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الدورة التاسعة واخلمسون 

البند ١٠٧ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 

مسائل حقوق اإلنسان: مسائل حقوق اإلنسان مبا يف ذلك النهج البديلـة لتحسـني 

التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
 
 

تقرير اللجنة املخصصة لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة حلمايـة وتعزيـز حقـوق املعوقـني وكرامتـهم عـن 
دورا الرابعة 

مذكرة من األمني العام 

أتشـرف بـأن أحيـــل إىل اجلمعيــة العامــة، وعمــال بقرارهــا ٢٤٦/٥٨ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٣، تقريــر اللجنــة 

املخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم عن دورا الرابعة. 
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مقدمة  أوال -
ـــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة  يف قرارهـا ١٦٨/٥٦، قـررت اجلمعيـة العامـة أن تنشـئ جلنـة خمصصـة للنظـر يف مقترحـات إعـداد اتفاقي - ١

ـــهم، باالســتناد إىل النــهج الكلــي املتبــع يف األعمــال املنجــزة يف ميــادين التنميــة االجتماعيــة، وحقــوق  لتعزيـز ومحايـة حقـوق املعوقـني وكرامت

اإلنسان، وعدم التمييز، مع مراعاة توصيات جلنة حقوق اإلنسان وجلنة التنمية االجتماعية. 

وقـررت اجلمعيـة العامـة أيضـا يف قرارهـا ٢٤٦/٥٨، أن تشـرع اللجنـة املخصصـة يف التفـــاوض بشــأن مشــروع اتفاقيــة يف دورــا  - ٢

الثالثـة وأن تقـوم اللجنـة املخصصـة، قبـل انعقـاد الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجمعيـة، بعقـد دورتـني يف عـام ٢٠٠٤، مـدة كـل منـهما ١٠ أيــام 

عمل. 
 

املسائل التنظيمية  ثانيا -
 

افتتاح الدورة الرابعة ومدا  ألف -

ـــول/ســبتمرب ٢٠٠٤.  عقـدت اللجنـة املخصصـة دورـا الرابعـة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفـترة مـن ٢٣ آب/أغسـطس حـىت ٣ أيل - ٣

ويف أثناء هذه الدورة، عقدت اللجنة ٢٠ جلسة. 

وقـامت شـعبة السياسـات والتنميـة االجتماعيـة التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة بـــالعمل كأمانــة فنيــة، بينمــا عمــل  - ٤

فرع شؤون نزع السالح وإاء االستعمار التابع إلدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات كأمانة للجنة املخصصة. 

وافتتـح الـدورة الرابعـة للجنـة املخصصـة رئيـس اللجنـة، لويـس غـاييغوس تشـرييبوغا، سـفري إكـــوادور وممثلــها الدائــم لــدى األمــم  - ٥

املتحدة. 
 

أعضاء املكتب  باء -

واصل أعضاء املكتب التالية أمساؤهم العمل يف مكتب اللجنة:  - ٦

الرئيس: 

لويس غاييغوس (إكوادور) 

نواب الرئيس: 

إيفانا غرولوفا (اجلمهورية التشيكية) 

ليزيل غاتان (الفلبني) 

جانيت ندهلوفو (جنوب أفريقيا) 

كارينا مارتينسون (السويد) 
 



04-502183

A/59/360

جدول األعمال  جيم -

أقرت اللجنة املخصصـة يف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف ٢٣ آب/أغسـطس، جـدول أعماهلـا املؤقـت، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة  - ٧

A/AC.265/2004/L.3، كما يلي: 

افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول األعمال.  - ٢

تنظيم األعمال.  - ٣

النظـر يف مشـروع النـص علـى النحـو الـوارد يف تقريـر الفريـق العـامل للجنــة املخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة  - ٤

A، املرفـق األول). (العنـاصر  / AC.265/2004/WG.1) ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم

املرجـأة مـن الـدورة الثالثـة للجنـة املخصصـة: العنـوان؛ هيكـل االتفاقيـة؛ جـزء مـــن الديباجــة؛ التعــاريف، (املــادة ٣)، 

والرصد، (املادة ٢٥)). 

جمموعة التنقيحات والتعديالت املقترح إدخاهلـا علـى مشـروع النـص املقـدم مـن الفريـق العـامل علـى النحـو الـوارد يف  - ٥

A، املرفق الثاين).  /AC.265/2004/5) ا الثالثةتقرير اللجنة املخصصة عن دور

استنتاجات اللجنة املخصصة يف دورا الرابعة.  - ٦

اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن دورا الرابعة.  - ٧
 

الوثائق  دال -

كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة املخصصة:  - ٨

A)؛  / AC.265/2004/L.3) جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح (أ)

قائمة املشاركني (A/AC.265/2004/INF/2)؛  (ب)

A)؛  /AC.265/2004/WG.1) تقرير الفريق العامل إىل اللجنة املخصصة (ج)

A و Corr.1 و 2)؛  /AC.265/2004/5) تقرير الدورة الثالثة للجنة املخصصة (د)

رسـالة مؤرخـة ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٤ موجهـة إىل األمـني العـام مـن ممثــل نيوزيلنــدا الدائــم لــدى األمــم املتحــدة  (هـ)

 .(A/AC.265/2004/6)
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تنظيم األعمال  ثالثا -
اختتمت اللجنة املخصصة خـالل دورـا الرابعـة القـراءة األوىل ملشـروع نـص االتفاقيـة علـى النحـو الـوارد يف تقريـر الفريـق العـامل  - ٩

(A/AC.265/2004/WG.1)، وذلك بالنظر يف العنوان، واهليكـل، وجـزء مـن الديباجـة، والتعـاريف (املـادة ٣) والرصـد (املـادة ٢٥). 

كما اعتمدت اللجنة تنظيم األعمال الذي اقترحه الرئيس (انظـر املرفقـني الثـاين والثـالث) وأـت اسـتعراض املـواد مـن ١ حـىت ١٥، واملـادة ٢٤ 

مكـررا. وقـررت اللجنـة مواصلـة اسـتعراض مشـروع االتفاقيـة يف دوراـا التاليـة. ويف ٢٥ آب/أغسـطس كـان معروضـا علـى اللجنـة املخصصــة 

تقرير املنسق بشأن التقدم احملرز يف املناقشات غري الرمسية مشروع املواد ٤ و ٥ و ٦ و ٧ (انظر املرفق الرابع). 
 

التوصيات  رابعا -
توصي اللجنة املخصصة مبواصلة عملها يف عـام ٢٠٠٥ وبـأن تـدرج املواعيـد، يف القـرار ذي الصلـة الـذي سـتتخذه اجلمعيـة العامـة  - ١٠

يف دورا التاسعة واخلمسني. وأوصت اللجنة املخصصة أيضا بأن تعقد دورا اخلامسة يف نيويورك يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥. 

وتدعو اللجنة املخصصــة أعضـاء مكتبـها إىل عقـد اجتمـاع فيمـا بـني الـدورات بشـأن التحضـري لدورـا اخلامسـة وتنظيمـها، مبـا يف  - ١١

ذلك إعداد جدول أعمال مؤقت، يصدر قبل انعقاد الدورة اخلامسة بأربعة أسابيع على األقل. 

ـــة ٢٤٦/٥٨ ومقررهــا ٤٧٤/٥٦، تدعــو اللجنــة اجلمعيــة العامــة إىل  وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول، ووفقـا لقـرار اجلمعيـة العام - ١٢

ـــة تيســري الوصــول إىل مبــاين األمــم  النظـر يف دورـا التاسـعة واخلمسـني بقـدر أكـرب مـن التفصيـل يف مسـألة توفـري مرافـق معقولـة للمعوقـني بغي

املتحدة وإىل ما لديها من تكنولوجيا ووثائق. 
 

اعتماد تقرير اللجنة املخصصة  خامسا -
يف اجللســــــة ٢٠، املعقــــــودة يف ٣ أيلــــــول/ســــــبتمرب ٢٠٠٤، اعتمــــــدت اللجنــــــة مشــــــــروع تقريـــــــر دورـــــــا الرابعـــــــة  - ١٣

(A/AC.265/2004/L.4)، بصيغته املعدلة شفويا. 
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املرفق األول 
 

قائمة إضافية باملنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى اللجنة املخصصة 
 

ABRAR (السودان) 

االحتاد األسترايل ملنظمة املعوقني احملدودة  

منظمة الشلل الدماغي يف نيجرييا 

حتالف انكلترا من أجل حقوق الطفل 

جلنة هونغ كونغ لتكافؤ الفرص  

املنظمة اإلنسانية للقضاء على الفقر  

مركز لوتس للتوعية والتعليم للمعوقني، (أذربيجان) 

أمانة العقد األفريقي للمعوقني، (جنوب أفريقيا) 
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املرفق الثاين 
 

تنظيم األعمال املقترح من الرئيس 
 

الربنامج التاريخ/التوقيت 

 االثنني، ٢٣ آب/أغسطس 

الديباجة/العنوان، اهليكل ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
التعاريف، الرصد ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 الثالثاء، ٢٤ آب/أغسطس 

املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠  
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 األربعاء، ٢٥ آب/أغسطس 

جلسة عامة   �

 

ـــة الدوليــة،  مشـاركة األعضـاء، واملراقبـني، واملنظمـات احلكومي �
واملنظمــات غــري احلكوميــة، فضــال عــن املؤسســــات الوطنيـــة 

حلقوق اإلنسان 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 اخلميس، ٢٦ آب/أغسطس 

املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 اجلمعة، ٢٧ آب/أغسطس 

املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 االثنني، ٣٠ آب/أغسطس 

مشاورات غري رمسية  
املنسق   �
مبشاركة الدول األعضاء واملراقبني   �

 
حضـــور املنظمـــــات احلكوميــــة الدوليــــة، واملنظمــــات غــــري  �

احلكومية، فضال عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
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الربنامج التاريخ/التوقيت 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 الثالثاء، ٣١ آب/أغسطس 

املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 األربعاء، ١ أيلول/سبتمرب 

املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 اخلميس، ٢ أيلول/سبتمرب 

املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
املواد ١-١٥ واملادة ٢٤ مكررا ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 

 

 اجلمعة، ٣ أيلول/سبتمرب 

جلسة عامة   �
تقرير املنسق عن أعمال التيسري ١٠/٠٠-١٣/٠٠ 
اختتام الدورة الرابعة واعتماد التقرير ١٥/٠٠-١٨/٠٠ 
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املرفق الثالث 

بيان الرئيس عن تنظيم األعمال 
يقدم الرئيس يف أعقاب مشاورات مكثفة، االقتراح التايل بشأن تنظيم أعمال الدورة الرابعة.  - ١

يقسم األسبوع األول إىل مرحلتني  - ٢

اليوم األول ونصف اليوم الثاين، نعقد جلسة عامة لالنتهاء من القراءة األوىل للنص.  �

وخـالل الثالثـة أيـام ونصـف اليـوم التاليـة، نواصـل عقـد اجللسـات العامـة وفقـا ألسـاليب العمـل العاديـة ومـع مشـــاركة املنظمــات  �

الدوليـة احلكوميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة وكذلـك املؤسسـات الوطنيـة حلقـــوق اإلنســان. وســتكون اجللســات فرصــة رمسيــة 

للـدول واملراقبـني مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة وكذلـك املؤسســـات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان لإلعــراب عــن التعليقــات 

واملالحظات حول االقتراحات اليت قدمـت خـالل القـراءة األوىل للمـواد ١-١٥ و ٢٤ مكـررا. وسيسـتغل الرئيـس هـذا االجتمـاع 

لتقدير مستوى الدعم الـذي حصلـت عليـه تلـك االقتراحـات حـىت يتسـىن لـه حتديـد االقتراحـات الـيت حتظـى باتفـاق واسـع النطـاق 

وتلك اليت تنقسم بصددها اآلراء. 

وعقب االنتهاء من ذلك يعلن الرئيس تأجيل اجللسة العامة ويدعو املنسـق إىل إجـراء مشـاورات غـري رمسيـة، حبيـث يتسـىن البـدء يف  - ٣

مناقشة املواد ١-١٥ و ٢٤ مكررا. وستجري املشاورات غري الرمسية وفقا للتوصيات التالية: 

تعقـد املشـاورات غـري الرمسيـة يف قاعـة االجتمـاع ٤ حتـت إشـراف املنسـق، وسـيترك لـه بالتشـــاور مــع االجتمــاع، حتديــد الوقــت  - ٤

الالزم لكل مادة وما إذا كان باإلمكان اجلمع بني املواد. 

تدعى املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان للحضور.  - ٥

يعمـل املنسـق إىل إحـراز أكـرب قـدر مـن التقـدم. وقـد يطلـب يف حالـة املسـائل الصعبـة معاونـة فـرادى امليسـرين الذيـــن عينــوا لعقــد  - ٦

اجتماعات مصغرة غري رمسية بشأن تلك املسائل احملددة. 

تعمل االجتماعات املصغرة غري الرمسية وفقا للتوجيهات نفسها وتقدم تقاريرها فيما بعد إىل املنسق.  - ٧

لن تكون هناك اجتماعات موازية لالجتماعات املصغرة غري الرمسية واالجتماع الرئيسي غري الرمسي.  - ٨

قد يكون هناك احتياج يف مرحلة ما لعقد اجتماعات سرية.  - ٩

يقدم املنسق تقريرا إىل الرئيس يف اجللسة العامة الرمسية اليت ستعقد يف ٣ أيلول/سبتمرب.  - ١٠

يقدم هذا االقتراح علما بأن املادتني ١٥ مكررا و ٢٥ ستعاجلان بالطريقة ذاا يف الدورة التالية للجنة املخصصة.  - ١١
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املرفق الرابع 

تقرير املنسق إىل الدورة الرابعة للجنة املخصصة 
 

مقدمة  أوال -
يف ٢٤ آب/أغسـطس دعـا رئيـس اللجنـة املخصصـة السـفري دون مـاكي (نيوزيلنـــدا) لتنســيق املناقشــات غــري الرمسيــة حــول نــص  - ١

مشروع االتفاقية. وأدىل الرئيس ببيان أوجز فيه املنهجية اليت ستتبع يف املناقشات غري الرمسية (انظر املرفق الثالث). 

وعقدت االجتماعات غري الرمسيــة يف الفـترة مـن ٣٠ آب/أغسـطس إىل ٣ أيلـول/سـبتمرب. ونوقشـت مشـاريع املـواد ٤ و ٥ و ٦ و  - ٢

 .٧

ــن مـن املسـائل فيمـا يتعلـق مبشـاريع املـواد. ويف حالـة التوصـل إىل اتفـاق كـان معلومـا  وجرت املناقشة دف توضيح أكرب قدر ممك - ٣

أن ذلك دون املساس بقدرة الوفود على إعادة النظر يف مرحلة الحقة يف مشاريع املواد املناقشة. 

E لألمـم املتحـدة لتنظـر فيـها  n a ble وستدرج مشاريع املواد ٤ إىل ٧ على النحـو الـذي وردت بـه يف ختـام الـدورة يف موقـع - ٤

الوفود فيما بني الدورات. 

ومت تأجيل مناقشة عناوين مشاريع املواد إىل موعد الحق حلني التوصـل إىل اتفـاق حـول مـا إذا كـان يتعـني االحتفـاظ ـا يف النـص  - ٥

النهائي، أو االحتفاظ ا فقط كعناوين أولية تيسريا للمفاوضات. 

وبغية اإلبقاء على زخم املناقشـات غـري الرمسيـة، أوصـى املنسـق مبواصلتـها حـول مشـاريع املـواد ١ إىل ١٥ يف الـدورة التاليـة للجنـة  - ٦

املخصصة. 
 

موجز املناقشات حول مشروع املادة ٤  ثانيا -
كان هناك اتفاق عام حول النقاط التالية فيما يتعلق مبشروع املادة ٤:  - ٧

يتعني على اللجنة املخصصة النظر يف مرحلة الحقة يف موقع مشاريع املواد ٤ و ٥ و ٧ بالنسبة إىل بعضها البعض.  �

كمـا يتعـني أن يضـم مشـروع املـادة ٤ صيغـة املـادة ٤ الـواردة يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل. وأحيـل النـص الدقيــق لصيغــة الفقــرة إىل  �

الفريق التابع للميسر واملعين مبشروع هذه املادة برئاسة غوستافو إنسيكل (األرجنتني) ملزيد من النظر فيه. 

جيب أن تتضمن مشروع املـادة ٤ مفـهوم اإلعمـال التدرجيـي للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة تقابلـه احلاجـة إىل التنفيـذ  �

الفوري لتلك االلتزامات القابلة للتنفيذ. 

ال خيضع عدم التمييز ملبدأ اإلعمال التدرجيي.  �

وجرت أيضا مناقشة موضوعية حـول إمكانيـة إدراج حكـم بشـأن أوجـه العـالج سـواء يف مشـروع املـادة ٤ أو مشـروع املـادة ٩.  - ٨

ويف حني كان هناك قدر من التأييد لذلك، فقد رئي إجراء املزيد من املناقشات قبل إحالة املسألة إىل الفريق التابع للميسر. 
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الفقرة ١ 

ـــى أن يتــم توحيـــــــد العنــاصر يف مشــاريع املــواد ١٣ (د) و ١٩-٢ (هـــ) و ٢٠ (ج) و ٢١ (و) يف  كـان هنـــــاك اتفـاق عـام عل - ٩

الفقــــرة الفرعية ١ (و) ويف فقرة فرعية جديدة ١ (ز). وعهد إىل الفريق التابع للميسر العمل على وضع صيغة دقيقة هلذا االقتراح. 

الفقرة ٢ 

كان هناك اتفاق عام على ما يلي:  - ١٠

ـــــا يف  جيـــب توحيـــد العنـــاصر يف مشاريـــــــع القـــرارات ٥-٢ (د) و ٦ (ج) و ١٨ (ج) و ١٩-٢ (ز) و ٢١ (م) توحيـــدا نوعي �

الفقرات. 

وجيب يف مرحلة الحقة مناقشة املوقع النهائي للفقرات، مع الفقرات األخرى ذات الصلة بالتنفيذ واملراقبة.  �

ال ميكن حل مسألة املشاورات مع األسر وغريها يف إطـار مشـروع املـادة ٤ وإمنـا ميكـن النظـر فيـها يف إطـار مـواد أخـرى معينـة أو  �

يف إطار الديباجة. 
 

موجز املناقشات حول مشروع املادة ٥  ثالثا -
كان هناك اتفاق عام حول عدد من النقاط الواردة أدناه واملتعلقة مبشروع املادة ٥.  - ١١

 

الفقرة ١ 

ـــز احــترام حقوقــهم� يف آخــر  يتعـني أن تـورد الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) النـص الـذي أعـده الفريـق العـامل، ولكـن مـع إضافـة �وتعزي - ١٢

الفقرة الفرعية. واقترحت صيـغ خمتلفـة هلـذه العبـارة وأحيلـت إىل الفريـق التـابع للميسـر املعـين مبشـروع املـادة، برئاسـة السـفري روي (سـرياليون) 

لصقلها. 

ـــارة �يف مجيــع جمــاالت احليــاة� يف آخــر  يتعـني أن تـورد الفقـرة الفرعيـة ١ (ب) النـص الـذي أعـده الفريـق العـامل مـع إضافـة عب - ١٣

الفقرة الفرعية. 

ينبغي إعادة صياغة الفقرة الفرعية ١ (ج) لتصبح   - ١٤

�زيادة الوعي بقدرات مجيع املعوقني ومسـامهام، وأـم يشـتركون كـأفراد يف اتمـع يف التمتـع بـاحلقوق واحلريـات 

ذاا اليت يتمتع ا اآلخرون وبطريقة تتفق والغرض العام من هذه االتفاقية� 

وأقر االجتماع حباجة الفقرة إىل مزيد من الصقل وأحيلت إىل الفريق التابع للميسر ملزيد من املناقشات. 
 

الفقرة ٢ 
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تتضمن الفقرة ٢ تكرارا كثريا ملـا جـاء يف الفقـرة ١، وباإلمكـان تبسـيطها أو حذفـها. ورأت عـدة وفـود يف احلـالتني أن اإلشـارات  - ١٥

إىل محالت زيــادة الوعـي لـدى اجلمـهور ولـدى مجيـع األطفـال وعلـى مجيـع مسـتويات نظـام التعليـم لـه قيمتـه.وتـرى هـذه الوفـود أيضـا اإلبقـاء 

عليها سواء يف فقرة ٢ مبسطه أو يف الفقرة ١. وأحال املنسق املسألة إىل الفريق التابع للميسر.  

ويف حالة حذف الفقرة ٢، ينبغي اإلبقاء على الفقرة الفرعية ١ (ج) ونقلها إىل الفقرة ١ لتصبح الفقرة الفرعية ١ (د).  - ١٦

وطلب املنسق أيضا إىل الفريق التابع للميسر وضــع صيغـة عامـة بشـأن مسـألة التدريـب دون املسـاس بـاملقررات الـيت اختـذت بشـأن  - ١٧

إدراج هذه املسألة وإدماجها يف النص يف النهاية. 
 

موجزات املناقشات حول املادة ٦  رابعا -
كان هناك اتفاق عام حول النقاط التالية بصدد مشروع املادة ٦:  - ١٨

يتعني أن تتضمن االتفاقية حكما بشأن هذا املوضوع.  �

وينبغي أن يشكل احلكم مادة مستقلة وال يدمج مع مشروع املادة ٢٥ بشأن الرصد.  �

كما ينبغي أن ترد املادة يف جزء االتفاقية املتعلقة بـالتنفيذ والرصـد (وقـد يكـون ذلـك يف بـاب يتصـل بتلـك املوضوعـات). ومل يتـم  �

التوصل بعد إىل حل بشأن موقع املادة النهائي، وأعربت بعض الوفود عن تفضيلها اإلبقاء عليها يف أول االتفاقية. 

وينسق النص ليصبح على النحو التايل.  �

ـــات املناســبة لتمكينــها مــن وضــع وتنفيــذ سياســات  �تعمـل الـدول األطـراف، حسـب االقتضـاء، علـى مجـع املعلوم

إلعمال االتفاقية. وينبغي لعملية مجع املعلومات واالحتفاظ ا متتثل ملا يلي: 

إجراءات الوقاية الشرعية املعمـول ـا لضمـان السـرية واحـترام اخلصوصيـة مبـا يف ذلـك التشـريعات ذات  (أ)

الصلة حبماية البيانات. 

القواعد املتفق عليها دوليا حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية�.  (ب)

وجيـب إدراج مفـهوم االمتثـال للمعايـري األرضيـة الدوليـة ومبـادئ أخالقيـات اإلحصـــاءات كمــا اقــترحت يف شــبكة النــاجني مــن  �

األلغام ولكن دون إدراج العناصر الداخلة ضمن ذلك املفـهوم. وقـد يكـون كافيـا األخـذ بصيغـة أكـثر اقتضابـا علـى غـرار مـا جـاء 

ـــك إىل  يف املالحظـة العامـة رقـم ٥ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـيت حتـدد األهـداف دون أن يكـون هلـا صفـة اإللـزام. وقـد أحيـل ذل

الفريق التابع للميسر برئاسة ليسلي غاتان (الفلبني). 

وأثار عدد من الوفود أمهية طريقة استخدام البيانات. وبغية تفـادي عـدم التـوازن يف النـص، طلـب املنسـق مـن وفديـن وضـع صيغـة  �

أقصر لفقرة ٢ ميكن إدراجها يف النص تشمل عددا من املسائل غري املشمولة بالفقرة ١. 
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موجز املناقشات حول مشروع املادة ٧  خامسا -
الفقرة ١ 

كـان هنـاك اتفـاق عـام حـول موضـوع الفقـرة ١ وكذلـك حـول إضافـة حاشـية واحـدة وإحالـة مسـألة الصياغـة إىل الفريـــق التــابع  - ١٩

للميسر املعين مبشروع هذا القرار، برئاسة سيفان باريفا (ليختنشتاين). 

ومتت املوافقة بصفة عامة على النص كما يلي:  - ٢٠

�تقر الدول األطراف بـأن مجيـع األشـخاص متسـاوون أمـام القـانون ويتمتعـون دون أي متيـيز باحلمايـة والرعايـة علـى 

ـــني احلمايــة  قـدم املسـاواة مبوجـب القـانون. وحتظـر الـدول األطـراف أي متيـيز علـى أسـاس اإلعاقـة وتكفـل مجيـع األشـخاص املعوق

املتساوية والفعالة ضد التمييز. وحتظر الدول األطراف أيضـا أي نـوع مـن أنـواع التميـيز وتضمـن جلميـع املعوقـني احلمايـة املتسـاوية 

والفعالة ضد التمييز القائم على أي أسس كانت�(أ) 

وينظر الفريق التابع للميسر يف جدوى إدماج اجلملتني الثانية والثالثة يف الفقرة ١ دون املساس مبضموا.  - ٢١
 

الفقرة ٢ (أ) 

كـــان هناك اتفاق عــــام على استعمال النص التايل املستعار من اجلـزء األخـري مـن املـادة ١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال  - ٢٢

التمييز ضد املرأة. ومت االتفاق أيضا على حاشتني مها: 

ألغـراض هـذه االتفاقيـة يعـين مصطلـح �التميـيز علـى أسـاس اإلعاقـة� أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييــد(ب)  �(أ)

يكون من آثاره أو أغراضه النيل مـن االعـتراف للمعوقـني علـى أسـاس املسـاواة مـع اآلخريـن حبقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية 

ـــم ــذه احلقــوق أو  يف امليـادين السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة أو يف أي ميـدان آخـر أو إبطـال االعـتراف هل

متتعهم ا وممارستها على أساس املساواة مع اآلخرين�(ج). 
 

الفقرة ٢ (ب) 

متت املوافقة عموما على النص على النحو التايل:  - ٢٣

يشمل التمييز مجيع أشكال التمييز مبا يف ذلك التمييز املباشر وغري املباشر�.  �(ب)

قد حتتاج بعض الصيغ إىل معاجلتها يف وقت الحق فيما يتعلق بدمج الفقرتني الفرعيتني ٢ (أ) و (ب) أو عدم دجمهما.  - ٢٤
 

 
 

ومت حذف قائمة أسس التمييز األخرى الواردة يف نص الفريق العامل. وأعرب عدد مـن الوفـود عـن رغبتـه يف إعـادة النظـر يف هـذه القائمـة يف إطـار الديباجـة، وخباصـة  (أ)
الفقرة الفرعية (٢) اليت تشمل أمورا مماثلة. ومت االتفاق على أن تكون القائمة متساوقة مع املعاهدات القائمة اخلاصة حبقوق اإلنسان. 

أعرب عدد من الوفود عن الرغبة يف إدراج عبارة �أو وسائل الراحة املعقولة�.  (ب)
رأى عدد من الوفود إدراج جوانـب أخـرى يف إطـار التعريـف مـن قبيـل مـا جـاء يف اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة. وقـد أثـريت اجلوانـب اخلاصـة التاليـة: سـجل اإلعاقـة أو  (ج)

الظروف ذات الصلة بإعاقة سابقة، أو مفهوم اإلعاقة السابقة أو احلالية. 
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الفقرة ٣ 

متت املوافقة عموما علـى وجـود خمـاطرة كبـرية يف أن يسـاء تفسـري الفقـرة احلاليـة. ومتـت املوافقـة علـى حذفـها وإضافـة حاشـية إىل  - ٢٥

مشروع املادة. 

متت املوافقة على احلاشية على النحو التايل:  - ٢٦

�حاشـية: رأى عـدد مـن الوفـود وجـوب إدراج التعليـق العـام ١٨ للجنــة حقــوق اإلنســان علــى النحــو التــايل: �ال 

يشـكل كـل اختـالف يف املعاملـة متيـيزا، إذا كـانت معايـري هـذا االختـالف معقولـة وموضوعيـة وإذا كـان اهلـدف منـه بلـوغ هــدف 

مشروع مبوجب االتفاقية�. 
 

الفقرة ٤ 

كـان هنـاك اتفـاق علـى إدراج النـص الـوارد أدنـاه بوصفـه قـاعدة للفقـرة ٤، مـع إدراج حاشـيتني جديدتـني واإلبقـاء علـى احلاشــية  - ٢٧

٢٧ الواردة ي نص مسودة الفريق العامل. كما اعترف أيضـا باحلاجـة إىل مزيـد مـن نظـر املناقشـة للمشـروع فيمـا يتعلـق مبوضـع التعريـف، إمـا 

هنا أو يف اجلزء اخلاص بالتعريفات من مشروع االتفاقية. ومتت املوافقة عموما على النص التايل: 

ـــائل  �تتعـهد(د) الـدول األطـراف باختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة لكفالـة توفـري وسـائل الراحـة املعقولـة، وتعـرف �وس

الراحة املعقولة� بأا التعديالت والترتيبـات الالزمـة واملناسـبة - وليسـت بـالعبء غـري املناسـب(هــ) الـيت يكـون هنـاك احتيـاج إليـها 

يف حالة حمددة لكفالة متتع املعاقني على أساس املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها�(و). 

 

 

 
 

مت حذف عبارة سابقة كانت قد اقترحت وكذلك عبارة مطابقة هلا يف مشروع الفريق العامل. وأعربت بعض الوفود عن رغبتها يف مزيد من النظر يف املوضوع.  (د)
أعرب عدد من الوفود عن حتفظات بشأن عبارة �عبء غري مناسب�.  (هـ)
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