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اللجنـــة املخصـــصة لوضـــع اتفاقيـــة دوليـــة 
ومتكاملـــة حلمايـــة وتعزيـــز حقـــوق  شـــاملة

 املعوقني وكرامتهم
  ٢٠٠٦ أغسطس/آب ٢٥-١٤نيويـــورك، 

تقرير اللجنـة املخصـصة لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة             مشروع    
 ثامنةالعن أعمال دورا  حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم

 
 مةمقد -أوال  

ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٦٨قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   - ١
حلمايـة وتعزيـز حقـوق     ومتكاملـة  لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة      أن تنشئ جلنة خمصصة      ،٢٠٠١

املعــوقني وكرامتــهم، باالســتناد إىل النــهج الكلــي املتبــع يف األعمــال املنجــزة يف ميــادين التنميــة  
وق اإلنسان، وعدم التمييز، مع مراعاة توصيات جلنة حقوق اإلنـسان وجلنـة             االجتماعية، وحق 
 .التنمية االجتماعية

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٦٠/٢٣٢وقـــررت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   - ٢
احلاديــة  ، أن تعقــد اللجنــة املخصــصة، يف حــدود املــوارد املتــوافرة وقبــل انعقــاد الــدورة ٢٠٠٥

كـانون   ١٦ يـوم عمـل، مـن        ١٥مها  أوال مدة   ٢٠٠٦ العامة، دورتني يف عام      والستني للجمعية 
يقـوم رئـيس اللجنـة       فربايـر، لالنتـهاء مـن قـراءة مـشروع نـص اتفاقيـة             / شـباط  ٣يناير إىل   /الثاين

 .أغسطس/ آب١٨ إىل ٧ أيام عمل من ١٠بإعداده، واألخرى ملدة 
تـرة مـن    د دورـا الثامنـة يف الف      وأوصت اللجنة املخصصة، يف دورا السابعة، بأن تعق        - ٣

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥ إىل ١٤
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 املسائل التنظيمية -ثانيا  
  ومداثامنةالافتتاح الدورة  -ألف  

 إىل  ١٤ يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن              ثامنـة العقدت اللجنة املخصـصة دورـا        - ٤
 .جلسة ٢٠  خالهلاعقدت، و٢٠٠٦ أغسطس/آب ٢٥
لـــسياسات والتنميـــة االجتماعيـــة التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية عبة اوقامــت شـــ  - ٥

فنية، بينما عمل فرع شؤون نزع السالح وإـاء االسـتعمار التـابع             المانة  األ دورواالجتماعية ب 
 .إلدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات كأمانة للجنة املخصصة

 .نيوزيلندا، سفري دون مكاي، ها رئيس للجنة املخصصةثامنةالوافتتح الدورة  - ٦
 

 أعضاء املكتب -باء  
 : املخصصة يف مكتب اللجنةأعضاءعضاء التالية أمساؤهم األ ظل - ٧

 :الرئيس 
 )نيوزيلندا (دون مكاي  
 :نواب الرئيس 
 )ريكاكوستا (جورج باليسترو  
 )كيةياجلمهورية التش (بترا أيل دوالكوفا  
 )األردن(معتز حياصات   
 )١()فريقياجنوب أ (سنفيوال هو  

 
 جدول األعمال -جيم  

، ٢٠٠٦أغــسطس /آب ١٤أقــرت اللجنــة املخصــصة يف اجللــسة األوىل، املعقــودة يف    - ٨
 :A/AC.265/2006/L.4الوارد يف الوثيقة   التايلأعماهلا املؤقتجدول 
 .افتتاح الدورة - ١ 
 .إقرار جدول األعمال - ٢ 

__________ 
أغـسطس علـى أن تعمـل فيـوال هوسـن مـن       / آب١٤فقت اجلنة املخصصة يف جلـستها األوىل املعقـودة يف        ات  )١( 

 .جنوب أفريقيا ممثلة موعة الدول األفريقية
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 .تنظيم األعمال - ٣ 
 الـــنص املعـــروض للمناقـــشة علـــى النحـــو الـــوارد يف تقريـــر اللجنـــة  النظـــر يف - ٤ 

 .)، املرفق الثاينA/AC.265/2006/2(املخصصة عن دورا السابعة 
 .لثامنةادورا ل اللجنة املخصصة اختتام - ٥ 
 .ثامنةالدورا أعمال اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن  - ٦ 

 
 الوثائق -دال  

 :ية معروضة على اللجنة املخصصةكانت الوثائق التال - ٩
 ؛)A/AC.265/2006/L.4(جدول األعمال املؤقت  )أ( 
 ؛)A/AC.265/2006/L.5( املقترح تنظيم األعمال )ب( 
 ؛)A/AC.265/2006/2(تقرير اللجنة املخصصة عن دورا السابعة  )ج( 
ائـب  ن موجهة إىل األمانة العامة من       ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٠رسالة مؤرخة    )د( 

 ؛)A/AC.265/2006/3(  لدى األمم املتحدةللسوداناملمثل الدائم 
 ؛)A/AC.265/2006/INF/2(قائمة املشاركني  )هـ( 
ــة وحقـــوق اإلنـــسان لألشـــخاص املعـــوقني    )و(  ــسية الوطنيـ ــر املؤسـ ــة (األطـ وثيقـ

 .(A/AC.265/2006/CRP.5)االجتماع األساسية أعدا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 

 تنظيم األعمال -ثالثا  
اختتمـــت اللجنـــة املخصـــصة عملـــها، أثنـــاء دورـــا الثامنـــة، يف مـــشروع اتفاقيـــة          - ١٠

 / آب ١٤وبروتوكول اختياري وفقا لربنامج العمل الذي أقرته يف جلستها األوىل املعقـودة يف              
أغسطس، اعتمـدت اللجنـة املخصـصة، يف جلـستها العـشرين         / آب ٢٥ويف  . ٢٠٠٦أغسطس  

 .وع نص اتفاقية تتعلق حبقوق املعوقني ونص بروتوكول اختياريمشر
 
 التوصيات -رابعا  

ــة اتــساق       - ١١ ــة إنــشاء فريــق للــصياغة مفتــوح بــاب العــضوية مكلــف بكفال قــررت اللجن
املصطلحات يف كامل نص مشروع االتفاقية، والتوفيق بني نصوصها يف اللغات الرمسيـة لألمـم               

ائج عملــه إىل اللجنــة املخصــصة يف جلــسة مــن جلــسات دورــا املتحــدة وتقــدمي تقريــر عــن نتــ
الثامنة املستأنفة اليت ستعقد قبـل ايـة الـدورة احلاديـة والـستني للجمعيـة العامـة، لكـي تـتمكن                      
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اللجنة املخصصة من تقدمي نص ائي لالتفاقية إىل اجلمعية، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يـوفر         
 .ريق الصياغة يف حدود املوارد املوجودةاخلدمات السكرتارية الكافية لف

 
 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة -خامسا  

ــسة  - ١٢ ــودة يف٢٠يف اجلل ــة  ٢٠٠٦أغــسطس /آب ٢٥ ، املعق ــشروع ، اعتمــدت اللجن م
 .(A/AC.265/2006/L.6) ثامنةدورا العن التقرير 
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 املرفق األول
 جنة املخصصة املعتمدة لدى الل اإلضافيةاملنظمات غري احلكومية  

  [...]  
 ثايناملرفق ال

 مشروع نص اتفاقية بشأن حقوق املعوقني  
[...] 

 


