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اللجنــة املخصصــة لوضــع اتفاقيــة    
ــة     ــة حلمايـ ــاملة ومتكاملـ ــة شـ دوليـ
 وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم

 امسةالدورة اخل
   ٢٠٠٥فرباير / شباط٣ -يناير / كانون الثاين٢٤نيويورك، 

 مــن ة العامــانــةاألم  موجهــة إىل٢٠٠٥فربايــر / شــباط١ مؤرخــة مــذكرة شــفوية  
 األمم املتحدة لدى بوركينا فاسو لةالدائمبعثة ال

ألمـم  ل  العامـة مانـة األ حتياهتـا إىل   لدى األمم املتحدةهتدي البعثة الدائمة لبوركينا فاسو    
ــل املتحــدة، ويشــرفها أن   ــوجز  حتي ــا م ــة بشــأن   أعمــال اجتمــاع ا إليه ملشــاورات دون اإلقليمي

رة مـن  ، املعقـود يف واغـادوغو يف الفتـ   محاية وتعزيز حقـوق املعـوقني وكرامتـهم   مشروع اتفاقية   
 تعمــيم هــذه املــذكرة  العامــة، وتطلــب مــن األمانــة٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين األول٢٩ إىل ٢٧

 ).انظر املرفق(ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثائق اللجنة اخلاصة 
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ــ   ــر / شــباط١ؤرخــة املشــفوية الذكرة مرفــق امل ــة  وجهــة إىلامل ٢٠٠٥فرباي األمان
 لدى األمم املتحدة لبوركينا فاسو ة الدائمبعثةالعامة من ال

  
محايــة مـوجز أعمــال اجتمــاع املشــاورات دون اإلقليميــة بشــأن مشــروع اتفاقيــة    

 إىل ٢٧، املعقـود يف واغـادوغو يف الفتـرة مـن         وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتـهم    
 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩

ــة حل      ــة الدولي ــة بشــأن مشــروع االتفاقي ــة مكــان الجتمــاع املشــاورات دون اإلقليمي اي
ــهم   ــوقني وكرامت ــز حقــوق املع ــود يف واغــادوغو وتعزي ــرة مــن   - ، املعق ــا فاســو يف الفت  بوركين

ــوبر / تشــرين األول٢٩إىل  ٢٧ ــداف رئيســية  ٢٠٠٤أكت  تقاســم املعلومــات  ��١: ، ثالثــة أه
، واملناقشــات الــدائرة ومــدى فائدتــه مشــروع االتفاقيـة،  مضــمونبشـأن املفاوضــات اجلاريــة، و 

 حــوار يســمح بــإبراز أولويــات بلــدان املنطقــة دون اإلقليميــة فيمــا خيــتص  البــدء يف��٢حولــه؛ 
 إطالق فكرة مشروع شـراكة هتـدف إىل إنشـاء نظـام معلومـات               ��٣باالتفاقية املزمع وضعها؛    

 .عن اإلعاقة يف غرب أفريقيا خلدمة كافة القطاعات املعنية
ــة   ــاكل الكـــربى للمنطقـ ــد املشـ ــةومت حتديـ ــ دون اإلقليميـ ــا يتعلـ ــوقني  فيمـ ــة املعـ ق حبالـ

 االرتفـاع الشـديد ملعـدل األميـة         ��٢و   األفكار النمطية السلبية حيال املعـوقني؛        ��١: يلي كما
 والصـحة، وكـذلك بسـبب        يف جمـايل التعلـيم     اخلـدمات االجتماعيـة   واالفتقـار إىل    بسبب الفقـر    

لومـات بصـفة    عدم قدرة املعوقني على الوصول إىل أماكن تقدمي هذه اخلدمات وإىل موارد املع            
 تأصــل روح الســلبية واالعتمــاد علــى املســاعدة لــدى املعــوقني، نتيجــة للسياســات   ��٣عامــة؛ 

 .السابقة، وكذلك نتيجة لألفكار النمطية االجتماعية والثقافية والُعقد النفسانية
ــة املزمــع وضــعها تعتــرف        ــع املشــاركني عــن رضــاهم لكــون االتفاقي وقــد أعــرب مجي

والـرأي السـائد أن تصـديق بلـدان املنطقـة دون            . ة القانونيـة للمعـوقني    اعترافا صرحيا بالشخصـي   
غري أن من املتوقع أن يعترض عدد من الصـعوبات          . اإلقليمية لالتفاقية لن ينطوي على مشاكل     

سبيل تنفيذ االتفاقية، بالنظر إىل مسـتوى التنميـة السياسـية واالقتصـادية لبلـدان غـرب أفريقيـا،                   
 تعزيز قـدرات املنظمـات اخلاصـة بـاملعوقني           أمهية وال بد من التأكيد على     .وافتقارها إىل املوارد  

وينبغـي إعطـاء   .  وعلى دورها يف تنفيـذ االتفاقيـة  -  وال سيما منظمات املعوقات-واملعنية هبم  
 إىل   مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا            دفعاألولوية إلنشاء آليات للمراقبة، و    

وأســفرت أعمــال األفرقــة عــن إعــداد   . مســؤولة عــن االتفاقيــة جبميــع جوانبــها  اعتبــار نفســها 
 االسـتقالل   - ١٥ املساواة وعدم التمييز؛ املـادة       - ٧املادة  :  املواد التالية  بشأنتوصيات حمددة   

 احلـق   - ٢١ إتاحة اخلـدمات؛ املـادة       - ١٩ التعليم؛ املادة    - ١٧واالندماج يف اجلماعة؛ املادة     
 .حية وإعادة التأهيليف الرعاية الص
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 مســألة إنشــاء شــبكة معلومــات دون إقليميــة خلدمــة  بشــأن مناقشــة مستفيضــةدارتو 
تبـادل املعلومـات وتقامسهـا      ��١: وسـتكون أغـراض الشـبكة كالتـايل       . الشركاء املعنيني باإلعاقة  

ــةونشــرها وتنســيقها يف إطــار التفــاوض علــى    ــذها املزمــع وضــعها االتفاقي تكــوين � �٢؛  وتنفي
  واملعنيــة هبــمللمنظمــات اخلاصــة بــاملعوقني التــرويج ��٣؛ هــااألطــراف الفاعلــة وتعزيزات قــدر

وُحـددت مخـس أولويـات      . خلـق التـداؤب يف العمـل وحتسـينه        � �٤وتنشيطها وتعزيز قـدراهتا؛     
 إنشــاء شــبكات وطنيــة وإعــداد وثيقــة عــن تلــك الشــبكات؛ ��١: فيمــا يتعلــق بإنشــاء الشــبكة

 تـوفري الوسـائل الضـرورية لكافـة األطـراف           ��٣يف كـل بلـد؛      ) اتصـال (تعيني جهة تنسيق     ��٢
 إنشاء هيكل إداري للشبكة يكـون مسـتقال عـن املنظمـات واملؤسسـات القائمـة؛           ��٤الفاعلة؛  

 يف غـرب    منظمـات املعـوقني     تعزيز عمـل احتـاد     ��٦ التزام اجلهات الفاعلة بإنشاء الشبكة؛       ��٥
 .ه االحتاد، نظرا النقسام املواقف جتاأفريقيا

 :ويف ختام االجتماع حدد املشاركون مخس أولويات 
إجراء دراسة متعددة القطاعات عن مسات املعوقني وحالتـهم االجتماعيـة واالقتصـادية         - ١

 .وظروف معيشتهم
احلكومـــات، (تعزيـــز قـــدرات التـــدخل والشـــراكات بـــني اجلهـــات املعنيـــة بـــاملعوقني   - ٢

 ).نوعنية هبم، واملهنيواملنظمات اخلاصة باملعوقني وامل
تعزيز التعليم الذي يساعد على االندماج وحمو األمية باعتبارمها وسيلتني لتـوفري فـرص               - ٣

 .متساوية وملكافحة التمييز
 . اإلعاقةبظاهرةتضمني مجيع املناهج الدراسية ضرورة التوعية والتثقيف  - ٤
ــرامج لإلدمــاج االجتمــاعي واالقتصــادي للمعــوقني يف    - ٥ ــز األنشــطة  وضــع ب  إطــار تعزي

 .املدرة للدخل
 : ووجه املشاركون ثالثة التماسات إىل األمم املتحدة 

أن تســاعد األمــم املتحــدة البلــدان علــى تنفيــذ االتفاقيــة املزمــع وضــعها بواســطة تــوفري  - ١
 . واملايلفينالدعم املادي وال

 من املستوى احمللـي إىل      إنشاء آلية للتثقيف والتوعية واالتصاالت من خالل شبكة متتد         - ٢
ــا     املســتوى الــدويل مــرورا باملســتويني الــوطين ودون اإلقليمــي، مــع االســتفادة مــن التكنولوجي

 . على حد سواءاحلديثة والوسائل التقليدية
 الـيت تـدرج مشـاكل املعـوقني يف          اجلهـات املاحنـة البلـدان     أن تدعم األمم املتحدة لـدى        - ٣

 .هتا اخلاصة باحلد من الفقربراجمها اإلمنائية واستراتيجيا


