، وصياغة املالحظات اخلتامية، وترمجة املشروع، و       
حىت  اليت تلقتها اللجنة     ١٣    وعليه، ومبقتضى األحكام احلالية، فمن التقارير ال      . يف جلسة عامة  

. فقطاً ، ستنظر اللجنة يف تقريرين سنوي)على النظر فيهاً عدى التقرير الذي تعكف حالي(اآلن 
 املعروضة على اللجنة حنو ستة أعوام، يف حني ١٣  الوبالتايل سوف يستغرق النظر يف التقارير    
  .٢٠١١حبلول هناية عام اً  تقرير٧٦أنه من املتوقع أن تكون اللجنة قد تلقت 

للمرة األوىل حبضور مجيع أعضاء تشكيلتها املوسعة       اً  إىل أن اللجنة جتتمع حالي    اً  ونظر  -٧
وأن الطلب علـى زيـادة املـدة املخصـصة          )  عضواً ١٨ إىل   ١٢رفع عدد األعضاء من     (

فمثال، كلما زاد عدد أعضاء اللجنة زاد عدد الذين يرغبون يف تناول            (لالجتماعات سيزداد   
، فإن الزيادة السريعة يف عبء عمل اللجنة، النامجة عن تسارع           )ةالكلمة أثناء مداوالت اللجن   

وترية التصديق على االتفاقية وما يصاحب ذلك من التزامات باإلبالغ، يبدو أهنـا كانـت               
الدافع وراء قرار اللجنة طلب اجلمعية العامة املوافقة على عقد دورتني يف السنة من أسبوعني               

كن اللجنة من النظر، خالل كل دورة بعد متديد مدهتا، يف           ويتوقع أن تتم  . لكل واحدة منهما  
، ٢٠١٣-٢٠١٢عدد من التقارير يصل إىل أربعة تقارير، وأهنا ستتمكن، خالل فترة السنتني 

 ١٦اليت يتوقع أن تعقد فيها دورتان ملدة أسبوعني لكل منهما يف كل سنة، مـن النظـر يف                   
  .من تقارير الدول األطرافاً تقرير
باملمارسة الـيت      من نظامها الداخلي وعمالً    ٥للمادة  اً   وفق اً،رت اللجنة أيض  وقد قر   -٨

درجت عليها غريها من هيئات املعاهدات، أن تطلب إىل اجلمعية العامة أن توافق على عقد               
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اجتماعات لفريقني عاملني ملا قبل الدورة يف السنة من أجل وضع قوائم املـسائل واألسـئلة        
  .لقاها من الدول األطرافبشأن التقارير اليت تت

سـترتفع تكـاليف خدمـة      ) أ: (وفيما يلي اآلثار املالية املرتبة على قرار اللجنـة          -٩
االجتماعات وإصدار الوثائق باللغات الرمسية الست للجنة وكذلك بطريقة بريـل باللغـات      

وفري تأيضاً  ألن بعض أعضاء اللجنة قد يكونون صماًّ، قد يستدعي األمر           اً  نظر) ب(الست؛  
صرف بدل سيتطلب ) ج(خدمات الترمجة الفورية بلغة اإلشارة والعرض النصي بصورة آنية؛ 

سيتطلب ختصيص نفقات إضافية لـدعم خـدمات        ) د(ألعضاء اللجنة؛   إقامة يومي إضايف    
  .املؤمترات

وسيكون الدعم املطلوب من األمانة تقدميه إلتاحة اخلدمات الفنية للجنة أثناء نظرها              -١٠
بادئ األمر من      من االتفاقية مموالً   ٣٥تقارير اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب املادة        يف ال 

عن املهام األخرى     أما االحتياجات من املوظفني لالضطالع هبذه املهام فضالً       . املوارد املتاحة 
إجراءات تقدمي الشكاوى أو إجراءات التحقيق، فستحتاج األمر        املتصلة هبا، مثل املشاركة يف      

يف الوقت املناسب عندما يزداد عدد الـدول األطـراف وعـدد            اً  إىل إعادة النظر فيها جمدد    
  .الشكاوى اليت ترد إىل اللجنة

وفيما يتعلق باقتراح توسيع وقت االجتماعات، قد يستلزم توفري مـوارد إضـافية               -١١
 وهذه االحتياجـات اإلضـافية،  . ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر لفترة السنتني    ٩ ٧٠١ ٠٠٠ مببلغ

يف امليزانية الربناجميـة    املبّينة يف اجلدول أدناه، هي احتياجات جديدة ومل تؤخذ بعني االعتبار            
واالحتياجات . ، اليت جيري إعدادها يف الوقت احلاضر      ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  املقترحة لفترة   

  :اإلضافية هي كما يلي
  دوالر أمريكي 

 ٩ ١١٣ ٢٠٠  ، شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات، ٢الباب 
 ٥٥٣ ٦٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٤الباب 
 ٣٤ ٢٠٠  اإلدارة، جنيف- هاء ٢٩الباب 

 ٩ ٧٠١ ٠٠٠  اجملموع

إىل أن اجلمعية العامة كانت قد طلبت، من خالل عدة          أيضاً  وُيسترعى انتباه اللجنة      -١٢
دورهتـا  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف            ،  ٦٥/٢٠٠قرارات ومنها القرار    

السادسة والستني مقترحات حمددة بشأن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،           
 ٩/٨بقرار جملس حقـوق اإلنـسان    باالستناد إىل العمل الذي يضطلع به األمني العام عمالً        

لتحسني فعاليتها وحتديد أوجه الكفاءة يف أساليب عملها        ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤املؤرخ  
 قيـود المراعاة   عاألعباء الواقعة عليها وبرامج أعماهلا على حنو أفضل، م         بغية إدارة    نفقاهتاو

  .من هذه اهليئات يف االعتبار كل هيئة العمل الواقع علىتباين حجم أخذ ة وبامليزاني املتعلقة
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وبالنظر على ما سبق ذكره، ويف حالة إدراج مشروع القرار يف تقرير اللجنـة إىل                 -١٣
امة يف دورهتا السادسة والستني، فإن مبالغ النفقات اليت قد تنشأ عن هذا القـرار               اجلمعية الع 

 لتنظر فيها عند لآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية،ستعرض على اجلمعية العامة، يف شكل بيان 
ويف الوقت نفسه، ستستعرض األمانة جمموع املوارد       . النظر يف مشروع القرار املتعلق بالتقرير     

 وتقدم رأيها إىل اجلمعية العامة،      ٢٠١٣-٢٠١٢املخصصة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       
  .لإلجراءات املرعية، بشأن كيفية تلبية هذه املوارداً وفق
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  املرفق السابع عشر

قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دوراهتا األوىل والثانية والثالثـة               
  والرابعة

CRPD/C/1/1 ول األعمال املؤقت وبرنامج عمل الدورة األوىل للجنةجد  
CRPD/C/1/2 تقرير اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن دورهتا األوىل 

CRPD/C/2/1 جدول األعمال املؤقت وبرنامج عمل الدورة الثانية للجنة 

CRPD/C/2/2 هتا الثانيةتقرير اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن دور 

CRPD/C/2/3  مبادئ توجيهية لإلبالغ 

CRPD/C/3/1 جدول األعمال املؤقت وبرنامج عمل الدورة الثالثة للجنة 

CRPD/C/3/2 تقرير اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن دورهتا الثالثة 

CRPD/C/4/1 and Rev.1 ة للجنةجدول األعمال املؤقت وبرنامج عمل الدورة الرابع 

CRPD/C/4/2 النظام الداخلي للجنة  
CRPD/C/TUN/1  تونس:  من االتفاقية٣٥التقرير األويل املقدم من الدول األطراف مبوجب املادة  
CRPD/C/ESP/1  إسبانيا:  من االتفاقية٣٥التقرير األويل املقدم من الدول األطراف مبوجب املادة 

HRI/CORE/1/Add.46 تونس:  جزءاً من تقارير الدول األطرافوثيقة أساسية تشكل 

HRI/CORE/ESP/2010 إسبانيا: وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف 

CRPD/C/TUN/Q/1 قائمة املسائل املقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير األويل لتونس 

CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1        ملسائل املقرر النظر فيها أثنـاء دراسـةالردود املقدمة من حكومة تونس على قائمة ا
 التقرير األويل لتونس

        


