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اللجنـة املخصصة لوضع اتفاقية دولية 
شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق 

املعوقني وكرامتهم 
الفريق العامل 

  نيويورك، ٥-١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ 
  تقرير الفريق العامل املقدم إىل اللجنة املخصصة 

مقدمة   أوال -
قررت اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية دوليـة شـاملة ومتكاملـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق  - ١
املعوقـني وكرامتـهم “إنشـاء فريـق عـامل هبـدف إعـداد وتقـدمي مشـروع نـص يشـــكل أساســا 
للتفاوض من جانب الـدول األعضـاء والـدول املراقبـة علـى مسـتوى اللجنـة املخصصـة لوضـع 
مشروع االتفاقية”. وقــررت أيضـا “أن جيتمـع الفريـق العـامل يف فـترة مـا بـني الـدورات مبقـر 
األمـم املتحـدة يف نيويـورك لـدورة واحـدة قوامـها عشـرة أيـام عمـل يف موعـــد مبكــر يف عــام 
٢٠٠٤ ويقـدم حمصلـة أعمالـه بشـأن مشـروع نـص إىل اللجنـة املخصصـة يف دورهتـا الثالثــة”. 
ـــك القــرار يف قرارهــا ٢٤٦/٥٨ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/  وأيـــــدت اجلمعيــــــة العامـــة ذل

ديسمرب ٢٠٠٣. 
ويضم الفريق العامل ممثلي احلكومات واملنظمات غـري احلكوميـة ومؤسسـات حقـوق  - ٢

اإلنسان الوطنية التالية: 
االحتاد الروسي وإكـوادور وأملانيـا وأوغنـدا وأيرلنـدا وتـايلند وجامايكـا وجـزر القمـر 
ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا وسـلوفينيا والســويد وســرياليون وصربيــا واجلبــل 
األسـود والصـني والفلبـــني وفنـــزويال والكامــريون وكنــدا وكولومبيــا ولبنــان ومــايل 

واملغرب واملكسيك ونيوزيلندا واهلند واليابان. 
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ـــة، واملنظمــة الدوليــة للمعوقــني، واملنظمــة  ومؤسسـة اسـتراليا احملـدودة املعنيـة باإلعاق
ـــــة  الدوليـــة للمعوقـــني (أفريقيـــا)، واملنتـــدى األورويب للمعوقـــني، واملؤسســـة الدولي
لالسـتيعاب، ومعـهد البلـدان األمريكيـة املعـين باإلعاقـة، وشـبكة النـاجني مـن األلغـــام 
األرضيـة، واملؤسسـة الدوليـة للتـأهيل، واالحتـاد العـــاملي للمكفوفــني واالحتــاد العــاملي 
للصم، واالحتاد العاملي للصم املكفوفني، والشبكة العاملية للخـاضعني للعـالج النفسـي 
احلاليني واملتعافني منه، وجلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان (متثل املؤسسات الوطنيـة 

حلقوق اإلنسان). 
 

مسائل تنظيمية   ثانيا -
افتتاح الدورة ومدهتا   ألف -

عقد الفريق العامل دورته يف مقر األمم املتحدة يف نيويـورك يف الفـترة مـن ٥ إىل ١٦  - ٣
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤. وخالل دورته، عقـد الفريـق العـامل ٢٠ جلسـة رمسيـة فضـال عـن 

عدد من املشاورات غري الرمسية. 
وافتتح السفري لويس غاليغوس شاريبوغا (إكوادور)، رئيـس اللجنـة املخصصـة، دورة  - ٤

الفريق العامل. 
ـــة  وأقـر الفريـق يف جلسـته األوىل املعقـودة يف ٥ كـانون الثـاين/ينـاير قيـام رئيـس اللجن - ٥

املخصصة بناء على مشاورات بتعيني السفري دون ماكاي (نيوزيلندا) منسقا للفريق العامل. 
 

إقرار جدول األعمال   باء -
أقر الفريق العامل يف جلسته األوىل املعقــودة يف ٥ كـانون الثـاين/ينـاير جـدول أعمالـه  - ٦

(A/AC.265/2004/WG/CRP.1/Rev.1) على النحو التايل: 

افتتاح االجتماع.  - ١
إقرار جدول األعمال.  - ٢

تنظيم األعمال.  - ٣
إعـداد مشـروع نـص اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة وتعزيـــز حقــوق  - ٤

املعوقني وكرامتهم. 
استنتاجات الفريق العامل.  - ٥

اعتماد تقرير الفريق العامل املقدم إىل اللجنة املخصصة.  - ٦
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أعمال أخرى.  - ٧
 

الوثائق   جيم -
كان معروضا على الفريق العامل فيما يتصل بعمله:  - ٧

قرص حاسويب بذاكـرة قـراءة فقـط يتضمـن جتميعـا ملقترحـات بشـأن عنـاصر  (أ)
االتفاقية فضال عن مسامهات فردية وردت حىت ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣؛ 

نسخة مطبوعة لتجميع املقترحات املتعلقة بعناصر االتفاقيـة الـيت وردت حـىت  (ب)
١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 

وقدمت البلدان واملنظمات التالية واألفراد التاليون مسامهات: 
 

 رئيس اللجنة املخصصة 
ـــة  مشـروع نـص مقـدم مـن الرئيـس (أوال – رابعـا): عنـاصر اتفاقيـة شـاملة ومتكامل •
حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم مـؤرخ: ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣ 

(“مشروع مقدم من الرئيس”). 
مشروع نص مقدم من الرئيس (خامسا): مشروع العناصر املتعلقة بـالتنفيذ: تطبيـق  •

االتفاقية وتنفيذها ورصدها. تاريخ التقدمي: ٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
ــاين/  مشـروع نـص مقـدم مـن الرئيـس: الديباجـة، تاريـــــــخ التقـدمي: ٧ كانـــــون الث •

يناير ٢٠٠٤. 
 

 احلكومات 
استراليا: هنج استراليا إزاء مشروع اتفاقية معنية حبقوق املعوقني، بتـاريخ ١٧ كـانون  •

األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
ـــدمي:  الصـني: اتفاقيـة حقـوق املعوقـني: مشـروع نـص مقـترح مـن الصـني، تـاريخ التق •

١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
كوسـتاريكا: اجمللـس الوطـين للتـأهيل والتعليـم اخلـــاص: بعــض اجلوانــب الــيت يتعــني  •
إدراجها عند صياغـة اتفاقيـة حقـوق اإلنسـان للمعوقـني. تـاريخ التقـدمي: ٢٠ تشـرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣. 
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االحتاد األورويب:  •
اقتراح االحتاد األورويب املتعلق بنص اتفاقية دولية بشأن متتع املعوقـني علـى حنـو  o

كامل وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية. بتـاريخ: 
١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 

ـــة املخصصــة  “العنـاصر املتعلقـة باتفاقيـة دوليـة” مقدمـة يف الـدورة الثانيـة للجن o

 (A/AC.265/2003/CRP.13/Add.2)

ـــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق املعوقــني وكرامتــهم.  اهلنـد: اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكامل •
مشروع اتفاقية، اهلند، بتاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 

اليابان: ورقة موقف مقدمة من حكومة اليابان بشأن اتفاقية شـاملة ومتكاملـة لتعزيـز  •
ومحاية حقوق املعوقني وكرامتهم. تاريخ التقدمي: ٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
املكسيك: اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعـزيز حقـوق املعوقـني وكرامتـهم.  •
ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة مـــــن املكســـــيك يف الـــــدورة األوىل للجنـــــة املخصصــــــة 

 (A/AC.265/WP.1)

نيوزيلنـدا: رأي نيوزيلنـدا يف اتفاقيـــة حقــوق املعوقــني، بتــاريخ ٢٨ تشــرين الثــاين/  •
نوفمرب ٢٠٠٣ 

الواليات املتحدة: تدابري قانون حقوق املعوقني يف الواليات املتحدة. تـاريخ التقـدمي:  •
١٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 

فـرتويال: اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة وتعزيـز حقـوق املعوقـني وكرامتــهم.  •
ـــة فــرتويال البوليفاريــة يف الــدورة الثانيــة للجنــة  مشـروع مقـدم مـن حكومـة مجهوري

 (A/AC.265/2003/WP.1) املخصصة
 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
حلقـة عمـل إقليميـة أفريقيـة: حلقـة عمـل إقليميـة عـن تعزيـز حقـوق املعوقـني: حنـــو  •
اتفاقيـة جديـدة لألمـم املتحـدة، مونيونيـو - كامبـاال، أوغنــــــــــدا، ٥-٦ حزيـــــــران/ 

يونيه ٢٠٠٣ 
حلقة عمــل دوليـة ملنطقـة الكومنولـث واملنطقـة اآلسـيوية للمحيـط اهلـادئ: حلقـة  •
عمـل دوليـة ملؤسسـات حقـــوق اإلنســان الوطنيــة مــن منطقــة الكومنولــث واملنطقــة 

اآلسيوية للمحيط اهلادئ، نيودهلي، ٢٦-٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
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 املنظمات احلكومية الدولية/االجتماعات اإلقليمية 
املؤمتر االستشاري اإلقليمي األفريقـي للمعوقـني، جوهانسـربغ، جنــــــوب أفريقيـا،  •

١-٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
مشـروع بـانكوك: حلقـة عمـل إقليميـة حنـو اتفاقيـة دوليـة شـــاملة ومتكاملــة حلمايــة  •
وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم، بانكوك، ١٤-١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ 

توصيات بانكوك: اجتمـاع لفريـق اخلـرباء وحلقـة دراسـية عـن اتفاقيـة دوليـة حلمايـة  •
وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم، بانكوك، ٢-٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

حلقة دراسية يف كويتو: حلقة دراسية وحلقة عمـل إقليميتـان للبلـدان األمريكيـة عـن  •
القواعـد واملعايـري املتصلـة حبقـــوق املعوقــني والتنميــــــــة، كويتــــــــو، ٩-١١ نيســان/ 

أبريل ٢٠٠٣ 
 

 منظومة األمم املتحدة 
منظمة العمل الدولية: بيان مقدم إىل الفريق العامل التابع للجنة املخصصـة للنظـر يف  •
مقترحـات بشـأن اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة حقـوق املعوقـــني وتعزيزهــا. 

تاريخ التقدمي: ١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
ــة  منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة: مقترحـات مقدمـة إىل الفريـق العـامل بشـأن اتفاقي •
دولية حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهـــــــم. تـاريخ التقـدمي: ٢ كـانون الثـاين/ 

يناير ٢٠٠٤ 
 

 منظمات غري حكومية 
املؤسسة الدولية الشـعبية للمعوقـني: ورقـة موقـف مقدمـة مـن املؤسسـة فيمـا يتعلـق  •

باتفاقية دولية جديدة حلقوق اإلنسان للمعوقني، مؤرخة ٢٥ شباط/فرباير ٢٠٠٣ 
املؤسسـة الدوليـة الشـعبية للمعوقـني – اليابـان: ورقـة موقـــف مقدمــة مــن اجلمعيــة  •

اليابانية للمؤسسة بشأن االتفاقية. تاريخ التقدمي: ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
املنتـدى األورويب للمعوقـني: مسـامهة مقدمـة مـن املنتـدى إىل الـــدورة الثانيــة للجنــة  •
املخصصـة للنظـر يف مقترحـات متعلقـة باتفاقيـة األمـم املتحـدة حلمايـة وتعزيـز حقــوق 

املعوقني، مؤرخة: أيار/مايو ٢٠٠٣ 
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املؤسسة الدولية لالستيعاب:  •
بعض االنطباعات واالقتراحات والتوصيات من أجل اجتماع التحـالف الـدويل   o

للمعوقني بشأن اتفاقية محاية حقوق املعوقني، مؤرخة: شباط/فرباير ٢٠٠٣ 
بعـض األفكـار املتعلقـة بـإعداد اتفاقيـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة وتعزيـز حقــوق  o

املعوقني وكرامتهم، تاريخ التقدمي: ٣٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
التحالف الدويل للمعوقني: حنو اتفاقية لألمم املتحدة بشأن املعوقـني: بيـان مـن أجـل  •

الدورة الثانية للجنة املخصصة، مؤرخ ٢ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
من احلقوق إىل العمل – الشبكة الدولية للشباب املعـوق: بيـان عـن املوقـف بشـأن  •
االتفاقيــة الدوليــة الشــاملة واملتكاملــــة املقترحـــة حلمايـــة وتعزيـــز حقـــوق املعوقـــني 

وكرامتهم. مؤرخ ١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
االحتاد الدويل للمكفوفني: بيـان رمسـي عـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق املعوقـني.  •

مؤرخ: شباط/فرباير ٢٠٠٣ 
الشبكة العاملية للخاضعني للعالج النفسـي احلـاليني واملتعـافني منـه: بيـان مقـدم إىل  •
اللجنــة املخصصــة لألمــم املتحــدة يف ٢٠٠٣ ومســامهتان مقدمتــان يف ٣٠ كــــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٣ و ٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ 
 

 جهات أخرى/أفراد 
مشـاورة عـرب اإلنـترنت نظمتـها إدارة الشـــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، تعليقــات  •

بشأن مشروع نص مقدم من املكسيك 
حتالف األفراد واملنظمات والوكاالت لألشخاص املعوقني يف أوروبا الشرقية ومــن  •
أجلهم وبواسطتهم (االحتاد الروسي وأوكرانيا وبولندا وبيالروس ومجهورية ملدوفا) 

(حتالف أوروبا الشرقية) تاريخ التقدمي: ١٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
وكان معروضا على الفريق العامل أيضا الوثائق التالية:   - ٨

جدول أعمال مؤقت (A/AC.265/2004/WG/CRP.1/Rev.1)؛  (أ)
تنظيم األعمال (A/AC.265/2004/WG/CRP.2)؛  (ب)

نص مقترح من املنسق (A/AC.265/2004/WG/CRP.3 و Add.1-25)؛  (ج)
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A/AC.265/2004/WG.1

املرفــــــــق األول ملشــــــــروع التقريــــــــر (نــــــــص مشــــــــروع االتفاقيــــــــــة)  (د)
(A/AC.265/2004/WG/CRP.4 و Add.1-2 و 5-4)؛ 

 .(A/AC.265/2004/WG/CRP.5) مشروع تقرير الفريق العامل (هـ)
 

إعداد مشروع نص اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقـوق  ثالثا -
 املعوقني وكرامتهم 

أشار الفريق العامل إىل أن الوالية اليت أوكلتها إليه اللجنة املخصصـة تتمثـل يف إعـداد  - ٩
وتقـدمي مشـروع نـص يكـون أساسـا ملفاوضـات اللجنـة املخصصـة ويـأخذ يف احلســـبان مجيــع 
املسامهات املقدمة قبل اجتماعات الفريق العامل. ومل ُتعهد إىل الفريق العـامل مهمـة التفـاوض 
على نص هنائي ومل ُيطلب إليه القيام مبهمة جلنة صياغة. ويرى الفريق العامل لذلك أن مهمتـه 
ـــا يف ذلــك تلــك املدرجــة يف جتميــع  تنصـب علـى حتديـد النـهج احملتملـة وتضييـق اخليـارات مب

املقترحات وذلك لتوفري أساس جيرى بناء عليه  مواصلة العمل يف اللجنة املخصصة. 
ـــص الــذي أعــده وقدمــه الفريــق العــامل هــو حمصلــة  وتبعـا لذلـك، فـإن مشـروع الن - ١٠
املناقشات اليت دارت لبلـوغ هـذا اهلـدف، وليـس تعبـريا عـن موقـف أي وفـد بعينـه يف الفريـق 
العامل. وأعربت الوفود املشاركة يف الفريـق العـامل بوضـوح عـن رغبتـها يف مواصلـة مناقشـة 

الكثري من املسائل يف اللجنة املخصصة. 
 

استنتاجات الفريق العامل  رابعا –
قرر الفريق العامل يف جلسته ٢٠، املعقـودة يف ١٦ كـانون الثـاين/ينـاير، تقـدمي النـص  - ١١
املرفـق (انظـر املرفـق األول) إىل اللجنـة املخصصـة كأسـاس إلجـراء مفاوضـــات، علــى النحــو 
الذي أذنت به اللجنة، على أساس الفـهم املنصـوص عليـه يف الفـرع الثـالث مـن هـذا التقريـر، 
ـــه اللجنــة  وإرفـاق “موجـز املناقشـات املعقـودة بشـأن مسـألة التعـاون الـدويل الـذي سـتنظر في

املخصصة” (انظر املرفق الثاين). 
 

اعتماد تقرير الفريق العامل املقدم إىل اللجنة املخصصة   خامسا –
اعتمد الفريق العامل يف جلسته ٢٠ املعقودة يوم ١٦ كانون الثاين/يناير بتوافـق اآلراء  - ١٢
تقريره املقدم إىل اللجنة املخصصة يف دورهتا الثالثة بشأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية 

وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم. 
 



٢٢٣٤١-٨٠٤

A/AC. ٢٦٥/٢٠٠٤.WG/١

 املرفق األول 
مشـروع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة وتعزيـز حقـوق املعوقــني 

 وكرامتهم(١) 
إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 

ـــيت تعــترف  إذ تشـري إىل املبـادئ املنصـوص عليـها يف ميثـاق األمـم املتحـدة ال (أ)
مبا جلميع أفراد األسرة اإلنسانية من كرامة وحقوق أساسية متساوية كأساس للحرية والعدالـة 

والسالم يف العامل، 
وإذ تعـترف بـأن األمـم املتحـــدة، قــد أعلنــت ووافقــت يف اإلعــالن العــاملي  (ب)
حلقوق اإلنسان ويف العهدين الدوليني اخلـاصني حبقـوق اإلنسـان، علـى أن لكـل فـرد احلـق يف 

التمتع جبميع احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيها دون متييز من أي نوع، 
وإذ تؤكـد عامليـة مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية وعـدم قابليتــها  (ج)
للتجزئة والترابط فيما بينها وضرورة ضمـان متتـع املعوقـني هبـذه احلقـوق بشـكل كـامل ودون 

متييز، 
وإذ تؤكد أيضا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة  (د)
والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى 
ـــيز ضــد  مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري، واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمي
املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية 
أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين 

وأفراد أسرهم(٢)، 
وإذ تعترف بأمهية املبادئ والتوجيهات السياسية الواردة يف القواعد املوحـدة  (هـ)
بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني يف تعزيـز وصياغـة وتقييـم السياسـات واخلطـط والـربامج 

واإلجراءات على األصعدة الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيز تكافؤ الفرص للمعوقني؛ 

 __________
تقدم عدد من أعضاء الفريق العامل مبقترحات تتعلق بصيغ بديلة ملشروع االتفاقية، وكذلك بعنواهنا. وقد تـود  (١)

اللجنة املخصصة أن تواصل النظر يف مضمون املشروع وعنوانه. 
اعترب بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أال يكون هناك إشـارة إىل اتفاقيـة العمـال املـهاجرين ألهنـا ال تتمتـع  (٢)
باملركز نفسه اليت تتمتع به العهود واالتفاقيات الدوليـة األخـرى املدرجـة. وأشـار أعضـاء آخـرون إىل أن هـذه 

االتفاقية دخلت حيز النفاذ وأنه ينبغي بالتايل إدراجها. 
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ـــى أســاس اإلعاقــة ميــثل  وإذ تعـترف أيضـا بـأن التميـيز ضـد أي شـخص عل (و)
انتهاكا للكرامة املتأصلة للفرد، 

وإذ تعترف كذلك بتنوع املعوقني،  (ز)
وإذ تعرب عن قلقها ألنه بالرغم من اجلهود اليت بذلتها احلكومات واهليئات  (ح)
واملنظمات ذات الصلة، واإلجراءات الـيت اختذهتـا، فـإن املعوقـني ال يزالـون يواجـهون حواجـز 
تعترض مشاركتهم كأعضاء يف اجملتمع علـى قـدم املسـاواة وانتـهاكات حلقوقـهم اإلنسـانية يف 

مجيع أحناء العامل، 
وإذ تؤكـد أمهيـة التعـاون الـــدويل(٣) يف تعزيــز متتــع املعوقــني بشــكل كــامل  (ط)

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية(٤)، 
وإذ تؤكد أيضا على املسـامهة القائمـة واحملتملـة الـيت يقدمـها املعوقـون لرفـاه  (ي)
ـــع املعوقــني بصــورة كاملــة حبقــوق اإلنســان  جمتمعـاهتم وتنوعـها عمومـا، وعلـى أن تعزيـز متت
واحلريـات األساسـية ومشـاركتهم الكاملـة سـتؤدي إىل حتقيـق تقـدم هـام يف التنميـة اإلنســـانية 

واالجتماعية واالقتصادية جملتمعاهتم ويف القضاء على الفقر، 
وإذ تعترف بأمهية متتع املعوقني باستقالهلم الذايت واعتمـادهم علـى أنفسـهم،  (ك)

مبا يف ذلك حرية تقرير خياراهتم بأنفسهم، 
ــات  وإذ تـرى أنـه ينبغـي أن تتـاح للمعوقـني فرصـة االشـتراك الفعـال يف عملي (ل)

اختاذ القرارات بشأن السياسات والربامج، وخاصة اليت تتعلق هبم مباشرة، 
ــــيت يواجهـــها األشـــخاص  وإذ تعــرب عــن القلــق إزاء الظــروف الصعبــة ال (م)
املصابون بعجز شديد أو متعدد الوجوه واملعوقون الذين يتعرضون ألشكال متعـددة أو مشـددة 
من التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي وغـريه 

أو األصل الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر(٥)، 

 __________
يرى بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أال يشار إىل التعاون الدويل يف الديباجة، أو ينبغي أن تكون اإلشارة  (٣)
مرهونة باالتفاق النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي التصدي ملسـألة التعـاون الـدويل يف االتفاقيـة، واملوضـع الـذي 
ستدرج فيه إذا كان األمر كذلك. وترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير خالصة مستفيضة للمناقشـات بشـأن هـذه 

املسألة.  
اقترحت الصيغة البديلة التالية أيضا للنظر فيها: “وإذ تعترف مبا للتعاون الـدويل مـن أمهيـة يف حتسـني األحـوال  (٤)

املعيشية للمعوقني يف كل بلد من البلدان وال سيما يف البلدان النامية”، 
انظر حواشي الفقرة ١ (ج) من مشروع املادة ٢٣ املتعلقة بالضمان االجتماعي ومبستوى املعيشة الالئق.  (٥)
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وإذ تؤكد ضرورة إدماج منظور جنساين يف مجيـع اجلـهود الراميـة إىل تعزيـز  (ن)
متتع املعوقني الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 

وإذ تضع يف اعتبارها ضرورة ختفيف ما للفقر من تأثري سـليب علـى ظـروف  (س)
املعوقني(٦)، 

وإذ تعرب عن القلــق ألن حـاالت الصـراع املسـلح أدت إىل عواقـب مدمـرة  (ع)
على حنو خاص حلقوق اإلنسان للمعوقني، 

وإذ تعترف مبا إلمكانية الوصـول إىل البيئـة املاديـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة  (ف)
واإلعالم واالتصــال، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت، مـن أمهيـة يف متكـني 

املعوقني من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
واقتناعا منها بأن إبرام اتفاقية تتناول بوجه خاص حقوق اإلنسان للمعوقـني  (ص)
ستقدم مسامهة هامة يف تعويض اخلسارة االجتماعية العميقة للمعوقـني ويف تعزيـز مشـاركتهم 
يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص، يف كـل 

من البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء، 
قد اتفقت مبوجب هذه الوثيقة على ما يلي: 

 
املادة ١ 
 الغرض 

الغرض(٧) من هذه االتفاقية هو كفالة متتع املعوقـني بشـكل كـامل وفعـال وعلـى قـدم 
املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية(٨). 

 
 
 

 __________
أبدى بعض أعضاء الفريق العامل حتفظات إزاء صيغة هذه الفقرة.  (٦)

اقترح بعض أعضاء الفريق العامل إدراج التعاون الدويل كأحد أهداف االتفاقية. وأشار أعضاء آخـرون إىل أن  (٧)
التعاون الدويل هو وسيلة من وسائل حتقيق أهداف االتفاقية، وليس هدفا يف حد ذاته، انظر أيضـا الفقـرة (ط) 

من الديباجة. 
فيما يلي صيغة بديلة قد ترغب اللجنة املخصصة يف النظر فيها: “الغرض من هـذه االتفاقيـة هـو محايـة حقـوق  (٨)

املعوقني وتعزيزها”. 
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املادة ٢ 
 مبادئ عامة 

فيما يلي املبادئ األساسية هلذه االتفاقية: 
كرامة األشخاص واعتمادهم علـى ذاهتـم مبـا يف ذلـك حريـة تقريـر خيـاراهتم  (أ)

بأنفسهم واستقالهلم؛ 
عدم التمييز؛  (ب)

اإلدمـاج الكـامل للمعوقـني كمواطنـني ومشـاركني يف مجيـــع جوانــب احليــاة  (ج)
على قدم املساواة؛ 

احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة اإلنسانية؛  (د)
تكافؤ الفرص.  (هـ)

 
املادة ٣ 

 التعاريف(٩) 
“تيسري سبل الوصول”(١٠). 

“التواصل” يشمل االتصال الشفوي - السمعي، واالتصال باستخدام لغـة اإلشـارة، 
واالتصـال عـن طريـق اللمـس، ولغـة بريـل وحـروف الطباعـــة الكبــرية، والوســائط الســمعية، 
ـــن أســاليب التواصــل  والوسـائط املتعـددة سـهلة املنـال، والقـراء مـن األشـخاص وغـري ذلـك م

املعززة أو البديلة، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال سهلة املنال(١١). 
 
 
 

 __________
عند النظر يف هذه املادة، قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تضع يف اعتبارها خمتلف املقترحات اليت قُدمـت إىل  (٩)

اللجنة وإىل الفريق العامل بشأن التعاريف احملددة للمفاهيم الواردة فيها. 
تتوقف ضرورة وضع تعريف “تيسري سبل الوصول”، ومضمون أي تعريف على نتيجـة املناقشـات الـيت تـدور  (١٠)

يف اللجنة املخصصة بشأن املادة ١٩ املتعلقة بتيسري سبل الوصول. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف النظر يف ضرورة تعريف “التواصل” (مبعزل عن مشروع املادة ١٣ بشأن حرية  (١١)

التعبري والرأي) ومضمون ذلك التعريف يف تلك احلالة. 
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“اإلعاقة”(١٢). 
“املعوقون”(١٣). 

“التمييز على أساس اإلعاقة”(١٤). 
“اللغة” تشمل اللغة الشفوية - السمعية ولغة اإلشارة(١٥). 

“وسائل الراحة املعقولة”(١٦). 
“التصميم العام” و “التصميم الشامل”(١٧). 

 __________
أكد العديد من أعضـاء الفريـق العـامل أن أي اتفاقيـة ينبغـي أن حتمـي حقـوق مجيـع املعوقـني (أي مجيـع أنـواع  (١٢)
اإلعاقة) واقترحوا تعريف مصطلح “اإلعاقة” بشكل واسـع. وكـان مـن رأي بعـض األعضـاء أنـه ينبغـي عـدم 
إدراج أي تعريف “لإلعاقة” يف االتفاقية، نظرا لتعقـد اإلعاقـة وخطـر تقييـد نطـاق االتفاقيـة. وأشـارت وفـود 
ـــة والصحــة  أخـرى إىل التعـاريف املوجـودة املسـتخدمة يف السـياق الـدويل، مبـا يف ذلـك تصنيـف األداء واإلعاق
ملنظمة الصحة العاملية. وكان هناك اتفـاق عـام علـى أنـه يف حـال إدراج تعريـف، فإنـه ينبغـي أن يكـون تعريفـا 

يعكس النموذج االجتماعي لإلعاقة، ال النموذج الطيب. 
يـرى بعـض أعضـاء الفريـق العـامل أن إدراج هـذا التعريـف هـو أهـم مـن تعريـف “اإلعاقـة”. وكـان مــن رأي  (١٣)

أعضاء آخرين أن تعريف املصطلح ليس ضروريا. 
جيرى تناول هذا التعريف يف مشروع املادة ٧ املتعلقة باملساواة وعدم التمييز. وقد ترغب اللجنـة املخصصـة يف  (١٤)

النظر يف أفضل موضع هلذا التعريف. 
رأي بعض الوفود أن مشاريع مواد منفصلة من االتفاقية تنص على أن اللغة تشمل لغة اإلشارة، وتسـاءلوا عـن  (١٥)

ضرورة هذا التعريف يف هذه املادة. وأعرب آخرون عن رأي مفاده أن هذا التعريف ضروري. 
رغم أن تعريف هذا املفهوم مل يناقش مبا يتجاوز التعريف املدرج يف مشروع املادة ٧، فإن الفريق العامل يـرى  (١٦)

أن من الضروري إدراجه. 
مل ُيناقش هذان التعريفان، إال أن الفريق يرى أهنما مفيدان.  (١٧)



٢٢٣٤١١٣-٠٤

A/AC. ٢٦٥/٢٠٠٤.WG/١

املادة ٤ 
 االلتزامات العامة(١٨)(١٩) 

تتعـهد الـدول األطـــراف بكفالــة اإلعمــال التــام جلميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات  - ١
األساسية جلميع األفراد الذيـن خيضعـون لواليتـها(٢٠) دون أي متيـيز مـن أي نـوع علـى أسـاس 

اإلعاقة. وحتقيقا هلذا الغرض تتعهد الدول األطراف مبا يلي: 
ـــة وغريهــا مــن التدابــري إلنفــاذ هــذه االتفاقيــة،  اختـاذ تدابـري تشـريعية وإداري (أ)
وتعديل أو إبطال أو إلغاء القوانني واألنظمة وتثبيط األعراف أو املمارسات الـيت تتعـارض مـع 

هذه االتفاقية؛ 
جتسيد حقوق املساواة وعدم التميـيز بسـبب اإلعاقـة يف دسـاتريها الوطنيـة أو  (ب)
التشـريعات املناسـبة األخـرى، إذا مل تكـن قـد قـامت بعـد بإدماجـــها فيــها، وكفالــة اإلعمــال 

العملي هلذه احلقوق عن طريق القانون والوسائل املناسبة األخرى؛ 
مراعاة مسائل اإلعاقـة يف صميـم مجيـع سياسـات وبرامـج التنميـة االقتصاديـة  (ج)

واالجتماعية؛ 
االمتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعـارض واالتفاقيـة وكفالـة تصـرف  (د)

السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذه االتفاقية؛ 

 __________
ُيدرج كل من مشروع بانكوك واملشروع املقدم من الرئيس يف هذا الفرع فقرة بشأن سبل االنتصاف. وأشار  (١٨)
بعض أعضاء الفريق العامل إىل أنه يف حني أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يتضمن مثل هذا 
احلكـم، فـإن العـهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة ال يتضمـن مثـل هـــذا احلكــم. 
ولذلك، فقد يكون من العسري إدراج هذه املادة يف اتفاقية توضح احلقوق الـواردة يف كـال العـهدين. وقـد تـود 

اللجنة املخصصة أن تواصل النظر يف هذه املسألة. 
أثار العديد من الوفود أثناء مناقشة الفريق العــامل مسـألة اإلعمـال التدرجيـي للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة  (١٩)
والثقافية. وأشــار الفريـق العـامل إىل أن هـذا املفـهوم ينطبـق علـى بعـض احلقـوق الـواردة يف االتفاقيـة (احلقـوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية)، على حنو ينسجم مع القانون الدويل النافذ حلقوق اإلنسـان، لكنـه ال ينطبـق 
علـى احلقـوق األخـرى (احلقـوق املدنيـة والسياسـية). وسـتحتاج اللجنـة املخصصـة إىل النظـر يف أفضـل الســـبل 
إلدمـاج هـذه املسـألة يف االتفاقيـة، وقـد تـود أن تشـري إىل السـابقة املنصـوص عليـها يف اتفاقيـة حقـوق الطفـــل. 

كما أثري نقاش فيما يتعلق كذلك مبواد أخرى. 
حتتاج عبارة “خيضعون لواليتها” إىل دراسة أعمق من جانب اللجنة املخصصة. وهي مستمدة من املادة ٢ من  (٢٠)
اتفاقية حقوق الطفل. وقد تكون شاملة إىل حد مفرط وتنطوي، على سبيل املثال، على إمكـان توسـيع نطـاق 
احلقوق اليت ال ُتكفل لغري املواطنني حبيث تشمل غري املواطنني من املعوقني. وقد توفر املادة ١ (٢) مـن اتفاقيـة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري هنجا بديال، إال أنه قد يكون استبعاديا إىل حد مفرط وينطوي على 

أن املعوقني من غري املواطنني ال يتمتعون بأي محاية مبوجب هذه االتفاقية. 
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اختـاذ مجيـع التدابـري املناسـبة ملنـع التميـيز علـى أسـاس اإلعاقـة مـن جــانب أي  (هـ)
شخص أو منظمة أو شركة خاصة. 

 
ترويـج(٢١) البضـائع واخلدمـات واملعـــدات واملرافــق املصممــة تصميمــا عامــا  (و) 
وتطويرهـا وإتاحتـها واسـتخدامها. ويشـترط يف هـذه البضـائع واخلدمـات واملعـــدات واملرافــق 
أال حتتـاج إال إىل احلـد األدىن مـن التكييـف وأن تتـاح بـأقل التكـاليف لتلبيـة االحتياجـات الــيت 

ينفرد هبا املعوقون(٢٢). 
تقوم الدول عند وضع وتنفيذ السياسات والتشــريعات الالزمـة لتنفيـذ هـذه االتفاقيـة،  - ٢
بـاالضطالع هبـذه املهمـة بالتشـاور الوثيـق مـع املعوقـني واملنظمـات الـيت متثلـهم، ومبشـــاركتهم 

الفعالة. 
 

املادة ٥ 
 تعزيز املواقف اإلجيابية جتاه املعوقني 

تتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الفورية والفعالة للقيام مبا يلي:   - ١
زيادة الوعي لدى اجملتمع بأسره باإلعاقة وباملعوقني؛  (أ)

مكافحة القوالب النمطية للمعوقني وأشكال التحيز ضدهم؛  (ب)
ترويج صورة للمعوقني باعتبـارهم قـادرين ومسـامهني يف اجملتمـع، يشـتركون  (ج)
يف التمتع باحلقوق واحلـــريات اليت يتمتــع بـها مجيـع اآلخريـن، وبطريقـة تتفـق والغـرض العـام 

من هذه االتفاقية. 
تشمل هذه التدابري يف مجلة أمور أخرى ما يلي:  - ٢

ـــل  الشـــــروع يف حـــملة فعــــــالة لتـــوعية اجلــــماهري، تــــرمي إىل تعــــزيز تقب (أ)
حـــقوق املعــوقني ومواصلة هذه احلملة؛ 

 __________
قد ترغب اللجنة املخصصة يف النظر فيما إذا كان ينبغي استبدال مصطلح “ترويج” مبصطلح آخر يفرض على  (٢١)

الدول األطراف التزامات أقوى. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف النظر فيما إذا كان ينبغي استخدام مصطلح “مصممة تصميما عاما” أو مرادفه  (٢٢)
القريب “التصميم الشامل” يف هذا املقام ويف مجيع أحكام االتفاقية. كما ميكن أن ترغب اللجنة املخصصة يف 
النظر فيما إذا كان ينبغي أن تظل هذه الفقرة كجزء من مشروع املادة ٤، أو إدماجها يف مشروع املـادة ١٩، 

أو اعتبارها مادة مستقلة قائمة بذاهتا. 
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بث الوعي، مبا يف ذلك لدى مجيع األطفال منـذ حداثـة سـنهم، وعلـى مجيـع  (ب)
مستويات نظام التعليم، لتعزيز تبين موقف يتسم باحترام حقوق املعوقني؛ 

تشجيع مجيع أجهزة وسـائط اإلعـالم علـى عـرض صـورة املعوقـني علـى حنـو  (ج)
يتفق والغرض من هذه االتفاقية؛ 

ـــهم يف مــا يتصــل جبميــع  العمـل يف شـراكة مـع املعوقـني واملنظمـات الـيت متثل (د)
التدابري اليت تتخذ إلنفاذ االلتزامات الواردة يف هذه املادة. 

 
املادة ٦ 

 مجع اإلحصاءات والبيانات(٢٣) 
من أجل صياغـة وتنفيذ سياسات مالئمة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني ينبغي للـدول 
األطـراف أن تشـجع مجـع وحتليـل وتدويـن اإلحصـاءات واملعلومـات املتعلقـة بـاملعوقني وتلـــك 
املتعلقة بتمتع املعوقني الفعال حبقوق اإلنسـان. وينبغـي أن تكفـل عمليـة مجـع هـذه املعلومـات 

واالحتفاظ هبا: 
احترام احلق يف اخلصوصية وكرامة وحقوق املعوقني، وينبغـي أن جيـري مجـع  (أ)

املعلومات من املعوقني على أساس طوعـي؛ 
حفظها يف شكل إحصـائي فقـط دون حتديـد هويـة األفـراد وحفظـها بشـكل  (ب)

مصون ملنع الوصول إىل املعلومات بغيـر إذن أو سـوء استخدامها؛ 

 __________
تضاربت اآلراء داخل الفريق العامل فيما يتعلق بإدراج مشروع املادة. فأيـدت بعض الوفود بشدة إدراج مـادة  (٢٣)
عن مجع اإلحصاءات والبيانات يف سياق االتفاقية لعدة أسـباب. وأُوصـِــي جبمـع البيانـات يف القـاعدة ١٣ مـن 
القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافـؤ الفرص للمعوقني. ومن شأن إدراجـها أن يتيـح للـدول االسـتجابة بطريقـة 
أكثر فعالية الحتياجات املعوقني واحلصول على تقييـم دقيق حلالـة األشـخاص املعنييــن مـن أجـل تنفيـذ الـربامج 
لصاحلـهم. وتتنـاول الفقـرة ٨ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ١٣٢/٥٨ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٣ 

مسألة مجع البيانات واإلحصاءات. ويعترب احلق يف اخلصوصية أساسيا يف مشروع هذه املادة. 
واعترضت وفود أخرى على إدراج مادة عن مجع اإلحصـاءات والبيانـات يف االتفاقيـة لعـدة أسـباب. فـأعربت 
عن القلق بشأن احترام احلق يف اخلصوصية واحتمال سوء استعمال املعلومات ورأت أن هذه املادة ال صلـة هلـا 
ــة وأن  مبعـاهدة حقـوق اإلنسـان. كمـا رأت أن اإلحصـاءات ال تعتـرب مفيـدة كـأداة فيمـا يتعلـق بالسياسـة العام
املوارد اليت يتم إنفاقها على مجع البيانات ينبغي استخدامها بدال من ذلك يف برامج تفيـد املعوقني. كما ينبغــي 

إجراء دراسات استقصائية شاملة بدال من إجراء دراسات عن املعوقني. 
واقترحت وفود أخرى إعادة تسـمية عنـوان مشـروع املـادة. فاقتــرح أحـد الوفـود “مجـع ومحايـة اإلحصـاءات 
والبيانات”. وقد رئُــي بوضوح أنـه جيب أال متـس أيـة بيانات جـُـمعت عن اإلعاقة حبقوق اإلنسان للمعوقني. 
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كفالــة أن جيــري تصميــم وتنفيــذ مجــع البيانــات يف شــــراكة مـــع املعوقـــني  (ج)
واملنظمات املمثلة هلم ومجيع املعنييـن اآلخرين؛ 

تصنيفها وفقا للغرض من مجع املعلومات كما ينبغي أن تشمل العمـر ونــوع  (د)
اجلنس ونوع اإلعاقــة؛ 

انطوائـها علـى معلومـات مفصلـة عـن سبــل احلصـول علـى اخلدمـــات العامــة  (هـ)
وبرامج إعادة التأهيل والتعليم واإلسكان والعمل؛ 

التقيــد باألخالقيات الراسخة املتعلقة باحترام إغفال االسم والســرية يف مجـع  (و)
اإلحصاءات والبيانات. 

 
املــادة ٧ 

 املسـاواة وعـدم التمييـز 
تقر الدول األطراف بأن مجيع األشخاص متسـاوون أمام القانون ويتمتعــون دون أي  - ١
متييــز باحلمايـة علـى قـدم املسـاواة مبوجـب القـانون. وحتظـر الـدول األطـــراف أي متييـــز علــى 
ـــة ضــد التمييـــز.  أسـاس اإلعاقـة وتكفـل جلميـع األشـخاص املعوقـني احلمايـة املتسـاوية والفعال
ـــني احلمايــة  وحتظـر الـدول األطـراف أيضـا أي نـوع مـن أنـواع التمييــز وتضمـن جلميـع املعوق
املتساوية والفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس سـواء كـان العـرق أو اللـون أو اجلنـس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر أو األصل الوطين أو االجتماعي أو امللكيـة 

أو املولـد أو سبب أو نوع اإلعاقة أو اجلنس أو أي وضع آخر. 
يعين التمييـز أي متييــز أو استبعاد أو تقييـد يهــدف أو يـترتب عليـه اإلضــرار  (أ) - ٢
أو إلغــاء االعتـــراف جبميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية للمعوقــني أو متتعــهم هبـــا 

أو ممارستها على قدم املساواة. 
يشـمل التميـيز مجيـــع أشــكال التمييـــز مبــا يف ذلــك املباشــرة وغــري املباشــرة  (ب)

واملنتظمة(٢٤) ويشمل أيضا التمييز على أساس اإلعاقة الفعلية أو املتصوَّرة(٢٥). 

 __________
رأى بعـض أعضـاء الفريـق العـامل أن تتضمـن االتفاقيـة إشـارة خاصـة إىل التمييــز املباشـر وغـري املباشــر. ورأى  (٢٤)
أعضاء آخرون أن التفرقة بني شكلـَـي التمييــز ليسـت واضحـة بشـكل كـاٍف. ورأوا أن كـال مـن اإلشـارة إىل 
“مجيع أشكال التمييـز” الواردة يف الفقرة ١ واإلشارة إىل ما “يترتب على” التمييــز يف الفقـرة ٢ (أ) ســوف 

تعنـي مفهوم التمييز غري املباشر. 
رمبا تـود اللجنة املتخصصة يف أن تنظـر يف نطاق هـذا املصطلـح ويف مـا إذا كـان ينبغـي أن ينطبـق علـى تصـور  (٢٥)

األفراد أنفسهم أو على تصـور اجملتمع جتاههـم. 
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ال يشـمل التمييــز أي حكـم أو معيــــار أو ممارســة ميكــن للدولــة الطــرف أن تربرهــا  - ٣
موضوعيا وبشكل ثابت بالرباهني، متذرعة هبدف مشروع، وحيثمـا تكـون سبــل حتقيـق هـذا 

اهلدف معقولة وضرورية(٢٦). 
لضمـان حــق املعوقـني يف املسـاواة، تتعهــد الـدول األطـراف باختـــاذ مجيــع اخلطــوات  - ٤
املالئمة مبا يف ذلك عن طريق التشريع، لتوفري وسائل الراحة املعقولة(٢٧) املعرَّفـة بأهنـا عمليـات 
تعديـل وتكييـف ضروريـة ومالئمـة لضمـان متتـع املعوقـني جبميـع حقـــوق اإلنســان واحلريــات 

األساسية أو ممارستهم هلا على قدم املساواة ما مل تفرض هذه التدابري عبئـا غري متناسب. 

 __________
مل تظهر هذه الفقرة يف أي معاهدة من املعاهدات الدولية الرئيسية حلقـوق اإلنسـان بـالرغم مـن أن املفـهوم قـد  (٢٦)
تطور يف فقــه اهليئات املنشـأة مبعاهدات. وقد أدرجتـه جلنة حقوق اإلنسان علـى سـبيل املثـال يف تعليقـها العـام 
على املادة ٢٦ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. وناقش الفريق العامل ثالثـة خيـارات لكـي 
تنظـر فيـها اللجنـة املخصصـة هـي: (أ) ضـرورة أال تظـهر الفقـرة يف النـص إطالقـا (ب) ضـرورة إدراج الفقـــرة 
كاستثناء فقـط من احلظر املتعلق على وجه اخلصوص بالتمييز غري املباشر (ج) ضرورة تطبيق الفقرة على مجيــع 
ـــة الفقــرة:  أشـكال التميـيز. وباإلضافـة إىل هـذه اخليـارات اقـترح بعـض األعضـاء إضافـة العبـارة التاليـة إىل هناي

“ويتماشى مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان”. 
رمبا تـود اللجنة املخصصة أن تنظر يف النقاط التالية عند دراستها ملصطلح “وسائل الراحة املعقولة”:  (٢٧)

رأى الفريق العامل أن هنالك حاجة إلدراج مفهوم مثل “وسائل الراحة املعقولة” يف االتفاقية لضمان االمتثال 
ملبدأ عدم التمييـز. 

وساد اتفاق على نطاق واسع داخل الفريق العـامل علـى ضـرورة أن تكـون الفكـرة عامـة ومــرنة علـى السـواء 
لضمان تكييفها بيسر لقطاعات خمتلفة (على سبيل املثال العمل والتعليم، إخل) ومن أجل احترام تنــوع التقـاليد 

القانونية. 
وساد اتفاق عام أيضا على ضرورة إخضاع عملية حتديد ما يشـكل “وسـائل راحـة معقولـة” للطـابع الفـردي 
(مبعنـى أن تتناول عن قصد حاجة الفرد اخلاصة يف وسائل الراحة) والطابع التفاعلي بــني الفــرد والكيـان املعـين 
ذي الصلة. ومن املفهوم أنـه ال ينبغي أن يـُـسمح ألي كيان إجبار الفرد على قبول أية “وسيلة راحة” معيــنة. 
وإن كان قد ُرئـي أنـه يف احلـاالت الـيت تتوفـر فيـها جمموعـة مـن “وسـائل الراحـة” املعقولـة وكـل منـها يعتبــر 

معقوال وفقا للتعريف فال حيـق للفرد أن خيتار ما يفضـل منها. 
وساد اتفاق عام بأن توفيـر التمويل من جانب الدولة من شأنه أن حيد مـن التـذرع “بالعــبء غـري املتناسـب” 

سبب لعدم قيام أرباب األعمال وموفـِّــري اخلدمات بتوفري وسائل الراحة املعقولة. 
وأيــد بعض أعضاء الفريق العامل االقتراح القاضـي بأن عدم توفري “وسائل الراحة املعقولة” ينبغـي أن يشـكل 
متييزا يف حـد ذاتـه وسلـط بعض أولئك األعضاء الضـوء علـى التعليـق العـام رقـم ٥ الـذي قدمتــه جلنـة احلقـوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية كتأييـد هلذا الـرأي.  
ورأى أعضاء آخرون يف الفريق العامل أن االتفاقية ينبغي أال متلي الطريقة اليت يتـم هبـا حتقيـق مفـهوم “وسـائل 
الراحة املعقولة” وصياغتـه يف إطار التشريع احمللـي ذي الصلة. ورأوا على وجه التحديد أن مـن غـري املالئـم أن 
يكون لصـك قانوين دويل يهدف أساسا إىل بيان مسؤولية الدولة أن يصف عدم توفري وسـائل الراحـة املعقولـة 

من جانب الكيانات اخلاصة كانتهاك ملبدأ عدم التمييـز. 



٢٢٣٤١-١٨٠٤

A/AC. ٢٦٥/٢٠٠٤.WG/١

ال تعترب التدابري اخلاصة(٢٨) اليت هتدف إىل التعجيل بتحقيق املسـاواة الفعليـة للمعوقـني  - ٥
متييزا على النحو املعرَّف يف هذه االتفاقية، لكن يتعني أال يترتب عليها بأي حال من األحـوال 
استمرار تطبيق معايري متفاوتة أو مستقلة؛ وتوقف تلك التدابري عند حتقيق أهـداف التكـافؤ يف 

الفرص واملعاملة(٢٩). 
 

املادة ٨ 
 احلق يف احلياة(٣٠) 

تؤكد الدول األطراف من جديد احلق املتأصل يف احلياة جلميع املعوقني، وتتخذ مجيع 
التدابري الالزمة لضمان متتعهم الفعال به(٣١). 

 
املادة ٩ 

االعتراف باملعوقني كأشخاص على قدم املساواة أمام القانون 
إن الدول األطراف: 

تعترف باألشخاص املعوقني كأفراد يتمتعون باحلقوق على قـدم املسـاواة مـع  (أ)
األشخاص اآلخرين أمام القانون؛ 

تقــر بتمتــع املعوقــني باألهليــة القانونيــة الكاملــــة علـــى قـــدم املســـاواة مـــع  (ب)
اآلخرين(٣٢) مبا يف ذلك يف املسائل املالية؛ 

تكفل حيثما تكون املساعدة الزمة ملمارسة األهلية القانونية:  (ج)

 __________
استـُــخدم مصطلــح “التدابـري اخلاصـة” يف املعـاهدات الدوليـة األخـرى حلقـوق اإلنســـان. ورمبــا تـــود اللجنــة  (٢٨)
املخصصة أن تناقش مدى مالءمة استخدام املصطلح يف سياق اإلعاقة، وإمكانية استخدام مصطلحات بديلة. 

رمبا تـود اللجنة املخصصة مناقشة ما إذا كان ينبغي تقييـد التدابـري اخلاصـة يف سـياق اإلعاقـة مـن حيـث الفـترة  (٢٩)
الزمنية أو جعلها أكثر دميومـة. 

أُعـرب عن آراء خمتلفة داخل الفريق العامل عمـا إذا كان ينبغي أن تتضمن االتفاقية مادة عـن احلــق يف احليـاة،  (٣٠)
وإذا كان األمر كذلك فما هو حمتواها. 

يف سياق مناقشة مشروع هذه املادة اقترح بعض أعضاء الفريق العـامل أن تتضمـن االتفاقيـة مـادة مسـتقلة عـن  (٣١)
محاية حقوق املعوقني يف الصراعات املسلحة تشابـه النهج املتبـع يف املـادة ٣٨ (٤) مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل. 

كما اقتـُـرح أن تعاجل هذه املادة بشكل أوسع محاية حقوق اجملموعات املعرضة للخطر بشكل خاص. 
اهلدف من هذه الفقرة الفرعية هو اإلقرار بأن متتع األطفال باألهلية القانونية الكاملـة ال حيظـى بـالقبول عمومـا  (٣٢)
يف الوقت احلايل أو يف املستقبل، وبالتايل ال تنطبـق تلـك الصفـة علـى األطفـال املعوقـني. وفيمـا يتعلـق باألهليـة 

القانونية يتعني معاملة املعوقني دون متييز على أساس اإلعاقة. 
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أن تكـون املسـاعدة متناسـبة مـع حجـم املســـاعدة الــيت يطلبــها الشــخص املعــين وأن  ’١‘
تتكيــف مــع ظروفــه وأال تؤثــر يف األهليــة القانونيــة للشــــخص أو يف حقوقـــه أو يف 

حرياته؛ 
أال تتخـذ القـرارات ذات الصلـة إال وفقـا لإلجـراء الـذي حيـدده القـانون ومـــع تطبيــق  ’٢‘

الضمانات القانونية ذات الصلة(٣٣)؛ 
تكفل حصول املعوقني الذيـن يواجـهون صعوبـة يف نيـل حقوقـهم أو يف فـهم  (د)
املعلومات أو يف التعبري عن أنفسهم على املساعدة يف فهم املعلومات املقدمـة هلـم والتعبـري عـن 
قراراهتم وخياراهتم وأفضلياهتم فضال عن الدخول يف اتفاقـات أو عقـود ملزمـة لتوقيـع الوثـائق 

أو املثول كشهود(٣٤)؛ 
تتخذ مجيع التدابري املالئمة والفعالة لضمـان متتـع املعوقـني علـى قـدم املسـاواة  (هـ)
باحلق يف ملكية أو وراثة املمتلكات وإدارة شؤوهنم املالية وحصوهلـم علـى قـدم املسـاواة علـى 

القروض املصرفية والرهون واألشكال األخرى لالئتمان املايل؛ 
تضمن عدم حرمان املعوقني بشكل تعسفي من ممتلكاهتم.  (و)

 
املادة ١٠ 

حرية وأمن األشخاص 
تكفل الدول األطراف للمعوقني:  - ١

التمتع باحلق يف احلرية واألمن دون متييز على أساس اإلعاقة؛  (أ)
 

 __________
تتيح الفقرة الفرعية (ج) تقدمي املساعدة إىل املعوقني ملمارسة أهليتهم القانونية وتستند إىل افتراض أن الشخص  (٣٣)
يتمتع باألهلية القانونية الكاملة حىت لو كان حيتاج إىل مساعدة يف ممارسة هـذه األهليـة. واملقصـود مـن الفقـرة 
الفرعية (ج) ‘٢’ أن تنطبق فقط يف احلـاالت االسـتثنائية والـيت جيـب فيـها توفـري ضمانـات قانونيـة. ورمبـا تـود 
اللجنة املخصصة أن تنظر فيما إذا كانت الفقرة الفرعية تعترب واضحة بشكل كاف وأيضا يف أفضل سبل محاية 
املعوقني الذين ال يكون مبقدورهم ممارسة أهليتهم القانونية. ورمبا تلزم فقرة فرعية مستقلة هلذا الغرض. واقترح 
بعض أعضاء الفريق العـامل أنـه يف حالـة تـويل أشـخاص آخريـن ممارسـة األهليـة القانونيـة لألشـخاص املعوقـني 

فينبغي أال تؤثر تلك القرارات يف حقوق وحريات األشخاص املعنيني. 
للجزء األول من الفقرة الفرعية (د) تطبيقا عاما جياوز جمرد االعـتراف بـاملعوقني بوصفـهم أشـخاصا علـى قـدم  (٣٤)

املساواة أمام القانون، ورمبا تود اللجنة املخصصة أن تنظر يف أنسب موضع لوضعها يف االتفاقية. 
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عدم حرماهنم من حريتهم(٣٥) بشكل غـري قـانوين(٣٦) أو بشـكل تعسـفي وأن  (ب)
ـــانون وأال يســتند بــأي حــال مــن األحــوال إىل  يكـون أي حرمـان مـن احلريـة متسـقا مـع الق

اإلعاقة(٣٧). 
تكفل الدول األطراف يف حالة حرمان املعوقني من حريتهم:  - ٢

معاملتهم بطريقة إنسانية حتترم الكرامـة املتأصلـة وبطريقـة تراعـي احتياجـاهتم  (أ)
بوصفهم معوقني؛ 

تزويدهم باملعلومات الوافية بأشـكال ميسـورة فيمـا يتعلـق بأسـباب حرمـاهنم  (ب)
من احلرية؛ 

تزويدهـم علـى الفـور بإمكانيـة احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة واملســـاعدة  (ج)
املالئمة األخرى من أجل: 

ـــدم قانونيــة حرمــاهنم مــن احلريــة أمــام حمكمــة أو هيئــة حمــايدة  اسـتئناف ع ’١‘
ومستقلة وخمتصة أخرى (ويف هذه احلالة ينبغي تزويدهم بـالقرار علـى الفـور 

بشأن أي من هذه اإلجراءات)؛ 
طلب إجراء استعراض دوري للحرمان من احلرية؛  ’٢‘

تعويضهم يف حالة احلرمـان غـري القـانوين مـن احلريـة، أو احلرمـان مـن احلريـة  (د)
على أساس اإلعاقة، مبا يتعارض مع هذه االتفاقية. 

 
 

 __________
يشري فقه جلنة حقوق اإلنسان (انظر على سبيل املثال التعليـق العـام رقـم ٨) إىل أن الـدول تفسـر احلرمـان مـن  (٣٥)
احلرية بشكل ضيق للغاية حبيث أنـه ال ينطبـق إال علـى نظـام العدالـة اجلنائيـة. بيـد أن حـق الشـخص يف احلريـة 
واألمن ينطبق على مجيع أشكال احلرمان من احلرية سواء كـانت يف احلـاالت اجلنائيـة أو يف احلـاالت األخـرى 
علـى سـبيل املثـال يف حـاالت املـرض العقلـي أو اإلعاقـة الذهنيـة أو التشـرد أو إدمـان املخـدرات، أو األغــراض 
التعليمية أو مراقبة اهلجرة. ورمبا تود اللجنة املخصصة أن تنظـر يف مـا يلـي: (أ) إذا كـان ينبغـي تنـاول القضايـا 
اجلنائية واملدنية على حنو مستقل؛ (ب) إذا كان النص حيتاج لبلورة إضافية بشأن القضايا املدنيـة للحرمـان مـن 
احلرية؛ (ج) إذا كانت بنود هذا النص اليت تعاجل املسـائل اإلجرائيـة حتتـاج إىل تعزيـز يف حالـة القضايـا اجلنائيـة 

(انظر أيضا املادة ٩ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية). 
رمبا تود اللجنة املخصصة يف أن تناقش ما إذا كـانت صياغـة الفقـرة ١ (ب) حتظـر بـالفعل أو ال حتظـر االلـتزام  (٣٦)

املدين، وما إذا كان ينبغي ذلك. 
رمبا تود اللجنة املخصصة أن تنظر يف إضافة حكم يلـزم الـدول بـإصالح القوانـني واإلجـراءات الـيت تطيـل أمـد  (٣٧)

اعتقال وحجز األشخاص املعوقني على أساس اإلعاقة. 
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املادة ١١ 
عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والقضائيـة والتعليميـة وغريهـا  - ١
مـن التدابـري لعـدم إخضـاع املعوقـني للتعذيـب أو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنســانية أو 

املهينة. 
حتظر الدول األطراف بشـكل خـاص إجـراء التجـارب الطبيـة والعلميـة علـى املعوقـني  - ٢
دون موافقة حرة ومستنرية بني الشخص املعين وحتميهم من هـذه التجـارب، وحتمـي املعوقـني 
مـن التدخـالت القسـرية واالحتجـاز القسـري يف املؤسسـات مـن أجـل تصحيـح أو حتســني أو 

ختفيف أية إعاقة فعلية أو متصورة(٣٨). 
 

املادة ١٢ 
حياة ال عنف فيها وال سوء معاملة 

تدرك الدول األطراف أن املعوقني يتعرضون، داخل منازهلم وخارجـها علـى السـواء،  - ١
ملخـاطر شـديدة تشـتمل علـى العنـف أو األذى أو املضايقـة أو الالمبـاالة أو املعاملـة بإمهــال أو 
سوء املعاملة أو االستغالل مبا يف ذلـك االسـتغالل والتحـرش اجلنسـيان. وعليـه، تتخـذ الـدول 
األطراف مجيع التدابري القانونية واإلدارية واالجتماعية والتعليميـة وغريهـا مـن التدابـري املناسـبة 
حلماية املعوقني، داخل منازهلم وخارجها على السواء، مـن مجيـع أشـكال العنـف أو األذى أو 
املضايقة أو الالمباالة أو املعاملة بإمهال أو ســوء املعاملـة أو االسـتغالل مبـا يف ذلـك االسـتغالل 

والتحرش اجلنسيان. 
حيظر مبوجب هذه التدابري إجبار املعوقني على اخلضوع ألي تدخالت أو احتجـازهم  - ٢
يف مؤسسات للرعاية بغية عالج أي علة حالية أو متصـورة أو حتسـينها أو ختفيـف حدهتـا، أو 

خطفهم، ومحايتهم من هذه األمور.  
تتخذ الدول األطراف أيضا التدابري املناسـبة ملنـع أعمـال العنـف أو األذى أو املضايقـة  - ٣
أو الالمباالة أو املعاملة بإمهال أو سوء املعاملة أو االستغالل مبا يف ذلــك االسـتغالل والتحـرش 

اجلنسيان، بعدة وسائل من بينها مؤازرة املعوقني وأسرهم مبا يف ذلك تزويدهم باملعلومات. 

 __________
تضاربت آراء أعضاء الفريق العامل بشأن مـا إذا كـان ينبغـي تنـاول التدخـل القسـري واالحتجـاز القسـري يف  (٣٨)
املؤسسات يف إطار “عدم التعرض للتعذيب” أو يف إطار عــدم التعـرض للعنـف وسـوء املعاملـة أو مـا إذا كـان 
ينبغي تناوهلما يف إطارمها معا. ورأى األعضاء أيضا أنه ينبغي أال جيري السماح بإجبـار املعـوق علـى اخلضـوع 

لتدخل طيب أو الدخول إىل مؤسسة للرعاية إال وفقا لإلجراءات والضمانات القانونية املناسبة. 
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تكفل الدول األطراف رصد مجيع املرافق والربامج، العامة واخلاصة على السواء، الـيت  - ٤
ـــن، رصــدا فعليــا للحيلولــة دون  يوضـع فيـها املعوقـون جنبـا إىل جنـب، منفصلـني عـن اآلخري
حـدوث أعمـال تشـتمل علـى العنـف أو األذى أو املضايقـة أو الالمبـاالة أو املعاملـة بإمهــال أو 

سوء املعاملة أو االستغالل مبا يف ذلك االستغالل والتحرش اجلنسيان.  
تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املناسـبة(٣٩) للمسـاعدة علـــى اســتعادة املعوقــني  - ٥
عافيتهم النفسية واجلسدية وعلى إعادة إدماجهم يف اجملتمع، لـدى وقوعـهم ضحيـة أي شـكل 
ـــة أو  مـن أشـكال العنـف أو األذى أو املضايقـة أو الالمبـاالة أو املعاملـة بإمهـال أو سـوء املعامل

االستغالل مبا يف ذلك االستغالل والتحرش اجلنسيان. 
تكفل الدول األطراف التعـرف علـى حـاالت العنـف وإسـاءة املعاملـة واإلبـالغ عنـها  - ٦
وإحالتها إىل السلطات املختصة والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتــها، ومنـح احلمايـة، وحسـب 

االقتضاء، طلب تدخل السلطات القضائية. 
 

املادة ١٣ 
حرية التعبري وإبداء الرأي واحلصول على املعلومات 

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة اليت تكفل متكن املعوقني مـن ممارسـة حقـهم يف 
حرية التعبري وإبـداء الـرأي باسـتخدام طريقـة “بريـل”، ولغـة اإلشـارة(٤٠)، وغريهـا مـن طـرق 
التواصل(٤١) اليت خيتاروهنا بأنفسهم، ويف طلـب معلومـات وتلقيـها ونقلـها علـى قـدم املسـاواة 

مع اآلخرين، وذلك بوسائل عدة من بينها ما يلي: 
تزويد املعوقني، بناء على طلبهم، مبعلومات عامة يف الوقـت املناسـب وبـدون  (أ)
أي تكلفة إضافية، تقدم يف ما خيتارونه من صيغ(٤٢) وتكنولوجيات تراعي أوضاعهم اخلاصـة، 

مع أخذ خمتلف أنواع اإلعاقة يف االعتبار؛ 

 __________
اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن يدرج يف هذه الفقرة بند صريح يتضمن وسائل انتصاف قانونية.  (٣٩)

اعترب بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أن يشري مشروع املادة هذا إىل لغة اإلشـارة بوصفـها اللغـة الطبيعيـة  (٤٠)
اليت يستخدمها الصم يف احلصول على املعلومات والتواصل واإلفادة من اخلدمـات واملشـاركة يف احليـاة العامـة 

والتعلم. 
الرجاء من اللجنة املخصصة النظر يف أنسب العبارات اليت تسـتخدم يف مشـروع هـذه املـادة، فعبـاريت “طريقـة  (٤١)
التواصــل” و “الصيغــة” (املســتخدمتان يف الفقــرة الفرعيــــة (أ)) و “طـــرق التواصـــل البديلـــة واإلضافيـــة” 

(املستخدمة يف الفقرة الفرعية (ج)) هلا معاين قريبة لكن غري متطابقة. 
الرجاء من اللجنة املخصصة النظر يف ما إذا كان ينبغي اإلشارة إىل صيغ معينة يف هذه الفقرة، مثل الصيغة اليت  (٤٢)

تنطوي على استخدام اللغة العادية أو الصيغة السهلة القراءة. 
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قبول قيام املعوقني باستخدام طرق تواصل بديلة يف معامالهتم الرمسية؛  (ب)
تعليم املعوقني استخدام طرق التواصل البديلة واإلضافية املِعينة؛  (ج)

إعداد البحوث املتعلقة باسـتحداث تكنولوجيـا جديـدة وتطويرهـا وإنتاجـها،  (د)
مبـا فيـها تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت والتكنولوجيـا املسـاِعدة الـيت تتـالءم مـع أوضـــاع 

املعوقني اخلاصة، والتشجيع على إعدادها؛ 
تعميم أشكال مساعدة ودعم مناسبة أخرى للمعوقني لكفالة حصوهلـم علـى  (هـ)

املعلومات(٤٣)؛ 
ـــات إىل العامــة علــى تقــدمي  تشـجيع(٤٤) املؤسسـات اخلاصـة الـيت تقـدم خدم (و)

معلومات وخدمات بصيغ تراعي أوضاع املعوقني اخلاصة ويسهل عليهم استخدامها؛ 
تشجيع وسائط اإلعالم العامة على جعل خدماهتا تراعي أوضاع املعوقني.  (ز)

 
املادة ١٤ 

احترام اخلصوصية والبيت واألسرة 
مينع التدخل، بشكل تعسفي أو غري قانوين، يف خصوصية املعوقني مبن فيـهم املعوقـون  - ١
املقيمـون يف مؤسسـات للرعايـة، وهلـم احلـق يف أن حيميـهم القـانون مـن أي تدخـــل مــن هــذا 
ــة  النـوع. وعلـى الـدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة اختـاذ التدابـري الفعليـة الكفيلـة حبمايـة حرم
بيوت املعوقني وأسرهم ومراسـالهتم(٤٥) وسـجالهتم الطبيـة وخيـارهم يف اختـاذ قـرارات بشـأن 

أمورهم الشخصية. 
تتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية تدابري فعلية ومناسبة للقضاء على التميـيز ضـد  - ٢
املعوقني يف مجيع املسائل ذات الصلـة بـالزواج والعالقـات األسـرية(٤٦) والعمـل بشـكل خـاص 

على كفالة ما يلي: 

 __________
الرجاء من اللجنة املخصصة النظر يف توسيع نطاق هذه الفقرة الفرعية حبيث تشتمل على توفري املسـاعدة علـى  (٤٣)
ـــل” وكتابــة أقــوال املتحدثــني علــى الشاشــة وتوفــري أشــخاص لكتابــة  العيـش والوسـائل الوسـيطة مثـل “بري

املالحظات، ولغة اإلشارة ومفسري التواصل عن طريق اللمس وقّراء ، والتدريب يف هذه اجملاالت كافة. 
ـــري ميكــن اســتخدامه يف  الرجـاء مـن اللجنـة املخصصـة النظـر يف مـا إذا كـان التعبـري “تشـجيع” هـو أفضـل تعب (٤٤)

الفقرتني (و) و (ز). 
ال تنطبق يف اللغة العربية.  (٤٥)

الرجاء من اللجنة املخصصة النظر يف ما إذا كانت العبارة “الزواج والعالقات األسرية” حمدودة للغاية.  (٤٦)
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عـدم حرمـان املعوقـني مـن التكـافؤ يف الفـرص مـع غـريهم يف جمـــاالت عيــش  (أ)
حياهتم اجلنسية وإقامة عالقات جنسية وغريها من العالقات احلميمة، وممارسة األبوة؛ 

ضمان حق مجيع املعوقني، رجاال ونسـاء، الذيـن يف سـن الـزواج، يف الـزواج  (ب)
على أساس حرية أزواج املستقبل وموافقتهما التامتني، ويف تأسيس أسرة؛ 

ضمان حقوق املعوقــني، علـى قـدم املسـاواة مـع األشـخاص اآلخريـن(٤٧)، يف  (ج)
اختاذ قرار حـر ومسـؤول بشـأن عـدد األطفـال الذيـن يـودون إجنـاهبم وفـترة التبـاعد بينـهم(٤٨) 
واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، والتعلــم يف جمــال الصحــة اإلجنابيــة وتنظيــم األســــرة، 

والوسائل الالزمة اليت متكنهم من ممارسة حقوقهم؛ 
ضمان حقوق املعوقني يف القوامة علـى األطفـال والوصايـة عليـهم ورعايتـهم  (د)
وتبنيهم أو يف أي أنظمة أخرى تتجسد فيها هذه املفـاهيم يف التشـريعات الوطنيـة. وألغـراض 
ضمان هذه احلقوق، تقدم الدول األطراف املساعدات املناسبة لآلباء املعوقني لكـي يضطلعـوا 

مبا تستتبعه تنشئة األطفال من مسؤوليات(٤٩)؛ 
عـدم فصـل أي طفـل عـن أبويـه رغمـا عـن أنفـهما، إال إذا قـررت الســلطات  (هـ)
املختصة، بعد مراجعة قضائيـة، ومبـا يتفـق مـع القـانون واإلجـراءات السـارية، أن هـذا الفصـل 
ضروري ملصلحة الطفل العليا. بيـد أن الطفـل ال يفصـل عـن أبويـه املعوقـني بسـبب عجزمهـا، 

على حنو مباشر أو غري مباشر(٥٠)؛ 

 __________
إن مشروع هذه املادة، على حد فهم الفريق العامل، ال يعاجل السياسـات الوطنيـة الـيت تتبعـها الـدول األطـراف  (٤٧)
بشأن حجم األسرة، إذ أهنا تكتفي بالنص على أنه ال ينبغي معاملة املعوقني يف هـذا اجملـال بطريقـة ختتلـف عـن 
عامة السكان. وعليه، الرجاء من اللجنة املخصصة أن تنظـر يف مـا إذا كـانت اجلملـة “علـى قـدم املسـاواة مـع 

األشخاص اآلخرين” الزمة يف هذه الفقرة. 
اتفق أعضاء الفريق العامل على أن حظر تعقيم املعوقني وارد ضمنا يف احلق يف اختاذ قرار بشـأن عـدد األطفـال  (٤٨)
الذين يريدون إجناهبم وفترة التباعد بينهم، غري أن أعضاء آخرين اعتربوا أن هذه املسألة مهمة لدرجة تسـتدعي 

من اللجنة املخصصة النظر يف ذكر هذا احلظر صراحة. 
الرجاء من اللجنة املخصصة النظر يف مضمون اجلملة الثانية من هذه الفقـرة الفرعيـة وذلـك يف ضـوء املخـاوف  (٤٩)
اليت أعربت عنها بعض الوفود من أنه قد يصعب على بعض الـدول األطـراف ضمـان املـوارد الالزمـة “لتقـدمي 

املساعدات املناسبة”. 
الرجاء من اللجنة املخصصة النظر يف وضع صياغة أخرى للجملة الثانية من هـذه الفقـرة الفرعيـة، مبـا يف ذلـك  (٥٠)
حذف الكلمات “على حنو مباشر أو غـري مباشـر” أو اسـتبداهلا بكلمـة “فقـط”، أو االسـتعاضة عنـها بصيغـة 
أكثر إجيابية من مثـل: “تقـدم الـدول األطـراف املسـاعدة املناسـبة لآلبـاء املعوقـني لتمكـني أطفـاهلم مـن العيـش 

معهم”. 
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تعميـم الوعـــي باملعلومــات الراميــة إىل تغيــري التصــورات الســلبية والتحــامل  (و)
االجتماعي إزاء حياة املعوقني اجلنسية وزواجهم وأبوهتم، وتوفري هذه املعلومات. 

 
املادة ١٥ 

العيش املستقل(٥١) واإلدماج يف اجملتمع 
تتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية التدابري الفعالة واملناسـبة لتمكـني املعوقـني مـن 

العيش املستقل واإلدماج الكامل يف اجملتمع، ويشمل ذلك ما يلي:  
إتاحة الفرصة للمعوقني الختيار مكان إقامتـهم وترتيبـات عيشـهم علـى قـدم  (أ)

املساواة مع اآلخرين؛ 
ـــى العيــش يف مؤسســة أو يف إطــار ترتيــب معيشــي  عـدم إجبـار املعوقـني عل (ب)

خاص(٥٢)؛ 
استفادة املعوقني من طائفـة مـن خدمـات املـؤازرة يف املـرتل ويف مقـر اإلقامـة  (ج)
ـــي خدمــات ضروريــة  وغريهـا مـن اخلدمـات اجملتمعيـة، مبـا يف ذلـك املسـاعدة الشـخصية، وه

لتيسري عيشهم داخل اجملتمع واندماجهم ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنه(٥٣)؛ 
توفـري اخلدمـات اجملتمعيـة املتاحـة لعامـة النـاس للمعوقـني علـى قـدم املســـاواة،  (د)

على أن تكون مستجيبة الحتياجاهتم؛  
حصول املعوقني على املعلومات املتعلقة خبدمات املؤازرة املتوفرة.   (هـ)

 

 __________
أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن قلقه من أن عبـارة “العيـش املسـتقل” الـواردة يف عنـوان مشـروع هـذه  (٥١)
املادة ومقدمتها ال تعكس املعايري الثقافية يف العديد من البلدان، وأهنا قد توحي بـأن املعوقـني ينبغـي أن يفصلـوا 

عن أسرهم. وقد تود اللجنة املخصصة النظر يف إجياد صياغة بديلة.  
اعترب بعض أعضاء الفريق العامل أنه سيتعذر على الدول األطراف أن تكفل هذا االلــتزام دون اسـتثناء، بـالرغم  (٥٢)

من قبوله مبدئيا. ورأى آخرون أن هذه الفقرة الفرعية زائدة، مبا أن الفقرة ١ (أ) تطرقت هلذه املسألة. 
اعترب بعض أعضاء الفريق العامل أن من الصعب على الدول األطـراف أن تكفـل توفـري اخلدمـات املذكـورة يف  (٥٣)

الفقرتني الفرعيتني ١ (ج) و(د)، وال سيما االلتزام يف الفقرة الفرعية ١ (ج) بتوفري املساعدة الشخصية. 
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املادة ١٦ 
األطفال املعوقون(٥٤) 

تلـتزم الـدول األطـراف بـأن تكفـل لكـل طفـل معـوق خـاضع لواليتـها التمتـع بنفـــس  - ١
احلقـوق واحلريـات األساسـية الـيت ينعـم هبـــا األطفــال اآلخــرون، دون أي متيــيز علــى أســاس 

اإلعاقة.  
تسلم الدول األطراف بأنـه ينبغـي أن ينعـم األطفـال املعوقـون حبيـاة حافلـة وكرميـة يف  - ٢
ظروف تكفل هلم كرامتهم وتعزز استقالليتهم واعتمادهم على النفـس وتيسـر مشـاركتهم يف 

اجملتمع.  
تسـلم الـدول األطـراف حبـــق األطفــال املعوقــني يف الرعايــة الشــاملة، وهــي تتضمــن  - ٣

ما يلي:  
توفري خدمات مناسبة وشاملة يف وقت مبكر؛   (أ)

العمـل، رهنـا بتوافـر املـوارد، علـى تزويـد األطفـال املؤهلـني والقـــائمني علــى  (ب)
رعايتـهم، مبـا يلتمسـونه مـن مسـاعدة، وأن تكـون املسـاعدة مناسـبة حلـــال الطفــل ولظــروف 

والديه أو القائمني اآلخرين على رعايته؛ 
اعترافا باحتياجات األطفال املعوقني، تقدم املساعدة املوفـرة وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه  - ٤
املـادة جمانـا، حيثمـا أمكـن، مـع مراعـاة املـوارد املاليـة للوالديـن أو غـريهم ممـــن يتولــون رعايــة 
الطفل، وتكون موجهة لكفالة حصول الطفـل املعـوق فعليـا علـى خدمـات التعليـم والتدريـب 
والرعاية الصحية، وخدمات [إعـادة] التـأهيل الشـاملة، وإعـداده لالسـتفادة مـن فـرص العمـل 
واألنشطة الترفيهية بطريقة تساعده على حتقيق اندماجه االجتماعي ومنائه الفردي على الوجـه 

األكمل، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي؛  

 __________
تستند الفقرات ٢ و٣ و٤ من مشروع هذه املادة إىل املادة ٢٣ من اتفاقية حقوق الطفل. وتتنـاول تلـك املـادة  (٥٤)
بشكل حمدد مسائل اإلعاقة ضمن اتفاقية متعلقة باألطفال وغري معنية حباالت اإلعاقـة. علـى أن مشـروع املـادة 
١٦ من هذا النص يتناول بشكل حمدد مسائل األطفال ضمن اتفاقية ُيعىن فيها بقية النص حباالت اإلعاقة. ومن 
مث فإن تكرار املادة ٢٣ يف هذا السياق قد ال يتناول على حنـو واف املسـائل الـيت يواجهـها األطفـال املعوقـون. 
وقد تود اللجنة املخصصة يف أن تعيد النظر يف مشروع هذه املادة كيما يتنـاول، بـدال مـن ذلـك، املسـائل الـيت 
هتم األطفال املعوقني ومل ُتتناول يف موضع آخر من االتفاقية. وميكن أن تشمل األمثلة ضعف األطفال املعوقـني 

املعرضني لالعتداء واالستغالل اجلنسيني والالجئني منهم واأليتام.  
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يزوَّد األطفال املعوقون وآباؤهم أو غـريهم مـن القـائمني علـى رعايتـهم أو أوصيائـهم  - ٥
القانونيني باملعلومات واإلحـاالت واملشـورة املناسـبة، وينبغـي أن تقـدم هلـم املعلومـات املتاحـة 

هبذه الطرق نظرة إجيابية عن طاقاهتم وحقهم يف أن يعيشوا حياة حافلة وشاملة.  
 

املادة ١٧ 
التعليم(٥٥) 

تسلم الدول األطراف حبق مجيع املعوقني يف التعليم. ولكيما ُيعمل هـذا احلـق بطريقـة  - ١
تدرجييـة وعلـى أسـاس املسـاواة يف الفـرص، يتعـني أن يوجـه تعليـم األطفـــال املعوقــني(٥٦) حنــو 

ما يلي(٥٧): 
تنميـة الطاقـات اإلنسـانية الكامنـة والشـعور بالكرامـة وتقديـر الـذات بشـــكل  (أ)

كامل، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالختالف بني البشر؛ 
متكني مجيع املعوقني من املشاركة الفعالة يف جمتمع حر؛   (ب)

ـــة والبدنيــة للوصــول هبــا إىل  تنميـة شـخصية الطفـل ومواهبـه وقدراتـه الذهني (ج)
مداها األكمل؛  

مراعاة خري صاحل الطفل، وال سيما عن طريق إضفاء الطابع الشـخصي علـى  (د)
خطط التعليم؛  

حترص الدول األطراف يف إعماهلا هلذا احلق على كفالة ما يلي:  - ٢
أن يكون يف مقدور املعوقــني قاطبـة أن خيتـاروا تعليمـا شـامال وميسـرا داخـل  (أ)

جمتمعهم احمللي (مبا يف ذلك حصوهلم على التعليم األويل وما قبل املدرسي)(٥٨)؛ 
 __________

قد تود اللجنة املخصصة يف أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن َيتناول مشروع هذه املادة موضوع التدريـب علـى  (٥٥)
حنو أوسع، عن طريق جتميع األحكام املتعلقة بالتدريب يف املواد األخرى. 

قد تود اللجنـة املخصصـة يف أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يقتصـر تركـيز مقدمـة املـادة علـى “األطفـال”،  (٥٦)
ما دامت أحكام أخرى من مشروع هذه املادة تشري إىل “األشخاص” املعوقني.  

تستفيد الفقرة ١ مـن مشـروع هـذه املـادة مـن املـادة ١٣ (١) مـن العـهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصاديـة  (٥٧)
ــن  واالجتماعيـة والثقافيـة واملـادة ٢٩ (١) مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل. وال تستشـهد املـادة بـالنص الكـامل هلذي
ـــة  املصدريـن، بـل تقتصـر منـه علـى بعـض العنـاصر الـيت هلـا صلـة خاصـة باألشـخاص املعوقـني. وقـد تـود اللجن

املخصصة أن تويل مزيدا من النظر هلذا النهج.  
يرمي مشروع هذه املادة إىل توفري احلق يف اختيـار تعليـم شـامل وميسـر. وال ُيتوخـى منـه إنشـاء الـتزام يضطـر  (٥٨)
مبوجبه الطلبة املعوقون إىل االنتظام يف املدارس العامة اليت قد ال تفي باحتياجاهتم على الوجه املالئـم. وقـد تـود 

اللجنة املخصصة أن تنظر فيما إذا كانت صياغة هذه الفقرة واضحة مبا فيه الكفاية.  
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ـــــك إتاحــــة التدريــــب املتخصــــص  أن يقـــدم الدعـــم املطلـــوب، مبـــا يف ذل (ب)
للمدرسـني(٥٩)، واألخصـائيني يف املشـورة املدرســـية واألخصــائيني النفســيني، وتوفــري منــاهج 
دراسية يف املتناول، ووسائل وتكنولوجيات ميسرة ألغراض التدريـس، وطـرق بديلـة ومعـزِّزة 
للتواصل، واستراتيجيات بديلة للتعلم، وبيئة مادية ميسرة، أو غري ذلـك مـن الوسـائل املعقولـة 

الالزمة لكفالة املشاركة التامة للتالميذ املعوقني؛  
أال يسـتثىن أي طفـل معـوق مـن التعليـم االبتدائـي اجملـاين واإلجبـاري بســـبب  (ج)

عاهته.  
ـــم(٦٠) للمعوقــني عندمــا  وتكفـل الـدول األطـراف إتاحـة أشـكال خاصـة وبديلـة للتعل - ٣
ال يفي نظام التعليم العام باحتياجاهتم على حنو كاف. وينبغي ألي من تلك األشكال اخلاصـة 

والبديلة أن يتيح ما يلي(٦١): 
أن تعكس املعايري واألهداف ذاهتا املتاحة يف نظام التعليم العام؛   (أ)

أن تتاح بطريقة تسمح لألطفال املعوقني باملشاركة يف نظام التعليـم العـام إىل  (ب)
أقصى حد ممكن(٦٢)؛ 

أن تتيح االختيار احلر املستنري بني نظامي التعليم العام واخلاص؛   (ج)

 __________
قد تود اللجنة املخصصة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن يشمل مشروع هذه املادة تشغيل املدرسني املعوقني يف  (٥٩)
نظام التعليم العــام (انظـر، مثـال، املـادة ١٠ (د) مـن مقـترح اهلنـد)، وإزالـة احلواجـز التشـريعية الـيت حتـول دون 

التحاق املعوقني بالتدريس، وتوعية املدرسني باحتياجات األطفال املعوقني.  
خيتلف لفظ “تعلـم” يف داللتـه عـن لفـظ “تعليـم”. وقـد تـود اللجنـة املخصصـة يف أن تنظـر يف أيـهما أنسـب  (٦٠)

لالستعمال. ومن األلفاظ البديلة اليت ميكن استعماهلا “توفري”. 
رغم أن أعضاء الفريق العامل اعتربوا أن ذلك االختيار ميثل عنصرا مهما ضمن هذه الفقرة، فقـد رأى بعضـهم  (٦١)
أن احلق يف التعليم أهم. وأعرب آخرون عن رغبتهم يف التركيز أكثر على خري صاحل الطفل يف هـذا االختيـار. 
وقد جرى أيضا تعيني هنج خمتلفة يف مـا يتصـل بتوضيـح العالقـة بـني توفـري خدمـات التعليـم املتخصـص ونظـام 
التعليـم العـام. واعتـرب بعـض األعضـاء أن تعليـم األطفـال املعوقـني يف نظـام التعليـم العـام ينبغـــي أن يكــون هــو 
القـاعدة، وأن تقـدم خدمـات التعليـم املتخصـص علـى سـبيل االسـتثناء. وارتـأى آخـــرون أن خدمــات التعليــم 
املتخصص ينبغي أن تقدم ليس فقط عندما يكون نظام التعليم العام غري واف بـالغرض، بـل ينبغـي أن تتـاح يف 
كل األوقات دون أن ُيفترض أن هذا النهج أفضل من اآلخر. وأبرز بعض أعضاء الفريق العامل، مثال، احلاجـة 
إىل أن يسمح لألطفال الصم واملكفوفني أن يتعلموا ضمن فئتهم. وقـد اعتـرب الفريـق العـامل أنـه حـىت إذا تعـني 
اختيار هذا النهج األخري، فينبغي أن يظل على عاتق الدولة، مع ذلك، التزام صريـح بإتاحـة نظـام التعليـم العـام 

للتالميذ املعوقني، دون أن ُتقيد قدرة الشخص على االختيار بني النظام العام واخلدمات املتخصصة. 
تتوخى هذه الفقرة كفالة أال يكون نظام التعليم العام وخدمات التعليم املتخصص اختيارين ينتفي بقيام أحدمها  (٦٢)

وجود اآلخر، وأن تتاح فيما بينهما طائفة من االختيارات األخرى. 



٢٢٣٤١٢٩-٠٤

A/AC. ٢٦٥/٢٠٠٤.WG/١

أال تقيد بأي شكل من األشكال واجب الدول األطراف املتمثـل يف مواصلـة  (د)
العمل من أجل تلبية احتياجات التالميذ املعوقني يف نطاق التعليم العام.  

وتكفل الدول األطراف إمكانيـة اختيـار األطفـال املصـابني بعاهـات يف احلـواس تعلـم  - ٤
لغة اإلشارة أو طريقة بريل، حسب االقتضاء، واحلصـول علـى املنـهج الدراسـي بلغـة اإلشـارة 
أو طريقة بريل. وعلى الدول األطراف أن تتخذ التدابـري املناسـبة لكفالـة جـودة التعليـم الـذي 
حيصـل عليـه األطفـال املصـابون بعاهـات يف احلـواس، عـــن طريــق توظيــف مدرســني يعرفــون 

بطالقة لغة اإلشارة أو طريقة بريل(٦٣). 
وتكفل الدول األطراف للمعوقني إمكانية االلتحاق بالتعليم اجلامعي، واالستفادة مـن  - ٥
التأهيل املهين، وتعليم الكبار، والتعلـم مـدى احليـاة علـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن. وحتقيقـا 

لتلك الغاية، تقدم الدول األطراف املساعدة املناسبة للمعوقني.  
 

املادة ١٨ 
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة 

تعـترف الـــدول األطــراف بــاحلقوق السياســية للمعوقــني دون متيــيز، وتلــتزم بالقيــام 
مبا يلي:  

أن تعمل بشكل فعال من أجــل هتيئـة بيئـة يتـأتى فيـها للمعوقـني أن يشـاركوا  (أ)
بصورة فعلية وكاملة يف احلياة السياسـية والعامـة، إمـا مباشـرة أو عـن طريـق ممثلـني خيتـاروهنم 
حبرية، مبا يف ذلك إعطاء احلق للمواطنني املعوقـني يف التصويـت ويف أن ُينتخبـوا، ومـن خـالل 

احلرص على أن تتسم إجراءات التصويت ومرافقه مبا يلي: 
أن تكون مناسبة وميسرة وسهلة يف الفهم؛   ’١‘

ـــة حــق املواطنــني املعوقــني يف التصويــت عــن طريــق االقــتراع  أن تتيـح محاي ’٢‘
السري؛  

أن تسمح، عند االقتضاء، بتقدمي املساعدة للمواطنني املعوقني يف التصويت؛   ’٣‘

 __________
فضل بعض أعضاء الفريق العامل أن تبقـى هـذه الفقـرة خاصـة باألطفـال املصـابني بعاهـات يف احلـواس وذلـك  (٦٣)
ليتيسر، مثال، تعليم األطفال الصم بلغة اإلشارة. وتساءل آخرون حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطـاق الفقـرة 
لتشمل كل األطفال الذين قد حيتاجون لطرق بديلة للتواصــل. ويف كلتـا احلـالتني، كـان هنـاك اتفـاق علـى أنـه 
حيثما ُدرِّست واستعملت لغة اإلشارة أو طريقة بريـل أو غريمهـا مـن نظـم االتصـال البديلـة، فينبغـي أن تكـون 
إضافةً إىل تدريس اللغات الوطنية املكتوبة أو املنطوقة ال بدال منها. وقد تود اللجنة املخصصة يف أن تنظر فيمـا 

إذا كان من املمكن أن تعاجل هذه املسألة ضمن مشروع املادة ١٣ املتعلقة حبرية التعبري والرأي.  
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أن تعمل بشكل فعال من أجــل هتيئـة بيئـة يتـأتى فيـها للمعوقـني أن يشـاركوا  (ب)
بصورة فعلية وكاملة يف تسيري اإلدارة العامة، وأن تشجع، حسب االقتضاء، على مشـاركتهم 

يف الشؤون العامة، مبا يف ذلك ما يلي(٦٤): 
املشـاركة علـى قـدم املسـاواة يف أنشـطة األحـزاب السياسـية واجملتمـــع املــدين  ’١‘

وإدارة شؤوهنما؛  
إنشـاء منظمـات خاصـة بـاملعوقني واالنضمـام إليـها لتمثيلـهم علـــى األصعــدة  ’٢‘

الوطين واإلقليمي واحمللي؛  
أن تكفـل مشـاركة املعوقـني واملنظمـات الـيت متثلـهم، علـى قـدم املسـاواة مــع  (ج)

اآلخرين، يف مجيع عمليات اختاذ القرارات، وال سيما القرارات اليت تتعلق بشؤوهنم(٦٥). 
 

املادة ١٩ 
تيسري سبل الوصول 

ـــد العقبــات الــيت  تتخـذ الـدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة التدابـري املناسـبة(٦٦) لتحدي - ١
تواجه املعوقني وإزالتها، وأن تيسر هلم استعمال البيئة املنشـأة(٦٧)، ووسـائل النقـل واملعلومـات 
واالتصال، مبا يف ذلك تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـال وغريهـا مـن اخلدمـات(٦٨)، هبـدف 
متكينهم من العيـش املسـتقل ومـن املشـاركة الكاملـة يف كـل منـاحي احليـاة. وينبغـي أن تركـز 

التدابري املتخذة يف هذا الشأن على مجلة من األمور من بينها:  

 __________
قد تود اللجنة املخصصة أن تنظر يف التمييز بني املستويات املختلفة لاللتزامات املناسبة لألجهزة احلكومية وغري  (٦٤)

احلكومية يف هذه الفقرة. 
ـــروع  قــد تــود اللجنــة املخصصــة أن تنظــر يف الفقــرة الفرعيــة (ج) إىل جــانب احلكــم الــذي مياثلــها يف مش (٦٥)
املادة ٤ (٢) من هذا املشروع، وفيمـا إذا كـان احلكمـان ضروريـني كليـهما. كمـا قـد تـود اللجنـة املخصصـة 
ـــاعدة ١٤ مــن  مقارنـة هـاتني الفقرتـني باملـادة ٦-١ (ب) مـن االتفاقيـة رقـم ١٦٩ ملنظمـة العمـل الدوليـة والق

القواعد املوحدة.  
فضل بعض أعضـاء الفريـق العـامل اسـتعمال لفـظ “تدرجيـي” يف هـذه الفقـرة ويف مقدمـة الفقـرة ٢. وأعـرب  (٦٦)
آخرون عن قلقهم إزاء مسألة االتساق بني هذه املادة واملواد األخرى من االتفاقية. وقد تود اللجنـة املخصصـة 

أن تنظر يف صياغات بديلة.  
قد تود اللجنة املخصصة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي استعمال لفظ “املادية” بدال من لفظ “املشـيدة”، وهـو  (٦٧)

من مرادفاته القريبة يف هذا السياق. 
قد تود اللجنة أن تويل مزيدا من النظر يف مسألة حماولـة وضـع قائمـة شـاملة بـاملرافق واخلدمـات ضمـن مقدمـة  (٦٨)

هذه الفقرة، وأن تنظر فيما إذا كان من املستصوب اإلشارة إىل “بيئة االتصاالت”.  
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ــــا مـــن املرافـــق املوجهـــة  تشــييد وجتديــد املبــاين العامــة(٦٩) والطــرق وغريه (أ)
لالسـتعمال العـــام، كــاملدارس واملرافــق الســكنية والطبيــة، واملرافــق املوجــودة داخــل املبــاين 

وخارجها وأماكن العمل اململوكة للقطاع العام؛  
تطوير وتغيري مرافق النقل واالتصال وغريها من اخلدمات العامة، مبا يف ذلــك  (ب)

اخلدمات اإللكترونية.  
وتتخذ الدول األطراف أيضا التدابري املناسبة لكفالة ما يلي:   - ٢

تزويـد املبـاين واملرافـق العامـة بالفتـات مكتوبـة بطريقـة بريـــل وصيــغ تســهل  (أ)
قراءهتا وفهمها؛  

توفـري أشـكال أخـرى مـن املســـاعدة احليــة(٧٠) والوســطاء(٧١)، كاألشــخاص  (ب)
الذين يقومون بدور اإلرشاد والقراءة ومترمجي لغة اإلشارة، مــن أجـل تيسـري اسـتعمال املبـاين 

واملرافق العامة من قبل املعوقني؛  
استحداث معايري ومبادئ توجيهية دنيا على الصعيد الوطين لتيسـري اسـتعمال  (ج)
املرافـق واخلدمـات العامـة مـن قبـل األشـخاص املعوقـني، ونشـر تلـك املعايـري واملبـادئ ورصــد 

تنفيذها؛  
تشجيع الكيانات اخلاصة اليت توفر مرافق وخدمات خاصة على مراعـاة كـل  (د)

اجلوانب املتعلقة بتيسري وصول األشخاص املعوقني إىل املرافق واخلدمات؛  

 __________
قد تود اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف نطاق أحكام مشروع هـذه املـادة، وخصوصـا الفقـرات ١ (أ) و(ب)،  (٦٩)
و٢ (أ) و(ب) و(ج) و(د). وتساءل أعضاء الفريق العامل حول ما إذا كان ينبغي أيضـا توسـيع نطـاق مفـهوم 
املبـاين واملرافـق واخلدمـات العامـة ليشـمل املبـاين اململوكـة ملكيـة خاصـة أو املبـاين املقامـة واملرافـق واخلدمـــات 
املوجهة لالستعمال العام، وحتديد نطاق االلتزام الذي ينبغي أن تضعه الدول األطراف علــى كـاهل املـالكني أو 
املقاولني من القطاع اخلاص لضمان إمكانية وصول املعوقني إىل املباين واملرافق واخلدمات. ورأى بعض أعضاء 
الفريق أن املباين واملرافق واخلدمات اململوكة للقطاع اخلاص ينبغي أن تكـون مشـمولة بااللتزامـات الـواردة يف 

مشروع هذه املادة، إال أن أعضاء آخرين أعربوا عن رغبتهم يف إيالء مزيد من النظر يف آثار هذه املسألة.  
تشمل عبارة “املساعدة احلية” املساعدة اإلنسانية، بواسطة األشخاص القائمني بدور اإلرشـاد والقـراءة مثـال،  (٧٠)
واملساعدة احليوانية، كالكالب املرشدة. وقد تود اللجنة املخصصة يف أن تنظر فيما إذا كان هناك لفــظ أفصـح 

ال ُيحتاج معه إىل تفسري. وقد استعمل اللفظ املذكور يف مشروع املادة ٢٠ (أ).  
يقصد بلفظ “الوسطاء” األشخاص الذين ال يقدمـون املسـاعدة ولكنـهم يكونـون مبثابـة قنـاة لنقـل املعلومـات  (٧١)
إىل بعض فئات املعوقني، مثـل مـترمجي لغـة اإلشـارة للصـم. وقـد ورد اسـتعمال هـذا اللفـظ أيضـا يف مشـروع 

املادة ٢٠ (أ).  
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إجراء وتشجيع البحوث املتعلقة بالتكنولوجيات املُعينة اجلديدة وتطويـر هـذه  (هـ)
التكنولوجيات وإنتاجها، مع إعطاء األولوية للتكنولوجيات اليت تكـون يف املتنـاول مـن حيـث 

السعر؛ 
تشجيع مفهوم التصميم العام والتعاون الدويل يف جمال وضع املعايري واملبـادئ  (و)

التوجيهية والتكنولوجيات املُعينة؛  
احلــرص علــى استشــارة منظمــات املعوقــني لــدى وضــع املعايــــري واملبـــادئ  (ز)

التوجيهية املتعلقة بتيسري إمكانية وصول املعوقني إىل املرافق واخلدمات؛  
توفري التدريب لكل األطراف املعنية مبسائل تيسـري إمكانيـة الوصـول للمرافـق  (ح)

واخلدمات بالنسبة للمعوقني. 
 

املادة ٢٠ 
التنقل الشخصي(٧٢) 

تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة(٧٣) تكفل للمعوقني حرية التنقـل بأكـرب قـدر ممكـن 
من االستقاللية، مبا يف ذلك ما يلي:  

تيسري حصول املعوقني على ما يتسـم جبـودة رفيعـة مـن الوسـائل املعينـة علـى  (أ)
احلركة واألجهزة والتكنولوجيات املعينة، وأشكال املساعدة احلية والوسطاء، وجعل ذلـك يف 

متناوهلم من حيث التكلفة؛  
تعزيز التصميم العام للوسائل املعينة علـى احلركـة واألجـهزة والتكنولوجيـات  (ب)
املُعينة، وتشجيع الكيانـات اخلاصـة املعنيـة بصنعـها علـى مراعـاة مجيـع اجلوانـب املتعلقـة بتنقـل 

املعوقني؛  
ـــة علــى احلركــة  إجـراء وتشـجيع البحـوث املتعلقـة بالوسـائل واألجـهزة املعين (ج)

وبالتكنولوجيات املعينة اجلديدة وتطويرها وإنتاجها؛  
تدريب املعوقني واملتخصصني العاملني معهم على مهارات التنقل؛   (د)

 __________
ُعنون مشروع هذه املادة “التنقل الشخصي” متييزا هلا عن احلق يف حريــة التنقـل الـذي ورد يف املـادة ١٢ (١)  (٧٢)
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي يكتسي صبغة أعـم. وقـد تـود اللجنـة املخصصـة أن 

تنظر يف ترتيب عناصر مشروع هذه املادة، وال سيما الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج).  
فضل بعض أعضاء الفريق العامل إحدى الصفتني “تدرجييـة” أو “مناسـبة”. وأعـرب بعضـهم عـن القلـق إزاء  (٧٣)
اتساق هذه املادة مع املواد األخـرى مـن االتفاقيـة. وقـد تـود اللجنـة املخصصـة يف أن تنظـر يف إجيـاد صياغـات 

بديلة. 
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تيسري حرية تنقل املعوقني بالطريقة ويف الوقت اللذين خيتاروهنمـا وبتكلفـة يف  (هـ)
املتناول؛  

تزويـد املعوقـني باملعلومـات املتعلقـة بالوسـائل املعينـة علـى احلركـة واألجــهزة  (و)
والتكنولوجيات املعينة وغريها من أشكال املساعدة واخلدمات؛ 

نشر الوعي بالقضايا اليت هتم املعوقني يف جمال التنقل.  (ز)
 

املادة ٢١ 
احلق يف الصحة وإعادة التأهيل(٧٤) 

تعترف الدول األطراف بأن جلميع املعوقني احلق يف التمتع بأعلى املسـتويات الصحيـة 
اليت ميكن بلوغها، دون متيـيز علـى أسـاس اإلعاقـة. وتسـعى الـدول األطـراف إىل كفالـة عـدم 
حرمـان أي معـوق مـن ذاك احلـق، وتتخـذ مجيـع التدابـري املناسـبة الكفيلـة باســـتفادة(٧٥) مجيــع 
املعوقـني مـن اخلدمـات الصحيـة وخدمـات إعـادة التـأهيل. وتعمـــل الــدول األطــراف بشــكل 

خاص على: 
ـــة وخدمــات  أن توفـر للمعوقـني نفـس جمموعـة ومسـتويات اخلدمـات الصحي (أ)
إعـادة التـأهيل علـى النحـو الـذي توفـره للمواطنـني اآلخريـن، مبـــا يف ذلــك خدمــات الصحــة 

اجلنسية واإلجنابية؛ 
أن تسـعى إىل توفـري اخلدمـات الصحيـة وخدمـات إعـادة التـأهيل الـيت حيتـــاج  (ب)

إليها املعوقون حتديدا بسبب إعاقاهتم؛ 
 
 

 __________
اعترب بعض أعضـاء الفريـق العـامل أن مـن غـري املناسـب اجلمـع بـني “إعـادة التـأهيل” و “الصحـة”، وأن مـن  (٧٤)
األفضل إدراج كل منهما يف مادة مستقلة ألن “إعادة التأهيل” تنطوي علـى أكـثر مـن “إعـادة تـأهيل طـيب” 
وال ينبغي “حصرها يف الناحية الطبية”. فإعادة التأهيل تشمل خدمات طبية وبدنية ومهنيــة وتواصليـة ونفسـية 
واجتماعية فضال عن التدريب على املهارات والقدرة علـى التحـرك اللتـني تتطلبـهما احليـاة اليوميـة. أمـا عبـارة 
“إعـادة التـأهيل” علـى النحـو املسـتعمل هنـا فتشـمل العمليـات الـيت تدعـــى أحيانــا “تــأهيل” (أي اكتســاب 
مهارات مل يكن الناس ميلكوهنا سابقا، وليس إعادة اكتساب املهارات املفقودة). وقد ترغب اللجنة املخصصــة 
يف إدراج شرح من هذا القبيل يف مشروع املادة ٣ املتعلقة بالتعاريف. لذا، قـد تكـون إعـادة التـأهيل ألغـراض 

العمل والتعلم مشمولة على أفضل وجه يف مشاريع املواد ذات الصلة املتعلقة بالعمل والتعلم. 
اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن تتناول االتفاقية إتاحة التأمني الصحي للمعوقني بأسعار معقولـة ومتكينـهم  (٧٥)

من احلصول عليه دون متييز على أساس اإلعاقة. 
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أن جتد يف توفري اخلدمات الصحية وخدمـات إعـادة التـأهيل يف أقـرب مكـان  (ج)
ممكن من األشخاص داخل جمتمعاهتم احمللية(٧٦)؛ 

أن تكفـل مشـول اخلدمـات الصحيـة وخدمـات إعـــادة التــأهيل توفــري أمــاكن  (د)
استراحة مأمونة، تستخدم على أساس طوعي، وجمموعـات لتقـدمي املشـورة والدعـم، مـن قَبـل 

أشخاص بينهم معوقون؛ 
أن تقدم برامج وخدمات للوقاية من اإلعاقات الثانوية واحلماية منـها، مبـا يف  (هـ)

ذلك بني األطفال واملسنني(٧٧)؛ 
أن تشــــجع علــــى البحــــث والتطويــــر وعلــــى نشــــر وتطبيــــــق املعـــــارف  (و)

والتكنولوجيات اجلديدة اليت تعود بالفائدة على املعوقني(٧٨)؛ 
أن تشجع على تدريب أعداد كافية من مزاويل مهن الصحة وإعادة التأهيل،  (ز)
ـــات  بينـهم معوقـون، علـى مجيـع االختصاصـات املطلوبـة لتلبيـة احتياجـات املعوقـني مـن اخلدم

الصحية وخدمات إعادة التأهيل، وأن تكفل إخضاعهم للتدريب املتخصص الكايف؛ 
أن تقدم إىل مجيع مزاويل مهن الصحة وإعـادة التـأهيل مسـتوى مناسـب مـن  (ح)
التعليم والتدريب لزيادة توعيتهم باإلعاقـة واحـترام حقـوق املعوقـني وكرامتـهم واحتياجـاهتم، 

على حنو يتماشى ومبادئ هذه االتفاقية(٧٩)؛ 
أن تكفـل القيـام علـى املسـتوى الوطـين بوضـع مدونـة سـلوك بشـــأن الرعايــة  (ط)
الصحية يف القطاعني العام واخلاص، تعزز الرعايـة اجليـدة النوعيـة، واالنفتـاح واحـترام حقـوق 

 __________
ساد الفريق العـامل اتفـاق عـام علـى ضـرورة اعتمـاد الالمركزيـة، قـدر اإلمكـان، يف تقـدمي اخلدمـات الصحيـة  (٧٦)
وخدمات إعادة التأهيل، على أن ُتراعى درجة التخصص يف توفريها. واقترح بعض أعضاء الفريق العامل أيضا 
كفالة توفري برامج إعادة التأهيل املستندة إىل اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك العمل يف شراكة مع اجملتمعات احمللية 

واألسر على مواصلة إعادة التأهيل. 
تضاربت آراء أعضاء الفريق العـامل بشـأن قضيـة الوقايـة مـن اإلعاقـة. فاالتفاقيـة، بالنسـبة إىل البعـض، تتنـاول  (٧٧)
حقـوق املعوقـني املوجوديـن وينبغـي هلـا أال تنـص إال علـى التخفيـــف مــن آثــار إعاقتــهم إىل أدىن حــد أو مــن 
تدهورها، وعلى الوقاية من حدوث مزيد من اإلعاقات الثانوية. يف حـني رأى آخـرون وجـوب إدراج الوقايـة 

من اإلعاقة يف حد ذاهتا. 
اقترح بعض أعضاء الفريق العـامل إدراج إشـارة حمـددة مليـادين األحبـاث الطبيـة (األحيائيـة) والوراثيـة والعلميـة  (٧٨)

وأوجه تطبيقها، والستخدامها يف النهوض حبقوق اإلنسان للمعوقني. 
يتمثـل أحـد أهـداف هـذه الفقـرة الفرعيـة يف كفالـة فـهم مـزاويل مـهن الصحـة وإعـادة التـأهيل الذيـن يقدمــون  (٧٩)
اخلدمات إىل املعوقني، لآلثار املستمرة املترتبة على اإلعاقات يف حياة األشخاص، يف مواجهة االعتبارات الطبية 

األكثر إحلاحا. 
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اإلنسان، وكرامة املعوقني واستقالليتهم، والرصد اجليد للخدمات الـيت توفرهـا مرافـق الرعايـة 
الصحية وإعادة التأهيل يف القطاعني العام واخلاص ولظروف تقدميها؛ 

ـــة وخدمــات إعــادة التــأهيل إىل  أن تكفـل أال جيـري تقـدمي اخلدمـات الصحي (ي)
املعوقني وتبادل املعلومات عن صحتهم أو عن إعادة تأهيلهم(٨٠)، إال بعد قيام الشخص املعـين 
بإعطاء موافقته مبلء إرادته وعلى حنو مستنري(٨١)، وقيام مـزاويل مـهن الصحـة وإعـادة التـأهيل 

بإطالع املعوقني على حقوقهم ذات الصلة(٨٢)؛ 
أن متنـع فـرض اختـاذ إجـراءات طبيـة وإجـراءات ذات صلـة وإجـراء عمليـــات  (ك)

جراحية تصحيحية، غري مرغوب فيهما، على املعوقني(٨٣)؛ 
أن حتمي على قدم املساواة سرية املعلومات عن صحة املعوقني أو عـن إعـادة  (ل)

تأهيلهم(٨٤)؛ 
أن تعــزز إشــراك املعوقــني ومنظمــاهتم يف صياغــة التشـــريعات والسياســـات  (م)
املتعلقــة بالصحــة وإعــادة التــأهيل وكذلــك يف ختطيــط وتقــدمي وتقييــم اخلدمــــات الصحيـــة 

وخدمات إعادة التأهيل(٨٥). 
 

 __________
يتناول أيضا مشروع املادة ١٤ املتعلقة باحلق يف اخلصوصية القضايا املتصلة باخلصوصية.  (٨٠)

تنطبق املوافقة مبلء اإلرادة وعلى حنو مستنري على مشروع االتفاقية بأسـرها وليـس علـى هـذه الفقـرة وحدهـا.  (٨١)
وقد ترغب اللجنة املخصصة يف النظـر يف مـا إذا كـان ينبغـي إدراج الصياغـة التاليـة يف هـذه الفقـرة الفرعيـة أو 

توسيعها لتصبح تعريفا ُيدرج يف مشروع املادة ٣: 
“ال ميكن اختاذ قرارات مستنرية إال مبعرفة الغرض من العالج وإعادة التأهيل وطبيعتهما، وما يـترتب 

عليهما من آثار وما ينطوي عليهما من خماطر مبينة بلغة بسيطة وبصيغ تواصل أخرى يسهل فهمها”. 
رأى بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أن تنص هذه الفقرة الفرعية على هذه احلقوق.  (٨٢)

رأى بعض أعضاء الفريق العامل أيضا أنه ينبغي السماح باختاذ إجراءات طبيـة قسـرية وباإلدخـال القسـري إىل  (٨٣)
املستشفى وفقا لإلجراءات والضوابط القانونية املناسبة (انظر أيضا مشروع املادة ١١). 

اعترب بعض أعضاء الفريق العامل أن هذه الفقرة الفرعية هي تكرار ملا سبقها وينبغي حذفها.  (٨٤)
ـــادة التــأهيل وكذلــك يف ختطيــط وتقــدمي وتقييــم  إن اشـراك املعوقـني يف صياغـة التشـريعات والسياسـات وإع (٨٥)
اخلدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، جياوز يف تطبيقه نطاق مشروع هذه املادة. وقد اقترح بعض أعضاء 

الفريق العامل أن جيري تناول هذا االشراك يف مشروع املادة ٤ املتعلقة بااللتزامات العامة. 
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املادة ٢٢ 
 احلق يف العمل(٨٦)(٨٧)(٨٨) 

تعترف الدول األطراف حبق املعوقني يف العمل، مبـا يف ذلـك فرصـة كسـب الـرزق يف 
عمل خيتارونه أو يقبلونه طوعـا، هبـدف تعزيـز تكـافؤ فـرص املعوقـني واملسـاواة يف معاملتـهم، 
ومحايتهم من الفقر. وتقوم الدول األطراف خبطوات مناسبة حلفظ وتعزيــز إعمـال هـذا احلـق، 

تشمل تدابري هتدف إىل: 
تعزيز سوق عمل ومناخ عمل منفتحني جلميع املعوقني وشاملني هلم ويسـهل  (أ)

وصوهلم إليهما(٨٩)؛ 
متكني املعوقني من االستفادة بشكل فعـال مـن الـربامج العامـة للتوجيـه التقـين  (ب)

واملهين؛ ومن خدمات تعيني املهن املناسبة ومن األجهزة املعينة والتدريب املهين واملتواصل؛ 
تعزيز(٩٠) فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقني يف سـوق العمـل املفتوحـة،  (ج)
ـــدمي  مبـا يف ذلـك فـرص العمـل حلسـاهبم والشـروع يف عمـل جتـاري خـاص هبـم، فضـال عـن تق

املساعدة يف إجياد العمل واحلصول واحملافظة عليه؛ 

 __________
قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف الدور احملتمـل الـذي ميكـن أن تضطلـع بـه منظمـة العمـل الدوليـة يف  (٨٦)

تنفيذ ورصد احلق يف العمل مبوجب هذه االتفاقية. 
أثار بعض أعضاء الفريـق العـامل مسـألة ضـرورة التصـدي للظـروف اخلاصـة بالنسـاء املعوقـات يف إعمـال هـذا  (٨٧)

احلق. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف ما إذا كـانت العبـارات الواسـعة الـيت يـرد فيـها مشـروع هـذه املـادة  (٨٨)
تنسجم واألحكام التفصيلية ملواد أخرى من مشروع االتفاقية. وقد ترغب اللجنة أيضا يف أن تنظر، ضمن هذا 

السياق، يف ما إذا كان ينبغي مواصلة التفكري يف صياغة أحكام تتعلق بتدريب املعوقني. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف ما إذا كان ينبغي النص صراحة على معـىن هـذا احلكـم يف املمارسـة  (٨٩)
العملية وتعريف عبارة “شاملني” يف هذا السياق. وقد ترغـب اللجنـة أيضـا، يف هـذا السـياق، يف أن تنظـر يف 
ما إذا كان البند املتعلق باالنتقال إىل مكان العمل الوارد يف مشروع املـادة ١٩ يشـمل تيسـري وصـول املعوقـني 

إىل مكان العمل. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف إضافة اجلملة “اتباع سياسات نشطة تتعلق بسوق العمل” يف مطلع  (٩٠)

هذه الفقرة الفرعية. 
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ـــن خــالل برامــج منــها  تشـجيع أربـاب العمـل(٩١) علـى توظيـف املعوقـني، م (د)
العمل اإلجيايب، واحلوافز واحلصص(٩٢)؛ 

كفالة توفري وسائل راحة معقولة للمعوقني يف مكان العمل وبيئة العمل(٩٣)؛  (هـ)
تعزيز اكتساب املعوقني خربة عمل يف سوق العمل املفتوحة؛  (و)

تعزيز إعادة التأهيل املهين والوظيفي، واالحتفاظ بالوظيفة وبرامج العودة إىل  (ز)
العمل؛ 

محاية(٩٤) املعوقني مـن خـالل التشـريعات يف جمـاالت العمـل واالسـتمرار فيـه  (ح)
والتقدم الوظيفي وشروط العمل، مبا يف ذلك تقاضي أجــر متسـاو لقـاء القيـام بعمـل متسـاوي 
القيمـة واملسـاواة يف الفـرص واالنتصـاف مـن املظـامل(٩٥)، وكفالـة متكـن املعوقـني مـــن ممارســة 

حقوقهم العمالية والنقابية؛ 
كفالة تكافؤ فرص العمل للمعوقني يف القطاع العام؛  (ط)

تعزيـز االعـتراف(٩٦) مبـــهارات وكفــاءات وقــدرات وإســهامات املعوقــني يف  (ي)
مكان العمل وسوق العمل، ومكافحة القوالب الفكريـة املتعلقـة بـاملعوقني والتحـيز ضدهـم يف 

مكان العمل وسوق العمل. 
 

 __________
ــها  قـد ترغـب اللجنـة املخصصـة يف أن تنظـر يف مـا إذا كـان مـن املناسـب حتديـد املسـؤولية اخلاصـة الـيت تتحمل (٩١)

احلكومات بصفتها من أرباب العمل يف هذا السياق. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف ما إذا كان من املناسب يف مشروع هذه املادة ذكر احلصص بشكل  (٩٢)

حمدد كتدبري ممكن اختاذه. 
شدد بعض أعضاء الفريق العامل على األمهية اخلاصة لاللتزام بتوفـري وسـائل راحـة معقولـة للمعوقـني يف نطـاق  (٩٣)
العمل، وأعتربوا أنه ينبغي صياغة فقرة أكثر تفصيال بشأن وسائل الراحة املعقولة يف إطار احلق يف العمــل، تـأيت 

باالضافة إىل مشروع أي مادة تتعلق بوسائل الراحة املعقولة يف مكان آخر من االتفاقية. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف هذه الصياغة كي تأخذ يف االعتبار محاية املعوقني مـن التميـيز املقنَّـع  (٩٤)

يف مكان العمل، كالنص على مؤهالت غري ضرورية تؤدي إىل استبعاد املعوقني من العمل. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف أن تنظر يف ما إذا كان إدراج شروط العمل هنـا حيـد مـن نطـاق هـذه الشـروط  (٩٥)

دون قصد. 
قد ترغب اللجنة املخصصة يف توسيع نطاق فكرة االعتراف لتشمل االعتراف الرمسي مبهارات املعوقني.  (٩٦)
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املادة ٢٣ 
الضمان االجتماعي ومستوى املعيشة الالئق(٩٧)(٩٨) 

تقر الدول األطراف حق مجيع املعوقني يف احلصول على الضمان االجتماعي، مبـا فيـه  - ١
ـــة، وتتخــذ اخلطــوات  التـأمني االجتمـاعي(٩٩)، ويف التمتـع هبـذا احلـق دون متيـيز بداعـي اإلعاق

املناسبة لضمان إعمال هذا احلق وتعزيزه، مبا فيها التدابري الرامية إىل: 
ـــن  ضمــان حصــول املعوقــني علــى اخلدمــات واألجــهزة الالزمــة وغريهــا م (أ)

املساعدة الضرورية لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة(١٠٠)؛ 
ـــات واملســنات منــهم، مــن  ضمـان اسـتفادة املعوقـني، خصوصـا النسـاء والبن (ب)
برامـج الضمـان االجتمـــاعي واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، ومراعــاة احتياجــات املعوقــني 

وآرائهم يف مجيع هذه الربامج واالستراتيجيات؛ 
ضمـــان حصـــول األشـــخاص املصـــابني بإعاقـــات خطـــرية(١٠١) ومتعــــددة،  (ج)
وأسرهم(١٠٢)، ممن يعيشون يف أوضاع فقرية على املساعدة من الدولة لتغطية النفقات املرتبطـة 
باإلعاقـة الـيت يعـانون منـــها (مبــا فيــها مــا يكفــي مــن التدريــب واملشــورة واملســاعدة املاليــة 

والرعايةأثناء التعايف)، وهو ما ال ينبغي أن يثنيهم عن تطوير أنفسهم(١٠٣)؛ 
 __________

أشار بعض أعضـاء الفريـق العـامل إىل أن معـىن “الضمـان االجتمـاعي” خيتلـف اختالفـا كبـريا مـن دولـة إىل  (٩٧)
أخرى، وأن نطاق احلق يف مستوى الئق للعيش أوسع بكثري من مفـهوم الضمـان االجتمـاعي. ويرجـى مـن 

اللجنة املخصصة النظر يف هذه املسألة مرة أخرى. 
أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن قلقهم إزاء قدرة الدول األطراف على تطبيــق هـذه األحكـام. ويرجـى  (٩٨)
من اللجنة املخصصة النظر يف إدارج مفهوم إعمال هذا احلق تدرجييا إذا مل ُيتناول يف فقرة ذات تطبيق عـام 

يف موضع آخر يف االتفاقية. 
يرجى من اللجنة املخصصة النظر يف إدارج مفهوم “املساعدة االجتماعية”.  (٩٩)

ارتأى بعض أعضاء الفريق العامل ضرورة تعزيز هذا احلكم لكي يذكر صراحة وسائل املساعدة علـى التنقـل  (١٠٠)
أو النقل أو اإلدارك السمعي أو البصري وغريها من األجهزة اخلاصة الضرورية للمعوقني. ويرجى من اللجنة 
املخصصة النظر يف ما إذا كانت املادة ٢٠ تتناول هذه املسألة بالشكل الوايف يف ما يتعلق بالتنقل الشخصي. 
شكك بعض أعضاء الفريق العامل يف جدوى استخدام كلمة “خطرية” بداعي أنه من الصعب وضع تعريف  (١٠١)

هلا أو أهنا كلمة متحيزة. ويرجى من اللجنة املخصصة النظر يف إمكانية إسقاطها. 
حدث خالف يف اآلراء بني أعضاء الفريق العامل بشأن ما إذا كان ينبغي توسـيع نطـاق أحكـام هـذه الفقـرة  (١٠٢)
الفرعية لتشمل أُسر املعوقني، وبشأن الكيفيـة الـيت ينبغـي هبـا تعريـف كلمـة “األسـرة”. ويرجـى مـن اللجنـة 

املخصصة النظر يف هذا األمر مرة أخرى على أن يسري ما تقرره على االتفاقية عموما. 
يرجى من اللجنة املخصصة النظر يف ما إذا كان ينبغي أن تسـري أحكـام هـذه الفقـرة الفرعيـة علـى املعوقـني  (١٠٣)

عموما. 
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ضمان استفادة املعوقني من برامج اإلسكان احلكومية، مبا يف ذلك من خالل  (د)
ختصيص نسبة مئوية من املساكن احلكومية(١٠٤) من أجل املعوقني؛ 

ــــة يف  ضمــان اســتفادة املعوقــني مــن اإلعفــاءات الضريبيــة والفوائــد الضريبي (هـ)
ما يتعلق بدخلهم(١٠٥)؛ 

ضمان متكن املعوقني علـى االسـتفادة مـن التـأمني علـى احليـاة والصحـة دون  (و)
متييز بسبب اإلعاقة(١٠٦). 

تعـترف الـدول األطـراف حبـق مجيـــع املعوقــني يف التمتــع مبســتوى الئــق للعيــش هــم  - ٢
وأســرهم، مبــا يف ذلــك مــا يكفــي مــن األغذيــة وامللبــس والســــكن واحلصـــول علـــى املـــاء 
النظيف(١٠٧)، ويف مواصلة حتسني ظروفهم املعيشية، وتتخذ اخلطوات املالئمـة لضمـان إعمـال 

هذا احلق وتعزيزه. 
 

املادة ٢٤ 
املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة(١٠٨) 

تقر الدول األطراف حبق مجيع املعوقـني يف املشـاركة يف احليـاة الثقافيـة، وتتخـذ مجيـع  - ١
اخلطوات املالئمة من أجل العمل على أن تتاح للمعوقني: 

الفرصــة لتنميــة قدراهتــم اإلبداعيـــة والفنيـــة والفكريـــة واســـتثمارها، ليـــس  (أ)
ملصلحتهم فحسب بل أيضا من أجل إثراء جمتمعهم؛ 

 __________
يرجى من اللجنة املخصصة النظر يف ما إذا كانت عبارة “مبــا يف ذلـك مـن خـالل ختصيـص نسـبة مئويـة مـن  (١٠٤)
املساكن احلكومية” مناسبة يف مشروع االتفاقية. وقـد أعـرب بعـض أعضـاء الفريـق العـامل عـن رأيـهم بأهنـا 
عبارة جربية أكثر من الالزم وقد حتد من التدابري اليت ميكن أن تتخذها الدول األطراف لضمان استفادهتم من 
برامج اإلسكان احلكومية. واعترب بعض أعضاء الفريق العامل أيضا أنه مـن الضـروري اإلشـارة بـالتحديد إىل 

عدم التمييز ضد املعوقني يف االستفادة من املساكن اليت تشيِّدها مؤسسات القطاع اخلاص. 
أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن رأيهم بأن هذه الفقرة الفرعية جربية أكثر من الالزم.  (١٠٥)

يرجى من اللجنة املخصصة النظر يف مدى قدرة الـدول األطـراف علـى أن تقـرر توفـري التـأمني الـذي يدخـل  (١٠٦)
عادة يف بلدان عديدة ضمن األنشطة اليت هي حكر على القطاع اخلاص. 

يرجى من اللجنة املخصصة مواصلة النظر يف اإلشارة إىل “املـاء النظيـف”. وقـد اعتـرب بعـض أعضـاء الفريـق  (١٠٧)
العامل أن من الضـروري حذفـها بداعـي أهنـا ليسـت حقـا مضمونـا مبوجـب العـهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وأعترب أعضاء آخرون أهنا إشارة تعترب حيويــة للعـالج مـن حـاالت اإلعاقـة 

والوقاية منها، وينبغي تعزيزها لتشمل “اخلدمات األساسية”. 
يرجى من اللجنة املخصصة النظر يف ما إذا كان من املمكن توسيع نطـاق مفـهوم “تيسـري سـبل االسـتفادة”  (١٠٨)

مبوجب مشروع هذه املادة وكيفية القيام بذلك. 
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إمكانيـة احلصـــول علــى املــواد األدبيــة والثقافيــة األخــرى جبميــع األشــكال  (ب)
املتيسِّـرة، مبـا فيـها النصـوص اإللكترونيـة ولغـة اإلشـارة وطريقـة بريـــل، وباألشــكال الســمعية 

واملتعددة الوسائط؛ 
إمكانيـة الوصـول إىل الـربامج التلفزيونيـة واألفـالم واملسـرح وسـائر األنشـــطة  (ج)

الثقافية، جبميع األشكال املتيسِّرة، مبا فيها كتابة املواد املذاعة على الشاشة ولغة اإلشارة؛ 
إمكانيــة الوصــول إىل األمــاكن املخصصــة للعــروض أو اخلدمــات الثقافيـــة،  (د)
كاملســارح واملتــاحف ودور الســينما واملكتبــات ودور الضيافــة، وإمكانيــة الوصــول، بقـــدر 

اإلمكان، إىل النُّصب التذكارية واملواقع ذات األمهية الثقافية الوطنية. 
ـــيت حتمــي  تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع اخلطـوات املالئمـة للتـأكد مـن أن القوانـني ال - ٢
حقوق امللكية الفكرية ال تشكل عائقا غري منطقي أو متييزيــا حيـول دون اسـتفادة املعوقـني مـن 

املواد الثقافية، وأهنا حتترم يف الوقت ذاته أحكام القانون الدويل. 
حيق للصم، على قدم املساواة مع غريهم، أن حيظوا باعتراف هبويتهم الثقافية واللغوية  - ٣

اخلاصة وأن حيصلوا على دعم هلا(١٠٩). 
تقر الدول األطراف حبق املعوقني، على قدم املساواة مع غريهم(١١٠)، يف املشـاركة يف  - ٤

أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وتتخذ اخلطوات املناسبة من أجل: 
تشجيع وتعزيز مشاركة املعوقني، إىل أقصى حد ممكن، يف األنشطة الرياضية  (أ)

السائدة املنظمة على الصعيد اإلقليمي والوطين والدويل(١١١)؛ 

 __________
يرجى من اللجنة املخصصة النظر يف ما إذا كان مـن املمكـن إدراج هـذا البنـد علـى حنـو أنسـب يف مشـروع  (١٠٩)

مادة أخرى. 
ارتأى بعض أعضاء الفريق العامل ضرورة حذف عبارة “على قـدم املسـاواة مـع غـريهم” مـن هـذه الفقـرة،  (١١٠)
ـــة  وضـرورة أن تتضمـن الفقـرات الفرعيـة (ب) و (ج) و (د) بـدال مـن ذلـك مـا ُيلـزم الـدول األطـراف بإزال
العوائق التمييزية، البيئية منها واجملتمعية، اليت حتول دون متتعـهم هبـذه احلقـوق. وأعـرب بعـض أعضـاء الفريـق 
العامل عن رأيهم بأنه ينبغي اإلبقاء على عبارة “على قدم املساواة مع غريهم”، ألن املنظمات املعنية بتنظيـم 
أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة غالبا ما تنتمي إىل مؤسسات القطاع اخلاص. ويرجى من اللجنـة املخصصـة 

مواصلة النظر يف هذه املسألة. 
شدد بعض أعضاء الفريق العامل على أمهية إشراك املعوقني يف ممارسة األنشطة الرياضية. وأوضح آخرون أنه  (١١١)
قـد ينبغـي حتقيـق تـوازن بـني هـذا االلتــزام وبـني تشـجيع أنشـطة ومؤسسـات رياضيـة خاصـة مصممـة لتلبيــة 
احتياجات املعوقني ومنسجمة مع قدراهتم، فضال عن الرياضات اخلاصة باملعوقني واليت رمبـا ال تشـكل جـزءا 

من األحداث الرياضية السائدة. ويرجى من اللجنة املخصصة استكشاف أفضل كيفية إلدماج هذه اآلراء. 
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ضمـان أن ُتتـاح للمعوقـني فرصـة لتنظيـم األنشـطة الرياضيـة واملشـاركة فيـــها  (ب)
وتلقي نفس ما هو متاح لغريهم من املشاركني من تعليم وتدريب وموارد؛ 

ضمـان حضـور املعوقـني املناسـبات الرياضيـة والترفيهيـة، وأن ُتتـاح لألطفـــال  (ج)
املعوقـني الفرصـة، علـى قـدم املسـاواة مـع غـريهم، للمشـاركة يف األنشـطة الرياضيـة يف النظــام 

التعليمي؛ 
ـــها القــائمون علــى تنظيــم  ضمـان اسـتفادة املعوقـني مـن اخلدمـات الـيت يقدم (د)

أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. 
 

املادة ٢٥ 
الرصد(١١٢) 

أطر التنفيذ الوطنية(١١٣) 
 

تعيِّـن الـدول األطـراف جهـة تنسـيق مركزيـة داخـل احلكومـة ُتعـىن باملســـائل املرتبطــة  - ١
بتنفيذ هذه االتفاقية، وتويل االعتبار الواجب ملسألة إنشاء أو تعيني آلية تنسـيق مهمتـها تيسـري 

األعمال ذات الصلة يف خمتلف القطاعات وعلى أصعدة خمتلفة. 
تقوم الدول األطراف، وفقـا لنظامـها القـانوين واإلدراي، بتعـهُّد إطـار(١١٤) أو تعزيـزه  - ٢
ـــترف هبــا يف هــذه  أو تعيينـه أو إنشـائه علـى الصعيـد الوطـين ُيعـىن بتشـجيع تنفيـذ احلقـوق املع

االتفاقية ومحاية هذا التنفيذ ورصده. 

 __________
مل يكن لدى الفريق العامل متسـع مـن الوقـت للنظـر يف مسـألة رصـد تنفيـذ مشـروع االتفاقيـة علـى الصعيـد  (١١٢)
الدويل. غري أن بعض أعضاء الفريق العامل أوضحوا أن رصد تنفيذها على الصعيد الدويل أمر يكتسـي أمهيـة 

كربى بالنسبة هلم. بينما أعرب أعضاء آخرون عن حتفظاهتم يف هذا الصدد. 
مل يناقش الفريق العامل صياغة مشاريع األحكام بالتفصيل. وقال إن املرجو من اللجنة املخصصة إجراء مزيد  (١١٣)
من املناقشة هلذه املسألة وأن تأخذ يف االعتبار االستعراض اجلاري حاليا لعمل هيئات الرصد القائمة واملنشــأة 

مبوجب معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
مل يتوصل الفريق العامل إىل اتفاق بشأن عدد من القضايا املرتبطة بدور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف  (١١٤)
عملية تشجيع تنفيذ هذه االتفاقية ومحايته ورصده، لكن بعض األعضـاء اعتـربوا أنـه بإمكـاهنم القيـام، ضمـن 
أمور أخرى، باملهام التالية: تشجيع توعية املعوقـني واجلمـهور عمومـا بأحكـام االتفاقيـة؛ ورصـد التشـريعات 
والربامج والسياسات الوطنية هبدف ضمـان االتسـاق مـع االتفاقيـة؛ والقيـام باألحبـاث بشـأن أثـر االتفاقيـة أو 
التشـريعات الوطنيـة أو تيسـري إجـراء هـذه األحبـاث؛ واســـتحداث نظــام لتقييــم ذلــك األثــر علــى املعوقــني؛ 

واالستماع للشكاوى املتعلقة بعدم االلتـزام باالتفاقية. 
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 املرفق الثاين 
موجز املناقشات اليت جرت بشأن موضوع التعاون الدويل الـذي تبحثـه 

 اللجنة املخصصة 
عقــد الفريــق العــامل مناقشــة بشــأن دور التعــاون الــدويل يف ضــــوء اتفاقيـــة دوليـــة  - ١

للمعوقني. 
ومت اإلقرار بأن تنفيذ هذه االتفاقية سـيكون مسـؤولية وطنيـة بالدرجـة األوىل. واتُّفـق  - ٢
ـــى تلقــي املعونــة أو املســاعدة  علـى أن امتثـال البلـدان ألحكـام االتفاقيـة ينبغـي أال يتوقـف عل

اإلمنائية الدولية. 
ويف هذا الصدد، أعرب عدد من أعضاء الفريق العـامل عـن رأيـهم بأنـه ينبغـي اعتبـار  - ٣
التعاون الدويل وسيلة هامـة لدعـم اجلـهود الوطنيـة املبذولـة مـن أجـل حتقيـق أهـداف االتفاقيـة 
ومقاصدهــا ولتيســري تنفيذهــا. ويف هــذا اإلطــار، ينبغــي أن تعكــس االتفاقيــة روح التعـــاون 

والتضامن والتكاتف الدويل يف ما بني الدول. 
واعترب عدد من أعضاء الفريـق العـامل أنـه ينبغـي حتليـل التعـاون الـدويل مبعـىن أوسـع،  - ٤
وذلـك ليشـمل عنـاصر مـن بينـها تبـــادل املعلومــات وأفضــل املمارســات، والبحــث العلمــي، 
والتدريـب، والتوعيـة، والتعـاون بـني املنظمـات املعنيـة بـاملعوقني، وتطويـر التكنولوجيـا، وبنـــاء 
القدرات؛ على أال ُيفسر التعاون الدويل مبعـىن نقـل املـوارد االقتصاديـة أو املعونـة أو املسـاعدة 
االقتصادية. وينبغي أن يتم التعاون الدويل أيضا يف منتديات ثنائيـة وإقليميـة ومنتديـات أخـرى 

متعددة األطراف، مبا يف ذلك من خالل الوكاالت املتخصصة واملؤسسات املالية. 
وأعرب بعض األعضاء عن قلقهم بشـكل خـاص إزاء خلـق التزامـات دوليـة يف جمـال  - ٥
ـــزم، مــع أهنــم يشــاركون  التعـاون الـدويل، أو املعونـة أو املسـاعدة اإلمنائيـة يف سـياق صـك ُمل
بفعاليـة يف أنشـطة التعـاون الـدويل. ورأى أعضـاء آخـرون أن هـذه املسـألة ال ينبغـي تفســـريها 

على أهنا تفرض التزامات تتجاوز أي منط آخر قائم من أمناط التعاون الدويل. 
وأقر بعض أعضاء الفريق العامل بالتحدي الذي ينطوي عليـه القـرن اجلديـد واملتمثـل  - ٦
يف جعل ُبعد اإلعاقة من صميم أنشطة واتفاقات التعاون الدويل، وذلـك للمسـامهة يف القضـاء 
على التمييز ضد املعوقني. ويف هذا الصدد، وبيد أن بعض الوفود تقر بأن املسؤولية األساسـية 
ملقاة على عاتق البلدان املتلقِّية، فقد رأت أن البلدان املاحنـة واملتلقيـة علـى حـد سـواء تتقاسـم 
مسؤولية حتديد الكيفية اليت ُتوزع هبا املوارد اإلمنائية. غري أن أعضاء آخرين مل يتفقوا مع هـذا 

القول. 
ومـع مراعـــاة األحكــام املتفــق علــى إدراجــها يف مضمــون االتفاقيــة الدوليــة خــالل  - ٧
املفاوضـات الـيت سـُتجرى مسـتقبال، ُيرجـى مـن اللجنـة املخصصـة أن تبحـث مســـألة التعــاون 
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الدويل، آخذة يف اعتبارها خمتلف اآلراء ونصوص املقترحات احملددة الـيت قُدمـت كمسـامهات 
يف عملها. 

٨ - وُيرجـى مـن اللجنـة املخصصـة أن تـأخذ يف اعتبارهـا األحكـام القائمـة يف مـــا يتعلــق 
بالتعاون الدويل يف وثائق ومعاهدات دولية أخرى منها مثال: 

العهد الدولــي اخلــاص باحلقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـة والثقافيـة (املـواد  (أ)
٢ (٣)، و ٢٢ و ٢٣)؛ 

اتفاقية حقوق الطفل (الديباجة واملادة ٤)؛  (ب)
القواعد املوحدة (القاعدة ٢٢)؛  (ج)

التعليق العام رقم ٥ للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  (د)
املعـاهدات البيئيـة؛ واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد؛ واتفاقيـة أوتـــاوا  (هـ)

حلظر األلغام األرضية، ضمن اتفاقيات أخرى. 
ومن حيث موضع إدراج هذا املوضوع، ُبحثت اخليارات التالية:  - ٩

يف الديباجة؛ 
ضمن املبادئ العامة؛ 
يف االلتزامات العامة؛ 

كمادة مستقلة؛ 
ـــة أو يف الديباجــة أو يف  كمـادة مسـتقلة، إلـــى جـانب حكـم إمـا يف االلتزامـات العام

املبادئ العامة. 
وأشار بعض األعضاء إىل أنه من املمكن إدراج هذا املوضوع ضمن مقاصد االتفاقيـة  - ١٠

بينما رفض آخرون هذه الفكرة. 
ـــاول هــذا املوضــوع أو إدماجــه يف االتفاقيــة.  واعتـرب بعـض األعضـاء أنـه ال ينبغـي تن - ١١
وأعرب أحدهم عن رأيه بأن اجلمعية العامة هي اليت ينبغي أن تنظر يف مسألة التعاون الدويل. 
واتفق الفريق العامل على ضرورة توخي احلـذر والتـوازن يف صياغـة أي حكـم يتعلـق  - ١٢
مبوضوع التعاون الدويل بغية حتاشي سوء الفهم يف ما يتعلق باآلراء املذكورة أعاله، وتوضيـح 

نطاق التعاون الدويل يف سياق هذه االتفاقية. 
 
 


