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ــاملة    ــة شـ اللجنـــة املخصصـــة لوضـــع اتفاقيـــة دوليـ
 ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم

   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣ -أغسطس / آب٢٣نيويورك، 
 للجنة املخصصةالرابعة تقرير الدورة مشروع   

 
 مقدمة -أوال  

 معيــةاجل، قــررت ٢٠٠١ديســمرب / األولكــانون ١٩، املــؤرخ ٥٦/١٦٨يف القــرار  - ١
أن تنشئ جلنة خمصصة للنظر يف مقترحات إعداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة لتعزيـز                  العامة  

ومحايـة حقــوق املعــوقني وكرامتــهم، باالســتناد إىل النـهج الكلــي املتبــع يف األعمــال املنجــزة يف   
وق ميادين التنمية االجتماعية، وحقوق اإلنسان، وعدم التمييز، مع مراعاة توصـيات جلنـة حقـ              

 .اإلنسان وجلنة التنمية االجتماعية
أن تشــرع اللجنــة املخصصــة يف ، ٥٨/٢٤٦أيضــا يف قرارهــا العامــة وقــررت اجلمعيــة  - ٢

أن تقــوم اللجنــة املخصصــة، قبــل انعقــاد  التفــاوض بشــأن مشــروع اتفاقيــة يف دورهتــا الثالثــة و  
 أيـام  ١٠ منـهما  ، مـدة كـل  ٢٠٠٤للجمعية، بعقـد دورتـني يف عـام       واخلمسني  الدورة التاسعة   

 .عمل
 

 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 

 ومدهتاالرابعة افتتاح الدورة  -ألف  
ــا   - ٣ ــة دورهتـ ــة املخصصـ ــة عقـــدت اللجنـ ــر الرابعـ ــدة األمـــميف مقـ ــرة مـــن  املتحـ يف الفتـ

ــول٣أغســطس حــىت  /آب ٢٣ ــاء ويف . ٢٠٠٤ســبتمرب / أيل ــة   أثن ــدورة، عقــدت اللجن هــذه ال
 .جلسة عامة ١٨
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ة السياســات والتنميــة االجتماعيــة التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية       وقامــت شــعب  - ٤
فرع شؤون نزع السالح وإهناء االسـتعمار التـابع         عمل  مانة فنية، بينما    كأعمل  الواالجتماعية ب 
 .أمانة للجنة املخصصةكوخدمات املؤمترات  العامة اجلمعيةإلدارة شؤون 

رئــيس اللجنــة، لــويس غــاييغوس تشــرييبوغا، للجنــة املخصصــة الــدورة الرابعــة وافتــتح  - ٥
 . املتحدةاألممسفري إكوادور وممثلها الدائم لدى 

 
 أعضاء املكتب -باء  

 :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم العمل يف مكتب اللجنةواصل  - ٦
 :الرئيس 
 )إكوادور(لويس غاييغوس   
 :نواب الرئيس 
 )اجلمهورية التشيكية(إيفانا غرولوفا   
 )الفلبني(يل غاتان ليز  
 )جنوب أفريقيا(نيت ندهلوفو اج  
 )السويد(كارينا مارتينسون   

 
 جدول األعمال -جيم  

، ٢٠٠٤أغســطس / آب٢٣اللجنــة املخصصــة يف اجللســة األوىل، املعقــودة يف  أقــرت  - ٧
 : كما يلي،A/AC.265/2004/L.3الوارد يف الوثيقة النحو على جدول أعماهلا املؤقت، 

 .تاح الدورةافت - ١ 
 .إقرار جدول األعمال - ٢ 
 .تنظيم األعمال - ٣ 
الــوارد يف تقريــر الفريــق العامــل للجنــة  علــى النحــو النظــر يف مشــروع الــنص  - ٤ 

املخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة وتعزيــز حقــوق         
ــهم   ــوقني وكرامتــ ــق األولA/AC.265/2004/WG.1(املعــ ــر ( ).، املرفــ العناصــ

العنـوان؛ هيكـل االتفاقيـة؛ جـزء        : جأة من الـدورة الثالثـة للجنـة املخصصـة         املر
 )).٢٥املادة (، والرصد، )٣املادة (من الديباجة؛ التعاريف، 
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التنقيحات والتعـديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى مشـروع الـنص املقـدم                جمموعة - ٥ 
ورهتـا  من الفريق العامل على النحـو الـوارد يف تقريـر اللجنـة املخصصـة عـن د                 

 ).، املرفق الثاينA/AC.265/2004/5(الثالثة 
 .استنتاجات اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة - ٦ 
 .اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا الرابعة - ٧ 

 
 الوثائق -دال  

 :كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة املخصصة - ٨
 ؛)A/AC.265/2004/L.3( املقترح جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال )أ( 
 ؛)A/AC.265/2004/INF/2(قائمة املشاركني  )ب( 
 ؛)A/AC.265/2004/WG.1(تقرير الفريق العامل إىل اللجنة املخصصة  )ج( 
 ؛)Corr.1 و A/AC.265/2004/5(تقرير الدورة الثالثة للجنة املخصصة  )د( 
مـني العـام مـن ممثـل         موجهـة إىل األ    ٢٠٠٤أغسـطس   / آب ١٩رسالة مؤرخة    )هـ( 

 ).A/AC.265/2004/6(نيوزيلندا الدائم لدى األمم املتحدة 
 

 تنظيم األعمال -ثالثا  
أغسـطس  / آب ٢٣املعقودة يف الفترة مـن      (اضطلعت اللجنة املخصصة خالل جلساهتا       - ٩

بـالقراءة األوىل ملشـروع نـص االتفاقيـة علـى النحـو الـوارد يف                ) ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٣حىت  
، وذلك بالنظر يف العنوان، واهليكل، وجـزء مـن   )A/AC.265/2004/WG.1( الفريق العامل   تقرير

كمـا اعتمـدت اللجنـة تنظـيم األعمـال       ). ٢٥املـادة   (والرصـد   ) ٣املـادة   (الديباجة، والتعاريف   
، ١٥ حـــىت ١وقامـــت باســـتعراض املـــواد مـــن ) انظـــر املرفـــق الثـــاين(الـــذي اقترحـــه الـــرئيس 

ررت اللجنــة مواصــلة اســتعراض مشــروع االتفاقيــة يف دوراهتــا التاليــة، وقــ.  مكــررا٢٤ واملــادة
وذلك دون املساس باملقررات اليت ستتخذها اجلمعية العامـة يف هـذا الشـأن يف دورهتـا التاسـعة                   

 .واخلمسني
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 التوصيات -رابعا  
ــها يف عــام      - ١٠ ــة عمل ــأن تواصــل اللجن ــة املخصصــة ب ــأن٢٠٠٥توصــي اللجن ــدرج  وب  ُت

، يف القــرار ذي الصــلة الــذي ســتتخذه ٢٠٠٥لعــام ) دوراهتــا(مواعيــد ومكــان انعقــاد دورهتــا 
 .اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني

وتدعو اللجنة املخصصة أعضـاء مكتبـها إىل عقـد اجتمـاع فيمـا بـني الـدورات بشـأن                     - ١١
جـدول أعمـال مؤقـت، يصـدر قبـل      التحضري لـدورهتا اخلامسـة وتنظيمهـا، مبـا يف ذلـك إعـداد               

 .انعقاد الدورة اخلامسة بأربعة أسابيع على األقل
ــة       - ١٢ ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــة الوصــول، ووفق ــق بإمكاني ــا يتعل ــا ٥٨/٢٤٦وفيم  ومقرره
بقـدر أكـرب مـن      يف دورهتا التاسعة واخلمسني     ، تدعو اللجنة اجلمعية العامة إىل النظر        ٥٦/٤٧٤

بغيـة تيسـري الوصـول إىل مبـاين األمـم املتحـدة            للمعوقني   مرافق معقولة    التفصيل يف مسألة توفري   
 .وإىل ما لديها من تكنولوجيا ووثائق

 
 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة - خامسا 

، اعتمدت اللجنة مشـروع تقريـر     ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٣، املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة    - ١٣
 .ته املعدلة شفويا، بصيغ(A/AC.265/2004/L.4)دورهتا الرابعة 
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 املرفق األول  
 

 مية املعتمدة لدى اللجنة املخصصةقائمة إضافية باملنظمات غري احلكو  
 

 ABRAR) السودان( 
 )AFDO(سترايل ملنظمة املعوقني احملدودة ألاالحتاد ا 
 (CPAN) يف نيجرييا الشلل الدماغيمنظمة  
 CRAE -حقوق الطفل من أجل حتالف انكلترا  
 (EOC)ونغ كونغ لتكافؤ الفرص جلنة ه 
 (HOPE)املنظمة اإلنسانية للقضاء على الفقر  
 ، أذربيجان)DALC(مركز لوتس للتوعية والتعليم للمعوقني  
 األفريقي للمعوقني، جنوب أفريقياأمانة العقد  
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 املرفق الثاين  
 

  من الرئيساملقترحعمال األتنظيم   
 

 الربنامج التوقيت/التاريخ

  أغسطس/ آب٢٣نني، االث
 ، اهليكلالعنوان/الديباجة ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  التعاريف، الرصد ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  أغسطس/ آب٢٤الثالثاء، 
 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد   عصرا- ٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  أغسطس/ آب٢٥األربعاء، 
 جلسة عامة • 

 

 واملنظمـات   ،ملراقبني وا ،مشاركة األعضاء  •
 واملنظمـــــات غـــــري ،احلكوميـــــة الدوليـــــة

 الوطنيـة   ات فضال عـن املؤسسـ     ،احلكومية
 حلقوق اإلنسان

 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  أغسطس/ آب٢٦اخلميس، 
 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  أغسطس/ آب٢٨اجلمعة، 
 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  أغسطس/ آب٣٠االثنني، 
 مشاورات غري رمسية 
 املنسق • 
 مبشاركة الدول األعضاء واملراقبني • 

 

 ،كوميـــة الدوليـــة حضـــور املنظمـــات احل  •
 فضـــال عـــن ،واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
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 الربنامج التوقيت/التاريخ
 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  أغسطس/ آب٣١الثالثاء، 
 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤املادة  و١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  سبتمرب/ أيلول١األربعاء، 
 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  سبتمرب/ أيلول٢اخلميس، 
 ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ا مكرر٢٤ واملادة ١٥-١املواد  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  سبتمرب/ أيلول٣اجلمعة، 
 جلسة عامة • 
 تقرير املنسق عن أعمال التيسري ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 اختتام الدورة الرابعة واعتماد التقرير ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 
 


