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 الدورة الستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٣البند 

مسائل حقوق اإلنسـان،  : مسائل حقوق اإلنسان  
مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتع الفعلي 

 حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 

متكاملـة حلمايـة وتعزيـز      واللجنة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة              
  املعوقني وكرامتهمحقوق

 
 م ذكرة من األمني العام  

 تقريــر ٥٩/١٩٨يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اجلمعيــة العامــة، عمــال بقرارهــا  
 حلمايــة وتعزيــز حقــوق املعــوقني    ةشــاملة ومتكاملــ اللجنــة املخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة     

 .وكرامتهم عن دورهتا السادسة
 

فاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة  تقريــر اللجنــة املخصصــة لوضــع ات   
 وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم عن دورهتا السادسة

 
 مقدمة -أوال  

اتفاقيــة لوضـع  ، أن تنشـئ جلنــة خمصصـة   ٥٦/١٦٨جلمعيـة العامــة، يف قرارهـا   قـررت ا  - ١
 حقـوق املعـوقني وكرامتـهم، باالسـتناد إىل النـهج الكلـي            وتعزيز  دولية شاملة ومتكاملة حلماية     

مـع  واملتبع يف األعمال املنجزة يف ميادين التنمية االجتماعية، وحقوق اإلنسان، وعدم التمييـز،              
 .مراعاة توصيات جلنة حقوق اإلنسان وجلنة التنمية االجتماعية
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ــة العامــة  - ٢ ــة٥٩/١٩٨، يف قرارهــا وقــررت اجلمعي  يف حــدود املــوارد  ،، أن تقــوم اللجن
، مـدة كـل منـهما       ٢٠٠٥، بعقـد دورتـني يف عـام         ني للجمعية ة الست املتاحة، وقبل انعقاد الدور   

فربايـر  / شـباط  ٤ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٢٤يف الفتـرة مـن      حبيـث ُتعقـد األوىل       أيام عمل،    ١٠
 .أغسطس/ آب-يوليه /متوزوُتعقد الثانية يف 

 
 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 افتتاح الدورة السادسة ومدهتا -ألف  

 إىل ١يف الفتــــرة مــــن  املتحــــدة األمــــمورهتــــا السادســــة يف مقــــر عقــــدت اللجنــــة د - ٣
 .جلسة ٢٠عقدت حيث  ،٢٠٠٥أغسطس /آب ١٢
ــتو - ٤ ــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية      عمل ــة التابع ــة االجتماعي ــعبة السياســات والتنمي  ش

يما عمل فرع شؤون نزع السالح وإهناء االستعمار التـابع إلدارة           ف،  �فنية�مانة  أواالجتماعية  
 .للجنةأمانة املؤمترات و العامة اجلمعيةن شؤو
 .نيوزيلنداسفري وافتتح الدورة السادسة للجنة رئيس اللجنة، دون ماكاي،  - ٥
 

 أعضاء املكتب -باء  
خـب فيـه    ُتان الـذي    عقـدت اللجنـة اجتماعهـا التنظيمـي       ،  ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٣يف   - ٦

 :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم
 :الرئيس 
 )نيوزيلندا(اي دون ماك  
 :نواب الرئيس 
 )كوستاريكا(جورج باليستريو   
 )اجلمهورية التشيكية(غرولوفا يفانا إ  
 )األردن(ات صمعتز حيا  
 )١()جنوب أفريقيا(الورا الزوراس   

  

 

 .٢٠٠٥أغسطس / آب١انُتخبت يف  )١( 
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 جدول األعمال -جيم  
جـــدول  أقـــرت اللجنـــة  ، ٢٠٠٥أغســـطس  / آب١األوىل، املعقـــودة يف   ةلســـاجليف  - ٧

، A/AC.265/2005/L.3يف الوثيقــــة بصــــيغته الــــواردة األعمــــال املؤقــــت لــــدورهتا السادســــة، 
 :يلي كما

 .افتتاح الدورة - ١ 
 .نتخاب أعضاء املكتبا - ٢ 
 .إقرار جدول األعمال - ٣ 
 .تنظيم األعمال - ٤ 
ا على مشـروع الـنص      النظر يف التنقيحات والتعديالت املقترح إدخاهل     مواصلة   - ٥ 

يف تقـارير اللجنـة املخصصـة عـن      بصـيغتها الـواردة     الذي أعّده الفريـق العامـل       
ــة    ــا الثالث ــال دورهت ــاين A/AC.265/2004/5(أعم ــق الث ــة  ) ، املرف ــا الرابع ودورهت

)A/59/360(ودورهتــا اخلامســة ) ، املرفــق الرابــعA/AC.265/2005/2، ن ااملرفقــ
 ).الثاين والثالث

 .وصل إليها اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسةتات اليت تاالستنتاج - ٦ 
 .اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا السادسة - ٧ 

 
 الوثائق -دال  

 :كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة املخصصة - ٨
 ؛(A/AC.265/2005/2)اللجنة عن دورهتا اخلامسة تقرير  )أ( 
موجهـة إيل األمانـة العامـة مـن     ٢٠٠٥يوليـه  /وز متـ ١٨مذكرة شفوية مؤرخـة      )ب( 

 ؛(A/AC.265/2005/3)البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة 
 ؛)A/AC.265/2005/L.3(للدورة السادسة للجنة جدول األعمال املؤقت  )ج( 
 ؛)A/AC.265/2005/INF/2(قائمة املشاركني  )د( 
 ؛)(A/AC.265/2005/CRP.3جنة للبرنامج العمل املقترح للدورة السادسة  )هـ( 
ــدابري   )و(  ــوم التـ ــة�مفهـ ــان  �اخلاصـ ــوق اإلنسـ ــدويل حلقـ ــانون الـ ــة :  يف القـ وثيقـ

 ؛)A/AC.265/2005/CRP.4(معلومات أساسية أعدهتا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
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ــة  )ز(  ــة القانوني وثيقــة معلومــات أساســية أعــدهتا مفوضــية األمــم املتحــدة    : األهلي
 ؛)A/AC.265/2005/CRP.5(نسان حلقوق اإل
 ؛)Corr.1 و A/AC.265/2004/5(اللجنة عن دورهتا الثالثة تقرير  )ح( 
 ؛)A/AC.265/2004/WG.1(تقرير الفريق العامل  )ط( 
 .(A/59/360)اللجنة عن دورهتا الرابعة تقرير  )ي( 

 
 تنظيم األعمال -ثالثا  

 ١٥و  ،  ١٥  غـري رمسيـة بشـأن املـواد         مناقشات أجرت اللجنة ،   السادسة دورةالخالل   - ٩
نـص مشـروع االتفاقيـة وفقـا لربنـامج العمـل             مـن    ٢٥حىت   ١٦املواد  و،  ا مكرر ٢٤و  ،  امكرر

 العشـرين املعقـودة يف   اجللسـة ويف . ٢٠٠٥أغسـطس  /آب ١ جلسـتها األوىل يف     الذي أقرته يف  
ناقشــات غــري الــرئيس عــن التقــدم احملــرز يف امل إىل تقريــر اســتمعت اللجنــة، أغســطس/آب ١٢

وقــررت اللجنــة مواصــلة  ). املرفــق الثــاين انظــر( الرمسيــة بشــأن مشــاريع املــواد املــذكورة آنفــا  
 . السابعةاستعراض مشروع االتفاقية يف دورهتا

 
 التوصيات -رابعا  

، املتاحـة املـوارد  يف حدود ،  وأن تعقد٢٠٠٦بأن تواصل عملها يف عام  توصي اللجنة    - ١٠
  أيـام ١٠، مدة كل منـها  ٢٠٠٦يف عام   دورتني  والستني للجمعية العامة،    وقبل الدورة احلادية    

ينــاير /يف كــانون الثــاينعلــى أن تعقــد هاتــان الــدورتان  يــوم عمــل، ١٥ومبــا ال يتجــاوز عمــل 
 .أغسطس على التوايل/آبو

ــدورات بشــأن التحضــري       - ١١ ــها إىل عقــد اجتماعــات بــني ال ــة أعضــاء مكتب ــدعو اللجن وت
 إصـداره  ينبغـي وتنظيمها، مبا يف ذلـك إعـداد جـدول األعمـال املؤقـت، الـذي               لدورهتا السابعة   

 .قبل انعقاد الدورة السابعة بأربعة أسابيع على األقل
 ٥٨/٢٤٦الوصـــول، ووفقـــا لقـــراري اجلمعيـــة العامـــة  ســـبل  بتيســـرييف مـــا يتعلـــق و - ١٢
 لضـمان  على احلاجة إىل بذل جهود إضـافية اللجنة  تشدد،  ٥٦/٤٧٤ ومقررها   ٥٩/١٩٨ و

معقولة، إىل املرافق والوثـائق     وفري وسائل راحة     األشخاص املعوقني، بت   وصول مجيع تيسري سبل   
 .يف األمم املتحدة

ستكشـاف وتنفيـذ تـدابري      ااألمـني العـام     إىل  تطلـب اللجنـة املخصصـة       الصدد  ويف هذا    - ١٣
، مــن أجــل كتــبمــع املواملعــوقني ، وبالتشــاور مــع منظمـات  مبتكـرة يف حــدود املــوارد املتاحــة 
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يف إليهـا   األمني العام أن يقدم تقريـرا       إىل  وتطلب اللجنة   . بطريقة بريل معدة  توفري وثائق خمتارة    
 .تنفيذ هذه التوصية السابعة عن هتادور
، مبـا فيهـا البنـك       مبؤسسـات وهيئـات منظومـة األمـم املتحـدة         وهتيب اللجنة املخصصـة      - ١٤

، وتـدعو   مشـروع االتفاقيـة    لتنفيـذ    رقبـا نة وكـذلك ت   اللجألعمال  الدويل، تكثيف تعاوهنا دعما     
اخلطــوات الالزمـــة، بالتعــاون الوثيـــق مـــع   إىل اختـــاذ ون االقتصـــادية واالجتماعيــة  ؤإدارة الشــ 

 .لتعاون بني الوكاالتمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بغرض تأمني هذا ا
 

 اعتماد تقرير اللجنة -خامسا  
ــت   - ١٥ ــة يف جلسـ ــدت اللجنـ ــرينها اعتمـ ــودة يف العشـ ــطس / آب١٢، املعقـ ، ٢٠٠٥أغسـ

 . بصيغته املعدلة شفويا(A/AC.265/2005/L.4)دورهتا السادسة مشروع تقريرها عن 
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 املرفق األول
ــدة لــــدى       ــة املعتمــ ــافية باملنظمــــات غــــري احلكوميــ ــة إضــ ــدورة قائمــ الــ

 للجنة السادسة
 القدرات

 بشأن اإلعاقة والتطورالعمل 

 فغايناألاملعوقني حتاد ا
  أوروبا-التوحد 

 معوقنيللاملركز الربيطاين 
 اجمللس الوطين للمعوقني

 حتاد الوكاالت اإلنسانيةا
 املعوقني والعمل من أجلهمحتاد ا

 منظمة أصدقاء السالم والتنمية
Gambia Future Hands on Disabled People (GFHODP) 

Instituto Paradigma 
 أةثأثالرابطة الدولية لل

 والناجني العراقينيملعوقني امجعية 
 احتاد املقعدين اللبنانيني
 ليونارد شيشري الدولية

 رابطة ضحايا األلغام واألسلحة

 املنظمة الدولية للسالم والتسامح
 ملن يعانون اآلالماملنظمة الدولية 

 مجعية رعاية الصحة العقلية
 األرضيةالرابطة السودانية ملكافحة األلغام 

 بوروندياحتاد املعوقني يف 
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 الثايناملرفق 
 تقرير مقدم من الرئيس  

 إىل ١عقـدت اللجنـة املخصصـة جلســات رمسيـة وجلسـات غــري رمسيـة يف الفتـرة مــن         - ١
ــطس / آب١٢ ــواد   ٢٠٠٥أغسـ ــاريع املـ ــأن مشـ ــررا ١٥ و١٥ بشـ ــررا و ٢٤و  مكـ  ١٦ مكـ
 .٢٥ حىت
، A/AC.265/2004/WG.1(وشكل نص مشروع االتفاقية، الـذي أعـده الفريـق العامـل              - ٢

األساس للمناقشـة، الـذي أخـذ يف االعتبـار خمتلـف التعـديالت واملقترحـات الـيت                  ) املرفق األول 
 .طرحت يف اجللسات السابقة، بصيغتها الواردة يف الوثيقة التجميعية

وكان اهلدف من املناقشات هو توضيح أكرب عدد ممكن من القضـايا املتعلقـة مبشـاريع                 - ٣
قرير إىل املواضع اليت حظيت باتفاق عام على الصـياغة وإىل املواضـع الـيت               ويشري هذا الت  . املواد

وكان األسـاس الواضـح لالتفـاق العـام         . ما زالت اآلراء فيها منقسمة ويلزم حسمها يف ما بعد         
يف الرأي، حيثما حتقق، هو أن هذا االتفاق لن ميس قدرة الوفود على إعادة النظـر يف مشـاريع                   

 .ة عندما تتضح معامل االتفاقية بكاملهااملواد يف مرحلة الحق
واتضح مـرة أخـرى مـن املناقشـة أن بـني األحكـام يف بعـض املـواد الـيت تتنـاول قضـايا                          - ٤

وكانــت هنــاك أيضــا مقترحــات بإعــادة  . امتشــاهبة تــداخالت وتكــرارات ال بــد مــن ترشــيده 
 .ا يف االعتبار وحتقيق االتساق فيما بينها، وهي مقترحات ينبغي أخذهداملواصياغة بعض 

ويتناول العديد من مشاريع املواد حقوقا اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة، ينبغـي إعماهلـا                - ٥
وكـذلك تشـمل    ). �بـدأ اإلعمـال التـدرجيي     مل�أي أهنـا ختضـع      (بأقصى قدر من املوارد املتاحة      

عمـال   حقوقا مدنية وسياسية ذات مفعول فوري وال ينطبق عليها مبـدأ اإل   املوادبعض مشاريع   
 أن تـدخل يف مقـدمات مشـاريع املـواد إشـارة تقـول بإعماهلـا             العسريوهذا جيعل من    . التدرجيي
واتفق على أنه يتعني تناول هذه املسألة يف االتفاقية، ولعل ذلـك يكـون بوضـع حكـم                  . تدرجييا

 .٤عام يف مشروع املادة 
تفاقيـة ينبغـي    وطرحت يف خالل هذه املفاوضات عدة مـرات مسـألة مـا إذا كانـت اال                - ٦

. وطرحــت فيهــا أســئلة أخــرى ذات صــلة بصــياغة مشــاهبة� تكفلــه�حبــق أو أن � متســلّ�أن 
وكــذلك .  برمتــهافاقيــةوينبغــي للجنــة أن تنظــر يف حتقيــق االتســاق بــني هــذه العبــارات يف االت 

طرحت يف كـل أجـزاء الـنص إلدخـال عبـارات مـن مثـل             ينبغي للجنة النظر يف املقترحات اليت       
 .�على حنو متكافئ مع�و � م املساواة مع اآلخرينعلى قد�
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 موجز للمناقشات املتعلقة هبيكل مشروع االتفاقية  
ــة عمومــا   - ٧ ــة يف هيكــل مشــروع االتفاقي واقتــرح عــدد مــن الوفــود نقــل   . نظــرت اللجن

 يف جتمــع ملشــاريع هلــامشــاريع مــواد معينــة إىل مواضــع أخــرى يف مشــروع االتفاقيــة بغيــة إحال 
 .كثر مالءمة أو منطقيةاملواد أ

 علـى حنـو صــارم يف   فصـل واتفـق علـى أنـه سـيكون مـن املفيـد إىل حــد كـبري حماولـة ال         - ٨
وتلــك الــيت � املدنيــة والسياســية�مشــروع االتفاقيــة بــني مشــاريع املــواد الــيت تتنــاول احلقــوق  

يع املـواد   ، وال سـيما وأن كـثريا مـن مشـار          �االقتصادية واالجتماعية والثقافية  �تتناول احلقوق   
� تسلســل هرمــي�وعلــى أنــه ســيكون مــن األمهيــة أيضــا جتنــب ظهــور   . ةيــذات طبيعــة هجين

 .للحقوق يف مشروع االتفاقية
وكان هناك اتفاق عام على ضرورة حتديد مضمون املواد يف مشروع االتفاقية حتديـدا               - ٩

 .واضحا وعلى جتنب التكرار الذي ال لزوم له
. ميكن أن تسـهم يف يسـر اإلفـادة مـن مشـروع االتفاقيـة            � ينالعناو�ورأت اللجنة أن     - ١٠

 .وأنه ينبغي أن تكون هذه املسألة موضع مزيد من الدرس
 

 مناقشة مشاريع املواد  
 ١٥مشروع املادة   

كان هناك تأييد عام لضرورة أن يكون يف االتفاقية مادة بشأن هذه املسـألة وعلـى أن                  - ١١
كمـا كـان هنـاك تأييـد       . ليما إلجراء مناقشة بشأن هـذا األمـر        س أساسا دعنص الفريق العامل يُ   

 من أنه ينبغي أن تتاح للمعـوقني الفرصـة الختيـار ترتيبـات عيشـهم علـى                  ١٥عام جلوهر املادة    
وأشري أيضـا إىل أن األسـاس ملشـروع املـادة هـذه إمنـا هـو حـق كـل                    . قدم املساواة مع اآلخرين   
 .معوق يف العيش يف اجملتمع

 
 املقدمة  

 :كان هناك تأييد إلعادة صياغة مقدمة مشروع هذه املادة على النحو التايل - ١٢
تتخــــذ الــــدول األطــــراف يف هــــذه االتفاقيــــة التــــدابري الفعالــــة واملناســــبة  �  

املعـوقني مـن التمتـع الكامـل حبريـة االختيـار والعـيش املسـتقل                ] للتيسري علـى  /لتمكني[
 [...].جملتمع، مبا يف ذلك بكفالة ما يلي يف اعلى حنو كامل ] املشاركة/االندماج[ و

قـد ال يكـون صـحيحا لغـة وأن     �  علـى  ريتيسـ لل�والحظت اللجنة أن استعمال عبارة       - ١٣
 . يف املرة املقبلة١٥ذلك ينبغي النظر فيه مرة أخرى عند مناقشة مشروع املادة 
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يمـا تعتمـد    وكان هنـاك بعـض التأييـد ملقتـرح بإعـادة صـياغة مقدمـة مشـروع املـادة ك                    - ١٤
 من العهد الدويل اخلاصة باحلقوق املدنيـة والسياسـية وتضـم فيهـا حـق املعـوقني                  ١٢على املادة   

وقــال آخــرون إن هــذا املقتــرح ال يأخــذ يف  . يف حريــة التنقــل وحريــة اختيــار أمــاكن إقامتــهم 
 .االعتبار القيود املفروضة على هذا احلق والواردة يف العهد املذكور

 
 )ب(و ) أ(عيتان الفقرتان الفر  

يف تعــديل طفيــف حبيــث ) ب(و ) أ(كــان مثــة تأييــد للجمــع بــني الفقــرتني الفــرعيتني    - ١٥
 :يكون النص ما يلي

إتاحــة الفرصــة للمعــوقني الختيــار أمــاكن إقامتــهم وأمــاكن عيشــهم    )أ(�  
ومــع مــن يعيشــون علــى قــدم املســاواة مــع اآلخــرين وعــدم إكــراههم علــى العــيش يف   

 .� إطار ترتيب معيشي معنييف] مؤسسة أو[
واقترحــت حــذف ] مؤسســات[واعترضــت بعــض الوفــود علــى إدراج أي إشــارة إىل  - ١٦

 وإمـا يف مضـمون الفقـرة        ١٠ألنه مت تناوله إما يف مشروع املـادة         ) ب(مضمون الفقرة الفرعية    
� إال عند الضـرورة   �بعبارات من مثل    ) ب(واقترحت وفود أخرى تذييل الفقرة      ). أ(الفرعية  

ولوحظ، مع ذلك، أن هذه الصيغة قـد جتـاوزت احلـاالت       . �١٠مع مراعاة أحكام املادة     �أو  
، وأن مــن شــأهنا أن تقــوض النــهج املتبــع يف مشــروع املــادة       ١٠الــواردة يف مشــروع املــادة   

 .املذكورة
 شـيء مـن التكـرار، وعلـى         ١٠وكان هناك اتفاق عام على أنه كان يف مشروع املادة            - ١٧

 حـني تطـرح املـادة للمناقشـة يف املـرة التاليـة، كفالـة أن يـتم علـى حنـو كامـل تنـاول                    أنه ينبغي، 
 .، مبا يتم معه جتنب التكرار١٥من املادة ) ب(عناصر الفقرة الفرعية 

 
 )هـ(و ) د(و ) ج(الفقرات الفرعية   

مكــررا، مــن شــأهنا أن ) ج(كـان مثــة اقتــراح بــإدراج فقــرة فرعيــة جديــدة هــي الفقــرة   - ١٨
والحظت اللجنة أن هذا االقتراح يكرر العناصـر        . ناول الطريقة اليت تقدم هبا خدمات الدعم      تت

، حــىت وإن يكــن هنــاك أيضــا موضــع   ٤الــيت ظهــرت يف الديباجــة ويف إطــار مشــروع الفقــرة   
 .إلدراج هذه الفقرة الفرعية يف سياق مشروع املادة هذه

ــارة      - ١٩ ــال عبـ ــرورة إدخـ ــى ضـ ــام علـ ــاق عـ ــاك اتفـ ــان هنـ ــق�وكـ ــة  � واملرافـ ــد كلمـ بعـ
بعـد كلمـة املـؤازرة يف الفقـرة     � ومرافـق �وإدخـال عبـارة   ) د(يف الفقرة الفرعيـة   � اخلدمات�

 ).هـ(الفرعية 
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ومرافـق  �، مـع إضـافة عبـارة    )هـ (١٥ولوحظ أن يف اإلمكان النظر يف مشروع املادة   - ٢٠
ناقشــة جتــري مســتقبال  يف م�الـدعم املتاحــة بطريقــة تيســر ســبل الوصــول إليهــا، وبلغــة بســيطة 

 .١٩بشأن مشروع الفقرة 
ــة     - ٢١ ــرات الفرعيـ ــة أن الفقـ ــت اللجنـ ـــ(و ) د(و ) ج(والحظـ ــاحلقوق  ) هـ ــلة بـ ذات صـ

ومع أنـه قـد قيـل آنفـا إن          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأهنا ميكن، إذن، إعماهلا تدرجييا       
د لـوحظ أن هـذا ال حيـول دون       ينبغي أن يضم مفهـوم اإلعمـال التـدرجيي فقـ           ٤مشروع املادة   

ــادة      ــدرجيي يف مشــروع امل ــارة اإلعمــال الت ــيت تضــم   ١٥اســتعمال عب ــواد األخــرى ال  أو يف امل
هــذا ومــا زالــت مســألة كيــف يكــون تنــاول احلقــوق االقتصــادية  . أحكامــا هجينــة أو غامضــة

 .واالجتماعية والثقافية يف مشروع االتفاقية مسالة يتعني مناقشتها مناقشة وافية
، مل تكـن الفقـرات   ١٥وجرى اإلعراب عن وجهـة نظـر تقـول إنـه يف مشـروع املـادة                - ٢٢

ــة مــن   ـــ(إىل ) أ(الفرعي ــه يف  ) ه ــ�مســعفة ألن ــدول    � قائمــةاد رإي ــى ال ــيت جيــب عل ــدابري ال بالت
األطـراف اختاذهـا، ميكـن الفهــم بـأن يف ذلـك اسـتبعادا لتــدابري أخـرى غـري مدرجـة يف القائمــة          

لجنة أن الفقرات الفرعيـة املـذكورة إيضـاحية فحسـب، وليسـت قائمـة               املذكورة، والحظت ال  
 .جامعة مانعة

 
  مكررا١٥مشروع املادة   

الحظت اللجنة أنه وإن كانت اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                    - ٢٣
س قد تناولت النساء كافة فإن االتفاقية ال تذكر علـى وجـه اخلصـوص املعوقـات، كمـا أنـه لـي                     

وكان هناك اتفاق عـام يف اللجنـة، إذن، علـى أن            . مثة نصوص أخرى ملزمة قانونية تفعل ذلك      
واتفقـت مجيـع الوفـود علـى ضـرورة أن تعـاجل       . يدرج يف االتفاقيـة مبـدأ املسـاواة بـني اجلنسـني        
 .االتفاقية حالة النساء املعوقات معاجلة وافية

. السبل لبلوغ هذا اهلـدف يف االتفاقيـة       على أنه كانت هناك آراء متفاوتة حول أفضل          - ٢٤
واقترحـت وفـود    . فقد أيدت بعض الوفود االقتراح بأن خيصـص هلـذا األمـر مـادة قائمـة بـذاهتا                 

أخــرى بــأن يف إيــراد اإلشــارة إىل ذلــك يف مقدمــة مشــروع املــادة مقرونــة بصــيغة يف املبــادئ     
 الســبيل األفضــل لبلــوغ ذلــك   العامــة، أو يف االلتزامــات العامــة، أو يف اجلــزء املتعلــق بالرصــد   

واقترحت وفود أخرى تعميم مراعـاة املسـائل اجلنسـانية يف كـل املـواد املواضـيعية الـيت             . اهلدف
واقترحت وفود أخـرى اجلمـع بـني ختصـيص مـادة مسـتقلة هلـذا                . تعد ذات أمهية خاصة للمرأة    

 .األمر ويبني تعميم اإلشارة إىل املسائل اجلنسانية يف صلب االتفاقية
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والحــظ الــرئيس أن ال ينبغــي أن يغيــب عــن بــال الوفــود أن أي برنــامج عمــل لتنفيــذ    - ٢٥
االتفاقية سيكون موضعا إضافيا لتناول حالة النساء الالئي يواجهن مزيـدا مـن احلرمـان بسـبب                 

 .التمييز ألسباب متداخلة
طلع ملّيـا النـهج     لكـي تسـت   ) ترييزيا ديغنر، أملانيـا   (وأحيلت مسألة املعوقات إىل املُيسِّرة       - ٢٦

األفضل، ولكي تنظـر يف مـا إذا كانـت يف االتفاقيـة فجـوات ويف مواضـع هـذه الفجـوات الـيت                        
 .ينبغي معاجلتها من منظور مراعاة نوع اجلنس

 
 ١٦مشروع املادة   

ــة إشــارات حمــددة إىل        - ٢٧ ــى ضــرورة أن تتضــمن االتفاقي ــاق عــام عل ــة اتف كــان يف اللجن
 ال ُيضـيف كـثريا      ١٦ يف اللجنة اتفاق عام على أن مشروع املـادة           كما كان . األطفال املعوقني 

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٣من املضمون إىل ما كان قد ورد أصال يف املادة 
وتفاوتت اآلراء يف اللجنة حول أفضل السبل الكفيلة بإدراج مسألة األطفـال املعـوقني               - ٢٨

لكــن بعــد إعــادة   (اء علــى مــادة مســتقلة   ومشلــت املقترحــات املطروحــة اإلبقــ   . يف االتفاقيــة
بشـأن األطفـال؛ أو إيـراد إشـارة يف الديباجـة مـع إيـراد بيـان عـام يف مشـروع املـادة                         ) صياغتها

أو إيـراد إشـارات إىل ذلـك        ) ٢٥ أو   ٤ أو   ٢من مثل مشاريع املـواد      (ميكن تطبيقه تطبيقا أفقيا     
 .يف كل مشاريع املواد املواضيعية

كـي تسـتطلع   ) جـوزفني سـينيو، كينيـا   (طفـال املعـوقني إىل امليسـرة    وأحيلت مسـألة األ    - ٢٩
 .جمددا النهج األفضل لذلك

 
 ١٧مشروع املادة   

الحظــت اللجنــة أن التعلــيم ميهــد األســاس للمشــاركة مــن جانــب املعــوقني يف اجملتمــع  - ٣٠
اقيـة بصـفة   ويف االتف(برمته طوال حيـاهتم وأن الشـمولية هـي أحـد املواضـيع الرئيسـية يف املـادة            

وأن احلاجة قائمة إىل إقامة توازن بني هذا األمر وبني املوضوع الرئيسي اآلخر أال وهـو                ). أعم
 .اخليارات التعليمية اليت تتاح للمعوقني

 
 ١الفقرة   

كان يف اللجنة اتفاق عـام علـى عـدم تقييـد التزامـات الـدول يف مشـروع املـادة هـذه،                        - ٣١
ســألة اإلعمــال التــدرجيي للحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة  ولــوحظ أن يف اإلمكــان معاجلــة م

 .والثقافية يف مادة عامة سابقة تنطبق على االتفاقية برمتها، مبا فيها هذه الفقرة
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 مــن نــص ١كمــا كــان هنــاك، خبــالف ذلــك، قبــول عــام للجملــة األوىل مــن الفقــرة    - ٣٢
، مقتـرح  ١انيـة وثالثـة يف الفقـرة    وكان هناك أيضا تأييد عام ألن يـدرج مجلـة ث      . الفريق العامل 

 .بشأن الشمولية يف نظام التعليم العام
� املعوقــــوناألطفــــال �وكــــان هنــــاك اتفــــاق عــــام علــــى االستعاضــــة عــــن عبــــارة  - ٣٣
، حيــث ســتظل )د (١يف كــل مشــروع املــادة هــذه، إال يف الفقــرة � األشــخاص املعوقــون� بـــ

 .هي األنسب� الطفل�كلمة 
 ).ج (١يف الفقرة الفرعية � إبداعية�عام على إدراج كلمة وكان هناك اتفاق  - ٣٤
الــواردة يف الفقــرة � خــري صــاحل الطفــل�والحظــت اللجنــة اإلشــارة اهلامــة إىل عبــارة  - ٣٥

علــى أال تســتخدم يف الفقــرة صــيغة أضــعف مــن تلــك املســتعملة يف   ، واتفقــت )د (١الفرعيــة 
 هي املوضع املناسـب     ١٧ذا كانت املادة    لكن انقسمت اآلراء حول ما إ     . اتفاقية حقوق الطفل  

كما انقسمت اآلراء يف مـا إذا كـان يـتعني اإلبقـاء علـى اإلشـارة إىل عبـارة                . ملثل هذه اإلشارة  
وأيـدت بعـض    . الواردة يف نص الفريـق العامـل      � إضفاء الطابع الشخصي على خطط التعليم     �

. ليت يتم التعـبري هبـا عـن الفكـرة         الوفود هذه الفكرة، لكنها مل تتوصل إىل اتفاق حول الطريقة ا          
 .وأارادت وفود أخرى أن يتم حذف هذه اإلشارة

 : كما يلي١وعقب املناقشة، أضحى نص الفقرة  - ٣٦
ولكي يتم إعمـال هـذا      . تسلم الدول األطراف حبق مجيع املعوقني يف التعليم       �  

وليـة  علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص، تلتـزم الـدول األطـراف هبـدف مش                ] تـدرجييا و  [احلق  
ويف األحـوال االسـتثنائية الـيت ال يلـيب فيهـا نظـام التعلـيم العـام             . نظم التعليم العام فيهـا    

احتياجــات املعــوقني علــى حنــو واف، تتخــذ الــدول األطــراف التــدابري الالزمــة إلتاحــة 
للتعليم، واضـعة نصـب عينيهـا هـدف اإلدمـاج           ] الفعالية/تتسم باجلودة [ضروب بديلة   

 : املعوقني حنو ما يليويوجه تعليم. الكامل
 الـذات   تنمية الطاقـات اإلنسـانية الكامنـة والشـعور بالكرامـة وتقـدير             )أ(�  

 تنمية كاملة، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع البشري؛
 من املشاركة الفعالة يف جمتمع حر؛متكني مجيع املعوقني  )ب(�  
داعيتــهم ومواهبــهم وقــدراهتم الذهنيــة    تنميــة شخصــية املعــوقني وإب   )ج(�  

 إىل مداها األكمل؛هبا والبدنية للوصول 
ــار األول        )د(�   ــو االعتبـ ــيكون هـ ــذي سـ ــل، الـ ــاحل الطفـ ــري صـ ــق خـ حتقيـ

 .�] [...]التعليم] وأساليب[سيما بإضفاء الطابع الشخصي على خطط  وال[
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 ٢الفقرة   
� الثـانوي �لتأييـد إلضـافة كلمـة       ، فقـد كـان هنـاك بعـض ا         )ج (٢فيما يتعلق بالفقرة     - ٣٧

االبتـدائي  أو  التعلـيم الثـانوي     �وقد الحظت اللجنـة يف قيامهـا بـذلك أن اإلشـارة، الـيت نصـها                 
بـل إن هـذا     . ، ال يرتب أي التزام جديد على الدول بتوفري تعليم ثانوي جمـاين وإلزامـي              �اجملاين

 جمانيـا لعمـوم السـكان فإنـه ينبغـي      احلكم ال متييزي، ويعين أنه إذا وفرت دول ما تعليمـا ثانويـاً        
 .توفريه للمعوقني

 : احلايل كما يلي٢وبذا يكون نص الفقرة  - ٣٨
 :حترض الدول األطراف يف إعماهلا هذا احلق على كفالة ما يلي - �٢ 
يتســـــم ] [أن خيتـــــار املعوقـــــون قاطبـــــة تعليمـــــا شـــــامال وميســـــرا[ )أ(�  

قني قاطبــة حصــوهلم علــى التعلــيم الــذي أن يكــون يف مقــدور املعــو] [الفعاليــة/بــاجلودة
] إىل أقصى قدر مسـتطاع    ] [مدى احلياة ] [الفعالية يف نظام التعليم العام    /يتسم باجلودة 

مبـا يف ذلـك احلصـول علـى التعلـيم يف فتـرة الطفولــة       (يف اجملتمعـات الـيت يقطنـون فيهـا     
 ؛)املبكرة والتعليم قبل املدرسي

يف ذلــك إتاحــة التــدريب املتخصــص  ، مبــا أن يقــدم الــدعم املطلــوب  )ب(�  
للمدرسني واألخصائيني يف املشورة املدرسـية واألخصـائيني النفسـيني، وتـوفري منـاهج               
دراسية يف املتناول، ووسائل وتكنولوجيات ميّسرة ألغـراض التـدريس، وطـرق بديلـة              
ومعـززة للتواصــل، واسـتراتيجيات بديلــة للـتعلم، وبيئــة ماديـة ميســرة وغـري ذلــك مــن      

 ؛� الراحة الالزمة لكفالة املشاركة التامة للتالميذ املعوقنيوسائل
كفالة أال يسـتثىن أي معـوق مـن التعلـيم االبتـدائي أو الثـانوي اجملـاين                 )ج(�  

 .�واإللزامي أو أال حيرم من احلصول على التعليم بسبب إعاقته
 

 ٣الفقرة   
فقـد حبـذت    . ريـق العامـل    مـن نـص الف     ٣كان هناك تأييد عام لالستعاضة عن الفقـرة          - ٣٩

لكـن اللجنـة قبلـت أن هـذا         . بعض الوفود توسيع نطاق مشول هذه الفقرة لتضم مجيع املعـوقني          
على أنه كان هناك تأييـد      . قد يستخدم أساسا الستبعاد األطفال املعوقني من نظام التعليم العام         

، والصُّـم، والصُّـم     عام لفكرة أن األطفال ذوي اإلعاقات اخلاصة، من مثل األطفـال املكفـوفني            
ومـن شـأن    . املكفوفني، قد حيتاجون إىل أن يبدأوا تعلمهم يف بيئـة أكثـر اسـتجابة الحتياجـاهتم               

هذا أن ميكنهم من اإلفادة القصوى مـن النظـام التعليمـي العـام اجلـامع الشـامل ومـن املشـاركة                 
 .بفعالية أكرب يف اجملتمع يف هناية املطاف
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 :قي بعض التأييدويف ما يلي نص مقترح، ل - ٤٠
ــال وال    - �٣  ــدول األطــراف أن يكــون لألطف ــل ال ــوفني شــوتكف ــم باب املكف والصُّ

والصُّم املكفوفني، احلق يف اختيـار التعلـيم يف جمموعـاهتم وبيئـاهتم اخلاصـة هبـم، حيـث              
 .�املادة يقدم هلم نفس القدر من الدعم واملعايري، مبا يتفق واألحكام األخرى يف هذه

 
 ٤الفقرة   

ــة    - ٤١ ــة املخصصــة مســألة اكتســاب املهــارات احلياتي وفيمــا أيــدت بعــض  . ناقشــت اللجن
 مكــررا، جنــدت معظــم ١٧الوفــود إدراج هــذه املســألة يف مشــروع مــادة منفصــلة هــي املــادة  

 .وأكدت وفود عديدة أمهية التدريب وكذا التعليم. الوفود إدراج هذا املفهوم يف هذه الفقرة
خصصة أيضا على استخدام الصيغة ذاهتا بشأن أنـواع التواصـل الـيت             واتفقت اللجنة امل   - ٤٢

 .)أ (١٣اقترحت خالل مناقشة مشروع املادة 
 :٤ويف ما يلي النص احلايل للفقرة  - ٤٣

إمكانيـــة اختيـــار األطفـــال املصـــابني بإعاقـــات يف  األطـــرافوتكفـــل الـــدول  - �٤ 
 االقتضاء، واحلصول علـى     احلواس والتواصل تعلم لغة اإلشارة أو طريقة بريل، حسب        

املنــهج الدراســي بلغــة اإلشــارة أو بطريقــة بريــل أو بطــرق بديلــة ُمعــززة للتواصــل أو    
وتتخذ الـدول األطـراف التـدابري       . بوسائل أو وسائط أو أشكال تواصل ميسرة أخرى       

التعلـيم الـذي حيصـل عليـه األطفـال املصـابون بإعاقـات              ] فعالية/جودة[املناسبة لكفالة   
. س، عن طريق توظيف مدرسني يعرفون بطالقة لغـة اإلشـارة أو طريقـة بريـل            يف احلوا 

وتتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لكفالة إتاحة الفرصة للمعوقني لتعلم املهـارات            
احلياتيــة ومهــارات احليــاة االجتماعيــة ومهــارات اختيــار التوجــه الصــحيح واملهــارات    

 .�م املساواة مع اآلخرين أعضاء يف اجملتمعاحلركية الالزمة هلم للمشاركة على قد
 

 ٥الفقرة   
 . من نص الفريق العامل٥كان هناك اتفاق عام على اإلبقاء على الفقرة  - ٤٤
 :٥ويف ما يلي النص احلايل للفقرة  - ٤٥

ــالتعليم اجلـــامعي   وتكفـــل - �٥   الـــدول األطـــراف للمعـــوقني إمكانيـــة االلتحـــاق بـ
ين وتعليم الكبـار والـتعلم مـدى احليـاة علـى قـدم املسـاواة             واالستفادة من التدريب امله   

_________________ 
 .٦٩ق الثاين، الفقرة ، املرفA/AC.265/2005/2انظر  )أ( 

14 05-46394 
 



 

A/60/266  

] الـــدعم/املســـاعدة[وحتقيقـــا لتلـــك الغايـــة، تقـــدم الـــدول األطـــراف  . مـــع اآلخـــرين
 �.يتناسب واحتياجات املعوقني مبا

ــل مشــروع املــادة إىل امليســرة     - ٤٦ ــيس، اســتراليا  (أحي إلجــراء مزيــد مــن   ) روزمــاري ك
 .بشأهنا املناقشة

 
 ١٨ادة مشروع امل  

وكـان هنـاك اتفـاق عـام أيضـا      . كان هناك اتفاق عام علـى أمهيـة مشـروع املـادة هـذه              - ٤٧
على أن أحكام مشروع املادة حتتاج إىل تقوية مبا يعكس علـى حنـو أفضـل االلتزامـات األقـوى                    
املوجــودة يف أحكــام مشــاهبة مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية واتفاقيــة     

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء 
 الـذي أبدتـه اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى مجيـع               ٢٣والحظت اللجنة أن التعليق العـام        - ٤٨

 .أشكال التمييز ضد املرأة قد وفَّر إرشادا مفيدا يف ما يتعلق هبذه املادة
 

 )أ(الفقرة الفرعية   
باالستعاضـة عـن العبـارة      ) أ(ة الفرعيـة    كان هناك تأييد عام لتقوية صيغة مقدمـة الفقـر          - ٤٩

ــا      أن�االســتهاللية  ــأتى فيه ــة يت ــة بيئ ــال مــن أجــل هتيئ ــارة � تعمــل بشــكل فع ــل �بعب أن تكف
 .�للمعوقني إمكان

ويف الفقـــرات ) أ(الـــواردة يف الفقـــرة � للمـــواطنني�هنــاك تأييـــد عـــام لتغـــيري عبـــارة   - ٥٠
ري أن ينسـجم مـع الكلمـة املسـتخدمة     إذ أن من شأن هـذا التغـي    . �األشخاص�الالحقة بكلمة   

يف اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وأن يعكــس أن لغــري املــواطنني يف     
ــثرية  دول ــدائمني (كـ ــيمني الـ ــل املقـ ــن مثـ ــار أدىن  ) مـ ــل إذن مبعيـ ــويت وأال ُيقبـ ــق يف التصـ احلـ

 .لألشخاص املعوقني
دول إعطـــاء حقـــوق سياســـية إضـــافية ولكفالـــة أال يكـــون مثـــة توقـــع بأنـــه ينبغـــي للـــ  - ٥١

علـى قـدما ملسـاواة      �لألشخاص املعوقني ال يتمتع هبا غريهم، وافقت اللجنة على إضافة عبارة            
ومن شأن هذا أن يكفل أال تكون أي دولة ملزمة بإعطاء األشـخاص املعـوقني               . �خرينآلمع ا 

ــواطنني        ــري املـ ــخاص غـ ــن لألشـ ــويت إذا مل يكـ ــق يف التصـ ــواطنني احلـ ــري املـ ــق  غـ ــا احلـ عمومـ
 .التصويت يف
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والغـرض  . يف هناية مقدمة الفقرة   � ُهوموادُّ�ومل يلق أي اعتراض اقتراح بإضافة عبارة         - ٥٢
من هذه العبارة هو إيضاح أن مجيع جوانب التصويت واملشاركة يف احلياة السياسية ينبغـي أن                

 .تكون ميسورة
 :كما يلي) أ(ويف أعقاب املناقشة، يصبح نص الفقرة  - ٥٣

أن تكفــل للمعــوقني إمكــان أن يشــاركوا مشــاركة فعليــة وكاملــة يف  )أ(�  
ووفقا للقـوانني الوطنيـة الـيت    [احلياة السياسية والعامة، على قدم املساواة مع اآلخرين،      

إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق ممـثلني خيتـاروهنم              ] توجز احلقوق السياسـية جلميـع النـاس       
عــوقني يف التصــويت ويف أن ُينتخبــوا، ويف إتاحــة حبريــة، مبــا يف ذلــك إعطــاء احلــق للم 

ــة أن تتســم إجــراءات التصــويت       الفرصــة هلــم هلــذا الغــرض، وذلــك مــن خــالل كفال
 .�[...]ومرافقه ومواده مبا يلي 

 
 ��٣) أ(و � �٢) أ(و � �١) أ(الفقرات الفرعية   

من بـروز عـدد     كان هناك تأييد عام إلدخال هذه الفقرات الفرعية الثالث على الرغم             - ٥٤
 .من املسائل التقنية

فعلى وجه اخلصوص، الحظـت اللجنـة أن االقتـراع السـري قـد ال يكـون ممكنـا تقنيـا                      - ٥٥
قد تكون مسعفة يف هـذه احلـال، وأن         � وفقا للقانون �وأن عبارات، من مثل     . لبعض املعوقني 

الصـيغة قـد   ذلـك أن مثـل هـذه    . قد تكون أيضا عنصرا مقيـدا هامـا   � من دون ترهيب  �عبارة  
 .تعني على محاية املعوقني غري القادرين على املشاركة يف اقتراع ذي سرية كاملة

ــوقني ينبغــي أال يكــون        - ٥٦ ــدم إىل املع ــى أن أي مســاعدة تق ــام عل ــاق ع ــاك اتف وكــان هن
وكـذلك  . تقدميها إال بناء على طلب منهم وأال يكون تقـدميها إال مـن قبـل شـخص يثقـون بـه                    

سياسية أوسع نطاقا من احلق يف التصويت يف االنتخابـات، وأعربـت عـدة              لوحظ أن احلقوق ال   
وفود عن رغبتها يف اإلعـراب صـراحة عـن احلـق يف تقلـد املناصـب واملشـاركة مشـاركة فعالـة                

 .يف العملية السياسية
ــل الصــيغة          - ٥٧ ــا جتع ــة مب ــيريات الطفيف ــى إجــراء بعــض التغ ــاق عل ــاك أيضــا اتف وكــان هن

لقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والعهــد الــدويل اخلــاص    منســجمة مــع اتفاقيــة ا 
 .باحلقوق املدنية والسياسية

 :وعقب املناقشة، أضحـت نصوص الفقرات الفرعية كما يلي - ٥٨
 أن تكون مناسبة وميسرة وسهلة الفهم واالستعمال؛ ���١  
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السـري  تتيح محاية حق املعوقني يف التصويت عن طريـق االقتـراع             أن ���٢  
يف االنتخابــات واالســتفتاءات   ] للقــانون ومــن دون ترهيــب    وفقــا[

العامـــة؛ ويف الترشـــح لالنتخابـــات ويف تقلـــد املناصـــب وأداء املهـــام  
 العامة على شىت مستويات احلكومة؛

تكفل للمعـوقني حريـة التعـبري عـن إرادهتـم منتخـبني، وأن تسـمح                 أن ���٣  
مي املســاعدة إىل املعــوقني يف عنــد االقتضــاء، لبلــوغ هــذه الغايــة، بتقــد

 ؛�التصويت بناء على طلبهم ومن جانب شخص خيتاره املعوقون
 

 )ب(الفقرة الفرعية   
وتوسـع  ) ب(نظرت اللجنة يف عدد من املقترحات اللغوية واهليكلية اليت تعـزز الفقـرة               - ٥٩

 .د املرأةنطاقها وجتعلها أكثر انسجاما مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض
� حسـب االقتضـاء   �وعلى وجه اخلصوص، كان هناك اتفاق عام على حذف عبـارة             - ٦٠

وكـان هنـاك إيثـار مـن قبـل اللجنـة السـتخدام        . إذ أهنا قد يسـاء فهمهـا علـى أهنـا عنصـر مقيـد         
، حتقيقــا لالنســجام مــع املعاهــدات الدوليــة  �العامــة اإلدارة�علــى � الشــؤون العامــة�عبــارة 
اليت قـد يشـارك     � البيئات�بعد  � الدولية�ناك اتفاق عام على إضافة كلمة        وكان ه  .األخرى

 .املعوقون فيها
 :كما يلي) ب(وعقب املناقشة، أضحى نص الفقرة الفرعية  - ٦١

] أن تكفـل ] [أن تعمل بشكل فعال مـن أجـل هتيئـة بيئـة يتـأتى فيهـا              [ )ب(�  
 بـني الرجـل واملـرأة،       للمعوقني أن يشـاركوا، مـن دون ترهيـب وعلـى أسـاس املسـاواة              

مشــاركة فعالــة وكاملــة يف تســيري الشــؤون العامــة، وأن تشــجع علــى مشــاركتهم يف    
 :الشؤون العامة، مبا يف ذلك ما يلي

املشــاركة يف املنظمــات والرابطــات غــري احلكوميــة املعنيــة حبيــاة البلــد  ���١  
 األحزاب السياسية؛ إدارةالعامة والسياسية، مبا يف ذلك أنشطة 

منظمــات املعــوقني واالنضــمام إليهــا لتمثيلــهم علــى األصــعدة    إنشــاء ���٢  
 ؛�الوطين واإلقليمي واحمللي

 
 )ج(الفقرة الفرعية   

الحظت اللجنة أن مثة اتفاقا عاما يف دورهتا الرابعة علـى ضـرورة دمـج عناصـر الفقـرة            - ٦٢
 مـع عـدة أحكـام مـن      جنبـا إىل جنـب  ٤ مـن مشـروع املـادة    ٢يف الفقرة الفرعيـة     ) ج(الفرعية  

05-46394 17 
 



 

A/60/266

على أن بعض الوفـود الحظـت يف        . الفقرات األخرى اليت تنطبق عموما على االتفاقية بكاملها       
والحظــت اللجنــة أنــه ينبغــي . اجللســة أن الفقــرة يــتعني إبقاؤهــا يف ســياق املشــاركة السياســية 

 .النظر يف هذه العناصر يف جلسة مقبلة من منظور توازن النص وتكراره
وال ســيما القــرارات الــيت � اإلعــراب عــن وجهــات نظــر خمتلفــة بشــأن العبــارة وقــد مت - ٦٣

واقترحــت بعــض الوفــود حــذف تلــك العبــارة لتوســيع نطــاق العبــارة لكــي . �تتعلــق بشــؤوهنم
علــى أن وفــودا . تأخــذ يف االعتبــار املشــاركة يف مســائل أوســع مــن املســائل املتعلقــة باإلعاقــة   

 .لة األولوية لصوت املعوقني يف ما يتعلق بشؤوهنمأخرى رأت أن احلاجة قائمة إىل كفا
وكانت املشاركة يف تنفيذ السياسات وتقييمها، فضال عـن عمليـات اختـاذ القـرارات،                - ٦٤

 .موضع تأكيد من قبل عدة دول، وال سيما يف ما يتعلق بالربامج اإلمنائية
 

 ١٩مشروع املادة   
، ٢٠ و ١٩تداخل مـا بـني مشـروعي املـادتني     كان يف اللجنة مناقشة كبرية للعالقة وال  - ٦٥

و الحظـت اللجنـة أن مشـروعي        . ١٥ و   ١٣فضال عن، و لكن بقدر أقل، مشروعي املـادتني          
وكـان هنـاك تأييـد عـام لـدمج      .  ميثالن، يف جوهرمها، وجهني لعملة واحدة   ٢٠ و   ١٩املادتني  

 .مشروعي املادتني
ال يـدور حـول سـبل الوصـول إىل          � لتيسـري سـبل الوصـو     �وبيَّن عدد من الوفـود أن        - ٦٦
. ذلك أن تيسري سبل الوصول يتعلق، على سبيل املثـال، بسـبل الوصـول إىل املعلومـات                . املباين

. وأن من األمهية كفالة أال جينح مشروع املادة هـذه إىل نـوع واحـد مـن أنـواع سـبل الوصـول             
 .٢يف مشروع املادة وكان هناك أيضا تأييد إلدخال تيسري سبل الوصول مبدأ 

 
 ١الفقرة   

 وحلــذف الــنص الزائــد عــن  ١كــان هنــاك تأييــد عــام إلعــادة صــياغة مســتهل الفقــرة    - ٦٧
 .احلاجة من أجل جعل هدف هذه املادة جليا واضحا

الــواردة يف � تركــز التــدابري املتخــذة يف هــذا الشــأن أن�والحظــت اللجنــة أن العبــارة  - ٦٨
واتفقـت الوفـود علـى إيـالء        . الفقرة قـد يكـون هلـا أثـر حتديـدي          السطرين األخريين من مقدمة     
 .هذه املسألة مزيد من النظر

 
 )د(و ) ج(و ) ب(و ) أ (٢و ) ب(و ) أ( ١الفقرات الفرعية   

) أ( ١كان هناك قدر كبري من املناقشة بشـأن مسـألة مـا إذا كانـت الفقـرات الفرعيـة                     - ٦٩
 تشري إىل املباين واملرافق واخلدمات العامـة، ينبغـي          ، اليت )د(و  ) ج(و  ) ب(و  ) أ (٢و  ) ب( و
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أن يوسع نطاقها لتشمل املباين واملرافق واخلدمات اململوكة أو املنشأة من قبل القطـاع اخلـاص                
وكــان هنــاك اتفــاق عــام علــى النظــر يف تيســري ســبل الوصــول إىل . لغــرض االســتعمال اخلــاص

 .�من ميلك املباين�منظور ال من � من يستعمل املباين�املباين من منظور 
 

 )ز (٢و ) هـ (٢الفقرتان الفرعيتان   
الحظــت اللجنــة االتفــاق العــام الــذي مت التوصــل إليــه يف الــدورة الرابعــة لضــم هــاتني    - ٧٠

 .)ب ( على التوايل٤ من مشروع املادة ٢ و ١الفقرتني يف الفقرتني 
 :١٩ويف ما يلي النص احلايل ملشروع املادة  - ٧١

تخذ الدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة التـدابري املناسـبة لكفالـة تيسـري سـبل                   ت - �١ 
استعمال املعوقني للبيئة املنشأة ووسـائل النقـل واملعلومـات واالتصـاالت، مبـا يف ذلـك                 
تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت، وغريهـا مـن اخلـدمات وذلـك بتحديـد وإزالـة                 

 العيش املسـتقل ومـن املشـاركة الكاملـة يف     العقبات اليت تعترضهم، هبدف متكينهم من  
التدابري املتخـذة يف هـذا الشـأن علـى مجلـة مـن              ] وينبغني أن تركز  . [كل مناحي احلياة  
 [...]األمور من بينها 

املبـاين العامـة والطـرق وغريهـا مـن املرافـق املخصصـة              تشييد وجتديـد     )ب(�  
افــق الطبيــة واملرافــق املوجــودة لالســتعمال العــام، مبــا يف ذلــك املــدارس واملســاكن واملر

 داخل املباين وخارجها وأماكن العمل اململوكة للقطاع العام؛
تطوير وتغيري مرافق النقل واالتصاالت وغريها من اخلـدمات العامـة،            )ج(�  

 .مبا يف ذلك اخلدمات اإللكترونية
 :أيضا التدابري املناسبة لكفالة ما يلي األطراف الدول نفذوت - �٢ 
تزويــد املبــاين واملرافــق العامــة بالفتــات مكتوبــة بطريقــة بريــل وصــيغ   )أ(�  

 تسهل قراءهتا و فهمها؛
منا ملسـاعدة احليـة والوسـطاء، مبـا يف ذلـك مـن               أخرىتوفري ضروب    )ب(�  

يقومون بدور اإلرشاد والقراءة ومترمجي لغة اإلشارة، من أجل تيسـري سـبل اسـتعمال       
 مة؛املعوقني للمباين واملرافق العا

_________________ 
 .١٠ و ٩، املرفق الرابع، الفقرتان A/59/360انظر  )ب ( 

05-46394 19 
 



 

A/60/266

اســتحداث معــايري ومبــادئ توجيهيــة دنيــا علــى الصــعيد الــوطين مــن    )ج(�  
تيسري سبل استعمال املعوقني للمباين واملرافق العامة، ونشر تلك املعايري واملبـادئ             أجل

 التوجيهية ورصد تنفيذها؛
الكيانـات اخلاصـة الـيت تـوفر مرافـق وخـدمات            ] كفالة قيـام  /تشجيع[ )د(�  

و مبراعــاة كــل اجلوانــب املتعلقــة بتيســري اســتعمال املعــوقني لتلــك  مــة علــى مراعــاة أعا
 املرافق واخلدمات؛

مفهوم التصميم العام والتعاون الدويل يف جمـال وضـع املعـايري     تشجيع   )و(�  
 واملبادئ التوجيهية املتعلقة بتيسري إمكانية استعمال املعوقني للمرافق واخلدمات؛

املعنية مبسائل تيسـري إمكانيـة اسـتعمال         فاألطراتوفري التدريب لكل     )ح(�  
 .�املعوقني للمرافق واخلدمات

ــر   - ٧٢ ــادة إىل امليسـ ــود  (أحيـــل مشـــروع املـ ــربيا واجلبـــل األسـ ــان تاتيـــك، صـ ملزيـــد ) دجمـ
 .املناقشة من
 

 ٢٠مشروع املادة   
سـبل  : الحظت اللجنة أن هناك ثالث مسـائل هامـة قيـد النظـر يف مناقشـة هـذه املـادة                    - ٧٣
؛ والتنقـل   )١٩كما جرى تناول ذلـك يف مشـروع املـادة           (ول واالستعمال بأوسع معناها     الوص

 .الشخصي للفرد؛ وحرية التنقل
 ومشـــروع ٢٠والحظـــت اللجنـــة أن هنـــاك تـــداخالت كـــبرية بـــني مشـــروع املـــادة   - ٧٤
، إىل جانب عناصر يف مشـاريع مـواد أخـرى مـن االتفاقيـة وكـان هنـاك، إذن، تأييـد           ١٩ املادة
.  برمتـه  ٢٠ إىل مواد أخـرى، وحلـذف مشـروع املـادة            ٢٠لنقل عناصر من مشروع املادة      عام  

ــدرج         ــى أن ت ــة عل ــا الرابع ــا يف دورهت ــا عام ــاك اتفاق ــة أن هن ويف هــذا الصــدد، الحظــت اللجن
 .)ب(٤يف مشروع املادة ) ج(الفرعية  الفقرة
سـفر عـن فقـدان      على أنه كان يساور بعض الوفود قلق من أن حذف هذه املادة قـد ي               - ٧٥

 .عناصر هامة
وبشــأن حريــة التنقــل، الحظــت اللجنــة أن هــذا حــق مكفــول يف إطــار العهــد الــدويل   - ٧٦

وكــان هنــاك اتفــاق عــام علــى ضــرورة عــدم جتاهــل هــذا . اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية
وأشــارت بعــض الوفــود إىل حــاالت تضــررت منــها حريــة تنقــل املعــوقني حبرمــاهنم مــن  . احلــق
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واقترحـت صـيغة معينـة      . ل املواليد أو مـن إصـدار جـوازات سـفر هلـم علـى سـبيل املثـال                  تسجي
 .وحتتاج إىل أن توليها اللجنة مزيدا من النظربشأن هذه املسألة 

 
 ٢١مشروع املادة   

 احلق يف الصحة وعلـى أن       ٢١كان يف اللجنة اتفاق عام على أن تناول مشروع املادة            - ٧٧
على أن اللجنة مل تقرر ما إذا كانـت         .  مكررا التأهيل وإعادة التأهيل    ٢١يتناول مشروع املادة    

 أو مـا إذا كانـت سـتحذف    ٢١سُتبقي على إعادة التأهيـل الطـيب أو املتعلـق بالصـحة يف املـادة               
 مكررا واتفقـت اللجنـة علـى النظـر جمـددا يف      ٢١مجيع اإلشارات إىل التأهيل وتتناوله يف املادة   

 . مكررا، يف وقت الحق٢١ملقترحة للمادة هذه املسألة والنصوص ا
واتفــق عمومــا علــى أن مفهــوم الصــحة، كمــا حتــدده منظمــة الصــحة العامليــة، مفهــوم   - ٧٨

ــنص      ــه يف ال ــتعني بيان ــذا ي ــية(واســع جــدا، وأن ه ــذا   ). أو يف حاش ــق ه وأن يف اإلمكــان حتقي
قتصـادية واالجتماعيـة   باستعمال الصيغة الوضعية الواردة يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق اال           

 .والثقافية
وطرح اقتراح بأال ُيحرم املعوقون مـن الغـذاء أو امليـاه أو مـا يعـني علـى حفـظ احليـاة،             - ٧٩

 .ولقي االقتراح تأييد عدد من الوفود
 

 مقدمة املادة
بكلمـة  � تعتـرف �كان هناك بعض التأييد لتعزيز مقدمة املادة باالستعاضة عـن كلمـة     - ٨٠
 .�تكفل�
 :ويف ما يلي النص احلايل ملقدمة املادة - ٨١

 الدول األطراف بأن جلميع املعـوقني احلـق يف التمتـع بـأعلى              ]تكفل/تعترف[�  
ــز علــى أســاس       ــة الــيت ميكــن بلوغهــا، مــن دون متيي ــة والعقلي مســتويات الصــحة البدين

وتكفل الدول األطراف عدم حرمان أي معوق من ذلك احلق، وتتخذ مجيـع             . اإلعاقة
خـدمات إعـادة    [ري املناسـبة الكفيلـة باسـتفادة املعـوقني مـن اخلـدمات الصـحية و                 التداب

وعلــى وجــه اخلصــوص، تعمــل  . ]اجملانيــة/امليســورة[ ]املتعلقــة بالصــحة/التأهيــل الطبيــة
 .�:الدول األطراف على
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 )م(إىل ) أ(الفقرات الفرعية 
ة حبـذف الكلمـات     كان هناك اتفـاق عـام علـى ضـرورة تقويـة صـيغة الفقـرات الفرعيـ                  - ٨٢

، على الرغم من أنه كـان هنـاك تأييـد حمـدود مـا لإلبقـاء علـى فكـرة            �تسعى�املقيدة من مثل    
 .اإلعمال التدرجيي يف النص

واتفق عموما على أن يف الكثري من الفقـرات الفرعيـة قـدرا كـبريا مـن التكـرار ملـا هـو                     - ٨٣
وعليـه،  .  أخـرى إفراطـا يف اإلمـالء       وارد يف مواد أخرى يف نص االتفاقية وأن يف فقرات فرعية          

 :كانت هناك مقترحات كثرية بتبسيط أو حذف فقرات فرعية، مبا فيها
اليت هي مفرطـة يف طابعهـا اإلمالئـي، والـيت لـو مت، يف أي                ) د(الفقرة الفرعية    )أ( 

 ٢١حــال، اإلبقــاء عليهــا، لكــان مــن األنســب إدراجهــا يف مشــروع الفقــرة اجلديــدة املقترحــة  
 شأن إعادة التأهيل؛مكررا ب
، اللتان مت التوصـل يف الـدورة الرابعـة إىل اتفـاق     )م(و ) و(الفقرتان الفرعيتان    )ب( 

 ؛)ب(٤عام على دجمهما يف مشروع املادة 
اسـتنادا إىل أن اللجنـة قـد اتفقـت يف دورهتـا الرابعـة علـى                 ) ز(الفقرة الفرعيـة     )ج( 

يل املهــن ذات الصــلة بــاملعوقني، لكــن مــن دون النظــر يف الصــيغة العامــة املتعلقــة بتــدريب مــزاو
 ؛)ب(املس بإدراجها أو وضعها يف خامتة املطاف يف النص

) ي(الــيت ال تعتــرب تكــرارا جلــزء مــن الفقــرة الفرعيــة        ) ط(الفقــرة الفرعيــة   )د( 
 .١٤فحسب، ولكنها مشمولة يف املادة 

 أن هنـاك حاجـة إىل       والحظت اللجنة أيضا أنه، حيث يتعني حذف النص أو إدماجه،          - ٨٤
كفالــة عــدم ضــياع عناصــر هامــة وأن ُتــدرج يف الــنص حــني يــتم النظــر يف نفــس املســائل مــرة 

إذ أنه سيكون من الضروري، على سـبيل املثـال، إعـادة النظـر يف               . أخرى يف إطار مواد أخرى    
 .١٤ ما إذا كانت سرية السجالت الطبية قد مت تناوهلا على حنو كاف يف إطار مشروع املادة

مبـــا يف ذلـــك خـــدمات الصـــحة اجلنســـية �واقترحـــت بعـــض الوفـــود حـــذف عبـــارة  - ٨٥
والحظـت اللجنـة    . ، لكن كان هناك تأييد عام لإلبقاء عليها       )أ(من الفقرة الفرعية    � واإلجنابية

أنه مل يكن القصد من هذه العبارة تغـيري السياسـات العامـة للحكومـات إزاء تنظـيم اُألسـرة أو                     
 مسائل، أو اإلخالل هبذه السياسـات بقـدر مـا تسـمح بـه هلـذه السياسـات                   ما يتصل بذلك من   

ذلك أن العبـارة املـذكورة مـا هـي إال بيـان بشـأن       . التشريعات الوطنية اليت تسري على اجلميع     
احلق يف عدم التعرض للتمييز، وأن فحواها هي أنه يتعني معاملة املعوقني على قدم املساواة مـع                

 .اآلخرين يف هذا اجملال
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، كــان هنــاك اتفــاق عــام علــى إدراج مفهــوم الــربامج الصــحية )أ(ويف الفقــرة الفرعيــة  - ٨٦
ــة عـــن كلمـــة     ــة � للمـــواطنني�العامـــة للســـكان، وكـــان هنـــاك تأييـــد عـــام لالستعاضـ بكلمـ

 .�لألفراد�
ــة   - ٨٧ ــرة الفرعيـ ــة    )ب(ويف الفقـ ــف واملعاجلـ ــوم الكشـ ــد إلدراج مفهـ ــاك تأييـ ــان هنـ ، كـ

 .املبكرين
جمتمعــاهتم �بعــد عبــارة � املنــاطق الريفيــة� كــان هنــاك تأييــد إلضــافة عبــارة وكــذلك - ٨٨
 ).ج(الواردة يف الفقرة � احمللية
أن تتنـاول   ) هــ (وكان هناك انقسام يف اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغـي للفقـرة الفرعيـة                 - ٨٩
 أو مـا إذا كـان   الوقاية من اإلعاقات الثانوية، أو الوقايـة مـن اإلعاقـات الثانويـة بشـكل أعـم،                �

 .ينبغي حذفها برمتها نظرا إىل أن أحكامها قد تناولتها تناوال وافيا الفقرات الفرعية السابقة
وكذلك كان هناك بعض التأييد ملقترحات بإضافة إشارات إىل مـدى مالءمـة البحـث       - ٩٠

قـاء علـى هـذه      ، إذا مت اإلب   )و(املتعلق حبقوق اإلنسان ومحاية حياة اإلنسان مـع الفقـرة الفرعيـة             
 .الفقرة الفرعية

 ).ي(و ) ط(و ) ح(وكان هناك تأييد عام للجمع بني الفقرات الفرعية  - ٩١
ــة    - ٩٢ ــود أن الفقــرة الفرعي ــادة   ) ك(ورأت بعــض الوف  ١٢ينبغــي حــذفها ألن مشــروع امل

 .مكررا سوف يتناول هذه املسألة وآثرت وفود أخرى اإلبقاء عليها يف هذا املوضع
 :كما يلي) ي (-) أ(ملناقشة، أضحت نصوص الفقرات وعقب ا - ٩٣

أن تـــوفر للمعـــوقني نفـــس جمموعـــة ومســـتويات اخلـــدمات الصـــحية  )أ(�  
 على النحو الـذي تـوفره لألفـراد اآلخـرين           ]اجملانية/امليسورة[ ]وخدمات إعادة التأهيل  [
 خلدمـة    وبرامج الصحة العامة املوجهة    ]مبا يف ذلك خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية      [

 .السكان
 ]الصـحي /خدمات إعادة التأهيل الطيب   [أن توفر اخلدمات الصحية و       )ب(�  

مبــا يف ذلــك الكشــف والتــدخل  [الــيت حيتــاج إليهــا املعوقــون حتديــدا بســبب إعاقــاهتم   
 ؛]املبكران حسب االقتضاء

ــحية و   )ج(�   ــدمات الصـ ــوفري اخلـ ــد يف تـ ــل  [أن جتـ ــادة التأهيـ ــدمات إعـ خـ
 ]ويف املنـاطق الريفيـة    [يف أقرب مكان ممكن مـن اجملتمعـات احملليـة            هذه   ]الصحي/الطيب

 ؛]...[هلؤالء األشخاص 
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 واحلمايـة   ]الثانويـة [أن تقدم خدمات وبرامج للوقايـة مـن اإلعاقـات           [ )هـ(�  
 ؛]منها، مبا يف ذلك بني األطفال واملسنني،

أن تشـــجع علـــى البحـــث والتطـــوير وعلـــى نشـــر وتطبيـــق املعـــارف  )و(�  
والـيت تكـون متناسـبة مـع        [كنولوجيات اجلديدة الـيت تعـود بالفائـدة علـى املعـوقني             والت

 ؛]حقوق اإلنسان وحفظ احلياة البشرية
أن تطلــب مــن مــزاويل املهــن الصــحية تقــدمي رعايــة إىل املعــوقني    )ي/ط/ح(  

على نفس القـدر مـن جـودة الرعايـة الـيت تقـدم إىل اآلخـرين، وذلـك بالقيـام، حسـب                
بإذكاء الوعي حبقوق اإلنسان اليت للمعـوقني وبكرامتـهم واسـتقالهلم الـذايت        االقتضاء،  

وباحتياجاهتم، من خالل التـدريب والقيـام، يف تنسـيق مـع األطـراف األخـرى املعنيـة،                  
 .�بنشر املعايري األخالقية للرعاية الصحية يف القطاعني العام واخلاص

إلجـراء مزيـد مـن املناقشـة      ) اصات، األردن معتز احلي (وأُحيل مشروع املادة إىل امليسر       - ٩٤
 .بشأنه

 
 ٢٢مشروع املادة 

والحظـت  . ساد اللجنة اتفاق عام على تبين هنج هلذه املادة، يقوم على أساس احلقـوق              - ٩٥
اللجنة أيضا أن نص االتفاقية ال ينبغي أن يشذ عن الصكوك الدولية القائمة، من مثل اتفاقـات                 

 .منظمة العمل الدولية
أعربت اللجنة عن أهنا حتبذ عموما أن تسلم الـدول بأمهيـة إفـادة املعـوقني مـن سـوق                    و - ٩٦

وسـاد اللجنـة    . العمل املفتوحة، من أجـل تأهيلـهم ومتكينـهم مـن املشـاركة الكاملـة يف اجملتمـع                 
وجممــل اآلراء يف اللجنــة بشــأن ورشــات العمــل يف  . قلــق عــام مــن احتمــال اســتغالل املعــوقني 

 أن هذه البيئـات غـري مرغـوب فيهـا نظـرا الحتمـال عـزل املعـوقني عـن                     أماكن خمصصة هلم هو   
وكان هناك اتفـاق علـى أن خيضـع هـذا املوضـوع ملزيـد               . اجملتمع ولظروف العمل اليت تسودها    

 .من الدرس
 ٢١ و ١٩ و ١٧والحظت اللجنة أن هناك قدرا من التداخل بني هـذه املـادة واملـواد               - ٩٧

 ).أهيل ألغراض العملالتأهيل أو إعادة الت(مكررا 
 

 مقدمة املادة
كان هناك اتفاق عام على أن مقدمة املادة ينبغي أن تتنـاول املبـادئ العامـة، وعلـى أن                    - ٩٨

وقـد وافقـت اللجنـة،      . الفقرات الفرعية ينبغي أن تتناول التدابري الرامية إىل إعمال هذه املبادئ          
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وأن تـدخل مفهومهـا     ) أ( الفرعيـة    وهي تضع هذا األمر نصب عينيهـا، علـى أن حتـذف الفقـرة             
كما كـان هنـاك دعـم كـبري لفكـرة أن تـذكر توظيـف جهـاز اخلدمـة العامـة                      . يف مقدمة الفقرة  

للمعــوقني نظــرا للــدور الــذي يضــطلع بــه القطــاع العــام يف أن يكــون قــدوة للقطــاع اخلــاص،    
ــادة    رة ومــن شــأن هــذا أن يســمح حبــذف الفقــ   . وإلمكــان إدخــال هــذه الفكــرة يف مقدمــة امل

 ).ط( الفرعية
 :ويف ما يلي نص مقدمة املادة - ٩٩

ــوقني يف العمــل    �   ــدول األطــراف حبــق املع ــع   [ُتســلم ال ــدم املســاواة م ــى ق عل
، مبا يف ذلك يف فرصة كسب الـرزق يف عمـل خيتارونـه أو يقبلونـه طوعـا يف         ]اآلخرين

، ســوق للعمــل وبيئــة للعمــل تكــون مفتوحــة وشــاملة، ويســهل وصــول املعــوقني إليهــا
.  ومحايتــهم مــن الفقــر]هبــدف تعزيــز تكــافؤ فــرص املعــوقني واملســاواة يف معاملتــهم، [

، وتتخـذ خطـوات مناسـبة    ]قـدوة لغريهـا بتشـغيلها املعـوقني      [وتكون الـدول األطـراف      
 .�:حلفظ وتعزيز إعمال هذا احلق، تشمل تدابري هتدف إىل

 
 )ج(الفقرة الفرعية 

إىل قسمني، األول يتناول العمل لقـاء       ) ج(رة الفرعية    كان هناك تأييد عام لتقييم الفق      - ١٠٠
 .أجر، والثاين العمل للحساب اخلاص

 ):ج(ويف ما يلي نص الفقرة  -١٠١
تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الــوظيفي للمعــوقني يف ســوق العمــل         )ج(�  

، فضــال عــن املســاعدة يف إجيــاد العمــل واحلصــول عليــه  ]علــى حنــو متكــافئ[املفتوحــة 
 .]والعودة إليه[ عليه واحملافظة

تعزيز فـرص العمـل للحسـاب اخلـاص للمعـوقني والشـروع يف               )ج مكررا (�  
 .�عمل جتاري خاص هبم

 
 )د(الفقرة الفرعية 

علـى أنـه كـان هنـاك        ) د( مل يكن مثة اتفـاق علـى مسـألة احلصـص يف الفقـرة الفرعيـة                  - ١٠٢
 . تدابري خاصةتأييد الستعمال صيغة أقل حتديدا بشأن العمل اإلجيايب أو

 ):د( ويف ما يلي النص احلايل للفقرة الفرعية - ١٠٣
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ا بـرامج   بوسـائل منـه   تشجع أصـحاب العمـل علـى توظيـف املعـوقني             )د(�  
وغـــري ذلـــك مـــن السياســـات املناســـبة والـــدعم والتـــدابري  [العمـــل اإلجيـــايب واحلـــوافز 

 .�؛]اخلاصة
 

 )هـ(الفقرة الفرعية 
 :ليكون نصها احلايل ما يلي) هـ(ديل نص الفقرة الفرعية  كان هناك تأييد عام لتع- ١٠٤

 .�كفالة توفري وسائل راحة معقولة للمعوقني يف أماكن العمل؛ )هـ(�  
 

 )و(الفقرة الفرعية 
 اقترحت بعـض الوفـود إمكـان حـذف هـذه الفقـرة فيمـا أيـدت وفـود أخـرى اإلبقـاء                        - ١٠٥
 .عليها

 
 )ز(الفقرة الفرعية 

وإمــا ) ج(يف الفقــرة الفرعيــة ) ز( إمكانيــة إمــا دمــج الفقــرة الفرعيــة  الحظــت اللجنــة- ١٠٦
 . مكررا املقترحة٢١وتناوهلا يف إطار مشروع الفقرة . حذفها

 )ح(الفقرة الفرعية 
 كان هناك تأييـد إلدخـال إشـارات إىل شـروط التوظيـف أو التعـيني ولشـروط العمـل                 - ١٠٧

ا ألمهيتها، كـان هنـاك تأييـد قـوي لوضـع هـذه              ونظر). ح(املأمون والصحي يف الفقرة الفرعية      
 .جديدة) أ(الفقرة بعد مقدمة املادة مباشرة كفقرة فرعية 

 ):أ(، اليت أصبحت اآلن الفقرة )ح( ويف ما يلي النص احلايل للفقرة الفرعية - ١٠٨
محايــة املعــوقني مــن خــالل التشــريعات يف جمــاالت شــروط التوظيــف   )أ(�  

تمرار يف العمــل، والتقــدم الــوظيفي، وشــروط العمــل، مبــا يف والتعــيني والعمــل، واالســ
ذلك تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وتكافؤ الفـرص، وشـروط              
العمل املأمون والصحي، واالنتصاف من املظـامل، وكفالـة متكـني املعـوقني مـن ممارسـة         

 .�حقوقهم العمالية والنقابية
 

 )ي(الفقرة الفرعية 
وللنظر يف اجلزء األول منها يف إطـار        ) ي(ان هناك تأييد عام حلذف الفقرة الفرعية         ك - ١٠٩

 .٥مشروع املادة 
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 .ملزيد من املناقشة) دان أورين، إسرائيل( وأحيل مشروع املادة إىل امليسر - ١١٠
 

 ٢٣مشروع املادة 
نــاول ، مبــا يتســىن معــه ت٢ و ١ كــان هنــاك اتفــاق عــام علــى عكــس ترتيــب الفقــرتني - ١١١

وكان هنـاك اقتـراح     . �الضمان االجتماعي �قبل تناول   ) ٢الفقرة  (� مستوى املعيشة الالئق  �
مسـتوى املعيشـة    �، يتنـاول أحـدمها      ٢٣بإنشاء مشروعي مادتني منفصلني مـن مشـروع املـادة           

واتفقـت اللجنـة علـى النظـر بإمعـان يف هـذا             . �الضـمان االجتمـاعي   �ويتناول اآلخـر    � الالئق
 .االقتراح

 
 ١لفقرة ا

ا سـعيً � الضمان االجتمـاعي  � ناقشت اللجنة اخليارات املعروضة الستبدال أو إكمال         - ١١٢
 تشــمل املســاعدة الــيت تقــدمها الدولــة وكفالــة أال يكــون هنــاك متييــز ضــد    إلجيــاد عبــارة أعــمّ 

املسـتخدم حاليـا    (� الضمان االجتمـاعي  �ومشلت املقترحات   . املعوقني يف تقدمي هذه املساعدة    
ــادة هــذه يف م ــة �و ) شــروع امل ــدعم االجتمــاعي �و � املســاعدة االجتماعي ــ�و � ال كات بش

والحظت اللجنة احلاجة إىل النظـر بإمعـان يف         . �احلماية االجتماعية �و  � السالمة االجتماعية 
 .هذه املسألة

 :٢ ويف ما يلي النص احلايل للفقرة، اليت أضحت اآلن الفقرة - ١١٣
ــراف حبـــ   - �٢  ــدول األطـ ــر الـ ــى   ُتقـ ــول علـ ــوقني يف احلصـ ــع املعـ ــمان [ق مجيـ الضـ

الــــــدعم /الضــــــمان االجتمــــــاعي/االجتمــــــاعي، مبــــــا فيــــــه التــــــأمني االجتمــــــاعي 
 وبـالتمتع بـذلك احلـق       ]احلمايـة االجتماعيـة   /شـبكات السـالمة االجتماعيـة     /االجتماعي

مــن دون متييــز بســبب اإلعاقــة، وتتخــذ اخلطــوات املناســبة لضــمان إعمــال هــذا احلــق   
 .�: [...] فيها التدابري الرامية إىلوتعزيزه، مبا

 
 )أ(الفقرة الفرعية   

 مشلت املقترحات املطروحة هلذه الفقرة الفرعيـة الـنص علـى أنـه ينبغـي أن تتـاح جمانـا                     - ١١٤
اخلدمات واألجهزة وغري ذلك من ضروب املساعدة املشار إليها يف هـذا احلكـم، وهـو اقتـراح           

وكانت هناك ممانعة هلذا االقتـراح حتديـدا،        . واد أخرى كان قد طُِرح أيضا يف سياق مشاريع م       
 .�القدرة على حتمل التكلفة�على الرغم من أنه اتُّفق على أن الوفود ملتزمة مبفهوم 

يف هـذه   � املناسـبة �بكلمـة   � الالزمـة � وكان هناك تأييد عام لالستعاضة عـن كلمـة           - ١١٥
 .روع االتفاقيةالفقرة الفرعية بغية كفالة االتساق مع سائر مواد مش
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 ):أ( ويف ما يلي النص احلايل للفقرة الفرعية  - ١١٦
ضـــمان حصـــول املعـــوقني علـــى اخلـــدمات واألجهـــزة وغريهـــا مـــن   )أ(�  

 ؛�املساعدة املناسبة لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة
 

 )ب(الفقرة الفرعية   
رعيـة جملموعـات معينـة مـن        كان هناك تأييد عام حلذف اإلشـارات يف هـذه الفقـرة الف             - ١١٧

يف مشــروع االتفاقيــة أمــر ) الطفــالت(� البنــات�و � النســاء�املعــوقني، ولــوحظ أن إدخــال 
ومت التأكيد على صـعوبة أوضـاع العديـد مـن املسـنني             . ينظر فيه امليسِّرون املعنيون هبذه املسائل     

 .من املعوقني، لكن مل يكن هناك اتفاق حول كيف ينبغي تناول هذه املسألة
 والحظــت اللجنــة أن مراعــاة احتياجــات املعــوقني ونظــرائهم أمــر قــد مت تناولــه يف         - ١١٨
ــرة ــادة   الفق ــاول مشــروع     . ٤ مــن مشــروع امل ــة أن تكفــل أال يتن ــى اللجن ــى أن عل واتفــق عل

 .االتفاقية مسائل حمددة بتكرار ال داعي له، وكان هناك تأييد عام حلذف هذه العبارة
 ):ب(احلايل للفقرة الفرعية  ويف ما يلي النص - ١١٩

ــوقني    )ب(�   ــتفادة املعـ ــمان اسـ ــات    [ضـ ــات املعوقـ ــاء والبنـ ــا النسـ خصوصـ
الــدعم /املســاعدة االجتماعيــة/الضــمان االجتمــاعي[مــن بــرامج ] واملســنات املعوقــات

واستراتيجيات احلد مـن    ] احلماية االجتماعية /شبكات السالمة االجتماعية  /االجتماعي
 ؛�الفقر

 
 )ج(رعية الفقرة الف  

 اقترحت وفود عديدة أن العنصر الفيصل يف هذه الفقرة الفرعية هو أوضـاع املعـوقني                 - ١٢٠
 .الذين يعيشون يف فقر

ــة،  � خطــرية ومتعــددة� وكــان هنــاك بعــض التأييــد حلــذف   - ١٢١ مــن هــذه الفقــرة الفرعي
قني وصـعوبة حتديـد أي مـن فئـات املعـو          � متعـددة �و  � خطرية�ألسباب أمهها صعوبة حتديد     

علـى أن هـذه مل تكـن وجهـة         . �املعـوقني �وأن هـذا الـنص لـن يشـري آنـذاك إال إىل              . املشمولة
ــارة       ــا، ومشلــت املقترحــات األخــرى اإلشــارة بعب ــات � وال ســيما�نظــر مســلَّما هب إىل اإلعاق

 .�اخلطرية واملتعددة�
الفرعيـة،  يف هـذه الفقـرة   � أسـرهم � وكان هناك تأييد عام لإلبقـاء علـى اإلشـارة إىل      - ١٢٢

 .إذ أن األسر ذات أمهية بالغة يف سياق مشروع املادة هذه
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 ):ج( ويف ما يلي النص احلايل للفقرة الفرعية - ١٢٣
ــوقني، وأســرهم، ممــن يعيشــون يف أوضــاع مــن      )ج(�   ضــمان حصــول املع

مبـا  (الفقر، على املساعدة من الدولة لتغطية النفقات املرتبطة باإلعاقة اليت يعانون منـها   
وهـو  ) فيها مـا يكفـي مـن التـدريب واملشـورة واملسـاعدة املاليـة والرعايـة أثنـاء التعـايف                

 ؛�ال ينبغي أن ُيثنيهم عن تطوير أنفسهم ما
 

 )د(الفقرة الفرعية   
واتفــق . �العـام �بكلمـة  � ةيـ احلكوم� كـان هنـاك تأييـد عـام لالستعاضـة عــن كلمـة       - ١٢٤

 .�...مبا يف ذلك � أيضا على حذف باقي هذه الفقرة الفرعية من
 ):د( ويف ما يلي النص احلايل للفقرة الفرعية - ١٢٥

 ؛�ضمان استفادة املعوقني من برامج اإلسكان العام )د(�  
 

 )هـ(الفقرة الفرعية   
داعـي    كان هناك تأييد عام حلذف هذه الفقرة الفرعية ألهنا تنطوي على قدر كبري ال              - ١٢٦

فود رغبت يف اإلبقاء عليها، وطُـرح اقتـراح بـأن تقتصـر هـذه          على أن بعض الو   . له من اإلمالء  
 .�النفقات املرتبطة باإلعاقة�الفقرة الفرعية على 

 
 )و(الفقرة الفرعية   

 الحظت اللجنة أنه يف بعض البلدان، ويف إطار بعض الـديانات، ال ينظـر باستحسـان                 - ١٢٧
الفقرة الفرعية هذه فإنه ينبغي التحقق مـن        وأنه إذا ما أريد اإلبقاء على       . إىل التأمني على احلياة   
أو أهنـا ال تنشـئ هـذا احلـق يف البلـدان الـيت       � احلق يف التأمني علـى احليـاة  �أهنا ال تنطوي على  

 .يسمح به فيها ال
، يف إطــار هــذه الفقــرة �التــأمني الصــحي� وأحملــت بعــض الوفــود إىل أن اإلشــارة إىل - ١٢٨

وأن هذه املسـألة ينبغـي أن ختضـع    . ٢١إطار مشروع املادة   الفرعية، ينبغي أن تكون، حبق، يف       
 .ملزيد من الدرس من ِقَبل اللجنة لكفالة أن يكون النص موحدا

 
 ٢الفقرة   

عناصر املسـتوى الالئـق     � سرد�، أشارت بعض الوفود إىل أن       ٢ يف ما يتعلق بالفقرة      - ١٢٩
ن وفودا أخرى أيدت مثـل هـذا        على أ . للعيش غري ُمْسعف بالضرورة، وأنه، إذن، ميكن حذفه       

 .السرد، وأيدت على وجه اخلصوص اإلشارة إىل املاء النقي
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 :١ ويف ما يلي النص احلايل هلذه الفقرة، اليت أصبحت اآلن الفقرة - ١٣٠
تعترف الدول األطراف حبق مجيع املعوقني يف التمتـع مبسـتوى معيشـي الئـق،                - �١ 

واحلصـول علـى   [الغـذاء وامللـبس والسـكن    مبا يف ذلك مـا يكفـي مـن          [هلم وألسرهم،   
ويف مواصلة حتسني ظروفهم املعيشية، وتتخـذ اخلطـوات املناسـبة لضـمان            ]] املاء النقي 

وتكفـل الـدول األطـراف     ]. [من دون متييـز بسـبب اإلعاقـة       [إعمال هذا احلق وتعزيزه     
 .�]حصول املعوقني على املاء النقي على قدم املساواة مع اآلخرين

 
 ٢٤ملادة مشروع ا  

 كان هناك تأييد باإلمجاع هلذه املادة وحتتاج مقترحات قيِّمة عديدة لتقوية هذه املـادة               - ١٣١
 .إىل النظر بإمعان فيها

 وكان هناك تأييد عام لتنـاول كـل مـن مسـألة املشـاركة يف أنشـطة التسـلية والرياضـة              - ١٣٢
 .ن أن يتم تناوهلما يف املادة نفسهاوالترفيه ومسألة املشاركة يف احلياة الثقافية على حدة، ولك

ومشلـت  .  كان هناك تأييد عام إلدراج عدد من املقترحات لتوسـيع نطـاق هـذه املـادة                - ١٣٣
 .هذه املقترحات السياحة وحق األطفال املعوقني يف اللعب

 ٢٤ طرح مقترح بإدراج حكم يتنـاول املشـاركة يف احليـاة الدينيـة يف مشـروع املـادة                    - ١٣٤
غــري أن الشـــعور الســائد كــان أال ُيـــدرج مثــل هــذا احلكـــم يف      . موضــع يف الــنص  أو يف أي 

 .املادة هذه
 

 ١مقدمة الفقرة   
 ضـمن مقدمـة     �على قدم املساواة مـع اآلخـرين      � كان هناك تأييد عام إلدراج عبارة        - ١٣٥
 :، وبذا يكون نصها احلايل كما يلي١ة الفقر

 يف املشـاركة، علـى قـدم املسـاواة مـع            تقر الدول األطراف حبق مجيع املعـوقني       - �١ 
اآلخرين، يف احلياة الثقافية، وتتخذ مجيع اخلطـوات املالئمـة مـن أجـل كفالـة أن تتـاح                   

 .�:للمعوقني
 

 )أ(الفقرة الفرعية   
. �جمـتمعهم �بعبـارة  � جمـتمعهم احمللـي   � كان هناك تأييد عام لالستعاضة عـن عبـارة           - ١٣٦

الفقــرة الفرعيــة تــدور حــول التمتــع حبــق مــن احلقــوق، وكــان هنــاك اتفــاق عــام علــى أن هــذه 
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 ١وعليه كان هنـاك اتفـاق عـام علـى مقتـرح جلعلـها الفقـرة                 . حول تدبري إلعمال هذا احلق     ال
 ).أ (١مكررا بدال من الفقرة 

 : ويف ما يلي نص الفقرة- ١٣٧
  تتخـذ الـدول األطـراف أيضـا التـدابري املالئمـة لـتمكني                - مكررا   ١الفقرة  �  
عـــوقني مـــن أن تتـــاح هلـــم الفرصـــة لتنميـــة قـــدراهتم اإلبداعيـــة والفنيـــة والفكريـــة،    امل
 .�ملصلحتهم فحسب، ولكن إلثراء جمتمعهم ال

 
 )د(و ) ج(و ) ب(الفقرات الفرعية   

.  كان هناك تأييد عام لتقصري هذه الفقـرات الفرعيـة ولتضـمينها نصـا حـول السـياحة                  - ١٣٨
 :ويف ما يلي نصوص هذه الفقرات

 التمتع باحلصول على املواد الثقافية جبميع األشكال املتيسِّرة؛ )ب(�  
التمتــع باحلصــول علــى الــربامج التلفزيونيــة واألفــالم وســائر األنشــطة  )ج(�  

 الثقافية، جبميع األشكال املتيسِّرة؛
ــدمات     )د(�   ــروض أو اخلـ ــة للعـ ــاكن املخصصـ ــول إىل األمـ ــع بالوصـ التمتـ

واملتــاحف ودور الســينما واملكتبــات وخــدمات الســياحة، الثقافيــة، مــن مثــل املســارح 
والتمتع، قدر اإلمكان، بالوصول إىل النُْصب التذكاريـة واملواقـع ذات األمهيـة الثقافيـة            

 ؛�الوطنية
 

 ٢الفقرة   
ــارة    - ١٣٩ ــرح باالستعاضــة عــن عب ــة  � لقــي مقت ــة الفكري ــوق امللكي ــارة � حق ــوق �بعب حق
 .التوصل إىل اتفاق عام بشأنهتأييدا قويا، لكن مل يتم � ؤلفامل

 :٢ ويف ما يلي النص احلايل للفقرة - ١٤٠
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع اخلطـوات املالئمـة للتأكـد مـن أن القـوانني الـيت             - �٢ 

ال تشــكِّل عائقــا غــري منطقــي أو  ] حقــوق املؤلــف] [حقــوق امللكيــة الفكريــة [حتمــي 
ــا حيــول دون اســتفادة املعــوقني مــن املــواد    ــه   متييزي الثقافيــة، وأهنــا حتتــرم يف الوقــت ذات

 .�أحكام القانون الدويل
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 ٣الفقرة   
 مل يكن هناك اتفاق على هذه الفقرة، واقترحت بعض الوفود حذفها، فيمـا اقترحـت                - ١٤١

 .وفود أخرى اإلبقاء عليها
 واقترحت صيغة متثل حال وسطا لقيت دعما من الوفود اليت أيدت اإلبقاء علـى هـذه                 - ١٤٢
 :ويف ما يلي نص املقترح. قرةالف

حيق للمعوقني، على قدم املساواة مع اآلخرين، أن حيظـوا بـاالعتراف هبويتـهم              - �٣ 
الثقافية واللغوية اخلاصة وأن حيصلوا علـى دعـم هلـا، مبـا يف ذلـك لغـة اإلشـارة وثقافـة                      

 .�الصم
 

 ٤مقدمة الفقرة   
ان أن الفقـرة ال تشـري إىل حـق قـائم يف        كان هناك تأييد عام لتعديل مقدمة الفقـرة لبيـ          - ١٤٣

 :ويف ما يلي النص احلايل ملقدمة الفقرة. املشاركة يف أنشطة الرياضة والتسلية
بغية متكني املعوقني من املشـاركة علـى قـدم املسـاواة مـع اآلخـرين يف أنشـطة                    - �٤ 

 �:الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة من أجل
 

 )د(و ) ج(و ) ب(و ) أ(الفقرات الفرعية   
حـىت  ) أ( من الفقرة الفرعيـة      �األنشطة السائدة � اقترحت بعض الوفود حذف عبارة       - ١٤٤

علـى أن وفـودا أخـرى رأت أن احلـذف لـن      . ال يتسىن استبعاد األنشطة اخلاصـة باإلعاقـة منـها         
واقتـرح هنـج   .  يف األنشـطة السـائدة  يكون مناسبا ألن اهلدف العام لالتفاقية هو مشـول املعـوقني     

 .إشارة إىل تلك األنشطة اخلاصة باإلعاقة) ب(بديل أال وهو تضمني الفقرة الفرعية 
 . وكان هناك تأييد عام لتضمني مفهوم املشاركة على الصعيدين احمللي أو البلدي- ١٤٥
 : ويف ما يلي النص احلايل للفقرات املذكورة- ١٤٦

شاركة املعوقني، إىل أقصى حد ممكـن، يف األنشـطة          تشجيع وتعزيز م   )أ(�  
 الرياضية السائدة على مجيع الصعد؛

ضمان أن تتاح للمعوقني فرصة لتنظيم األنشـطة الرياضـية والترفيهيـة             )ب(�  
اخلاصــة باإلعاقــة واملشــاركة فيهــا والتشــجيع علــى تــوفري مــا هــو مناســب مــن التعلــيم  

  يتاح للمشاركني اآلخرين؛والتدريب واملوارد يف جمال الدعم الذي
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ضمان حضور املعوقني إىل أماكن املناسبات الرياضية والترفيهيـة وأن           )ج(�  
ــدم املســاواة مــع اآلخــرين، الفرصــة للمشــاركة يف األنشــطة       ــاح للمعــوقني، علــى ق تت

 .الرياضية يف النظام التعليمي
علــى ضــمان أن يتــاح لألطفــال املعــوقني الفرصــة للمشــاركة، )  ج مكــررا(�  

قدم املساواة، يف أنشطة اللعب والترفيه والتسـلية، مبـا يف ذلـك األنشـطة الـيت تـنظم يف                    
 النظام املدرسي؛

ضــمان اســتفادة املعــوقني مــن اخلــدمات الــيت يقــدمها القــائمون علــى   )د(�  
 .تنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة

 .ملزيد من املناقشة) ن بونتان، تايلندمونتيا( وأحيل مشروع املادة إىل امليسر - ١٤٧
 

  مكررا٢٤مشروع املادة   
) ماريانـا أولـيفريا ويسـت، املكسـيك    ( مكررا ٢٤ قدمت امليسرة املعنية مبشروع املادة       - ١٤٨

مشروعا منقحا تراعـي فيـه خمتلـف املقترحـات ووجهـات النظـر الـيت أعـرب عنـها أثنـاء انعقـاد             
 .الدورة الثالثة للجنة املخصصة

 وكان هناك اتفاق عـام علـى أن التعـاون الـدويل عامـل حيـوي يف االتفاقيـة ويضـطلع                      - ١٤٩
 .بدور هام مساعدة الدول النامية

 على أنه مت اإلعراب عن وجهات نظر متباينة بشأن ما إذا كـان ينبغـي تنـاول التعـاون         - ١٥٠
 مفصــال يف نــص الـدويل يف مــادة منفصـلة، وبشــأن إىل أي مــدى ينبغـي تنــاول التعــاون الـدويل    

 .مشروع االتفاقية
 وأعربــت بعــض الوفــود عــن القلــق مــن أن الــدول األطــراف قــد يكــون يف مقــدورها   - ١٥١

علـى أن اللجنـة   . استعمال حكم من األحكام يتعلق بالتعاون الدويل مربرا لعدم تنفيذ االتفاقيـة       
عتمد االتفاقيـة، أن    الحظت أن يف اإلمكان تقدمي إيضاح يف التقرير اخلتامي للمؤمتر، الـذي سـي             

 .االلتزام بالتعاون الدويل ال ينتقص من التزام الدول بتنفيذ االتفاقية
.  مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تــوفر منوذجــا يقتــدى بــه  ٤ والحظــت اللجنــة أن املــادة  - ١٥٢

 .وإضافة إىل ذلك، جرى تعميم التعاون الدويل يف كل تضاعيف نص االتفاقية
احملتمــل أن ترفــق هــذه االتفاقيــة خبطــة عمــل مفصــلة؛ وعليــه   والحــظ الــرئيس أن مــن - ١٥٣

 مـن قواعـد األمـم املتحـدة       ٢٢وقد وفرت املادة    . ينبغي وضع إطار للتعاون الدويل يف االتفاقية      
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املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني توجيهات مفصلة ميكن االستئناس هبـا يف صـياغة               
 .خطة للعمل

امليســرة، الــيت طلــب منــها إجــراء مزيــد مــن املشــاورات يف هــذا   وأحيــل االقتــراح إىل - ١٥٤
 .اخلصوص

 
 ٢٥مشروع املادة   

 كـان هنـاك اتفـاق عــام علـى أن االتفاقيـة يف حاجـة إىل تضــمينها مـادة بشـأن الرصــد         - ١٥٥
 .الوطين والدويل

 وهـذا األمـر   .  وكان هناك اتفاق عام على أنه يتعني أن تتسـم آليـات الرصـد بالفعاليـة                - ١٥٦
 .بالغ األمهية نظرا لعدم فعالية تنفيذ احلقوق القائمة حاليا للمعوقني

 ثانيا، كان هناك اتفـاق علـى أن فعاليـة أحكـام رصـد هـذه االتفاقيـة ينبغـي أن تكـون                   - ١٥٧
مماثلة على األقل لفعالية أحكام رصد املعاهـدات األخـرى، إن مل تكـن أفضـل منـها وهـذا أمـر                      

أحـدث اتفاقيـة حلقـوق اإلنسـان فـإن أحكـام رصـد تطبيقهـا          ومبا أن هـذه سـتكون       . مستحسن
 .ستكون األحدث حىت اآلن وأن من احملتمل أن تكون مثاال حتتذي به االتفاقيات األخرى

 والحظت اللجنة العمل اجلاري إلصـالح اهليئـات املنشـأة مبوجـب معاهـدات حقـوق                 - ١٥٨
دة حلقـوق اإلنسـان للـدورة السـابعة         اإلنسان والتقرير الذي تقوم بإعداده مفوضية األمـم املتحـ         

وفيما كان هناك اتفاق علـى أن كـال األمـرين سـيكونان أداتـني تسـتنري هبمـا                   . للجنة املخصصة 
اللجنة على حنو مفيد يف املناقشة اليت سـتجريها بشـأن أحكـام الرصـد، الحظـت وفـود عديـدة                 

ذلـك أن هـذا   ( اإلصالحات أيضا أن اللجنة ال ينبغي أن تكون رهنا لألطر الزمنية اليت تفرضها 
وقـد تضـطر   ). العمل ما انفك جاريا على مـدى عـدة أعـوام وقـد يسـتمر لـبعض الوقـت أيضـا                    

اللجنة إىل البت بشأن أحكام رصد تطبيق هذه االتفاقية يف الوقـت الـذي مـا زالـت فيـه تنتظـر                      
ة وســيكون مــن األمهيــة، إذن، ضــمان أن تكــون األحكــام مــن املرونــ . نتــائج أعمــال اإلصــالح

 .يكفي ألخذ نتائج اإلصالحات األخرية يف االعتبار وباخلروج بصيغة حتفظ ذلك النهج مبا
 ثالثا، كان هناك تأييد عام إلشراك اجملتمع املدين وللمشاركة الكاملـة مـن جانبـه، أي                 - ١٥٩

 .املعوقني واملنظمات اليت متثلهم على حد سواء، يف مجيع مستويات عملية الرصد هذه
يتسنَّ ملعظم الوفود إال اإلعراب عن وجهـة نظـر مبدئيـة، وهـي تتطلـع إىل إجـراء                    ومل   - ١٦٠

مزيد من املناقشات يف الدورة املقبلة حني تتاح هلا الفرصة للنظر يف التقرير املقدم من مفوضـية                 
 .األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل هذه اللجنة، ويف مقترحات أخرى


