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ومتكاملــة  ملخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملةاللجنــة ا
 حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم

   ٢٠٠٥فرباير / شباط٤ -يناير / كانـــون الثاين٢٤نيويـــورك، 
تقريــر اللجنــة املخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة     

  اخلامسةعن أعمال دورهتا وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم
 

 مقدمة -أوال  
ديســـمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٦٨قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   - ١

حلمايـة وتعزيـز حقـوق       ومتكاملـة    لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة         أن تنشئ جلنـة خمصصـة      ٢٠٠١
نميــة املعــوقني وكرامتــهم، باالســتناد إىل النــهج الكلــي املتبــع يف األعمــال املنجــزة يف ميــادين الت 

االجتماعية، وحقوق اإلنسان، وعدم التمييز، مع مراعاة توصيات جلنة حقوق اإلنسـان وجلنـة              
 .التنمية االجتماعية

ديسـمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/١٩٨وقررت اجلمعية العامة أيضا يف قرارهـا         - ٢
الســتني ، أن تقــوم اللجنــة املخصصــة يف حــدود املــوارد املتاحــة، وقبــل انعقــاد الــدورة    ٢٠٠٤

  أيــام عمــل، يف الفتــرة١٠، مــدة كــل منــهما ٢٠٠٥للجمعيــة العامــة، بعقــد دورتــني يف عــام  
أغسـطس  / آب -يوليـه   / متوز يف شهري فرباير و / شباط ٤يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٤ من   املمتدة

 .على التوايل
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 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 افتتاح الدورة اخلامسة ومدهتا -ألف  

نـــة املخصصـــة دورهتـــا اخلامســـة يف مقـــر األمـــم املتحـــدة يف الفتـــرة مـــن  عقـــدت اللج - ٣
 .جلسة ٢٠  خالهلاعقدت، و٢٠٠٥فرباير / شباط٤يناير إىل /كانون الثاين ٢٤
وقامــت شـــعبة السياســـات والتنميـــة االجتماعيـــة التابعـــة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية   - ٤

نزع السالح وإهناء االسـتعمار التـابع       واالجتماعية بالعمل كأمانة فنية، بينما عمل فرع شؤون         
 .للجنة املخصصةعامة إلدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات كأمانة 

، لـويس غـاييغوس تشـرييبوغا، سـفري         ها رئيسـ   للجنة املخصصـة   وافتتح الدورة اخلامسة   - ٥
 .إكوادور وممثلها الدائم لدى األمم املتحدة

 أعضاء املكتب -باء  
 : املخصصةكتب التالية أمساؤهم العمل يف مكتب اللجنةواصل أعضاء امل - ٦

 :الرئيس 
 )إكوادور(لويس غاييغوس تشرييبوغا   
 :نواب الرئيس 
 )اجلمهورية التشيكية(إيفانا غرولوفا   
 )الفلبني(ليزيل غاتان   
 )جنوب أفريقيا(جانيت ندهلوفو   
 )السويد(كارينا مارتينسون   

 جدول األعمال -جيم  
ــ - ٧ ــة األوىل، املعقـــودة يف  أقـ ــة يف اجللسـ ــة املخصصـ ــانون الثـــاين٢٤رت اللجنـ ــاير / كـ ينـ

 ،A/AC.265/2005/L.1الــوارد يف الوثيقــة األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامســة ، جــدول ٢٠٠٥
 :يلي وهو كما
 .افتتاح الدورة - ١ 
 .إقرار جدول األعمال - ٢ 
 .تنظيم األعمال - ٣ 



 

05-24827 3 
 

A/AC.265/2005/2  

ديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى مشـروع الـنص الـذي             النظر يف التنقيحات والتعـ     - ٤ 
اللجنة املخصصة عن أعمـال دورهتـا الثالثـة    وأورده تقريرا أعّده الفريق العامل    

)A/AC.265/2004/5 (ودورهتـــا الرابعـــة  ) ، املرفـــق الثـــاينA/59/360 املرفـــق ،
 .عة، ويف املقترحات اليت تلقتها األمانة العامة من الدورة الراب)الرابع

 .االستنتاجات اليت توصلت إليها اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة - ٥ 
 .اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا اخلامسة - ٦ 

 الوثائق -دال  
 :كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة املخصصة - ٨

 ؛)A/AC.265/2005/L.1(جدول األعمال املؤقت  )أ( 
 ؛)ورقة اجتماع(دورة اخلامسة برنامج العمل املقترح لل )ب( 
 ؛)A/AC.265/2004/WG.1(تقرير الفريق العامل إىل اللجنة املخصصة  )ج( 
ــر  )د(  ــة  اتقريـ ــة املخصصـ ــة   للجنـ ــا الثالثـ ــال دورهتـ ــن أعمـ  A/AC.265/2004/5(عـ

 ؛)Corr.1 و
 ؛)Add.1 وA/AC.265/2005/INF/1(قائمة املشاركني  )هـ( 
ــذ   )و(  ــة حل رصــد تنفي ــوق اإلنســان الصــكوك الدولي ــام احلــايل   : ق ــتعراض النظ اس

أعــدهتا مفوضــية األمــم املتحــدة معلومــات أساســية ورقــة : للــهيئات املنشــأة مبوجــب معاهــدات
 ).ورقة اجتماع(حلقوق اإلنسان 

 موجهــة إىل األمانــة العامــة مــن  ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١مــذكرة شــفوية مؤرخــة  ) ز( 
 ).A/AC.265/2005/1 (حدةالبعثة الدائمة لبوركينا فاسو لدى األمم املت

 
 تنظيم األعمال -ثالثا  

أجرت اللجنة املخصصة خالل دورهتا اخلامسة مناقشات غـري رمسيـة بشـأن املـواد مـن                  - ٩
 من مشروع االتفاقية واقترحت مواد إضافية وفقا لربنـامج العمـل الـذي    ١٥ إىل  )٥الفقرة   (٧

  املعقـــودة يف٢٠ اجللســـة ويف. ٢٠٠٥ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٤أقرتـــه يف جلســـتها األوىل يف 
املنسـق عـن التقـدم احملـرز يف املناقشـات            استمعت اللجنة املخصصـة إىل تقريـر      فرباير،  /شباط ٤

املخصصـة  وقـررت اللجنـة   ). املرفق الثـاين  انظر( املذكورة آنفااملواد مشاريع غري الرمسية بشأن  
 . القادمةتعراض مشروع االتفاقية يف دورهتامواصلة اس
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 التوصيات -بعا را 
اللجنة املخصصة مواصلة عملـها يف دورهتـا السادسـة املقـرر عقـدها يف الفتـرة                  قررت   - ١٠
 .٢٠٠٥أغسطس / آب١٢ إىل ١من 
وتدعو اللجنة املخصصة أعضاء مكتبها إىل عقد اجتماعات فيما بني الـدورات بشـأن               - ١١

األعمـال املؤقـت، الـذي يـتعني        التحضري لدورهتا السادسة وتنظيمها، مبا يف ذلك إعداد جدول          
 .إصداره قبل انعقاد الدورة السادسة بأربعة أسابيع على األقل

وقررت اللجنة املخصصة أن تعقد اجملموعات اإلقليمية مشاورات غري رمسية فيمـا بـني        - ١٢
 .الدورات حول تكوين مكتبها وفقا للمبادئ واملمارسات املستقرة لألمم املتحدة

 يف جـدول    �انتخاب أعضـاء املكتـب    �البند   املخصصة أيضا أن تدرج      وقررت اللجنة  - ١٣
 .أعمال دورهتا السادسة

 املــؤرخ ٥٨/٢٤٦وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول ووفقــا لقــراري اجلمعيــة العامــة         - ١٤
 املـــؤرخ ٥٦/٤٧٤  اجلمعيـــة العامـــة ومقـــرر٥٩/١٩٨ و ٢٠٠٣ديســـمرب /كـــانون األول ٢٣
ة املخصصة جمددا ضرورة بذل املزيد مـن اجلهـد لضـمان            اللجن  أكدت ،٢٠٠٢يوليه  /متوز ٢٣

 .املرافق والوثائق يف األمم املتحدة من االنتفاع من  املعوقني، بتجهيزات معقولة،متكني مجيع
 

 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة -خامسا  
املخصصــة ، اعتمــدت اللجنــة  ٢٠٠٥فربايــر / شــباط٤، املعقــودة يف ٢٠يف اجللســة  - ١٥

 .بصيغته املعدلة شفويا، (A/AC.265/2005/L.2)ير دورهتا اخلامسة مشروع تقر
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 املرفق األول
 

  املعتمدة لدى اللجنة املخصصة اإلضافيةاملنظمات غري احلكومية  
 )الواليات املتحدة األمريكية (منظمة بيئات متوائمة

 )كيةالواليات املتحدة األمري (رابطة املراكز اجلامعية املعنية حباالت اإلعاقة
 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية( مركز دراسات التربية االشتمالية

 )شيلي (مؤسسة املواطنة احلقيقية للصم يف شيلي
 )غينيا (طات املعوقنياباالحتاد الغيين لر

 )اليابان(املنتدى الياباين املعين حباالت اإلعاقة 
 )هنغاريا(ة مركز الدعوة املعين باإلعاقة الذهني

 )اهلند (مركز شنتا التذكاري إلعادة التأهيل
 



 

6 05-24827 
 

A/AC.265/2005/2

 املرفق الثاين
 

 تقرير املنسق إىل الدورة اخلامسة للجنة املخصصة  
 مقدمة  

إىل ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٤عقدت اللجنة املخصصة جلسات غري رمسية يف الفترة من           - ١
، )جديــدة( مكــررا ٨ ، و٨ ، و)٥الفقــرة  (٧املــواد مشــاريع  بشــأن ٢٠٠٥فربايــر / شــباط٤
، ١٣ ، و)جديـــــدة( مكـــــررا ١٢ ، و١٢ ، و١١ ، و١٠ ، و)جديـــــدة ( مكـــــررا٩، و ٩ و
 .١٥ ، و١٤ و
، A/AC.265/2004/WG.1(وكــان نــص مشــروع االتفاقيــة الــذي أعــده الفريــق العامــل   - ٢

أساســا للمناقشـــة الــيت راعـــت التعــديالت واملقترحــات الـــيت طرحــت خـــالل      ) املرفــق األول 
 .جتماعات السابقة الواردة يف الوثيقة اجملمعة هلااال
شــاريع وكــان اهلــدف مــن املناقشــات توضــيح أكــرب قــدر ممكــن مــن املســائل املتعلقــة مب - ٣

، واملواضـع الـيت     علـى الصـياغة   ويشري هذا التقرير إىل املواضع الـيت حظيـت باتفـاق عـام              . املواد
كان األسـاس الواضـح لالتفـاق       و. ع الحق اجتمازال الرأي فيها منقسما ويلزم حسمها يف         ما

لـن حيـد مـن قـدرة الوفـود علـى إعـادة النظـر يف                 حيثما حتقق، أن هـذا االتفـاق        يف الرأي،   العام  
 .املواد يف مرحلة الحقة عندما تتضح معامل االتفاقية بأكملهامشاريع 

 
 مناقشة مشاريع املواد  
 ٧ من املادة ٥مشروع الفقرة   

، اُتفـق عمومـا علـى إبقـاء عبـارة      ٧املـادة  مشـروع    من   ٥للفقرة  ة  عقب مناقشة موسع   - ٤
غـري أن   . �ال تعترب التدابري اليت هتـدف إىل التعجيـل بتحقيـق املسـاواة الفعليـة للمعـوقني متييـزا                  �

 �خاصـة � بنعت مثـل     �تدابري�الرأي اختلف حول ما إذا كان من الضروري توصيف كلمة           
 .احلالةهذه  فأي نعت يستخدم يف ، وإذا كان ذلك ضروريا،�إجيابية�أو 
علــى النحــو املعــرَّف يف هــذه �تأييــد عــام لالستعاضــة عــن عبــارة كــان هنــاك كــذلك  - ٥

 .�على أساس اإلعاقة� بعبارة �االتفاقية
. لغويـة وفنيـة   مسـائل    معتمـدا علـى حـل        �معـايري مسـتقلة   �وكان اإلبقاء علـى عبـارة        - ٦
وأحـال املنسـق هـاتني العبـارتني        . � التـدابري اخلاصـة    توقف�تفق على كيفية صياغة عبارة      ُي ومل

 .ملزيد من التدارس مع الوفود) يغا، ليختنشتاينرِّستيفان َب(األخريتني إىل امليسر 
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 علـى   ٧املـادة   مشـروع    من   ٥للمناقشات اليت جرت، عدلت صياغة الفقرة       انعكاسا  و - ٧
 :النحو التايل

 اليت هتدف إىل التعجيل بتحقيـق املسـاواة    ]بيةاإلجيا] [اخلاصة[ال تعترب التدابري     - �٥ 
لكن يتعني أال يترتب عليها بأي حـال مـن          [ة، على أساس اإلعاق   الفعلية للمعوقني متييزا  

وتوقف تلك التدابري عند حتقيـق      [؛  ]األحوال استمرار تطبيق معايري متفاوتة أو مستقلة      
ينمـا ال تعـود مـربرة يف     حوتوقـف تلـك التـدابري   ] [أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة   

 .�] أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملةضوء
 

 ٨مشروع املادة   
 تأييـد واسـع      وتبـدي  ،اتفق الرأي على أن تتضمن االتفاقية مادة تتعلق باحلق يف احليـاة            - ٨

واتفــق الــرأي بوجــه عــام علــى أن  . ألن تســتند املــادة علــى الــنص الــذي أعــده الفريــق العامــل  
 .�على قدم املساواة مع اآلخرين�مشروع املادة عبارة تضاف يف هناية 

واقترحت بعض الوفود توسيع مشروع املادة لتتضمن إشارة إىل حـاالت اخلطـر، مثـل            - ٩
غـري أن وفـودا أخـرى وجـدت     . الكوارث الطبيعية، والصراعات املسلحة، واالحـتالل األجـنيب       

مناقشـة مستفيضـة، اتفـق الـرأي        عقـب   و. صعوبة يف قبول ذلك وأيدت اتباع هنج أكثر بساطة        
 علــى أن تتضــمن ،بوجــه عــام علــى اتبــاع النــهج األكثــر بســاطة الــذي احتــذاه الفريــق العامــل  

االتفاقية أحكاما تـنص يف موضـع آخـر علـى محايـة املعـوقني يف أوقـات الطـوارئ العامـة أو يف                        
ا علـى   مكـرر ٨وميكن تضـمني هـذه احلمايـة يف مشـروع مـادة جديـدة رقمهـا                . حاالت اخلطر 

 . أساس إمكانية النظر يف حتديد موضعها النهائي يف مرحلة الحقة
 .٨وطرحت اقتراحات أخرى ترمي إىل تفصيل أو توسيع أحكام مشروع املادة  - ١٠
 :٨ملادة شروع اومراعاة هلذه االختالفات يف الرأي، اقترح املنسق الصيغة التالية مل - ١١

، لكــل إنســان املتأصــل يف احليــاة حلــق اتؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد � - �٨ 
 علـى قـدم املسـاواة مـع          الفعـال بـه     املعـوقني  وتتخذ مجيع التـدابري الالزمـة لضـمان متتـع         

 .�اآلخرين
 

  مكررا٨مشروع املادة   
 مكررا االلتزام األوسع نطاقا للـدول األطـراف باحلفـاظ علـى          ٨سيعاجل مشروع املادة     - ١٢

، اقتـرح املنسـق الصـيغة       ٨شة اليت جرت بشـأن مشـروع املـادة          ومراعاة للمناق . سالمة املعوقني 
 :التالية
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تســلم الــدول األطــراف بأنــه يف حــاالت اخلطــر الــيت هتــدد عمــوم الســكان، يصــبح  [� 
تتخـذ مجيـع التـدابري املمكنـة        يكون عليها أن    املعوقون معرضني بوجه خاص للخطر، و     

 )أ(�.]عمليا حلمايتهم
 من ٣٨ من املادة ٤من الفقرة قد استمدت  �مجيع التدابري املمكنة عمليا�عبارة لوحظ أن و - ١٣

 .اتفاقية حقوق الطفل

 مكررا حباجة إىل مزيد مـن       ٨واختلف الرأي حول ما إذا كانت صيغة مشروع املادة           - ١٤
إدواردو كالـديرون،  (سـر  وأحيلـت املسـألة إىل املي  . التفصيل لتشمل أمثلة حمددة حلاالت اخلطر  

 .من أجل إجراء مزيد من املناقشات مع الوفود) إكوادور
 

 ٩مشروع املادة   
ربيكــا ( حــول الــنص املقتــرح مــن امليســرة ٩اُتفــق علــى إعــادة هيكلــة مشــروع املــادة  - ١٥

ة  بوجـه عـام علـى أن املسـائل الـوارد           واتفق الرأي . بناء على مناقشات غري رمسية    ) نيتلي، كندا 
مــن نــص الفريــق العامــل الــيت مل يتطــرق هلــا مقتــرح امليســر،  ) و( ، و)هـــ( ، و)د(الفقــرات يف 

 .ينبغي أن تعاجل يف مواد أخرى يف االتفاقية
وأُحيط علما بـاملقترح الـداعي إىل الـنص علـى سـبيل انتصـاف فعـال يف احلـاالت الـيت                       - ١٦

ُتفـق علـى النظـر يف االقتـراح يف          تنتهك فيها احلقوق واحلريات املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة وا           
 .مرحلة الحقة

 ١الفقرة   
، وتبـدى اتفـاق عـام حـول         ٩ من مشروع املادة     ١دارت مناقشة موسعة حول الفقرة       - ١٧

من نـص   ) أ( اليت أعدها امليسر عقب مناقشات غري رمسية حول الفقرة           ١استخدام نص الفقرة    
 :الفريق العامل اليت عدلت على النحو التايل

ؤكد الدول األطراف من جديد أن للمعوقني احلق يف االعتراف هبـم يف كـل            ت - �١ 
 .�مكان أشخاصا أمام القانون

 
 

 عنايـة خاصـة للتـدابري الـيت تعكـس قابليـة       تـوىل � ١٢ مـن مشـروع املـادة     ٣اقترح امليسر النص التايل يف سـياق مناقشـة الفقـرة             )أ( 
ومل ينــاقش . � أو االحــتالل األجــنيباملعــوقني للتــأثر بوجــه خــاص يف حــاالت الطــوارئ، ومــن بينــها أثنــاء الصــراعات املســلحة

 . مكررا٨االقتراح على أنه سوف ُينظر يف إطار مناقشة مشروع املادة 
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 ٢الفقرة   
األهليـة  �، مبا يف ذلك معىن مصـطلح        ٢الفقرة  مقدمة  مل يتحقق اتفاق عام على صيغة        - ١٨

أنـه لـو أريـد    وأعربـت بعـض الوفـود عـن قلقهـا فيمـا يتعلـق هبـذا املصـطلح، ورأت           . �القانونية
واتفق علـى أن فـرادى      . استخدامه، فينبغي ترمجته إىل اللغات الوطنية وتفسريه على هذا النحو         

الوفود سوف حتتاج قبل انعقاد الدورة السادسة للجنة املخصصـة إىل النظـر يف الصـيغة الراهنـة                  
 كانــت املســتمدة مــن اقتــراح امليســر، وأن اللجنــة املخصصــة ســوف حتتــاج إىل النظــر فيمــا إذا 

ــارة    ــى عب ــل �ســتبقي عل ــة للعم ــات    �أو األهلي ــة يف االتفاقي ــواد املقابل ــيت مل تســتخدم يف امل  ال
 .األخرى، مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

قـدرة  إىل  تشـري إىل مـدى املـوارد املتاحـة ولـيس        �بقـدر اإلمكـان   �لوحظ أن عبـارة     و - ١٩
 .املعوقني
الفقــرة الــذي ينبغــي للوفــود أن تنظــر فيــه قبــل انعقــاد الــدورة مقدمــة نــص فيمــا يلــي و - ٢٠

 :املخصصةالسادسة للجنة 
على قدم املسـاواة     ) ب(]األهلية القانونية [تقر الدول األطراف بتمتع املعوقني بـ        - �٢ 

مع اآلخـرين يف مجيـع اجملـاالت، وتكفـل مـا يلـي بقـدر اإلمكـان حيثمـا يكـون الـدعم              
 :�]األهلية للعمل] [ك األهليةتل[مطلوبا ملمارسة 

 )أ(الفقرة الفرعية   
 :اليت تقول) أ(كان هناك اتفاق عام على الفقرة الفرعية  - ٢١

ــوب      )أ(�  ــدعم املطل ــدر ال ــة مــع ق للشــخص واألشــكال  تتناســب املســاعدة املقدم
ــه   ــدعم  ال ميــس واملالئمــة لظروف ــذا ال ــه و  ه ــرم إرادت ــة، وحيت ــه القانوني ــهحقوق ، خيارات

ــأثري ال   يشــو وال ــهموجــب به تضــارب يف املصــاحل أو ت ــد    . ل ــدعم عن ــذا ال وخيضــع ه
 . �االقتضاء ملراجعة دورية مستقلة

 )ب(الفقرة الفرعية   
ألن هلـذه الفقـرة     ورأت بعض الوفود أنـه ال حاجـة         ). ب(مل ُيتفق على الفقرة الفرعية       - ٢٢

وأن إيـراد إشـارة مسـتقلة    ) أ(عية املسألة قد استوفيت يف متوالية الدعم املذكورة يف الفقرة الفر     
ــألة يف الفقـــرة   ــافية للمسـ ــة إضـ قـــد يشـــجع الـــدول األطـــراف علـــى اإلفـــراط يف   ) ب(الفرعيـ

__________ 
 �األهليـة القانونيـة ملمارسـة احلقـوق       � إىل   �األهلية القانونية �يف اللغات الروسية والصينية والعربية تشري عبارة         ) ب( 

 .�األهلية القانونية للعمل�وليس إىل 
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دعـم القـدرة علـى      قانونيـة ومفهـوم     الهليـة   باألمجيـع املعـوقني     متتـع   استخدامها ويقوض مفهـوم     
ثيــل الشخصــي للتمإيــراد إشــارة مســتقلة  غــري أن وفــودا أخــرى أرادات بالفعــل  . اختــاذ القــرار

مفرطــة يف ) ب(والضــمانات الكافلــة الســتخدامه، وإن رأي الــبعض أن صــيغة الفقــرة الفرعيــة 
 .التحديد

 ):ب(وفيما يلي الصيغة الراهنة للفقرة الفرعية  - ٢٣
لتعـيني ممثـل شخصـي      مؤسـس بقـانون     إجراء  بـ الدول األطـراف    تقضي  حيثما   )ب(� 

راجعـة  امل ضـمانات مناسـبة، مـن بينـها         كمالذ أخري، ينبغي أن ينص هذا القـانون علـى         
ــه     ال ــل الشخصــي ولقرارات ــة لتعــيني املمث ــدة مســتقلة   لــدى دوري ــة خمتصــة حماي . حمكم

ــل الشخصــي و   ــادئ  فيمــا خيــص  ويسترشــد يف تعــيني املمث هــذه مــع تتفــق ســلوكه مبب
 .� حلقوق اإلنسانقانون الدويلمع الاالتفاقية و

  مكررا٩مشروع املادة   
، تبـدى تأييـد كـبري إلدراج صـيغة يف االتفاقيـة تضـمن               ٩شروع املادة   خالل مناقشة م   - ٢٤

واجتمـع  . وأيـدت معظـم الوفـود إدراج الصـيغة يف مـادة مسـتقلة        . للمعوقني اللجوء إىل العدالة   
عدد من الوفود بصورة غري رمسية لوضع مقترح يشمل الصيغة التالية باعتبارهـا مشـروع املـادة          

 : مكررا٩
ف سبال فعالة للمعوقني للجوء إىل العدالة على قدم املساواة مـع            تكفل الدول األطرا  � 

يف مجيــع يف املشــاركة بصــورة مباشــرة وغــري مباشــرة وتيســر دورهــم الفعــال اآلخــرين 
 .�اإلجراءات القانونية، مبا يف ذلك مراحل التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى

 ١٠مشروع املادة   
 ١الفقرة   

 الـذي أعـده الفريـق العامـل، وإن اقترحـت      ١ام حول نـص الفقـرة   كان هناك اتفاق ع    - ٢٥
 .تعديالت يف موضعني منه

 مــن �دون متييــز علــى أســاس اإلعاقــة � تبــدى اتفــاق عــام حــول حــذف عبــارة  ،أوال - ٢٦
ــة   ــها يف  ) أ(الفقــرة الفرعي ــة واالستعاضــة عن ــارة ١الفقــرة مقدم ــدم املســاواة مــع   � بعب علــى ق

 .�اآلخرين
 يف الفقـــرة �حصـــرا� أو �وحـــدها� رحـــت بعـــض الوفـــود إضـــافة كلمـــة ثانيـــا، اقت - ٢٧

ــة ــارة بعــد ) ب( الفرعي ــة �عب ــة ملعاجلــة املســألة    . �يســتند إىل اإلعاق واقتــرح وفــد طريقــة بديل
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 يف  �غ احلرمان من احلريـة بوجـود إعاقـة        تسويمن األحوال   وال جيوز بأي حال     �بإضافة عبارة   
اسـتخدام هـذا املقتـرح أساسـا للمناقشـة، وإن كـان       وكان هناك اتفـاق عـام علـى     . هناية الفقرة 

واعتـربت وفـود أخـرى    . من املفهوم أن بعض الوفود قد حتتاج إىل النظر يف الـنص مـرة أخـرى               
وأحيلـت املسـألة إىل   ). أ(تفصـيل للفقـرة الفرعيـة      يف أساسـها    تزيـدا ألهنـا     ) ب(الفقرة الفرعيـة    

 . املناقشةملزيد من) ر، ترينداد وتوباغواغيل راموت(امليسر 
 : كما يلي١نص الفقرة  صار يف أعقاب املناقشةو - ٢٨

 : على قدم املساواة مع اآلخرين ما يليتكفل الدول األطراف للمعوقني - �١ 
 ؛الشخصيالتمتع باحلق يف احلرية واألمن  )أ( 
عدم حرماهنم من حريتهم بشـكل غـري قـانوين أو بشـكل تعسـفي وأن يكـون                   )ب( 

وأال يستند بأي حال مـن األحـوال        [ة متسقا مع القانون     أي حرمان من احلري   
تســويغ مــن األحــوال وال جيــوز بــأي حــال  ]] [حصــرا[ وحــدها إىل اإلعاقــة

 .�]احلرمان من احلرية بوجود إعاقة
 ٢الفقرة   

حصـوهلم علـى الضـمانات التاليـة علـى          �جرى االتفاق بشكل عام على إضافة عبـارة          - ٢٩
يف أول كــل فقــرة مــن  � أن جيــري�، وإضــافة عبــارة ٢الفقــرة مقدمــة يف هنايــة � أقــل تقــدير

 ).د(إىل ) أ(الفقرات الفرعية 
حصــرية الفقــرة قائمــة غــري مقدمــة االقتــراح املتعلــق بتضـمني  علــى تأييــد عــام وحصـل   - ٣٠

 وحظـي بتأييـد كـبري أيضـا إدخـال           .بالسياقات الـيت ميكـن أن حيـدث فيهـا احلرمـان مـن احلريـة               
 .�ءات مدنية أو جنائية أو إدارية، أو أية إجراءات أخرىمن خالل إجرا�عبارة 
الكرامــة �بعــد عبــارة � والقيمــة�وجــرى االتفــاق بشــكل عــام علــى إدخــال عبــارة    - ٣١

وجـرى  . ، علـى النحـو الـوارد يف ديباجـة ميثـاق األمـم املتحـدة       )أ(يف الفقرة الفرعية    � املتأصلة
) أ(قـرأ اجلـزء األخـري مـن الفقـرة الفرعيـة             ن يُ االتفاق بشكل عام أيضا على االقتراح املتعلـق بـأ         

وبطريقة حتترم حقوق اإلنسان اخلاصة هبـم، وتتسـق مـع أهـداف ومبـادئ               �: على النحو التايل  
 . � إلعاقتهمناسبةملهذه االتفاقية، وتوفر هلم ُسبل الراحة ا

ــة    - ٣٢ ــالفقرة الفرعي ــارة االستعاضــة عــن  اتفــق بشــكل عــام علــى   ) ب(وفيمــا خيــتص ب عب
، �املعلومات الوافية اليت ميكـن احلصـول عليهـا        �بعبارة  � ملعلومات الوافية بأشكال ميسورة   ا�

. �أسـباب حرمـاهنم مـن حريتـهم       � قبـل عبـارة   � وحقـوقهم القانونيـة و    �وعلى إدخال عبـارة     
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، علــى النحــو الــوارد يف �تزويــدهم�عقــب عبــارة � علــى الفــور�واتفــق علــى إدخــال عبــارة 
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةن م ٩ من املادة ٢الفقرة 
  جلسة اسـتماع عادلـة     والترتيب لعقد �واقترح املنسق، كإجراء مؤقت، إدخال عبارة        - ٣٣

، )ج(مـن الفقـرة الفرعيـة    � �١يف اجلـزء  � حريتـهم �بعد عبارة � حيق هلم اإلدالء فيها بأقواهلم   
االستعاضـة عـن   اتفـق بشـكل مؤقـت علـى     و. طعـن إجـراء ال  وأن تتضمن الفقـرة الفرعيـة فكـرة         

السعي إىل إعادة النظر على قدم املساواة مـع         �بالنص التايل   ) ج(من الفقرة الفرعية    � �٢اجلزء  
اآلخرين يف مسألة حرماهنم من حريتهم، مبا يف ذلك إجراء عمليات اسـتعراض دوريـة حسـب                 

 .�االقتضاء
، بــالرغم مــن وجــود )د(قــرة الفرعيــة وكــان هنــاك تأييــد كــبري للمفهــوم الــوارد يف الف - ٣٤

ومتثل الرأي األول يف أن ُيعـد الفريـق العامـل نسـخة أقصـر               .  مبوضعها رأيني خمتلفني فيما يتعلق   
تعويضهم يف حالة حرماهنم من حريتـهم       �قرأ على النحو التايل     من نص الفقرة الفرعية حبيث تُ     

الفقـرة الفرعيـة    االستعاضـة عـن      ويتمثـل الـرأي الثـاين يف      . �بشكل يتعارض مـع هـذه االتفاقيـة       
 يف العهـد الــدويل اخلـاص بــاحلقوق   ٩ مــن املـادة  ٥، اسـتنادا إىل الفقـرة   ٣بــرقم بفقـرة جديـدة   

ن ألي معـوق يقـع ضـحية للحرمـان          يكـو �: قـرأ علـى النحـو التـايل       املدنية والسياسـية، حبيـث تُ     
 املسألة إىل امليسـر      وقد أحيلت هذه   .�عويضاملشروع من احلرية حق واجب اإلنفاذ يف الت        غري
 . املهتمةناقشتها مع الوفودمل

 : على النحو التايل٢الفقرة قرئت وبعد املناقشة  - ٣٥
مــن خــالل [األطــراف يف حالــة حرمــان املعــوقني مــن حريتــهم  تكفــل الــدول  - �٢ 

ــراءات أخـــرى   ــة إجـ ــة، أو أيـ ــة أو إداريـ ــة أو جنائيـ ــراءات مدنيـ ــوهلم علـــى ] إجـ حصـ
 :قل تقديرالضمانات التالية على أ

معاملتـهم بطريقـة إنسـانية حتتـرم الكرامـة املتأصـلة والقيمـة للشــخص         )أ(�  
اإلنساين، وبطريقة حتتـرم حقـوق اإلنسـان اخلاصـة هبـم، وتتسـق مـع أهـداف ومبـادئ                    

 هذه االتفاقية، وتوفر هلم سبل الراحة املناسبة إلعاقتهم؛
كـن احلصـول عليهـا      باملعلومات الوافيـة الـيت مي     ] على الفور [تزويدهم   )ب(�  

 فيما يتعلق حبقوقهم القانونية وأسباب حرماهنم من حريتهم؛
علــى الفــور بإمكانيــة احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة       تزويــدهم  )ج(�  

 :وغريها من أشكال املساعدة املالئمة، من أجل
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جلســة والترتيــب لعقــد  [الطعــن يف قانونيــة حرمــاهنم مــن حريتــهم      ���١  
أمــام حمكمــة أو هيئــة ] ق هلــم اإلدالء فيهـا بــأقواهلم  حيــاسـتماع عادلــة 

ويف هذه احلالة ينبغي تزويدهم علـى الفـور         (حمايدة ومستقلة وخمتصة    
 ؛)بالقرار املتخذ بشأن هذا اإلجراء

إىل إعــادة النظــر علــى قــدم املســاواة مــع اآلخــرين يف مســألة   الســعي  ��٢[�  
ل دوري حسـب  حرماهنم من حريتهم، مبا يف ذلك إعادة النظر بشـك   

 ]االقتضاء؛
تعويضهم يف حالـة حرمـاهنم مـن حريتـهم بشـكل يتعـارض مـع هـذه                   )د[(�  

 .]االتفاقية
يكون ألي معوق يقع ضحية للحرمان غري املشروع من احلريـة حـق              - ٣[�  

 .�]ذ يف التعويضواجب اإلنفا
 

 ١١مشروع املادة   
 ١الفقرة اجلديدة   

 مل يتضمن ذكر مسـألة هامـة هـي احلظـر            ١١ املادة   أشارت عدة وفود إىل أن مشروع      - ٣٦
واقترحـت  . القطعي الستخدام التعذيب وفق ما تنص عليه معاهدات حقوق اإلنسان األخـرى           

عبـارة مـن    تـدرج فيهـا     ، علـى أن     ١وفود تعويض هذا النقص بإدخال فقرة جديدة هي الفقرة          
قـرأ علـى   ملدنية والسياسـية، الـيت تُ   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا ٧املادة  من  اجلملة األوىل   

 أو معاملته أو عقابه بقسوة أو مبـا ينـايف اإلنسـانية أو            نال جيوز تعذيب أي إنسا    �: النحو التايل 
. �أي معـوق �واتفق على ذلك االقتراح بشكل عام على أن تستخدم عبـارة           . �يهني الكرامة 

نـص الفريـق العامـل، كـي        ن  مـ  ٢وجرى االتفاق أيضـا علـى إضـافة اجلملـة األوىل مـن الفقـرة                
مـن   اجلديـدة  ١فتكـون القـراءة الدقيقـة للفقـرة     .  من العهد بشكل دقيـق    ٧تعكس الفقرة املادة    

 : كاآليت١١مشروع املادة 
ال جيوز تعذيب أي معوق أو معاملتـه أو عقابـه بقسـوة أو مبـا ينـايف اإلنسـانية             - �١ 

وص حبمايـة املعـوقني وحظـر       وتقوم الدول األطراف على وجه اخلص     . أو يهني الكرامة  
 .�املستنريةتعرضهم ألية جتربة طبية أو علمية بغري موافقة الشخص املعين احلرة 
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 ١الفقرة احلالية   
 يف الـنص الـذي أعـده الفريـق          ١جرى االتفاق بشكل عام على أن يعاد تـرقيم الفقـرة             - ٣٧

 :قرأ على النحو التايل، وُت٢العامل، لتصبح الفقرة 
التشـريعية أو اإلداريـة أو القضـائية        الفعالة   الدول األطراف مجيع التدابري      تتخذ - �٢ 

أو أية تدابري أخرى، ملنع تعرض املعـوقني للتعـذيب          ] أو الطبية أو الصحية   [أو التثقيفية   
 .�لمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةلأو 

 
  احلالية٢الفقرة   

 :النص الذي أعّده الفريق العامل، اليت تقرأمن  ٢توى الفقرة اتفق بشكل عام على حم - ٣٨
حتظر الـدول األطـراف بشـكل خـاص إجـراء التجـارب الطبيـة والعلميـة علـى                - �٢ 

. املعوقني دون موافقة حرة ومستنرية من الشخص املعين، وحتميهم من هـذه التجـارب     
املؤسسـات مـن أجـل      وحتمي املعوقني من التدخالت القسرية واالحتجـاز القسـري يف           

 .�تصحيح أو حتسني أو ختفيف أية إعاقة فعلية أو متصورة
 .بيد أن اآلراء اختلفت بشأن مسألتني

قـرأ العبـارة    ُت بـأن    ،�موافقـة حـرة مسـتنرية     �أوال، اقُترح تعديالن أثناء مناقشـة عبـارة          - ٣٩
بعـض الوفـود    ورأى  . �موافقة مسبقة حرة مستنرية معرب عنها بوضوح      � : على النحو التايل  

أن العبارة احلالية مفهومة بشكل جيد يف القانون الدويل، وأن اشتراط املوافقـة املسـبقة املعـرب             
ولــوحظ أن اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان تبنــت هــذا الــرأي يف  . عنــها بوضــوح وارد ضــمنيا

نيــة  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املد٧، بشــأن املــادة )١٩٩٢ (٢٠تعليقهــا العــام رقــم 
قـد  � معربـا عنـها بوضـوح   �ورأت وفود أخرى أن االشـتراط بـأن تكـون املوافقـة       . والسياسية

وأحيلــت . ناســب مــع املعــوقنيمبــا يتاالتفاقيــة لصــياغة أحكــام لحاجــة ليكــون ضــروريا، نظــرا 
 .من أجل املزيد من املناقشة) كارينا مارتنسون، السويد(املسألة إىل امليسِّر 

التجـارب الطبيـة   �إىل عبـارة  � أو أي شكل آخر من    � تضاف العبارة    ثانيا، اقُترح أن   - ٤٠
. �التجــارب الطبيــة أو العلميــة أو أي شــكل آخــر مــن التجــارب  �، حبيــث تقــرأ �أو العلميــة

 .وأحيلت العبارة املقترحة إىل امليسِّر
أخريا، جرى االتفـاق بشـكل عـام علـى الفقـرة يف جمملـها، واقترحـت بعـض الوفـود                     و - ٤١

حتظر الـدول   �واتفقت مجيع الوفود على هذه الصياغة للفقرة        . عديالت على صياغتها  إدخال ت 
ــن           ــتنرية م ــرة مس ــة ح ــوقني دون موافق ــى املع ــة عل ــة والعلمي ــراء التجــارب الطبي ــراف إج األط

وجرى االتفاق بشـكل عـام علـى مسـألة ومبـدأ        . �الشخص املعين وحتميهم من هذه التجارب     



 

05-24827 15 
 

A/AC.265/2005/2  

لقسرية واالحتجاز القسري يف املؤسسـات مـن أجـل تصـحيح            التدخالت ا �محاية املعوقني من    
لكـن جـرى االتفـاق أيضـا علـى أنـه يـتعني           . �أو حتسني أو ختفيف أية إعاقة فعليـة أو متصـورة          

االحتجـاز يف  �مبـا يف ذلـك معـاين العبـارات     (النظر كذلك يف مسألة التركيب الدقيق للصياغة       
غـري أن مسـألة     .  حتديـد موقعهـا يف الـنص       ، جبانب النظر يف مسألة    )�متصورة�و  � املؤسسات

-٦٠انظـر الفقـرات     ( املكـان املناسـب إلدراج هـذه املسـائل وحلِّهـا             ا مكـرر  ١٢اعتبار الفقرة   
 .ُحظيت أيضا بتأييد كبري أثناء املناقشة اليت تلت ذلك)  أدناه٦٢
  حكمـا يتعلـق برصـد املؤسسـات الـيت          ١٢وقُدِّم أيضا اقتـراح بتضـمني مشـروع املـادة            - ٤٢

 .وأرجئت مناقشة االقتراح إىل مرحلة الحقة. يوضع فيها املعوقون
 

 ١٢مشروع املادة   
 يف  ١٢بعد أن علّق عدد من الوفود على العبارات املتكررة الواردة يف مشـروع املـادة                 - ٤٣

النص الذي أعـّده الفريـق العامـل، اقتـرح املنسـق اسـتخدام الـنص الـذي أعـّده امليسِّـر كأسـاس                      
 .فهم أن هذا العمل ما زال يف طور اإلعداد على أن ُيللمناقشة،

عــدم  علــى مســألة ١٢واتفــق بشــكل عــام علــى أنــه يــتعني أن يركِّــز مشــروع املــادة     - ٤٤
لعنــف وســوء املعاملــة، علــى أن جيــري تنــاول احلــق يف املوافقــة احلــرة املســتنرية علــى  التعــرض ل

 .ا مكرر١٢ املادة التدخالت أو املعاجلة يف مشروع مادة منفصل حتت مسمى
 

 ١الفقرة   
نــص مــن  ١مــن الفقــرة � رهموأَســ�جــرى االتفــاق بشــكل عــام علــى حــذف عبــارة  - ٤٥

 .�وحتمي املعوقني� بعد عبارة ٢امليسِّر، لكن بعض الوفود اقترح إدخاهلا يف الفقرة 
 واتفق بشكل عام علـى أن املـرأة والبنـت أو املـرأة والطفـل هـم األكثـر ُعرضـة للعنـف           - ٤٦

. وسوء املعاملة على وجه اخلصـوص، لكـن مل يتفـق علـى كيفيـة وموضـع ورود هـذه اإلشـارة                     
 .ودعيت الوفود املهتمة إىل عقد مناقشة حول الطريقة املناسبة ملعاجلة هذه املسألة

وجرى النظر يف عدد من املقترحات املتعلقة بتناول أشكال العنف وسوء املعاملـة الـيت                - ٤٧
، بـالرغم مـن عـدم التوصــل إىل توافـق يف اآلراء بعـد بشــأن      ٣جـرى اإلعـراب عنـها يف الفقــرة    

انــــا غروللوفــــا، إيف(امليسِّــــر مــــع وطُلــــب إىل الوفــــود املهتمــــة العمــــل  . )ج(أحــــد اخليــــارات
 .بغرض إجياد حل للمسألة) تشيكوسلوفاكيا

 
 

يتمثل أحد اخليارات يف إدراج قائمة بأشـكال العنـف، علـى أن جيـري توضـيح أهنـا ليسـت قائمـة حصـرية،                          )ج( 
ــ ــارة وذل ــة مــن مجيــع أشــكال األذى، مبــا يف ذلــك   �ك بتضــمينها عب ــار ثــان هــو  وهنــاك . �... احلماي خي

ومتثـل  . �مجيـع أشـكال االسـتغالل والعنـف وسـوء املعاملـة           �: القائمة بصـياغة مقترحـة هـي      االستعاضة عن   
 قائمـة تفصـيلية   أيضـا يف الديباجـة  ـدرج خيار ثالث يف استخدام الصيغة الـواردة يف اخليـار الثـاين، علـى أن تـ      

 .بأشكال العنف
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 : على النحو التايل١ومع أخذ املناقشات يف االعتبار، تقرأ الفقرة  - ٤٨
التثقيفيـة  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري القانونية واإلدارية واالجتماعية و        - �١ 

هلم وخارجهـا علـى السـواء مـن       وغريها من التدابري املناسبة حلماية املعوقني داخل منـاز        
] مجيع أشكال األذى مبـا يف ذلـك   ] [مجيـــع أشكال االستغالل والعنف وسوء املعاملة     [
مجيع أشكال االستغالل والعنف وسوء املعاملة مبا يف ذلـك التخلـي عنـهم وتعرضـهم           [

و للعنف واإلصابة أو اإليذاء العقلي أو البـدين أو االختطـاف أو املضـايقة أو اإلمهـال أ                 
ــة أو االســتغالل، مبــا يف ذلــك االســتغالل االقتصــادي      ــة بإمهــال أو ســوء املعامل املعامل

 .�]واالستغالل والتحرش اجلنسيان
 ٢الفقرة   

نص امليسِّـر، بـالرغم مـن وجـود بعـض االخـتالف          من   ٢اتفق بشكل عام على الفقرة       - ٤٩
ذكر مع املعـوقني أسـرهم أو       ، فيما يتعلق بضرورة أن ت     ١يف اآلراء، كما حدث بالنسبة للفقرة       

تكـرارا  ورأت وفـود أن الفقـرة ليسـت ضـرورية، نظـرا إىل أهنـا تعتـرب                  . من يوفرون هلم الرعايـة    
 :قرأ الفقرة حاليا على النحو التايلوُت. ١للفقرة 

ملنـع العنـف وسـوء املعاملـة        املناسـبة   تتخذ الدول األطراف أيضا مجيع التـدابري         - �٢ 
ومن يـوفرون   [شكال املناسبة من املساعدة والدعم للمعوقني        كفالة توفر األ   لمن خال 

جتنــب ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــوفري املعلومــات والتثقيــف عــن كيفيــة   ]هلــم الرعايــة
 .�، ضمن أشياء أخرىواإلبالغ عنهاأحداث العنف وسوء املعاملة، والتعرف عليها 

 
 ٣الفقرة   

 املعوقني يف حاالت الطوارئ العامـة، بـزعم   مل تناقش املقترحات املتعلقة بإدراج مسألة    - ٥٠
أنه سيجري النظر فيها باالقتران مع املناقشات اليت ستعقد بشأن مشـروع مـادة منفصـلة تعـاجل                  

 ). أعاله١٤-١٢انظر الفقرات (هذه املسألة 
 

 ٤الفقرة   
 املتعلقــة برصــد املرافــق والــربامج الــيت يســتخدمها  ٤كــان هنــاك تأييــد واضــح للفقــرة   - ٥١
 .�رصدا�بعد عبارة � عاديا�وأعرب أيضا عن قدر من التأييد إلدراج عبارة . ملعوقونا

إذ بينمـا اقترحـت وفـود توسـيع ذلـك           . وجرى بعض النقاش بشأن نطاق هـذه الفقـرة         - ٥٢
النطاق، كان هناك اتفـاق عـام علـى أنـه يـتعني عـدم توسـيعه بدرجـة كـبرية ليشـمل اخلـدمات                         

ــيت يســتخدمها املع  ــه  واملرافــق ال ــون، نظــرا إىل أن ــر  كــان يقصــد هبــا أعمــال   وق ذات طــابع أكث
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وطُلب إىل امليسِّر أن يعمـل مـع الوفـود مـن أجـل إجيـاد                . املصارف مثال حالة  عمومية، كما يف    
 .الصياغة اللغوية املناسبة

قـرأ علـى النحـو    ، وُت١٢املـادة  مـن    ٣الفقـرة   هـي   وبعد مناقشة هـذه الفقـرة أصـبحت          - ٥٣
 :التايل

ل الــدول األطــراف رصــد مجيــع املرافــق والــربامج العامــة واخلاصــة علــى   تكفــ - �٣ 
اليت يعيش فيها املعوقون أو حيصلون فيها على اخلدمات بشكل منفصـل عـن        [ء،  السوا
رصدا عاديا وفعليا جتريه، بالتنسيق مع اجملتمع املدين، هيئات مسـتقلة تتضـمن             ] غريهم

مهــور، بغيــة منــع حــدوث العنــف  بعــض املعــوقني، وتتــيح تقــارير الرصــد إلطــالع اجل 
 .�وإساءة املعاملة

  ٥الفقرة 
ر مـع إعـادة ترتيـب طفيـف علـى       مـن نـص امليسِّـ      ٥كان هناك اتفاق عام بشأن الفقرة         - ٥٤

 �اإلدراكيـــة � و�الرفاهيـــة�دخـــال الكلمـــات إلتأييـــد العـــرب عـــن وأُ. النحـــو املـــبني أدنـــاه
 مـن مشـروع املــادة   ٤ هـي الفقــرة  ٥لفقـرة  وبعـد املناقشــة، أصـبحت ا  .  يف الفقـرة �رْدالقَـ � و

 :، وهذا نصها١٢
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للمساعدة علـى اسـتعادة املعـوقني               - �٤ 

إدمـاجهم يف  إعـادة  والنفسـية وعلـى إعـادة تأهيلـهم و     ] اإلدراكيـة [عافيتهم اجلسدية و    
بوسـائل  ،  ىف أو األذ  مـن أشـكال العنـ     أو آخـر    شـكل   لاجملتمع، لدى وقوعهم ضحية     

وإعــادة اإلدمــاج يف بيئــة تتحقــق اســتعادة العافيــة و. تقــدمي خــدمات احلمايــةمــن بينــها 
 .�واستقالليته] قَْدره[الفرد واحترام نفسه وكرامته و ] ورفاهية[تعزز صحة 

 
 ٦الفقرة 
وارتـأى أحـد الوفـود وجـوب        . ر مـن نـص امليسِّـ      ٦كان هناك اتفاق عام بشأن الفقرة         - ٥٥
، الـيت وردت يف     �وحسـب االقتضـاء، طلـب تـدخل السـلطات القضـائية           �بقاء علـى عبـارة      اإل

ضــمنيا يف يــرد العــام هــو أن هــذا املعــىن إلحســاس غــري أن ا. الــنص الــذي أعــده الفريــق العامــل
 .  صراحةلذكرهالفقرة وال حاجة 

بيــد أن . ورأى أحــد الوفــود أنــه ينبغــي أن تتنــاول الفقــرة أيضــا منــع العنــف واإليــذاء    - ٥٦
التطرق إليـه يف موضـع آخـر مـن االتفاقيـة و ال حاجـة إىل       جرى وفودا أخرى اعتربت أن املنع    

 . رمناقشة املسألة مع امليسِّهتمة لب إىل الوفود املوطُ. ٦تكراره يف الفقرة 
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ــادة   ٥ هــي الفقــرة  ٦وبعــد املناقشــات، أصــبحت الفقــرة    - ٥٧  وهــذا ١٢مــن مشــروع امل
 :نصها

ــة      تضــع ا  - �٥  ــة لكفال ــريعات وسياســات فعال ــراف تش ــدول األط ــى  ل ــرف عل التع
، املقاضـاة   االقتضـاء حاالت العنف واإليذاء يف حق املعوقني والتحقيـق فيهـا، وحسـب     

 .�عليها، وتوفري خدمات احلماية يف هذه احلاالت
 

  مكررا١٢ًمشروع املادة   
لتعـذيب، ومـن مث ينبغـي    انوعـا مـن   العـالج الطـيب غـري الطـوعي         يف  ت بعض الوفود    رأ  - ٥٨

غـري  . ه الفريـق العامـل    يف النص الذي أعـدّ    وردت   كما   ١١التعامل معه يف إطار مشروع املادة       
أن معظم الوفود ارتأت أن املسـائل املتصـلة بـاحلق يف املوافقـة احلـرة املسـتنرية علـى التـدخالت                      

 .  وحدهاز على هذه املسألةتطرق إليها يف مادة منفصلة تركِّالينبغي 
 

 ١الفقرة 
ــدول   ١كــان هنــاك اتفــاق عــام علــى أن الفقــرة     - ٥٩ ــالتزام إجيــايب مــن ال ــدأ ب  ينبغــي أن تب

 :وأصبح نص الفقرة كما يلي. األطراف حبماية سالمة املعوقني على قدم املساواة مع اآلخرين
للمعوقني علـى قـدم     ] اجلسدية والعقلية [تقوم الدول األطراف حبماية السالمة        - �١ 

 . �اة مع اآلخريناملساو
 

 ٢الفقرة 
املعـوقني مـن التـدخالت      حبمايـة   �  بـ وكان هناك اتفاق عام بأن التزام الدول األطراف         - ٦٠

االحتجاز القسري يف املؤسسات من أجل تصحيح أو حتسني أو ختفيـف أيـة إعاقـة                 وأالقسرية  
 ١٢مشـروع املـادة    إىل ١١ من مشروع املـادة   ٢ ينبغي أن ينقل من الفقرة       �فعلية أو متصورة  

 . مكرراً
معينـة مـن التـدخالت      سـردا حمـددا األنـواع       الفقـرة   تضمن  واقترحت بعض الوفود أن ت      - ٦١

غــري أن وفــودا أخــرى رأت أن هــذا  ). مــن قبيــل التعقــيم أو اإلجهــاض أو استئصــال أعضــاء  (
 .١٤ يف مشروع املادة املوضوع جرى تناوله على أفضل وجه

 :  يليوأصبح نص الفقرة كما  - ٦٢
 



 

05-24827 19 
 

A/AC.265/2005/2  

االحتجـاز   وأاملعـوقني مـن التـدخالت القسـرية         تقوم الدول األطـراف حبمايـة        - �٢ 
ة فعليـة   ـــ ة إعاق ــــ ف أي ـــ ل تصحيح أو حتسـني أو ختفي      ـــي املؤسسات من أج   ــالقسري ف 

 .) د(�]متصورة[أو 
 

 ٣الفقرة 
لـيت وضـعها    خامسـا ا ١ رابعـا و  ١ ثالثـا و  ١كان هناك اتفاق عـام علـى أن الفقـرات           - ٦٣
ـــوال(ر امليسِّــ ينبغــي أن تــدمج ويســتعاض عنــها  ) ١٢ة مشــروع املــادة ـــــيت انبثقــت عــن مناقشـ

 .بالتزام أعم
ولكــن وأعربــت بعــض الوفــود عــن رغبتــها يف اإلبقــاء علــى هــذه الفقــرات يف املــادة،     - ٦٤

س فيهـا    أن ميـار   يتعـذر  ينص بالفعل على احلـاالت الـيت         ٩أن مشروع املادة    رأت  أخرى  وفودا  
 أن تكــرار احلــق يف التــدخل بــدون موافقــة قــد يــؤدي إىل   ئــيوارت. املعوقــون األهليــة القانونيــة 

تقويض االفتراض الذي مـؤداه متتـع املعـوقني باألهليـة القانونيـة إلعطـاء موافقـة حـرة مسـتنرية،                 
 .وميكن أن يتناىف مع روح االتفاقية

راد حكـم بشـأن العـالج غـري الطـوعي،      واعتربت وفود أخرى أنه إن كان ال بد من إي           - ٦٥
وهـذا معنـاه أنـه بـدل       . علـى إجـراء هـذا العـالج علـى أسـاس غـري متييـزي               فيـه   نص  فينبغي أن يُـ   

حتديد أسس التدخل غـري الطـوعي، ينبغـي أن تـنص الفقـرة علـى أن القواعـد املتعلقـة بالتـدخل                  
ملوافقـة، جيـب أن   غري الطوعي، مـثال يف أوقـات الطـوارئ الطبيـة حيـث يتعـذر احلصـول علـى ا                  

 . كوهنم معوقني أم النتكون هي نفس القواعد بالنسبة جلميع األشخاص، بصرف النظر ع
ويصــبح نــص . ر لتجويــد الصــياغةأحيــل إىل امليسِّــوبــدي بعــض الــدعم هلــذا احلكــم وأُ  - ٦٦

 :على هذا النحوالفقرة 
ــة أو املســائل     - �٣  تقتضــي ة والصــحة العامــ الــيت هتــدد  يف حــاالت الطــوارئ الطبي

 . �تدخالت غري طوعية، يعامل املعوقون على قدم املساواة مع اآلخرين
 

 ٤ الفقرة
اقترحت بعض الوفود أن تتضمن االتفاقيـة حكمـا يلـزم الـدول األطـراف بالتقليـل إىل                    - ٦٧

تـوفري الضـمانات، رغـم أن    ب و،حلق يف املوافقـة احلـرة املسـتنرية   من اأقصى حد من االستثناءات   

__________ 
تتطلب مزيدا من النظر من جانب اللجنة � متصورة�اتفق على أن الصياغة الدقيقة للفقرة مبا فيها لفظة  ) د( 

 ). أعاله٤١انظر الفقرة (خصصة امل
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وكان هناك اتفـاق عـام علـى النظـر يف الـنص             . الفقرةضرورة هذه    تتفق مجيعها على     الوفود مل 
 :املقترح التايل

 :تكفل الدول األطراف فيما يتعلق بالعالج غري الطوعي للمعوقني  - �٤ 
  للبدائل؛نشطالتشجيع البإىل أقصى حد التقليل منه  ) أ(�  
ــتثنائية وفقــ    ) ب(�   ــا ا لإلجــراءات أال ُيجــرى إال يف ظــروف اس ــيت يقرره  ال

 القانون ومع تطبيق الضمانات القانونية املناسبة؛
 مصـاحل   ىوأن تراعـ  جو خمفف من القيـود قـدر اإلمكـان          أن جيرى يف     ) ج(�  

 مراعاة تامة؛الشخص املعين 
 ماليـة علـى الفـرد      أعبـاء  فرض   دونم  أن يكون مناسبا للشخص ويقدّ     ) د(�  

 .�املتلقي للعالج أو على أسرته
 

 ١٣مشروع املادة   
 مقدمة املادة

ـــان هنـــــك  - ٦٨ ـــاك اتفــ ـــاق عــ ـــعلـــى مواءم) أ(ام ــ ـــة مشـــروع ة ــ ـــاملمقدمــ  مـــع ١٣ادة ــ
؛ �ري املناسـبة  ـــ التداب�ل الكلمـتني    ــــ  قب �عـــمجي�ال كلمة   ــرى وذلك بإدخ  ـــات األخ ـــاالتفاقي

مبـا يف ذلـك     �بالعبـارة   � همسـ فأن�كلمـة   لـي   يت ت  الـ  �يفو�ف  وة عن احلـر   ــاالستعاض) ب(و  
 .�معلومات� كلمة بعد �فكارأو�إدخال عبارة ) ج( ؛ و� يفاحلق
، اقتـرح املنسـق أن يسـتعاض        )عمر القـادري، املغـرب    (ر  وبعد مشاورات أجراها امليسِّ     - ٦٩

ر بعبــارة الــواردة يف نــص امليسِّــ � وســائل التواصــل ... طــرق التواصــل املناســبة �عــن العبــارة 
البديلـة، ومجيـع وسـائل وطـرق        التعزيزيـة    وطـرق التواصـل      ،�بريل� وطريقة   ،شارةلغات اإل �

 .�اليت خيتاروهنا بأنفسهماألخرى وصيغ التواصل املتاحة 
وأشارت اللجنـة   .  يف مشروع املادة   �حرية الفكر �واقترح أحد الوفود إدراج مفهوم        - ٧٠

عـن حريـة التعـبري يف العهـد الـدويل          إىل أن حرية الفكر قد جرى التطرق إليها يف مادة منفصلة            
ــا  ــة     اخلــاص ب ــة والسياســية، واتفــق علــى مواصــلة النظــر يف هــذه املســألة يف مرحل حلقوق املدني

 . الحقة
 : كما يلي١٣ املادة مقدمة مشروعوأصبح نص   - ٧١
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مـن   املعـوقني  متكـن تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة الـيت تكفـل          �  
ة التعبري والرأي، مبا يف ذلـك حريـة  طلـب املعلومـات واألفكـار          حقهم يف حري  ممارسة  
يهــا ونقلــها علــى قــدم املســاواة مــع اآلخــرين وباســتخدام لغــات اإلشــارة وطريقــة وتلقِّ

البديلــة، ومجيــع وســائل وطــرق وصــيغ التواصــل لتعزيزيــة وطــرق التواصــل ا ،�بريــل�
 :� بينها ما يليبوسائل منذلك واملتاحة األخرى اليت خيتاروهنا بأنفسهم، 

 
 )أ(الفقرة الفرعية   

ر كــنص للفقــرة اك اتفــاق عــام علــى أن يســتخدم الــنص املقتــرح مــن امليسِّــ  ــــكــان هن - ٧٢
 ).أ(الفرعية 

ــزام     - ٧٣ ــوفري املــوارد الــذي  املفتــوح غــري أن بعــض الوفــود أعربــت عــن القلــق إزاء االلت بت
وكان هناك عدد من املقترحـات      . ة ما  إذا مل تقيد بطريق    �معلومات عامة �تنطوي عليه عبارة    
ــق  ــد هــذا القل ــ،أوالً. لتبدي ــد معــىن الكلمــة     قُ ــة�دمت اقتراحــات عــدة بتقيي  باســتخدام �عام
هنــاك اقتــراح ببــدء الفقــرة كــان وثانيــا، . �الرمسيــة� أو �املتاحــة للعمــوم�عبــارات مــن قبيــل 

بنـاء علـى    �إدراج عبـارة    بـ ح  ااقتـر كان هنـاك    وثالثا،  . �اختاذ اخلطوات املناسبة لتوفري   �بعبارة  
 . �الطلب
وأشـري إىل أنـه لـيس هنـاك         . مل يكن هناك اتفاق عام بشأن املقترحات السالفة الذكر        و - ٧٤

 منـذ البدايـة لتيسـري سـبل         وضـوعة حاجة إىل إيراد عبارات مقيدة للمعـىن ألن الـنظم والصـيغ امل            
 . نسبة للحكوماتلن تنطوي على تكاليف إضافية كبرية بالإىل املعلومات الوصول 

 :كما يلي) أ(وبعد املناقشة، أصبح نص الفقرة الفرعية   - ٧٥
معلومـات  بأية  ،  ]طلبالبناء على   [املعوقني،  ] اختاذ اخلطوات املناسبة لتزويد   [ )أ(� 

ــة[ ــة][رمسي ــة ][عام ــة رمسي ــوم  ] [عام ــة متاحــة للعم ــور  ] [رمسي ــوم اجلمه ــة لعم ] موجه
يف وذلـك   ] لطات العامة إىل عمـوم اجلمهـور       الدول األطراف وغريها من الس     تقدمها[

ــها  ــيغ ميّســـ      حينـ ــتخدام صـ ــوقني وباسـ ــبة للمعـ ــافية بالنسـ ــة إضـ ــدون أي تكلفـ رة وبـ
 .�؛ تناسب خمتلف أنواع اإلعاقةتوتكنولوجيا

 
 )ب(الفقرة الفرعية 

ـــاقت  - ٧٦ ــان  ـ ـــقب�رح املنســق أن تعتمــد الكلمت ــا كبد�ول وتيســريـ ــة ا  مؤقت ــة جلمل لفقــرة اي
 a variety of modes of(االستعاضـة عـن العبـارة    ، على  مراعاةً لالتساق،واتفق). ب(الفرعية 
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communication (�       يف الوقـت الـراهن بالعبـارة الـواردة يف       �طائفة متنوعة مـن طـرق التواصـل 
 . الفقرة، ريثما ُيتفق على صياغة أدق للفقرات املعنيةمقدمة 
 :كما يلي) ب(ة وبعد املناقشة، أصبح نص الفقرة الفرعي  - ٧٧

ــام املعــوقني باســتخدام لغــات اإلشــارة وطريقــة    ] قبــول وتيســري [ ) ب(�  ــل�قي  �بري
 ومجيــع وســائل وطــرق وصــيغ التواصــل املتاحــة      لبديلــةاالتعزيزيــة وطــرق التواصــل  

 . �؛اليت خيتارها املعوقون بأنفسهم يف معامالهتم الرمسيةاألخرى 
 

 )ج(الفقرة الفرعية 
 يف  �طـرق التواصـل الـيت خيتاروهنـا بأنفسـهم         �على االستعاضة عن العبارة     اتُّفق مؤقتا     - ٧٨

 .١٣بالصياغة الواردة يف فاحتة مشروع املادة ) ج(الفقرة الفرعية 
غــري أنــه مل يــتم االتفــاق بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي اســتهالل الفقــرة الفرعيــة بالعبــارة      - ٧٩
 .�بتعزيز فرص التدري� أو �توفري الربامج التعليمية�
، يف انتظــار ١٣ مشــروع املــادة ضــمن) ج(واتفــق علــى اإلبقــاء علــى الفقــرة الفرعيــة    - ٨٠

 : كما يلي) ج(وأصبح نص الفقرة الفرعية . مزيد من املناقشة بشأن موضعها املناسب
اهلادفـة إىل تعلـيم املعـوقني،       ] تعزيـز فـرص التـدريب     ] [توفري الربامج التعليمية  [ ) ج(� 

شــخاص املعنــيني اآلخــرين، اســتخدام لغــات اإلشــارة وطريقــة       وعنــد االقتضــاء، األ 
ــة واصــل ات وطــرق ال�بريــل� ــة البديل ــع وســائل وطــرق وصــيغ التواصــل   لتعزيزي  ومجي

 .�؛اليت خيتاروهنا بأنفسهماألخرى املتاحة 
 

 ) د(الفقرة الفرعية 
خصصــة  مت التوصــل إليــه خــالل الــدورة الرابعــة للجنــة امل  ذيأعيــد تأكيــد االتفــاق الــ   - ٨١

إعداد البحوث املتعلقة باستحداث     ) د(�اليت كان نصها كما يلي ) د(فرعية بتوحيد الفقرة ال
ــاالت         ــات واالتصـ ــا املعلومـ ــا تكنولوجيـ ــا فيهـ ــا، مبـ ــا وإنتاجهـ ــدة وتطويرهـ ــا جديـ تكنولوجيـ

 .�ا املساِعدة اليت تتالءم مع أوضـاع املعـوقني اخلاصـة، والتشـجيع علـى إعـدادها                ــوالتكنولوجي
). ٩، املرفـق الرابـع، الفقـرة        A/59/360انظـر   (فقرات املشاهبة يف مواضع أخرى من النص        مع ال 

 . لتزامات العامةال املتعلقة با٤واتفق على وجوب إدماج النص يف مشروع املادة 
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 )ـه(الفقرة الفرعية 
ـــتق  - ٨٢ ـــرر أن ينظــر يف الفقـ ــة ـ ــ(رة الفرعي ــادة   ) ـه ــع  مشــروع امل ــاالقتران م  بشــأن ١٧ب

نـص  هـو  وهـذا   .  بشـأن تيسـري سـبل الوصـول يف اجتمـاع الحـق             ١٩التعليم، ومشـروع املـادة      
 :الفقرة الفرعية

تعميم أشكال مساعدة ودعم مناسبة أخرى للمعوقني لكفالـة حصـوهلم علـى              ) هـ(� 
 .�؛املعلومات

 )ز(و ) و(الفقرتان الفرعيتان 
بغــي أن ُيحـتفظ هبــا إىل أن يــتم  ين) و(كـان هنــاك اتفـاق عــام علــى أن الفقـرة الفرعيــة     - ٨٣

الفصل يف مسألة ما إذا كانت املعلومات الـيت يقـدمها القطـاع اخلـاص سـُيتطرق هلـا يف الفقـرة                      
 ).أ(الفرعية 

� تشـجيع �ومل حيصل اتفاق بشأن ما إذا كان ينبغـي بـدء الفقـرتني الفـرعيتني بكلمـة                   - ٨٤
أو � حــث�ا باســتعمال كلمــة كمــا وردت يف الــنص الــذي أعــده الفريــق العامــل، أو تعزيزمهــ

وكان هناك بعض اإلدراك لوجوب أن تضع الوفود يف اعتبارهـا احلاجـة إىل إعـداد        . �مطالبة�
 .اتفاقية حتظى بقبول أكرب عدد ممكن من الدول األطراف

، كمـــا اقترحــت وفـــود أخـــرى  )ز(و ) و(واقترحــت بعـــض الوفـــود دمــج الفقـــرتني    - ٨٥
 .ني، ويف املقدمة، أو كموضوع لفقرة مستقلةاإلشارة إىل اإلنترنت يف الفقرت

 :حاليا هو كاآليت) ز(و ) و(ونص الفقرتني الفرعيتني  - ٨٦
الكيانــات اخلاصـة الــيت تـوفر خــدمات إىل عامــة   ] مطالبـة ] [حــث] [تشـجيع [ )و(� 

توفري املعلومات واخلدمات بأشكال يسهل علـى املعـوقني الوصـول           ] بـ[اجلمهور على   
 إليها واستعماهلا؛

جعـل خـدماهتا    ] بــ [وسائط اإلعـالم العامـة علـى        ] مطالبة] [حث] [تشجيع[ )ز(� 
 ؛�قابلة أن يصل املعوقون إليها

 
 )ح(الفقرة الفرعية 

مل حيصـل اتفـاق عـام حيــدد هـل مـن املسـتحب االحتفــاظ باألفكـار الـواردة يف الفقــرة          - ٨٧
فقـرة الفرعيـة حـىت ُينظـر فيهـا      مـن الـنص اجملمـع، إال أنـه تقـرر االحتفـاظ بتلـك ال       ) ح(الفرعية  

 .بشكل أكثر مشوال يف اجتماع قادم
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 :اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة هو كاآليت) ح(ونص الفقرة الفرعية  - ٨٨
 .�لغة إشارة وطنية] تشجيع] [ بـاالعتراف] [استحداث[ )ح(� 

 
 )ك(و ) ي(و ) ط(الفقرات الفرعية 

ــى أن األفكــ    - ٨٩ ــاق عــام عل ــاك اتف ــة  كــان هن ــرات الفرعي ــواردة يف الفق ) ي(و ) ط(ار ال
، وإمنـا أن ُينظـر      ١٣من النص الذي وضعه امليسر ال ينبغي أن تدرج يف مشـروع املـادة               ) ك( و

 . بشأن إمكانية الوصول١٩فيها يف اجتماع الحق عند مناقشة مشروع املادة 
 ١٤مشروع املادة   

مـن قبـل الفريـق العامـل كمشـروع      كان هناك دعم واسع لتجزئة مضمون النص املعد    - ٩٠
 من نص الفريـق العامـل الـيت تتنـاول     ١واُنفق على أن الفقرة  .  إىل مادتني منفصلتني   ١٤للمادة  

 املتعلقـة بالبيـت     ٢، وأن الفقـرة     ١٤املسائل املتعلقة باخلصوصية سُيحتفظ هبا يف مشروع املادة         
 . مكررا١٤واألسرة ستصبح مادة جديدة وهي 

 مــن نــص الفريــق العامــل ابتعــدت يف عــدة مواضــع عــن األحكــام  ١لفقــرة وذُكــر أن ا - ٩١
كما أشري أيضـا إىل أن مثـة        . املشاهبة الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

ــادة    ــني مشــروع امل ــة ب ــرعيتني  ١٤ازدواجي ــرتني الف ــادة  ) ي(و ) ط( والفق ــن امل ــتني ٢١م ، الل
 .خبصوصية السجالت الطبيةتطرقتا أيضا ملسائل متعلقة 

 مـن  ١٧وعقب مناقشـة مستفيضـة، حصـل اتفـاق عـام علـى اسـتعمال عبـارات املـادة               - ٩٢
كأســاس للــنص، مــع )  مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل١٦الــيت تــرد أيضــا يف املــادة (العهــد الــدويل 

 :إدخال تعديالت طفيفة تتمثل فيما يلي
خلاصـة للمعـوق بإضـافة العبـارة     سيأخذ التعـديل األول يف االعتبـار الظـروف ا      )أ( 

وبــالرغم مــن أن بعــض الوفــود أشــارت إىل أن  . �أيــا كــان مكــان إقامتــه أو ترتيبــات عيشــه �
 اجلملة مطولة بشكل غري ضروري، إال أن اتفاقا عاما حصل بشأن التعديل؛

واعتبـار تكنولوجيـات    � مراسـالت �ويتمثل التعديل الثاين يف حتيني مصـطلح         )ب( 
مراسـالته أو أي نـوع آخـر        �: وكان هناك اتفاق عام بشأن العبارة التالية      . ثةاتصال أكثر حدا  

، باالستناد إىل اجلملة املستعملة يف االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع             �من وسائل االتصال  
 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 : كما يلي١٤وعقب املناقشة، ُحدد نص مشروع املادة  - ٩٣
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ــري �  ــوز تع ــه    ال جي ــان مكــان إقامت ــوق، أي ك ــدخل    وأض أي مع ــه، لت ــات عيش ترتيب
تعســفي أو غــري قــانوين يف خصوصــياته أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســالته أو أي    
نوع آخر من وسائل االتصال اليت يسـتعملها، وال للتـهجم غـري املشـروع علـى شـرفه                   

 .�التدخل أو التهجموجلميع املعوقني احلق يف محاية القانون هلم من هذا . أو مسعته
  مكررا١٤مشروع املادة 

ــادة     - ٩٤ ــد إعــداده ملشــروع امل ــق العامــل، عن  مكــررا، مل يقصــد أن  ١٤أشــري إىل أن الفري
يــروج لتغــيريات يف سياســات الــدول األطـــراف خبصــوص مســائل البيــت واألســرة املتعلقـــة         

وكـان هنـاك    . إلجنـاب بالسكان عامة، مبا يف ذلك السياسات املتصلة حبجم األسرة والـزواج وا           
اتفاق عام على أن القصد هو أن يعامل األشخاص املعوقون، فيمـا يتعلـق بتلـك املسـائل، علـى               

 .قدم املساواة مع اآلخرين
مــن نــص الفريــق ) ج(و ) ب(و ) أ(وكـان مثــة اتفــاق عــام علــى أن الفقـرات الفرعيــة    - ٩٥

 ١٤ ملشـروع املـادة      ١ الفقـرة    مـن ) ج(و  ) ب(و  ) أ(العامل ينبغي أن تصبح الفقرات الفرعيـة        
 ٣ و   ٢مـن الـنص ينبغـي أن تصـبح الفقـرات            ) و(و  ) هــ (و  ) د(مكررا، وأن الفقرات الفرعية     

 . من مشروع املادة٤ و
وإدراج مفاهيمهـا يف الفقـرتني الفـرعيتني    ) أ(وقُدم مقترح عام حبـذف الفقـرة الفرعيـة      - ٩٦

ــرح، وميكــن ا  ). ج(و ) ب( ــالرجوع إىل موقــع  وقــد دعمــت عــدة وفــود املقت ــه ب الطــالع علي
 .www.un.org/esa/socdv/enable/rightsاللجنة املخصصة 

 
 ١الفقرة 
 املقدمة
 من نص الفريـق     ١٤ من مشروع املادة     ٢كان هناك اتفاق عام على أن مقدمة الفقرة          - ٩٧

 مكــررا، واُتفــق أيضــا علــى ١٤ مــن مشــروع املــادة ١مقدمــة الفقــرة العامــل ينبغــي أن تصــبح 
 : على ما يلي١، حبيث تنص مقدمة الفقرة �على قدم املساواة مع اآلخرين�إدراج العبارة 

األطـراف يف هـذه االتفاقيـة تـدابري فعالـة ومناسـبة للقضـاء علـى                 تتخذ الـدول     - �١ 
ة بــالزواج والعالقــات األســرية،   التمييــز ضــد املعــوقني يف مجيــع املســائل ذات الصــل     

 �؛وبشكل خاص لكفالة ما يلي على قدم املساواة
 

http://www.un.org/esa/socdv/enable/rights
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 )أ(الفقرة الفرعية 
رمبــا تكــون علــى درجــة مــن  ) أ(الحظــت بعــض الوفــود أن عبــارات الفقــرة الفرعيــة   - ٩٨

 .الصراحة ال تتماشى مع ما يقتضيه اتفاق عام
الفقرة تتعلق بواقـع يتمثـل يف كـون أغلـب           وأشري إىل أن املسألة األساسية بالنسبة هلذه         - ٩٩

البلدان عاملت، تارخييا، املعوقني بشكل خيتلف عن معاملتها للسكان عامة فيما يتعلـق مبسـائل               
ومل يكــن مثــة اخــتالف يف الــرأي بشــأن النــهج الــذي اســتندت إليــه الفقــرة    . األســرة والــزواج

عــوقني يف هــذا الصــدد بشــكل  الفرعيــة، وهــو كفالــة أن أيــا مــن الــدول األطــراف ال يعامــل امل  
وكان مفهوما أيضا أن الفقرة الفرعية ال ينبغي هلـا بـأي حـال مـن األحـوال أن تصـدر                . خمتلف

حكما ما علـى القواعـد العامـة الـيت تطبـق علـى السـكان يف البلـدان والثقافـات املختلفـة أو أن                      
 .حتاول التأثري عليها

وفقــا للقــانون �لوفــود إضــافة عبــارة وألجــل إدراج الفكــرة األخــرية، دعمــت بعــض ا - ١٠٠
ــوطين ــد    �أو � ال ــد اخلاصــة بكــل بل ــوانني واألعــراف والتقالي ــا للق وأشــري إىل أن تلــك  . �وفق

ــزام األساســي      ــة لاللت ــا لقــوانني أو تقاليــد منافي ــة رهن اإلضــافات ميكــن أن جتعــل الفقــرة الفرعي
كل ال خيتلــف عــن  مكــررا، وهــو معاملــة املعــوقني بشــ ١٤املنصــوص عليــه يف مشــروع املــادة  

 .معاملة باقي أفراد اجملتمع
ولقد دعمت بعض الوفود حذف الفقـرة الفرعيـة مـربرة ذلـك بكـون كثـرة التفاصـيل                    - ١٠١

يف املادة ميكن أن تتداخل مع احلقوق احلالية أو تفرض تطابقا يف حقوق مل يتوصـل بشـأهنا إىل                   
 فرعيـة تتنـاول املسـألة نظـرا ألهنـا           إال أن وفودا أخرى ارتأت ضرورة اإلبقاء علـى فقـرة          . اتفاق

 .تشكل جماال يتعرض فيه املعوقون بشكل خاص للمعاملة التمييزية
 :وقد مشلت املقترحات األخرى ما يلي - ١٠٢

من خالل زواج قـانوين أو      �وإدراج العبارة   � حياهتم اجلنسية �حذف عبارة    )أ( 
 ؛�شرعي

ياة اجلنسـية للمعـوقني علـى قـدم     أن ُتحترم احل�: االستعاضة عن النص مبا يلي    )ب( 
 .�املساواة مع اآلخرين

ري يف مـدلوهلا إىل     أن تشـ  جيـب    �األبـوة �لمـة   أن ك اإلسـباين    وذُكر فيما خيـص الـنص        - ١٠٣
 .الرجل واملرأة

 :دد نص الفقرة الفرعية كاآليت وعقب املناقشة، ُح- ١٠٤
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ــافؤ     )أ(�  ــن تكـ ــوقني مـ ــان املعـ ــدم حرمـ ــرص عـ ــل  الفـ ــن أجـ ــة مم[مـ ــاهتارسـ م حيـ
مــن خــالل زواج [إقامــة عالقــات جنســية وغريهــا مــن العالقــات احلميمــة   /]اجلنســية
وفقــا للقــوانني الوطنيــة واألعــراف والتقاليــد اخلاصــة بكــل  [، وممارســة األبــوة ]قــانوين
 .� ]بلد

 
 )ب(الفقرة الفرعية   

ص العهـد الـدويل اخلـا    مـن    ٣ و   ٢ كان هناك اتفاق عام على االستفادة مـن الفقـرتني            - ١٠٥
 ).ب(السياسية كأساس لصياغة الفقرة الفرعية وباحلقوق املدنية 

الزوجـة  وعلـى أن يكـون الـزوج    �:  وحصل بعض الدعم ملقترح إضافة العبـارة التاليـة     - ١٠٦
 .�ني متساوينيشريك
ر علــى أنــه ال يشــمل الــزواج بــني  أن نــص الفقــرة الفرعيــة ميكــن أن يفسَّــ أشــري إىل  و- ١٠٧

أنطـوين ميـاين،    (وأحيلت هذه املسـألة إىل امليسـر        . ذين ليست هبم إعاقة   املعوقني واألشخاص ال  
بــدال مــن  �املعــوقني�باســتعمال كلمــة رمبــا ألجــل إجيــاد تعــبري يزيــل اللــبس، ) جنــوب أفريقيــا
 .�نساءالرجال وال�استعمال عبارة 

 :كاآليت) ب(دد نص الفقرة الفرعية وعقب املناقشة، ُح - ١٠٨
املعـوقني الـذين   ] األشـخاص  []نسـاء الرجـال و ال[واج لكافة  االعتراف حبق الز   )ب(� 

وبـاحلق يف تأسـيس أسـرة علـى أسـاس املوافقـة احلـرة الكاملـة ملـن                   يف سن الزواج،    هم  
 .�بأن يكون الزوج والزوجة شريكني متساويني؛�يعتزمون الزواج، 

 
 )ج(الفقرة الفرعية   

 ).ج(رة الفرعية أن اجلزء األول من الفقش كان هناك اتفاق عام ب- ١٠٩
 الـواردة يف اجلـزء الثـاين    �اإلجنـاب وتنظـيم األسـرة    جمـال    الثقافـة يف  � أن عبارة    ذُكر و - ١١٠

اتفاقيـة  مـن    ١٦مـن املـادة     ) هــ ( ١ الفقـرة الفرعيـة      ممـا جـاء يف    من الفقرة الفرعية ذهبـت أبعـد        
تفـاق عـام علـى       ا كان هناك و.  منها مدت، اليت است  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

أن املقصود من املادة ليس بأي شـكل مـن األشـكال تغـيري السياسـات العامـة للحكومـات، أو                     
سـب مـا تسـمح بـه يف هـذا           ذات الصـلة حب   املساس هبـا، فيمـا يتعلـق بتنظـيم األسـرة أو املسـائل               

: اآلتيـة الفرعيـة  وحصـل دعـم عـام إلضـافة اجلملـة      . املطبقـة عمومـا   الشأن التشـريعات الوطنيـة      
، وهـو مـا مـن شـأنه         �املطبقـة عمومـا   سب ما تسمح به يف هذا الشأن التشريعات الوطنيـة           حب�
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علـى قـدم    وذلـك   �: حذف النص الذي يلي عبـارة     إال أن بعض الوفود ارتأت       .إيصال الفكرة 
 .�املساواة مع األشخاص اآلخرين

ع التعقـيم   منـ النص علـى     رفيع املستوى للفكرة اليت تقول بوجوب        اأن مثة دعم  ذُكر   و - ١١١
موضـع مـا مـن      القسري، واإلجهاض القسري واالستئصال القسري لألعضاء منعـا واضـحا يف            

. )هــ (تطـرق فيـه للمسـألة      الـذي جيـب أن يُ      وضـع ن امل بشـأ إال أنه مل حيصـل اتفـاق عـام          . االتفاقية
 � علـى خصـوبتهم    لإلبقـاء الفـرص املتكافئـة     و� :وحظي املقترح القاضي بإضافة العبـارة التاليـة       

أن املفهــوم أشــارت إىل بــبعض الــدعم، بــالرغم مــن أن بعــض الوفــود  ) ج( الفقــرة الفرعيــة إىل
 .وارد ضمنيا يف النص

 :كاآليت) ج(دد نص الفقرة الفرعية وعقب املناقشة، ُح - ١١٢
اختاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد األطفال الذين يـودون           حقوق املعوقني يف   )ج(� 

ثقافـة يف جمـال    ىل املعلومـات، وال   إصـول   والهـم يف    وحق[ التباعـد بينـهم      ات وفتر مإجناهب
ــة لتمك   ــهم مــن ممارســة  ياإلجنــاب وتنظــيم األســرة، والوســائل الالزم قــوق، هــذه احلن

ســب مــا تســمح بــه يف هــذا الشــأن      حب علــى خصــوبتهم  لإلبقــاءوالفــرص املتكافئــة  
 .]املطبقة عموماالتشريعات الوطنية 

 
 ٢الفقرة   

وتظل مصـاحل الطفـل يف مجيـع احلـاالت          � :دراج العبارة التالية   كان هناك دعم عام إل     - ١١٣
 .٢يف الفقرة � فوق كل اعتبار

أنـه ألجـل معاجلـة تلـك       أُشـري إىل    ، كمـا    �تـبين ال� ونوقشت املسائل املتعلقة مبصـطلح       - ١١٤
الفرعيـة   من الفقـرة     �هذه املفاهيم يف التشريعات الوطنية    حيثما ترد   � العبارة   اسُتمدتاملسائل  

لــب مــن وطُ. القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةاتفاقيــة مــن  ١٦مـن املــادة  ) و( ١
 .ما إذا كان التعبري احلايل يبدد خماوفهم أم الالوفود االلتقاء بامليسر ألجل حتديد 

 الـيت وردت أيضـا يف الفقـرة الفرعيـة           �حقـوق وواجبـات   �عبـارة    ولوحظ أيضـا أن ال     - ١١٥
وكان مثة دعم لالحتفـاظ     . الفريق العامل اليت أعدها    من الفقرة    حذفت من االتفاقية قد  ) و( ١

وطلـب مـن    . بعـض املعارضـة أيضـا     أُبـديت   ألجل إجياد تـوازن؛ ومـع ذلـك، فقـد           عبارة  بتلك ال 
 .الوفود املعنية أن تناقش املسألة مع امليسر

__________ 
 .اليت وردت سابقا  مكررا،١٢انظر أيضا املناقشة بشأن مشروع املادة  )ـ ه( 
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لعامل قـد يـدل   لنص الذي أعده الفريق امن ا ٢ أيضا أن اجلزء الثاين من الفقرة ذُكر و - ١١٦
. ضمنا على أن املساعدات املشار إليها ختص فقط احلاالت الواردة يف اجلـزء األول مـن الفقـرة         

وألغـراض ضـمان    �وهـي   ( اجلملة الفرعية االستهاللية من آخـر مجلـة          حذفأن  أُشري إىل   كما  
رحــت يف ، وأن مســألة أخــرى متعلقــة بالصــياغة قــد طُ ا اإلشــكالحلــت هــذ) �هــذه احلقــوق

تضمنت تساؤال عن مدى قدرة بعـض الـدول األطـراف    و من نص الفريق العامل،    ٤٩ة  احلاشي
 .لى أنه يتعني االحتفاظ باحلاشيةواتفق ع. املوارد الالزمةتوفري على ضمان 

 :كاآليت) ج(دد نص الفقرة الفرعية  وعقب املناقشة، ُح- ١١٧
عـدم التمييـز   [ ]حقوق ومسـؤوليات [ الدول األطراف يف هذه االتفاقية     كفلت - �٢ 

فيما خيـص القوامـة علـى األطفـال وكفالتـهم والوصـاية علـيهم وتبنـيهم                  املعوقني   ]ضد
، وتظــل مصــاحل هــذه املفــاهيم يف التشــريعات الوطنيــةوأيــة أعــراف مماثلــة حيثمــا تــرد  

علــى الــدول األطــراف أن تقــدم ويــتعني . فــوق كــل اعتبــارالطفــل يف مجيــع احلــاالت 
ــوق  ــبة للمعـ ــاعدات املناسـ ــن    املسـ ــال مـ ــئة األطفـ ــتتبعه تنشـ ــا تسـ ــطلعوا مبـ ني لكـــي يضـ

 .) و(�مسؤوليات
 

 ٣الفقرة   
 اإلعاقـة  علـى أسـاس   كان هناك اتفاق عام على أنه ال ينبغي فصل أي طفل عن أبويـه   - ١١٨
فق على أن الفصـل جيـب       واتُّ. همايأحد األبوين أو كل   عند  عند الطفل أو    اإلعاقة  كانت  أسواء  

 للطفــل وأن يعتمــد علــى نفــس األســاس الــذي يؤخــذ بــه بالنســبة         أن حيتــرم املصــاحل العليــا  
 .إعاقةالذين ليست هبم لألشخاص 

كمـا  . �علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر     �العبـارة  عـام علـى حـذف       وكان مثة اتفـاق      - ١١٩
توسيع مفهوم املراجعة القضـائية ألجـل فـتح اجملـال إلجـراءات      مؤداه بد أية معارضة ملقترح     ُت مل

 .ها القانوندد حيمراجعة أخرى
 :كاآليت) ٣(دد نص الفقرة  وعقب املناقشة، ُح- ١٢٠

عدم فصـل أي طفـل عـن أبويـه علـى غـري إرادهتمـا،                 الدول األطراف    كفلت�  
ورهنــا مبراجعــة اإلجــراءات الســارية، وفقــا للقــوانني وإال إذا قــررت ســلطات خمتصــة، 

القـانون، أن هـذا الفصـل    قضائية أو أية أشـكال أخـرى مـن املراجعـة اإلداريـة حيـددها                
__________ 

 على ضوء املخاوف املعرب عنها مـن  ٢قد ترغب اللجنة املخصصة أن تنظر يف صياغة اجلملة الثانية من الفقرة        ) و( 
لتقــدمي �ان تــوافر املــوارد الالزمــة  قبــل بعــض الوفــود مــن أنــه قــد يصــعب علــى بعــض الــدول األطــراف ضــم    

 .�املساعدات املناسبة
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يف أي حـال مـن األحـوال    فصـل الطفـل   ُيجيـوز أن   وال  .ضروري ملصلحة الطفل العليا   
 اإلعاقــة ســواء عنــد الطفــل أو عنــد أحــد   ]بســبب وجــود[ ]علــى أســاس[عــن أبويــه 

 .�هماياألبوين أو كل
 

 ٤الفقرة   
. جيـزا بدرجـة معقولـة      أُشري إىل الرغبة يف جعل مواد االتفاقية تكتسي طابعـا عامـا وو             - ١٢١

ومن جهة أخرى، ذُكر أن هنـاك جمـاالت يعـاين فيهـا املعوقـون مـن متييـز فظيـع يطـاهلم بشـكل                    
وُنظـر يف مسـألة وجـوب       . خاص، بالرغم من التطبيق العام ملعاهدات حقـوق اإلنسـان القائمـة           

يــد إجيــاد تــوازن بــني درجــة ســليمة مــن التفصــيل وعــدم قبــول أن تصــبح االتفاقيــة مفرطــة التعق
 .ويشوهبا التكرار

 ومل حيصل اتفاق بشـأن املوضـع الـذي ينبغـي فيـه للمسـائل احملـددة يف الفقـرة الفرعيـة              - ١٢٢
ودعم عدد من الوفود تناول مضـمون       . أن تدرج يف االتفاقية، إن كان هلا أن تدرج أصال         ) و(

ــادة   ــرد مســائل مشــاهبة بشــكل عــام   ٥الفقــرة يف مشــروع امل ــودا أخــ . ، حيــث ت رى إال أن وف
 . مكررا١٤شددت على احلاجة إىل االحتفاظ بالصياغة ضمن املادة 

 .يف مرحلة الحقة) و( واتفق على النظر يف املوضع األفضل إلدراج الفقرة الفرعية - ١٢٣
وحظــي عــدد مــن الصــيغ اجلديــدة للفقــرة بالــدعم،  .  ومل ُيتفــق علــى مضــمون الفقــرة- ١٢٤
 :بينها من

 ، إال أن هذا املقترح عورض أيضا؛�يةحياهتم اجلنس�حذف عبارة  )أ( 
حبيــث تــدل علــى إمكانيــة احلصــول علــى  � معلومــات�إضــافة صــفة لكلمــة  )ب( 

املعلومات وتتناول كون الوعي أمرا مطلوبا ليس فقـط يف السـياق املتصـل بـاجلمهور العـام بـل                    
 .ومل يعترض على هذا املقترح. أيضا بالنسبة للمعوقني

 : كاآليت٤ نص الفقرة  وعقب املناقشة، ُحدد- ١٢٥
التـدابري املناسـبة والفعالـة لتعزيـز الـوعي العـام        ]كافـة [تتخذ الـدول األطـراف       - �٤ 

وتوفري الثقافة واملعلومات للجمهور بأشكال ميكن احلصـول عليهـا، لتغـيري التصـورات         
حبيـاهتم اجلنسـية وزواجهـم      [املعوقني فيمـا يتعلـق       إزاءالسلبية والتحامالت االجتماعية    

 ].بكافة مسائل الزواج واألسرة] [أبوهتمو
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 ١٥مشروع املادة   
واُتفق علـى   .  إال أن الوقت مل يكن كافيا إلكماهلا       ١٥ ُبدئ يف مناقشة مشروع املادة       - ١٢٦

 .متابعة املناقشة خالل الدورة السادسة للجنة املخصصة
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 املرفق الثالث
 خلامســـةحالـــة الـــنص عقـــب املناقشـــات الـــيت جـــرت خـــالل الـــدورة ا    

 للجنة املخصصة
 ٥، الفقرة ٧مشروع املادة   

اليت هتدف إىل التعجيـل بتحقيـق املسـاواة الفعليـة           ] اإلجيابية] [اخلاصة[ال تعترب التدابري     - ٥
لكــن يــتعني أال يترتــب عليهــا بــأي حــال مــن األحــوال [للمعــوقني متييــزا علــى أســاس اإلعاقــة، 

وتوقف تلك التدابري عنـد حتقيـق أهـداف التكـافؤ           : []استمرار تطبيق معايري متفاوتة أو مستقلة     
وتوقف تلـك التـدابري حـني ال تعـود مـربرة يف ضـوء أهـداف التكـافؤ يف                   ] [يف الفرص واملعاملة  
 ].الفرص واملعاملة

 
 ٨مشروع املادة   

تؤكد الدول األطراف من جديـد احلـق املتأصـل يف احليـاة لكـل إنسـان، وتتخـذ مجيـع           
 .مان متتع املعوقني الفعال به على قدم املساواة مع اآلخرينالتدابري الالزمة لض

 
  مكررا٨مشروع املادة   

ــيت هتــدد عمــوم الســكان يصــبح        [  ــه يف حــاالت اخلطــر ال ــدول األطــراف بأن تســلم ال
املعوقون معرضـني بوجـه خـاص للخطـر ويكـون عليهـا أن تتخـذ مجيـع التـدابري املمكنـة عمليـا                 

 .]حلمايتهم
 

 ٩مشروع املادة   
تؤكد الدول األطراف من جديد أن للمعـوقني احلـق يف االعتـراف هبـم يف كـل مكـان                    - ١

 .أشخاصا أمام القانون
 علــى قــدم املســاواة مــع ) أ(]األهليــة القانونيــة[تقــر الــدول األطــراف بتمتــع املعــوقني بـــ  - ٢

مارسـة  اآلخرين يف مجيع اجملاالت وتكفل ما يلي بقدر اإلمكان حيثمـا يكـون الـدعم مطلوبـا مل         
 ]:األهلية للعمل] [تلك األهلية[

__________ 
ــارة      ) أ(  ــة تشــري عب ــات الروســية والصــينية والعربي ــة �يف اللغ ــة القانوني ــة   �إىل � األهلي ــة ملمارس ــة القانوني األهلي

 .�األهلية القانونية للعمل�وليس إىل � احلقوق
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أن تتناسب املسـاعدة املقدمـة مـع قـدر الـدعم املطلـوب للشـخص واألشـكال               )أ( 
املالئمة لظروفه وأن ال ميس هذا الدعم حقوقه القانونية، وحيتـرم إرادتـه وخياراتـه، وال يشـوبه                  

تضـاء ملراجعـة دوريـة    وخيضـع هـذا الـدعم عنـد االق     . تضارب يف املصاحل أو تأثري ال موجـب لـه         
 مستقلة؛
حيثما تقضي الدول األطـراف بـإجراء مؤسـس بقـانون لتعـيني ممثـل شخصـي                  )ب( 

كمالذ أخري، ينبغي أن ينص هذا القانون علـى ضـمانات مناسـبة، مـن بينـها املراجعـة الدوريـة                     
ويسترشــد يف تعــيني . لتعــيني املمثــل الشخصــي ولقراراتــه لــدى حمكمــة خمتصــة حمايــدة مســتقلة 

مثــل الشخصــي وفيمــا خيــص ســلوكه مببــادئ تتفــق مــع هــذه االتفاقيــة ومــع القــانون الــدويل   امل
 .حلقوق اإلنسان

 
  مكررا٩مشروع املادة   

تكفل الدول األطراف سبال فعالة للمعوقني للجوء إىل العدالـة علـى قـدم املسـاواة مـع                   
ة يف مجيـع اإلجـراءات   اآلخرين وتيسري دورهم الفعال يف املشاركة بصورة مباشرة وغري مباشـر     

 .القانونية، مبا يف ذلك مراحل التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى
 

 ١٠مشروع املادة   
 :تكفل الدول األطراف للمعوقني على قدم املساواة مع اآلخرين ما يلي - ١

 التمتع باحلق يف احلرية واألمن الشخصي؛ )أ( 
أو بشـكل تعسـفي وأن يكـون        عدم حرماهنم من حريتهم بشـكل غـري قـانوين            )ب( 

وأال يســتند بــأي حــال مــن األحــوال إىل اإلعاقــة  [أي حرمــان مــن احلريــة متســقا مــع القــانون  
وال جيــوز بــأي حــال مــن األحــوال تســويغ احلرمــان مــن احلريــة بوجــود     ]] [حصــرا[وحــدها 
 ].إعاقة
مـن خـالل إجـراءات      [تكفل الدول األطـراف يف حالـة حرمـان املعـوقني مـن حريتـهم                 - ٢

حصوهلم على الضـمانات التاليـة علـى أقـل          ] مدنية أو جنائية أو إدارية، أو أية إجراءات أخرى        
 :تقدير

معاملتهم بطريقة إنسانية حتترم الكرامة املتأصـلة والقيمـة للشـخص اإلنسـاين،              )أ( 
وبطريقة حتترم حقوق اإلنسان اخلاصة هبم، وتتسق مع أهداف ومبادئ هـذه االتفاقيـة، وتـوفر                

  الراحة املناسبة إلعاقتهم؛هلم سبل
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ــدهم  )ب(  ــور [تزويـ ــى الفـ ــا    ] علـ ــول عليهـ ــن احلصـ ــة الـــيت ميكـ ــات الوافيـ باملعلومـ
 يتعلق حبقوقهم القانونية وأسباب حرماهنم من حريتهم؛ فيما

تزويدهم على الفـور بإمكانيـة احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة وغريهـا مـن                   )ج( 
 :أشكال املساعدة املالئمة، من أجل

ــهم    ��١   ــة حرمــاهنم مــن حريت والترتيــب لعقــد جلســة اســتماع   [الطعــن يف قانوني
أمـام حمكمــة أو هيئــة حمايــدة ومســتقلة وخمتصــة  ] عادلـة حيــق هلــم اإلدالء فيهــا بــأقواهلم 

 ؛)ويف هذه احلالة ينبغي تزويدهم على الفور بالقرار املتخذ بشأن هذا اإلجراء(
ملساواة مع اآلخرين يف مسألة حرماهنم مـن    السعي إىل إعادة النظر على قدم ا       ��٢[  

 ]حريتهم، مبا يف ذلك إعادة النظر بشكل دوري حسب االقتضاء؛
 .]تعويضهم يف حالة حرماهنم من حريتهم بشكل يتعارض مع هذه االتفاقية )د[( 
يكون ألي معوق يقع ضحية للحرمان غري املشروع مـن احلريـة حـق واجـب                 - ٣[ 

 ].اإلنفاذ يف التعويض
 

 ١١مشروع املادة   
ال جيوز تعذيب أي معوق أو معاملته أو عقابـه بقسـوة أو مبـا ينـايف اإلنسـانية أو يهـني                - ١

وتقوم الدول األطـراف علـى وجـه اخلصـوص حبمايـة املعـوقني وحظـر تعرضـهم أليـة                    . الكرامة
 .جتربة طبية أو علمية بغري موافقة الشخص املعين احلرة املستنرية

طـــراف مجيـــع التـــدابري الفعالـــة التشـــريعية أو اإلداريـــة أو القضـــائية   تتخـــذ الـــدول األ - ٢
أو أيـــة تـــدابري أخـــرى ملنـــع تعـــرض املعـــوقني للتعـــذيب  ] الطبيـــة أو الصـــحية[التثقيفيـــة أو  أو
 .للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
 

 ١٢مشروع املادة   
 القانونية واإلدارية واالجتماعية والتثقيفيـة وغريهـا        تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري     - ١

مجيـع أشـكال    [من التدابري املناسبة حلماية املعوقني داخـل منـازهلم وخارجهـا علـى السـواء مـن                  
مجيـــع أشـــكال ] [مجيـــع أشـــكال األذى مبـــا يف ذلـــك] [االســـتغالل والعنـــف وســـوء املعاملـــة

ــا يف ذلــك التخلــ    ــة مب ــهم وتعرضــهم للعنــف واإلصــابة   االســتغالل والعنــف وســوء املعامل ي عن
اإليــذاء العقلــي أو البــدين أو االختطــاف أو املضــايقة أو اإلمهــال أو املعاملــة بإمهــال أو ســوء  أو

 ].املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك االستغالل االقتصادي واالستغالل والتحرش اجلنسيان
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نع العنف وسوء املعاملة مـن خـالل        تتخذ الدول األطراف أيضا مجيع التدابري املناسبة مل        - ٢
، ]ومــن يــوفرون هلــم الرعايــة[كفالــة تــوفر األشــكال املناســبة مــن املســاعدة والــدعم للمعــوقني 

يف ذلــك مــن خــالل تــوفري املعلومــات والتثقيــف عــن كيفيــة جتنــب أحــداث العنــف وســوء    مبــا
 .املعاملة، والتعرف عليها واإلبالغ عنها، ضمن أشياء أخرى

الـيت  [ل األطراف رصد مجيع املرافق والربامج العامة واخلاصة على السواء،           تكفل الدو  - ٣
رصـدا عاديـا   ] يعيش فيها املعوقون أو حيصلون فيها على اخلدمات بشكل منفصـل عـن غريهـم     

وفعليا جتريه، بالتنسيق مع اجملتمع املدين، هيئات مستقلة تتضمن بعض املعـوقني، وتتـيح تقـارير                
 . بغية منع حدوث العنف وإساءة املعاملةالرصد إلطالع اجلمهور،

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للمساعدة على اسـتعادة املعـوقني عافيتـهم               - ٤
والنفســية وعلــى إعــادة تأهيلــهم وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع، لــدى    ] اإلدراكيــة[اجلســدية و 

ئل من بينها تقـدمي خـدمات   وقوعهم ضحية لشكل أو آخر من أشكال العنف أو األذى، بوسا          
الفـرد واحتـرام   ] ورفاهـة [وتتحقق استعادة العافية وإعادة اإلدماج يف بيئة تعزز صـحة       . احلماية

 .واستقالليته] قَْدره[نفسه وكرامته و 
تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات فعالة لكفالة التعرف على حـاالت العنـف              - ٥

يها، وحسب االقتضـاء، املقاضـاة عليهـا، وتـوفري خـدمات            واإليذاء يف حق املعوقني والتحقيق ف     
 .احلماية يف هذه احلاالت

 
  مكررا١٢مشروع املادة   

للمعوقني على قـدم املسـاواة      ] اجلسدية والعقلية [تقوم الدول األطراف حبماية السالمة       - ١
 .مع اآلخرين

الحتجـاز القسـري   تقوم الدول األطراف حبمايـة املعـوقني مـن التـدخالت القسـرية أو ا       - ٢
 ].متصورة[يف املؤسسات من أجل تصحيح أو حتسني أو ختفيف أية إعاقة فعلية أو 

يف حاالت الطوارئ الطبية أو املسائل اليت هتدد الصحة العامة وتقتضي تـدخالت غـري                - ٣
 .طوعية، يعامل املعوقون على قدم املساواة مع اآلخرين

 :الج غري الطوعي للمعوقنيتكفل الدول األطراف فيما يتعلق بالع - ٤
 التقليل منه إىل أقصى حد بالتشجيع النشط للبدائي؛ )أ( 
أال ُيجرى إال يف ظروف استثنائية وفقا لإلجراءات اليت يقررهـا القـانون ومـع                )ب( 

 تطبيق الضمانات القانونية املناسبة؛
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 أن جيرى يف جو خمفف من القيود قدر اإلمكان وأن تراعـى مصـاحل الشـخص        )ج( 
 املعين مراعاة تامة؛

أن يكون مناسبا للشخص ويقـدَّم دون فـرض أعبـاء ماليـة علـى الفـرد املتلقـي          )د( 
 .للعالج أو على أسرته

 
 ١٣مشروع املادة   

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة الــيت تكفــل متكــن املعــوقني مــن ممارســة   
لـب املعلومـات واألفكـار وتلقيهـا ونقلـها          حقهم يف حرية التعبري والرأي، مبـا يف ذلـك حريـة ط            

، وطـرق التواصـل   �بريـل �على قدم املساواة مع اآلخرين وباستخدام لغـات اإلشـارة وطريقـة           
التعزيزيــة البديلــة، ومجيــع وســائل وطــرق وصــيغ التواصــل املتاحــة األخــرى الــيت خيتاروهنــا           

 :بأنفسهم، وذلك بوسائل من بينها ما يلي
، بأية معلومـات    ]بناء على الطلب  [املعوقني،  ] ناسبة لتزويد اختاذ اخلطوات امل  [ )أ( 

تقــدمها الــدول ] [موجهــة لعمــوم اجلمهــور] [رمسيــة متاحــة للعمــوم] [عامــة رمسيــة] [رمسيــة[
وذلك يف حينها وبـدون أي تكلفـة        ] األطراف وغريها من السلطات العامة إىل عموم اجلمهور       

ــتخدام صــيغ ميســرة     ــوقني وباس ــبة للمع ــواع    إضــافية بالنس ــف أن ــات تناســب خمتل  وتكنولوجي
 اإلعاقة؛
ــام املعــوقني باســتخدام لغــات اإلشــارة وطريقــة    ] قبــول وتيســري [ )ب(  ــل�قي � بري

وطرق التواصل التعزيزية البديلـة ومجيـع وسـائل وطـرق وصـيغ التواصـل املتاحـة األخـرى الـيت                     
 خيتارها املعوقون بأنفسهم يف معامالهتم الرمسية؛

اهلادفـة إىل تعلـيم املعـوقني،       ] تعزيـز فـرص التـدريب     ] [ التعليمية توفري الربامج [ )ج( 
وطـرق  � بريل�وعند االقتضاء، األشخاص املعنيني اآلخرين، استخدام لغات اإلشارة وطريقة          

التواصل التعزيزية البديلة ومجيع وسائل وطرق وصيغ التواصـل املتاحـة األخـرى الـيت خيتاروهنـا                 
 بأنفسهم؛
 ) ب(... 

__________ 
بـاالقتران مـع    ) هــ ( والنظـر يف الفقـرة الفرعيـة         ٤دة  يف مشـروع املـا    ) د(اتفق على إدماج نص الفقرة الفرعية        ) ب( 

 ).٨٢ و ٨١انظر املرفق الثاين، الفقرتان  (١٩ و ١٧مشروعي املادتني 
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الكيانــات اخلاصـة الــيت تـوفر خــدمات إىل عامــة   ] مطالبـة ] [حــث []تشـجيع [ )و( 
توفري املعلومات واخلـدمات بأشـكال يسـهل علـى املعـوقني الوصـول إليهـا                ] ب[اجلمهور على   
 واستعماهلا؛

جعـل خـدماهتا    ] ب[وسائط اإلعالم العامة علـى      ] مطالبة] [حث] [تشجيع[ )ز( 
 قابلة ألن يصل املعوقون إليها؛

 .لغة إشارة وطنية] تشجيع] [االعتراف بـ] [اثاستحد[ )ح( 
 

 ١٤مشروع املادة   
ال جيوز تعريض أي معوق، أيا كان مكان إقامتـه أو ترتيبـات عيشـه، لتـدخل تعسـفي                    

ــوع آخــر مــن       ــه أو مراســالته أو أي ن ــانوين يف خصوصــياته أو شــؤون أســرته أو بيت أو غــري ق
وجلميــع . املشــروع علــى شــرفه أو مسعتــه وســائل االتصــال الــيت يســتعملها، وال للتــهجم غــري   

 .املعوقني احلق يف محاية القانون هلم من هذا التدخل أو التهجم
 

  مكررا١٤مشروع املادة   
تتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية تدابري فعالة ومناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد         - ١

ألســرية، وبشــكل خــاص لكفالــة  املعــوقني يف مجيــع املســائل ذات الصــلة بــالزواج والعالقــات ا 
 :يلي على قدم املساواة ما

] ممارسـة حيـاهتم اجلنسـية     [عدم حرمان املعوقني من تكـافؤ الفـرص مـن أجـل              )أ( 
، وممارســة ]مــن خــالل زواج قــانوين[إقامــة عالقــات جنســية وغريهــا مــن العالقــات احلميمــة   

 ؛] بلدوفقا للقوانني الوطنية واألعراف والتقاليد اخلاصة بكل[األبوة 
املعـوقني الـذين   ] األشـخاص ] [الرجـال والنسـاء  [االعتراف حبق الزواج لكافة     )ب( 

هم يف سن الزواج، وباحلق يف تأسيس أسـرة علـى أسـاس املوافقـة احلـرة الكاملـة ملـن يعتزمـون                    
 الزواج وبأن يكون الزوج والزوجة شريكني متساويني؛

ن عدد األطفال الذين يـودون      حقوق املعوقني يف اختاذ قرار حر ومسؤول بشأ        )ج( 
وحقهـم يف الوصـول إىل املعلومـات، والثقافـة يف جمـال اإلجنـاب               [إجناهبم وفترات التباعد بينهم     

وتنظــيم األســرة، والوســائل الالزمــة لتمكينــهم مــن ممارســة هــذه احلقــوق، والفــرص املتكافئــة    
ــذا الشــأن التشــريعات الوطن       ــه يف ه ــا تســمح ب ــى خصــوبتهم حبســب م ــاء عل ــة  لإلبق ــة املطبق ي

 ].عموما
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] عـدم التمييـز ضـد     ] [حقـوق ومسـؤوليات   [تكفل الدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة           - ٢
املعــوقني فيمــا خيــص القوامــة علــى األطفــال وكفالتــهم والوصــاية علــيهم وتبنــيهم وأيــة أعــراف 

ت مماثلة حيثما ترد هذه املفاهيم يف التشريعات الوطنيـة، وتظـل مصـاحل الطفـل يف مجيـع احلـاال                   
ويـتعني علـى الـدول األطـراف أن تقـدم املسـاعدات املناسـبة للمعـوقني لكـي             . فوق كل اعتبـار   

 .يضطلعوا مبا تستتبعه تنشئة األطفال من مسؤوليات
تكفــل الــدول األطــراف عــدم فصــل أي طفــل عــن أبويــه علــى غــري إرادهتمــا، إال إذا     - ٣

رهنــا مبراجعــة قضــائية أو أيــة قــررت ســلطات خمتصــة، وفقــا للقــوانني واإلجــراءات الســارية، و
أشكال أخرى من املراجعة اإلدارية حيددها القانون، أن هذا الفصـل ضـروري ملصـلحة الطفـل                  

بسـبب  ] [علـى أسـاس   [وال جيوز أن ُيفصل الطفل يف أي حال مـن األحـوال عـن أبويـه                 . العليا
 .اإلعاقة سواء عند الطفل أو عند أحد األبوين أو كليهما] وجود

التــدابري املناســبة والفعالــة لتعزيــز الــوعي العــام وتــوفري ] كافــة[دول األطــراف تتخــذ الــ - ٤
الثقافـــة واملعلومـــات للجمهـــور بأشـــكال ميكـــن احلصـــول عليهـــا، لتغـــيري التصـــورات الســـلبية 

بكافـة  ] [حبياهتم اجلنسـية وزواجهـم وأبـوهتم      [والتحامالت االجتماعية إزاء املعوقني فيما يتعلق       
 ].ةمسائل الزواج واألسر

 
 


