
CRPD/CSP/2009/SR.2  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية حقوق األشخاص
    ذوي اإلعاقة

  الوثائق الرمسية

 
Distr.: General 
12 October 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

وجيب إدراج التصويبات يف نسخة من احملضر وإرساهلا مذيلـة بتوقيـع أحـد أعـضاء                . هذا احملضر قابل للتصويب   
 ,Chief, Official Records Editing Section : إىلن تـاريخ نـشر احملـضر   غضون أسبوع واحـد مـ  الوفد املعين يف 

room DC2-750, 2 United Nations Plaza.  
  .حدة وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة يف ملزمة مستقلة لكل جلنة على

 

 

09-50119 (A) 
*0950119* 

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  ةـاص ذوي اإلعاقـحقوق األشخ

  الثانيةالدورة 
   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٤-٢نيويورك، 

  حمضر موجز للجلسة الثانية
        ٠٠/١٥ الساعة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢املعقودة يف املقر، نيويورك، يوم األربعاء 

  )رياهنغا(. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ) نائب رئيس املؤمتر         (  برودي      السيد   : الرئيس
  )األردن(. . . . . . . . . . . . . . .   ) نائب رئيس املؤمتر بالنيابة                      ( األمري احلسني           :مث  

      
  احملتويات

  

  مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية
التـدابري التـشريعية لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق      ”فريق رفيع املستوى معين مبوضـوع         )أ(  

  )تابع(“ األشخاص ذوي اإلعاقة
التــدابري التــشريعية ”ضــوع اجتمــاع مائــدة مــستديرة لتبــادل اآلراء بــشأن مو    )ب(  

  “لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  توفر التسهيالت وتوفري أماكن إقامة معقولة: ١املائدة املستديرة   
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، رئـيس املـؤمتر، تـوىل    )املكسيك(يف غياب السيد هيلر       
  .، نائب رئيس املؤمتر)هنغاريا(الرئاسة السيد برودي 

  .١٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
  )تابع (مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية

ــوع      )أ( ــين مبوضـ ــستوى معـ ــع املـ ــق رفيـ ــدابري ”فريـ التـ
التــشريعية لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي   

  )تابع (“اإلعاقة
قـال إن حكومـة بلـده قـد         ): بنغالديش (السيد مؤمن   - ١

بدأت صياغة قوانني جديدة وتعديل التشريع القائم بغية تنفيـذ         
 بالتشاور مع اجملتمع املدين ومجيع أصحاب املـصلحة          االتفاقية،
وكخطوة أوىل، اعتمد هنج قـائم علـى احلقـوق بقـدر            . املعنيني

وقـد كـشفت إحـدى الدراسـات        . أكرب يتناول مسائل اإلعاقة   
 يف املائـة مـن اإلعاقـات ميكـن منعهـا،      ٥٠عن أن ما يـصل إىل     

مــة وهلــذا، قــدمت احلكو. وأهنــا تتــصل بــالفقر اتــصاال مباشــرا 
وتغري املنـاخ قـضية هامـة       . “مانألشبكات ا ”عددا من برامج    

ــدان تعرضــا        ــر البل ــن أكث ــنغالديش م ــث أن ب ــضا، حي جــدا أي
ــدد     ــادة عــ ــة إىل زيــ ــوارث الطبيعيــ ــد أدت الكــ ــر، وقــ للخطــ

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
قالــت إن اجمللــس الــوطين   ): الفلــبني (الــسيدة رويــز   - ٢

ب الـــرئيس عـــام ول إىل مكتـــللمعـــوقني يف بلـــدها، الـــذي ُحـــ
، قد بدأ يف وضع تدابري لتعزيز ومحاية وكفالـة حقـوق            ٢٠٠٨

. األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يتــسق مــع أحكــام االتفاقيــة      
ويعمــل اجمللـــس يف مجيــع أحنـــاء البلــد يف إطـــار خطــة العمـــل     
الوطنيــــة حلقــــوق اإلنــــسان بغيــــة تعمــــيم حقــــوق اإلنــــسان  

ــة للتخ  ــة يف األنــــشطة العاديــ ــيط لألشــــخاص ذوي اإلعاقــ طــ
وقد جرى حتديد موعـد اإلجنـاز املتوقـع خلطـة العمـل           . اإلمنائي

حبيث يتزامن مـع الـذكرى الـسنوية احلاديـة والـستني لإلعـالن               
  .ديسمرب/العاملي حلقوق اإلنسان يف كانون األول

ــرى     - ٣ ــد جـ ــه قـ ــافت أنـ ــين  وأضـ ــامج وطـ ــدء يف برنـ البـ
 للحماية االجتماعية للمساعدة يف القـضاء علـى الفقـر وإتاحـة           

ويتعـاون  . فرصة التعليم لعدد أكرب مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة          
ــضايا      ــشأن ق ــضا ب ــة األخــرى أي عــدد مــن الوكــاالت احلكومي

  .اإلعاقة
ــؤمتر قمــة وطــين       - ٤ ــول إن مــن شــأن عقــد م ومــضت تق

ــة يف  ــول٢٥ و ٢٤لإلعاق ــيم   / أيل ــيح الفرصــة لتقي ســبتمرب أن يت
طـة العمـل   املمارسات واملؤشرات الراهنة ووضع إطار لتنفيـذ خ      

 مجيــع املهــتمني بغيــة   رالوطنيــة حلقــوق اإلنــسان وتثبيــت أدوا   
  .االستجابة بفعالية أكرب لشواغل األشخاص ذوي اإلعاقة

قـال إن بلـده يواصـل      ): الـسودان  (السيد حسن علي    - ٥
التعزيــز الفعــال حلقــوق املعــوقني، وخباصــة عــن طريــق اعتمــاد   

ــلة ــراف وقـــد أنـــشئت املرافـــق إلنتـــاج األ . تـــشريع ذي صـ طـ
وتعمــل احلكومــة مــع منظمــات ورابطــات اجملتمــع   . الــصناعية

قني يف كـل ناحيـة مـن        واملدين بغية إنشاء مشاريع ملساعدة املعـ      
وقد أسفرت النـزاعات يف الـسودان عـن عـدد          . نواحي حياهتم 

وقـــد لقيـــت حمنتـــهم . متنـــامي مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
. رفـور اهتماما خاصا يف جنـوب وشـرق البلـد، ومـؤخرا يف دا            

ــة للقــضاء علــى      ــده مــع املنظمــات الدولي ــة بل وتتعــاون حكوم
ــزع       ــة ن ــدين وكفال ــام األرضــية وتقــدمي عــالج نفــسي وب األلغ

  .سالح وتسريح وإعادة إدماج الضحايا
ــسألة       - ٦ ــين مبـ ــسابق املعـ ــاص الـ ــرر اخلـ ــاف أن املقـ وأضـ

اإلعاقة رحب عند زيارتـه للـسودان و دراسـته ألنـشطة وزارة             
وأضـاف أن   . ية بالتقدم الـذي جـرى إحـرازه       الرعاية االجتماع 

  اعتمــاد االتفاقيــة كــان بدايــة فحــسب، ومــن الــضروري بــذل  
وتتطلـــب هـــذه املهمـــة، . جهـــود مـــشتركة لتحقيـــق أهـــدافها

وخباصــة يف البلــدان الناميــة الــشاسعة املــساحة مثــل الــسودان،   
يزال ملتزمـا    وخلص إىل القول بأن بلده ال     . دعما ماديا وتقنيا  

  .ة، مما يعكس قيم الشعب السوداينباالتفاقي
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قالـت  ): اجلمهوريـة الدومينيكيـة    (السيدة بينيـا بـاوال      - ٧
إن بلدها قد صدق على االتفاقيـة ومـن املقـرر أن تـدخل حيـز           

 يعكـس   يوجيري تنقيح الدستور لك   . النفاذ يف األشهر القادمة   
كمــا جيــري تنقــيح القــانون . حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة

ــين باإلعاقــ  ــة    املع ــادئ االتفاقي ــع مب ــسق م ــث يت ــد حبي . ة يف البل
ويعترف عدد من القوانني األخرى يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة      
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بطائفة عريضة مـن          

ويتضمن قانون العقوبات أحكاما عديدة تلقـي       . القضايا اهلامة 
الــضوء علــى خطــورة اجلــرائم الــيت ترتكــب ضــد األشــخاص    

إلعاقــة، ويتــضمن القــانون الــذي يــنظم قــوة الــشرطة       ذوي ا
ــة     ــخاص ذوي اإلعاقـ ــاج األشـ ــشجع إدمـ ــا تـ ــة أحكامـ الوطنيـ

وجيــري . وتكفــل حقهــم يف احلــصول علــى معاشــات تقاعديــة
ــك       ــع ذل ــدرجييا نظــرا للمــوارد احملــدودة؛ وم ــشريع ت ــذ الت تنفي
فاجلمهورية الدومينيكية ملتزمة بالتنفيذ الكامل لالتفاقية، وقـد    

  . عددا من اخلطوات صوب حتقيق هذا اهلدفاختذت
قــال إن لــدى ): نيكــاراغوا (الــسيد هرميــدا كاســتيلو   - ٨

 الـــيت حتمـــي حقـــوق األشـــخاص ذوي  بلـــده خمتلـــف القـــوانني
وقـد جـرت املوافقـة      . عاقة، مبا فيهم ضحايا األلغـام األرضـية       اإل

مؤخرا على قانون يضمن تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات الـسمعية          
عرض حاليـا علـى اجمللـس الـوطين         وُي. ارة يف نيكاراغوا  بلغة اإلش 

  .مشروع قانون بشأن املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة
وأضــاف أن معــدل اإلعاقــة يف نيكــاراغوا ارتفــع يف        - ٩

ــسبة    ــسنوات املاضــية وميثــل اآلن حــوايل ن ــة مــن  ١٠ال  يف املائ
امال هامــا نيب يف الثمانينــات عــجــوكــان العــدوان األ. الــسكان

وتقف اإلعاقـة، مقترنـة بقـضايا أخـرى تتعلـق           . ذه الزيادة يف ه 
وهلـذا، كانـت   . بالفقر، حائال دون التمتـع بـاحلقوق األساسـية     

ــة املــصاحلة والوحــدة    مــن ــيت اختــذهتا حكوم ــادرات ال  أوىل املب
الوطنية وضع برنامج وطـين للتغلـب علـى الفقـر وحتويـل البلـد           

ــر عــدال و     ــة أكث ــديل للتنمي ــق وضــع منــوذج ب هيكــل عــن طري
  .للسلطة يتميز بقدر أكرب من الدميقراطية

ومضى يقول إنه جيري اختاذ عـدد مـن التـدابري لتعزيـز          - ١٠
ــيم     ــل التعلـ ــاالت مثـ ــة يف جمـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ حقـ

ووضعت جمموعة من املعـايري     . والرعاية الصحية وقانون العمل   
، كمـا جيـري العمـل بالفعـل لتحـسني           لتـوفر التـسهيالت   الدنيا  
  . املباين احلكومية التسهيالت يفتوفر
): مراقب عن الواليات املتحدة األمريكيـة      (السيد ديل   - ١١

ــة يف الواليــات املتحــدة يعكــس     ــشريع املعــين باإلعاق ــال إن الت ق
مبادئ االتفاقية، ويتضمن قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة بعض        
أقوى سبل احلماية ضد التمييز يف العامل، كما أتاحت تعديالت 

وشـكل  .  ضمانات أكـرب   ٢٠٠٨أدخلت على هذا القانون عام      
 حتطيم القيـود    بإمكانيةالقانون إجنازا عظيما وكان مبثابة تذكرة       

  .اليت تكبح األشخاص، وليس حتملها فحسب
ومضى يقـول إن الـرئيس أوبامـا أشـار إىل أن حقـوق                - ١٢

األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق عامة وينبغي محايتها يف مجيـع          
ــاء ا ــاملأحنـ ــورة    . لعـ ــدة فخـ ــات املتحـ ــت الواليـ ــذلك، كانـ ولـ

ـــ   ــدول ال ــضمامها إىل ال ــم  ١٤١بان  األعــضاء األخــرى يف األم
أعمــال وجيــب أن تــستمر . املتحــدة يف التوقيــع علــى االتفاقيــة 

املــــؤمتر خــــارج قاعــــات االجتماعــــات بغيــــة حتــــسني حالــــة  
األشخاص ذوي اإلعاقة، وكثري منهم ال ميكنه اختيـار اجملتمـع           

 الذي يعـيش فيـه وجيـد صـعوبة يف احلـصول علـى رعايـة                 احمللي
. صحية جيدة بأسعار مقبولة، وهم عاطلون ويعيشون يف فقـر         

وال يـــشكل التمييـــز ضـــد األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ظلمـــا      
ــة ويقــوض      ــة وحيــد مــن الدميقراطي ــل يعــوق التنمي فحــسب، ب

  .اجملتمعات أيضا
دأ قالــت إن بلــدها بــ): كوبــا (الــسيدة برييــز ألفــاريز  - ١٣

العمل املتـصل حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة قبـل التـصديق           
ــل    ــت طويـ ــة بوقـ ــى االتفاقيـ ــين    . علـ ــس وطـ ــشئ جملـ ــد أنـ فقـ
 يتــألف مــن ممــثلني عــن ١٩٩٦لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام 

ولـدى  . ألشخاص ذوي اإلعاقـة   الدولة ومنظمات ا  مؤسسات  
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ــن أجــل األشــخاص ذوي        ــة م ــل وطني ــة عم ــضا خط ــا أي كوب
زارة العمــل والــضمان االجتمــاعي مــع كمــا تعمــل و. اإلعاقــة

  .منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
وأضـــافت أنـــه قـــد جـــرى اختـــاذ عـــدد مـــن التـــدابري     - ١٤

التشريعية والعملية يف العامل املاضي رغـم األثـر الـسليب لألزمـة             
ــة الواليـــات    ــه حكومـ ــة واحلـــصار الـــذي تفرضـ ــة الدوليـ املاليـ

تـدابري جمـاالت    وتغطي هـذه ال   .  عاما ٥٠املتحدة ملا يقرب من     
 ةمتنوعـــة منـــها تكنولوجيـــا املعلومـــات، والتعلـــيم، والعمالـــ     

ــة،    ــكان، والرياضــ ــل، واإلســ ــاعي، والنقــ ــضمان االجتمــ والــ
وينتظم عدد متزايد مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف           . والثقافة

ويتـــيح إصـــالح جـــامعي هـــام تعـــديل  . املـــدارس واجلامعـــات
ممــا يــساعد   العمليــة التعليميــة لــتالئم الظــروف ا لشخــصية،     

وجـرى  . الطلبة من ذوي اإلعاقة على إمتـام دوراهتـم الدراسـية          
إيالء اهتمـام خـاص بتـوفري املـسكن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة              

وتضع كوبـا خطـة    . بعد األعاصري اليت وقعت يف السنة املاضية      
طموحة للتعاون الدويل لتـدريب أطبـاء مـن مجيـع أحنـاء العـامل               

  .وتشاطر خربهتا
قــــال ): مراقــــب عــــن ســــوازيلند (يينمــــالــــسيد دال  - ١٥
ــتور    إن ــة يف دســ ــة مكرســ حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــ

. ســوازيلند، مبــا يف ذلــك حقهــم يف التعلــيم والــصحة والعمالــة
تــــوفر كمــــا أن احلكومــــة تعيــــد تــــصميم مبانيهــــا لتحــــسني 

  .التسهيالت
وأضــاف أنــه جــرى مــؤخرا إنــشاء مدرســة لألطفــال     - ١٦

أهيــل ومراكــز التــدريب املهــين  الــصم، باإلضــافة إىل مرافــق الت
ــة املوجــودة  ــة   . لألشــخاص ذوي اإلعاق ــشأت احلكوم ــد أن وق

ــستخدم يف      ــة لكــي ي ــر لألشــخاص ذوي اإلعاق صــندوقا للفق
مــشروعات إمنائيــة تــسهم يف رفــاههم وتفيــد االقتــصاد الــوطين 

وينبغي متكني األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن املـشاركة          . كذلك
ــع اجملــاالت اجملت   ــة يف مجي ــةالكامل ــصيغة   . معي وجيــري وضــع ال

ــضمن إشــارات واضــحة       ــال تت ــة لألطف ــسياسة وطني ــة ل النهائي
  .لألطفال ذوي اإلعاقة

ومــضى يقــول إن حلقــات عمــل قــد عقــدت لتوعيــة      - ١٧
وجتـــري أيـــضا . الـــسكان بـــضرورة التـــصديق علـــى االتفاقيـــة 

ومـن  . دراستان استقصائيتان كخطوة أخرى صوب التـصديق      
وضـع بـرامج لألطفـال والـشباب        شأن األوىل أن تساعد علـى       

ذوي اإلعاقة، أمـا الثانيـة فهـي تعـداد جيـري اسـتعماله كنقطـة                
مرجعيـــة لوضـــع عـــدد أكـــرب مـــن الـــربامج لألشـــخاص ذوي   

  .اإلعاقة
قالـت إن بلـدها     ): مراقبة عن كولومبيا   (السيدة بلوم   - ١٨

يف طريقــه أيــضا للتــصديق علــى االتفاقيــة، ولديــه إطــار قــانوين 
نطاق وشامل ملعاجلـة احتياجـات األشـخاص        وسياسي واسع ال  

تقـوم علـى   واإلعاقـة  هذا اإلطار معنية ب وسياسة  . ذوي اإلعاقة 
 وضعت على أسـاس مبـدأي املـساواة والتـضامن           ، وقد احلقوق

وهــدفها الرئيــسي حتــسني الظــروف حبيــث ميكــن لألشــخاص    
  .ذوي اإلعاقة التمتع بأكرب قدر ممكن من االستقالل الذايت

ن اجمللـــس الـــوطين لإلعاقـــة برعايـــة وزارة وأضـــافت أ  - ١٩
احلمايــة االجتماعيــة هيئــة دائمــة لتخطــيط وتنــسيق الــسياسات 

واجمللـــس، الـــذي أنـــشئ عـــام  . العامـــة املتعلقـــة هبـــذه املـــسألة 
 ، يتــشكل مــن ممــثلني عــن اهليئــات الرفيعــة املــستوى      ٢٠٠٧

للدولـــة، إىل جانـــب ممـــثلني عـــن منظمـــات األشـــخاص ذوي  
ومبجــرد دخــول . شــركاء اجملتمــع املــديناإلعاقــة وغريهــم مــن 

جري مواصــلة تــدعيم تاالتفاقيــة حيــز النفــاذ يف كولومبيــا، ســ 
ــشريعية واجلهــود       ــادرات الت ــستمرة، وخباصــة املب ــات امل العملي
املبذولة لزيادة مشاركة منظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف       

  .صنع القرار
قــال إن بلــده ): مراقــب عــن كنــدا (الــسيد نورمانــدين  - ٢٠

يأمل يف التصديق على االتفاقية قبل هناية الـسنة، حيـث قاربـت             
وتقــدم كنــدا ضــمانات قويــة . املفاوضــات احملليــة علــى االنتــهاء
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للمساواة يف احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقـة، وتلتـزم مبواصـلة       
  .ختفيض العوائق اليت حتول دون مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع

دت تــدابري علــى وأضــاف أن حكومــة بلــده قــد اعتمــ   - ٢١
مجيــع الــصعد حلمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا  

ولكــل . ي للحقــوق واحلريــاتنــدهــي مكرســة يف امليثــاق الك
شخص احلق يف احلماية حبكم القانون دون متييز، مبـا يف ذلـك             

  .األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية
قــال إن بلــده  ): مراقــب عــن هولنــدا   (الــسيد بــويف   - ٢٢

عقـد دورات اعتياديـة ملـؤمتر الـدول األطـراف           يرحب بـالقرار ب   
يف االتفاقيـــة، ممــــا يـــسهم بــــشكل كـــبري يف التوعيــــة بــــشأن    

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
وأضاف أن هولندا تعتـزم التـصديق علـى االتفاقيـة يف              - ٢٣
، من خالل إجـراء يـضمن حتقيـق أهـدافها بـشكل             ٢٠١٠عام  

ويف نفـس   . لـي كامل ومينحا كامل األثر يف النظام القـانوين احمل        
الوقــت، جيــري بالفعــل اختــاذ تــدابري تــشريعية لتنفيــذ االتفاقيــة، 
مثــل توســيع نطــاق إمكانيــة تطبيــق قــانون املــساواة يف املعاملــة  
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حبيــث يتــضمن جمــاالت مثــل التعلــيم 

  .االبتدائي
  
اجتمــــاع مائــــدة مــــستديرة لتبــــادل اآلراء بــــشأن   )ب(

ة لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق       التدابري التـشريعي  ”موضوع  
  “األشخاص ذوي اإلعاقة

تـوفر التـسهيالت وتـوفري أمـاكن        : ١املائدة املـستديرة      
  إقامة معقولة

ــوىل   ــؤمتر  )األردن( األمــري احلــسني  ت ــيس امل ، نائــب رئ
  .بالنيابة، رئاسة اجللسة

قـال إن االتفاقيـة تعتـرف بتـوفر التـسهيالت           : الرئيس  - ٢٤
. ٩طيتها بـشكل خـاص يف املـادة         كمبدأ عام، باإلضافة إىل تغ    

وتوفر التسهيالت وتوفري أماكن إقامة معقولة أمـران أساسـيان          

وتوجـد  .  احلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقـة  كيف إدرا 
وكيــان . ٩حاجــة الختــاذ تــدابري تــشريعية لكفالــة تنفيــذ املــادة 

ــرا مبكتـــب رئـــيس    ــا مباشـ تنظيمـــي متخـــصص يـــرتبط ارتباطـ
أكثـر الطـرق فعاليـة إلنفـاذ تـشريع          يكون  من شأنه أن    الوزراء  

ــه ســيقرِّب املــسألة مــن صــانعي      بــشأن تلــك املــسألة حيــث أن
  .القرار
ــدة وفقــا      - ٢٥ ــاين اجلدي ــع املب ــاء مجي ــه ينبغــي بن وأضــاف أن

للمـــدونات واملبـــادئ التوجيهيـــة لتـــوفر التـــسهيالت، وينبغـــي 
ــال لتلــك املــدونات    ومــن . توقيــع العقوبــات علــى عــدم االمتث

جراء دراسة عامة عن التدابري الواجب اعتمادها إلنـشاء        املهم إ 
ــة    ــوح يراعــي اإلعاق ــوفر   .نظــام حكــومي مفت ــوم ت ــد مفه  وميت

املفهـوم اآلن بوجـه      ومن   .التسهيالت ليتعدى الشواغل البدنية   
ــة       ــسلوكية والتعليميـ ــسهيالت الـ ــوفر التـ ــضمن تـ ــه يتـ ــام أنـ عـ

  .والتكنولوجية واللغوية
قـال  : نائـب رئـيس املـؤمتر     ،  )هنغاريـا  (السيد بـرودي    - ٢٦

إن مــن أهــم ابتكــارات االتفاقيــة تــضمنها احلرمــان مــن تــوفري   
وتـربط  . أماكن إقامة معقولة بوصفه شكال من أشكال التمييز       

االتفاقية أيضا تلك املـسألة بتعزيـز املـساواة، ممـا يلقـي ا لـضوء                
. على أن املساواة تتضمن احلق يف تـوفري أمـاكن إقامـة معقولـة             

ــة أو غريهــا      وهــذا قــد يت  طلــب يف بعــض احلــاالت مــن الدول
  .ختصيص املوارد

ــؤمت   - ٢٧ ــتكلم املـ ــا املـ ــاليب  ودعـ ــرق وأسـ ــشة طـ ر إىل مناقـ
ــة ــة  تلبيـ ــة  االحتياجـــات اخلاصـ ــة بغيـ لألشـــخاص ذوي اإلعاقـ

ــاء ــواردة  الوفــ ــات الــ ــةباملتطلبــ ــر  .  يف االتفاقيــ ــي النظــ وينبغــ
ــفه     إىل ــة بوصـ ــة معقولـ ــاكن إقامـ ــوفري أمـ ــوارد لتـ ــصيص مـ ختـ

ــة     اســتث ــة معين ــدال مــن فئ ــا للمجتمــع ب مارا يلــيب احتياجــا عام
  .فحسب

اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق  (الـــسيدة بـــياليس نارفـــايس  - ٢٨
قالت، مرفقـة بياهنـا بعـرض شـرائح         ): األشخاص ذوي اإلعاقة  
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باحلاســوب، أن التزامــات الــدول األطــراف مبوجــب االتفاقيــة   
مـاعي  صور االنتقـال مـن منـوذج طـيب لإلعاقـة إىل منـوذج اجت        ت

يدل ضمنا على احترام التنوع وتعـويض اآلثـار الـسلبية لإلعاقـة       
وتـرد التزامـات الـدول      . عن طريق كفالة التمتـع التـام بـاحلقوق        

.  من االتفاقية  ٩األطراف فيما يتعلق بتوفر التسهيالت يف املادة        
وينبغــي إنــشاء نظــم مراجعــة مــستويات االمتثــال، كمــا ينبغــي    

تثــال؛ وميكــن اســتعمال املــوارد فـرض العقوبــات علــى عــدم االم 
  . التسهيالتاليت جيري مجعها من أجل متويل تنفيذ تدابري توفر

وأضــافت أن تــوفر التــسهيالت مــسألة شــاملة تــرد يف    - ٢٩
، وينبغـي للـدول األطـراف أن        مواد أخرى عديدة من االتفاقية    

حيافظوا علـى التـزامهم هبـا عنـد تنفيـذ متطلبـات تـوفري أمـاكن                 
وينبغــي االضــطالع بتــدابري التنفيــذ باملــسامهة . قولــةاإلقامــة املع

البنــاءة مــن جانــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات الــيت   
وفضال عـن ذلـك فالتعـاون الـدويل أداة حيويـة لتعزيـز              . متثلهم

  .تنفيذ توفر التسهيالت يف البلدان اليت تفتقر إىل املوارد
ص اللجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخا  (الــسيد تــشودري  - ٣٠

قـال، مرفقـا بيانـه بعـرض شـرائح باحلاسـوب،            ): ذوي اإلعاقة 
إن االتفاقية ال متنح حقوقـا جديـدة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،         
إال أهنا جتمع حقوق اإلنسان األساسية هلم معا يف صـك ملـزم             

ومــن شــأن تنفيــذ مبــادئ تــوفر التــسهيالت وتــوفري       . قانونــا
مان كرامـة   أماكن إقامة معقولة أن يسهم إىل حد كـبري يف ضـ           

. األشخاص ذوي اإلعاقة وإدراجهم يف مسار اجملتمع الرئيسي        
ويوجد يف كل حالة فردية عدد من املسائل العملية الـيت جيـب             
مراعاهتا، مثل االحتياجات اخلاصة اليت تتطلبـها اإلعاقـة املعينـة           

التـدابري  تلـك  وأثر أية تدابري علـى البيئـة احمليطـة، سـواء كانـت             
 يـا ال مـربر لـه، وسـواء كانـت متـسقة      تفرض عبئا ماليا أو إدار    

  .مع املعايري العامة مثل مدونات اإلسكان
وأضــاف أن كــثريا مــن البلــدان لــديها بالفعــل قــوانني    - ٣١

وأنظمة تستهدف كفالة توفر التسهيالت، إال أنـه ينبغـي بـذل            

ن وينبغـــي للـــدول األطـــراف أ. جهـــود أكـــرب لكفالـــة اإلنفـــاذ
هتـدف إىل تنفيــذ مبـدأ التــصميم العــام وفقـا ملواردهــا وقــدراهتا    
املوجــودة، مــع األخــذ يف االعتبــار بأنــه مــن األكثــر فعاليــة مــن 
حيـث التكــاليف إدمـاج معــامل تـوفر التــسهيالت أثنـاء مراحــل     
ــاء مــبىن بعــد      ــدال مــن إعــادة بن ــاء ب ــصميم والبن التخطــيط والت

ــ. إمتامــه مــات والتــدريب يف هــذا   الفنــيني باملعلودوينبغــي تزوي
وباإلضــــافة إىل ذلــــك ينبغــــي األخــــذ يف احلــــسبان . الــــصدد

ــى حــدة    ــد عل ــال ففــي   . باحتياجــات كــل بل ــى ســبيل املث وعل
البلـــدان الناميـــة تكـــون االحتياجـــات األساســـية، مثـــل األمـــن 

إىل جانـب احلـق يف التعلـيم        . الغذائي واملآوى وأسباب املعيشة   
ولويـات إحلاحـا، وتتطلـب      والعمل والرعاية الصحية، أكثـر األ     

والتعـــاون الـــدويل  . يال كافيـــاأطـــرا تـــشريعية مالئمـــة ومتـــو   
 مــن االتفاقيــة أمــر حيــوي مــن أجــل معاجلــة  ٣٢للمــادة  وفقــا

 االقتـــصادي دتلـــك األولويـــات، وخباصـــة يف ضـــوء الكـــسا    
  .العاملي
): املنظمــة الدوليــة للمعــوقني  (الــسيد غوزمــان جــارا  - ٣٢

ح باحلاســوب، أن ماليــني مــن قــال، مرفقــا بيانــه بعــرض شــرائ
ــرون إىل      ــامل يفتق ــاء الع ــع أحن ــة يف مجي األشــخاص ذوي اإلعاق

ــة احلــصول علــى اخلــدمات األساســية   ــاك  . إمكاني ــذلك فهن ول
حاجــة إىل آليــة لتنفيــذ تــوفر التــسهيالت وتــوفري أمــاكن إقامــة  

. معقولة يف خمتلف اجملـاالت الـيت تلقـي االتفاقيـة الـضوء عليهـا              
ية أن تتكون من االسـتثمار العـام مـن جانـب            وينبغي لتلك اآلل  

الــدول وفقـــا لنــسبة ســـكاهنا مــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة؛    
ــق        ــن طري ــول ع ــة مي ــوطين لالتفاقي ــذ ال ــدعم التنفي وصــندوق ل
التربعــات مــن الــدول األطــراف واملوقعــة والــدول األعــضاء       
األخرى يف األمم املتحدة والكيانات اخلاصة؛ والتعـاون الـتقين          

ــا ــدويل وفقـ ــة   الـ ــادئ حقـــوق اإلنـــسان والتـــضامن والتنميـ  ملبـ
ومن الضروري أيـضا إجـراء البحـث ومجـع البيانـات            . البشرية

وينبغـي للمـوارد أن تتركـز       . من أجل توفري أساس متني لآلليـة      
ــشاور مــــع    ــة بالتــ ــربامج ذات األولويــ ــسياسات والــ علــــى الــ
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األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف خمتلــف البلــدان، وينبغــي تقــدميها  
  .الدول ومنظمات اجملتمع املدينإىل كل من 

ــسيدة هــوكر   - ٣٣ ــل   (ال ــادة التأهي ــة إلع ــة الدولي ): اجلمعي
قالــت إن كــال مــن تــوفر التــسهيالت وتــوفري أمــاكن إقامــة        
معقولة من األمور الرئيسية لإلدماج النـاجح لألشـخاص ذوي          

واحلرمـان مـن تـوفري أمـاكن إقامـة معقولـة            . اإلعاقة يف اجملتمـع   
وخبالف تـوفر التـسهيالت فـاحلق يف        . مييزشكل من أشكال الت   

ويشري . االنتفاع بتوفري أماكن إقامة معقولة يطبق بصورة فورية       
تــوفري أمــاكن إقامــة معقولــة إىل التعــديالت املطلوبــة لــتمكني       

 من املشاركة الكاملة يف اجملتمع، وإن كانت هـذه     نيشخص مع 
د ومـن الـضروري إجـراء مزيـ       . التعديالت قد تفيد آخرين أيضا    

العــبء غــري ” مــن املناقــشة بغيــة التحديــد الــدقيق للمقــصود بـــ  
ومـن الـضروري أيـضا    .  مـن االتفاقيـة    ٢ الوارد يف املـادة      “املربر

تبديد التصورات اخلاطئة فيما يتعلق بتكلفة التنفيـذ، فقـد بينـت            
  . نفقاتالدراسات أن معظم التعديالت ال تتطلب

طنية بغية كفالـة  وأضافت أنه ينبغي تعديل القوانني الو     - ٣٤
أن يعكس توفري أماكن إقامـة معقولـة النطـاق الواسـع للتطبيـق         

ــة   ــذي تتوخــاه االتفاقي ــي وضــع    . ال ــك، ينبغ ــى ذل ــالوة عل وع
وينبغــي تــوفري . مبــادئ توجيهيــة للتــدليل علــى نوايــا االتفاقيــة  

معلومــات ميكــن الوصــول إليهــا بــشأن حــق األشــخاص ذوي   
بغـي لوكـاالت الدولـة أن       وين. اإلعاقة يف أماكن إقامة ميسورة    

 يكـون هلـا جمـاالت واضـحة للمـساءلة       أنتضطلع بدور رائـد و    
ومـن الـضروري أيـضا اختـاذ خطـوات لتقـدمي            . يف هذا الـصدد   

  .التدريب الواجب وتعزيز حدوث تغيريات يف املواقف
ــاكن       - ٣٥ ــوفري أم ــسهيالت وت ــوفر الت ــول إن ت ومــضت تق

نتقـال مـن النمـوذج      إقامة معقولة من األمور اهلامـة جـدا يف اال         
وجيـب تطـوير أيـة      . الطيب لإلعاقة إىل النموذج االجتمـاعي هلـا       

 بالتـشاور مـع األشـخاص       غاياتتدابري تستهدف حتقيق تلك ال    
. ذوي اإلعاقــة أنفــسهم حبيــث جيــري حتديــد احتياجــاهتم بدقــة 

وميكن للبلدان أن تتعلم من بعضها البعض من خـالل التعـاون            
وجيـري إهـدار قـدر ضـخم        . لـصدد الدويل واإلقليمي يف هـذا ا     

مــن القــدرات البــشرية إن مل يــتمكن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
  .من املشاركة يف اجملتمع بشكل كامل

قالـت إن األشـخاص     ): كوبـا  (السيدة برييـز ألفـاريز      - ٣٦
ذوي اإلعاقة ال يواجهون عقبات بدنية فحـسب، بـل عقبـات            

ذا الـصدد،   ويف هـ  . ترض مشاركتهم يف احلياة الثقافيـة أيـضا       عت
من الضروري وجود مفهـوم أوسـع نطاقـا لتـوفر التـسهيالت،             

 التأليف والنـشر وحقـوق امللكيـة        قويتضمن ذلك قضييت حقو   
وأضــافت أن التعــاون الــدويل أساســي وأعربــت عــن . الفكريــة
واختتمـت قائلـة إن الـدول       .  فكـرة إنـشاء صـندوق دعـم        تأييد

 هتمـــل تنفـــق املاليـــني مـــن الـــدوالرات علـــى األســـلحة بينمـــا 
احتياجـــات ماليـــني مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف العـــامل  

  .حيث يعاين الكثري منهم من الفقر أو األمية
ــوب أفريقيـــا  (شاتـــباالـــسيد م  - ٣٧ قـــال إن تـــوفر  ): جنـ

ــدرة     ــل إىل ق ــة فحــسب ب ــة املادي ــسهيالت ال يــشري إىل البيئ الت
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى العــيش باســتقاللية واملــشاركة   

وتعمــل مجيــع وزارات احلكومــة يف . يف احليــاة العامــةالكاملــة 
ــوفر     ــة تـ ــا علـــى مجيـــع املـــستويات علـــى كفالـ جنـــوب أفريقيـ
التــسهيالت جلميــع أمنــاط املرافــق مبــا فيهــا املبــاين احلكوميــة        
وتقدمي املعلومات بشأن مواضيع مثل األمـان واألمـن بأشـكال           

وُتتخــذ . ميــسورة وفقــا للتــشريعات والــسياسات ذات الــصلة  
تـــدابري أيــــضا لتحــــسني الوصــــول إىل املعلومــــات الــــصحية  ال

وتتــضمن اســتراتيجية النقــل الوطنيــة تــدابري  . ووســائط األنبــاء
ــة إىل     ــخاص ذوي اإلعاقـــ ــول األشـــ ــة وصـــ ــز إمكانيـــ لتعزيـــ

وتوجد برامج أخرى لتعزيز احلـصول علـى        . املواصالت العامة 
  .الدعم املايل والوصول إىل األنشطة الرياضية والتروحيية

قالت إنـه مـن     ): السويد ( دالغرن -السيدة ليسكار     - ٣٨
الــــضروري معاجلــــة تــــوفر التــــسهيالت يف التخطــــيط العــــام  
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للمجتمــع وإدمــاج ذلــك التــوفر يف كــل جمــال مــن جمــاالت        
ومــن الــضروري اختــاذ تــدابري تــشريعية لتــدعيم      . الــسياسات

ويوجد تشريع جديـد    . موقف فرادى األشخاص ذوي اإلعاقة    
يــشمل اإلعاقــة فــضال عــن األســس األخــرى   ملناهــضة التمييــز 

ــاين    ــسويد يف كــانون الث ــز النفــاذ يف ال ــز دخــل حي ــاير /للتميي ين
، كما جرى تعيني أمني مظـامل معـين باملـساواة لكفالـة             ٢٠٠٩

وجتـري املـشاورات علـى الـصعيد احلكـومي          . االمتثال للقانون 
لتحديد مـا إذا كـان احلرمـان مـن تـوفري أمـاكن إقامـة معقولـة                  

تباره شكال من أشكال التمييز، وما هو املقصود علـى      ميكن اع 
تـوفر  ”ومـا إذا كـان ميكـن تعريـف     “ معقولـة ”وجـه الدقـة بــ    

  .بصورة خمتلفة يف السياقات املختلفة“ التسهيالت
وأضافت أن حـوايل ثلـث الـدول األعـضاء يف االحتـاد               - ٣٩

ــدّ  ــد صـ ــىت اآلن األورويب قـ ــة حـ ــى االتفاقيـ ــسويد، . ق علـ والـ
يس احلــايل، تــشجع بــاقي الــدول األعــضاء علــى  بوصــفها الــرئ

. التصديق علـى االتفاقيـة والربوتوكـول يف أقـرب وقـت ممكـن             
ض أيـضا حـول توجيـه مقتـرح للمجلـس بـشأن             وافـ وجيري الت 

  .تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة
ــستهدف جعــل        - ٤٠ ــدها ت ــول إن حكومــة بل ــضت تق وم

ــدها  ــر  العريــق للتعــاون بــني احلكومــة واجملتمــع   تقلي املــدين أكث
وحتقيقـا لـذلك جيـب أن يـشارك الرجـال والنـساء ذوو              . مشوال

اإلعاقـــة واملنظمـــات الـــيت متثلـــهم مـــشاركة كاملـــة يف تنفيـــذ   
  .االتفاقية

 ،قال إن حكومة بلـده تعمـل      ): تونس (السيد بالزي   - ٤١
، علــى كفالــة إمكانيــة ٢٠٠٥يف إطــار قــانون معتمــد يف عــام  

ــة إىل    ــا    وصــول األشــخاص ذوي اإلعاق ــا فيه ــة، مب ــة املبني البيئ
وعـالوة علـى ذلـك،      . املباين العامة ومرافق اإلسكان والرياضة    

يتمتـــع األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة ورفـــاقهم بعـــدد مـــن املنـــافع  
ــة أو      ــتفادة اجملانيـ ــة االسـ ــل إتاحـ ــل، مثـ ــسبة للنقـ ــة بالنـ اخلاصـ
ــة يف احلــصول علــى     املخفــضة مــن ســبل النقــل العــام واألولوي

خفــضة علــى املركبــات املكيفــة بــشكل   املقاعــد والــضرائب امل
ــة وصــول    . خــاص وجيــري بــذل اجلهــود أيــضا إلتاحــة إمكاني

األشخاص ذوي اإلعاقة إىل وسائط اإلعالم على حنـو أفـضل،           
ــة         ــية للترمجــة ولغ ــق إضــافة حاش ــن طري ــال ع ــبيل املث ــى س عل
اإلشــارة يف البــث اإلخبــاري التلفزيــوين والــربامج األخــرى،      

ــة لإلذ   ــربامج العاديـ ــث الـ ــاج   وبـ ــشأن إدمـ ــون بـ ــة والتلفزيـ اعـ
األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة، وتـــــوفري مـــــصادر لتكنولوجيـــــا 

 ياملعلومــات مكيفــة بــصفة خاصــة الســتعمال األشــخاص ذو  
اإلعاقــة يف كـــل مـــن املـــدارس العامـــة واملؤســـسات التعليميـــة  

  .املتخصصة
قالــت إن وفــد بلــدها يــود  ): مــصر (الــسيدة جنــدي  - ٤٢

سهيالت وتـوفري أمـاكن إقامـة       مساع املزيد عن مسأليت توفر الت     
معقولــة فيمــا يتعلــق بنطــاق أوســع مــن اإلعاقــات، وخباصــة        

وملا كان عدد كـبري مـن       . اإلعاقات العقلية واإلعاقات املتعددة   
ــاون       ــة، فالتع ــى االتفاقي ــع عل ــد صــّدق أو وقّ ــة ق ــدان النامي البل

وأعربــت أيــضا عــن . الــدويل أمــر أساســي بغيــة تعزيــز التنفيــذ 
  .نشاء صندوق دعم هلذا الغرضالترحيب بفكرة إ

قال إنه مـن الـضروري القيـام        ): تايلند (السيد بونتان   - ٤٣
ــوفر       ــل إىل تـ ــة التوصـ ــشريعية بغيـ ــدابري التـ ــدى التـ ــل يتعـ بعمـ

وينبغي معاجلة هذه املسألة على الـصعيد الـدويل،         . التسهيالت
كما ينبغـي وضـع معـايري لتـوفر التـسهيالت عـن طريـق طائفـة                 

ة ئـ ملـصلحة يف خمتلـف اجملـاالت مثـل البي         متنوعة مـن أصـحاب ا     
وكـثريا مـا يرجـع نقـص        . املبنية والنقل وتكنولوجيا املعلومـات    

ــوفر التـــسهيالت إىل اجلهـــل باحتياجـــات األشـــخاص ذوي    تـ
  .اإلعاقة وليس إىل االفتقار إىل املوارد

وأضـــاف أن مفهـــومي تـــوفر التـــسهيالت والتـــصميم   - ٤٤
ــة ف   ــل االتفاقي ــام جيع ــني صــك  الع ــدة ب ــسان،  ري ــوق اإلن وك حق

أنه من الضروري أن يتقبلهما اجملتمع بأسره، وليس جمتمـع           إال
وفــضال عــن ذلــك، ُينظــر إىل تــوفري أمــاكن  . املعــاقني فحــسب
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إقامــة معقولــة يف بعــض الثقافــات علــى أنــه هــدف مستــصوب 
جيــب الــسعي إليــه علــى أســاس طــوعي، ولــيس عــن اضــطرار، 

وينبغـي  . ة يف االتفاقيـة   ولذلك مل يف التنفيذ باملتطلبات الوارد     
  .تقدمي املزيد من التدريب يف هذا الصدد

قـال إن االتفاقيـة أول      ): الربازيـل  (السيد دور نيليس    - ٤٥
صــك دويل حلقــوق اإلنــسان حيــصل علــى وضــع دســتوري يف  
التــشريع الربازيلــي، وذلــك بــالرغم مــن أن عــددا مــن القــوانني 

 تــوفر الــيت تعتــرف حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعــزز     
ورصـد  . التسهيالت كان موجودا بالفعل قبل اعتماد االتفاقية      

ــات      ــه ال توجــد عقوب ــوي، وخباصــة حيــث أن ــر حي ــاذ أم اإلنف
ومــن الــضروري أيــضا حتــسني مجــع   . واضــحة لعــدم االمتثــال 

البيانات بغية التوجيه فيما يتعلق بوضع تدابري تستهدف تنفيـذ          
ة اجملتمـع املـدين     وأخريا، من األساسي تيسري مـشارك     . االتفاقية

ال غــــين عنــــا ”يف تــــصميم الــــسياسات العامــــة وفقــــا ملبــــدأ  
  .“خيصنا فيما
قالـــت إن التـــدابري الـــيت   ): بـــريو (الـــسيدة آريـــاس   - ٤٦

تــستهدف حتقيــق تــوفر التــسهيالت جيــب أن تراعــي الظــروف 
وعلــى ســبيل املثــال فمــن يعيــشون يف . الــيت يعــيش فيهــا النــاس

تبعادهم مــن اخلــدمات فقــر يتعرضــون بــصفة خاصــة خلطــر اســ
ويف البلدان النامية يعتمد    . واملرافق اليت ميكن أن حتسن حياهتم     

تنفيـذ خمتلــف جوانـب تــوفر التــسهيالت علـى التعــاون الــدويل    
  .املعزز وتبادل اخلربات

ــسيد فاســدورب   - ٤٧ ــدا   (ال ــن هولن ــب ع ــال إن ): مراق ق
 هتم مبعرفة كيفية تنفيذ الدول األطراف مبدأ تـوفري        موفد بلده   

أماكن إقامة معقولة، وخباصة بالنسبة ملا يتصل باحلصول علـى          
ومبوجــب . الــسلع واخلــدمات الــيت يــستخدمها عامــة اجلمهــور

توفري أماكن إقامـة معقولـة      لاالتفاقية جيري حتديد املعىن الدقيق      
يترتــب  ومــع ذلــك، ميكــن ترســيخ مــا. علــى حــدةلكــل حالــة 

ــا يتع     ــي فيم ــانون احملل ــار يف الق ــن آث ــا م ــق باحلــد األدىن  عليه ل

الت لــسلع وخــدمات معينــة وتعريــف  ملتطلبــات تــوفر التــسهي 
ومـن شـأن    . بالنسبة للمـوردين  “ عبء ال مربر له   ”يشكله   ما

هـــذا النـــهج أن يعـــزز الوثـــوق القـــانوين لكـــل مـــن املـــوردين   
  .واألشخاص ذوي اإلعاقة

قالــت إن ): مراقبــة عــن إســرائيل   (الــسيدة شــاليف   - ٤٨
ــد    ــة ق ــاد االتفاقي ــوذج    اعتم ــق التحــول يف من ــى حتقي ســاعد عل

ــة    ــن األشــخاص ذوي اإلعاق ــع ع ــوم اجملتم وأضــافت إن . مفه
حكومـــة بلـــدها شـــاركت عـــن كثـــب يف وضـــع مـــشروع       

ــا وجيــري اإل   ــة، ووقّعــت عليه ــا االتفاقي ــصديق عليه . عــداد للت
وجــــرى مــــؤخرا اعتمــــاد تــــشريعات عديــــدة تتعلــــق بتــــوفر 

يهـا تـشريع يـنص      التسهيالت وتوفري أماكن إقامة معقولة، مبا ف      
على توفري تسهيالت لألشخاص ذوي اإلعاقات البدنيـة وغـري          

وأعربت عن رغبـة   . البدنية يف مجيع األماكن واخلدمات العامة     
وفد بلدها يف معرفة التدابري الـيت اختـذهتا الـدول األخـرى بغيـة               
كفالــة حــصول األشــخاص ذوي اإلعاقــات غــري البدنيــة علــى  

  .اخلدمات اليت حيتاجون إليها
): مراقب عن اجلماعة األوروبية    (السيد تن غوزندام    - ٤٩

قــال إن اجلماعــة األوروبيــة قــد وقّعــت علــى االتفاقيــة وحتــرز    
ــصديق ع  ــوب التـ ــدما صـ ــاتقـ ــة  . ليهـ ــاءة اجلماعـ وتنبعـــث كفـ

يتعلق بتوفر التسهيالت وتـوفري أمـاكن إقامـة معقولـة مـن              فيما
 الـدول   تشريعها الثانوي الذي يعمل على كفالة االتـساق بـني         

األعـــضاء يف االحتـــاد األورويب فيمـــا يتعلـــق بتفـــسري االتفاقيـــة  
 تـدابري   ٢٠٠٠وقد أدخل توجيـه للمجلـس يف عـام          . وتنفيذها

ــة يف التوظيــف   ــساواة يف املعامل ــل امل ــك حظــر   ،تكف ــا يف ذل  مب
ايب بتــوفري أمــاكن ز علــى أسـاس اإلعاقــة والواجــب اإلجيـ  التمييـ 

ــة ضاء اعتمــاد تــشريع وُيطلــب مــن الــدول األعــ . إقامــة معقول
وطين بغية تنفيذ أحكـام التوجيـه، وللجنـة سـلطة اختـاذ إجـراء               

ــدول الــيت ال تفعــل ذلــك   وجيــري العمــل أيــضا علــى   . ضــد ال
الــصعيد اجملتمعــي لتمديــد هــذا اإلطــار التــشريعي إىل جمــاالت   

  .أخرى جبانب التوظيف
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): مركـز الـدفاع عـن املعـوقني عقليـا      (الـسيدة لوسـن    - ٥٠
بــاه، ردا علــى تعليــق أدلــت بــه ممثلــة مــصر، إىل  اســترعت االنت

ــة       ــة معقولـ ــاكن إقامـ ــوفري أمـ ــشأن تـ ــز بـ ــف املركـ ــة موقـ ورقـ
.  االجتماعيـة والفكريـة    -لألشخاص ذوي اإلعاقـات النفـسية       

ويشري تـوفري أمـاكن إقامـة معقولـة إىل التعـديالت اجلاريـة مـن          
ــه   ــرد بعين ــسهيالت إىل التــدابري     ،أجــل ف ــوفر الت ــشري ت ــا ي  بينم

ــ ــخاص   املتخـ ــن األشـ ــة مـ ــل جمموعـ ــن أجـ ــك  . ذة مـ ــع ذلـ ومـ
فاملفهومــان مترابطــان ألن إزالــة احلــاجز جملموعــة كاملــة ينفــي  
احلاجة إىل إجراء تعديالت على أساس فردي؛ وعلـى العكـس     
مــن ذلــك، فالتعــديالت الــيت جتــري مــن أجــل شــخص واحــد   

  .ميكن أن تفيد آخرين
 الــــدول علــــى كفالــــة إنفــــاذ أي  وحثــــت املتكلمــــة  - ٥١
 املثـــال يلســـب وعلـــى ؛جديـــد عـــن تـــوفر التـــسهيالت يعتـــشر
ــانون ــة، اآلليــات أو التنظــيم، ق  أو ،التفتــيش عمليــات أو الرقابي

 أن أيـضا  وينبغي .التمييز مناهضة قانون أو الترخيص، متطلبات
 ويف .والتمييــز التــسهيالت تــوفر نقــص بــني الــصلة الــدول تعــي
ــدد ــن عــ ــاالت مــ ــترالي يف احلــ ــربت ا،أســ ــسائل اعُتــ ــو مــ  فرتــ

ــسهيالت ــببا التـ ــز سـ ــري للتمييـ ــر،املبا غـ ــا شـ ــانون نـــص بينمـ  قـ
 إقامــة ألمــاكن االســتباقي التــوفري مفهــوم علــى املتحــدة اململكــة
ــة، ــه مــشروع أيــضا ذلــك علــى نــص كمــا معقول  أورويب توجي
  .جديد
 بتنفيذ قيامال على األطراف الدول مجيع حث :الرئيس  - ٥٢

 تــوفر اعتبــار بجيــ أنــه علــى مــشددا كامــل، حنــو علــى االتفاقيــة
 اإلنــسان حقــوق مــن معقولــة إقامــة أمــاكن وتــوفري التــسهيالت
 القـدرات  بنـاء  جلهـود  األولوية إعطاء ينبغي إنه وقال .األساسية

ــع ــشاركة م ــة امل ــة، ذوي لألشــخاص الكامل ــا اإلعاق  جيــب كم
 التـشريع  يـضع  أن وينبغي .العام للتصميم توجيهية مبادئ وضع
 لثقافــة األســس اإلعاقــة ذوي األشــخاص حقــوق يــصون الــذي

 أمهيــة أكـد  وأخــريا، .اجملتمـع  قطاعــات مجيـع  تكرســها إلدمـاج ل

 االتفاقيـة  علـى  بعـد  تـصدق  مل اليت الدول وحث الدويل التعاون
  .ممكن وقت أقرب يف ذلك تفعل أن

  .٠٥/١٨ الساعة اجللسة رفعت  
  


