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ــر      ــسيد هيل ــاب ال ــت الرئاســة  )املكــسيك(يف غي ، تول
، نائبـــة )جنـــوب أفريقيـــا( ســـيبيا ‐الـــسيدة ماينـــدي 

  .بالنيابة  املؤمتررئيس
  .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   

  مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية
مائــدة مــستديرة لتبــادل اآلراء بــشأن     اتاجتماعــ  )ب(

التدابري التـشريعية لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق         ”موضوع  
  “األشخاص ذوي اإلعاقة

 مـن اتفاقيـة حقـوق    ١٣ و ١٢املادتني  تلت  : الرئيسة  - ١
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

ــها      - ٢ ــا إن حكومت ــة جنــوب أفريقي وقالــت بوصــفها ممثل
يــة القانونيــة علــى  هلتكفــل متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة باأل 

وأضافت أن قـانون الـصحة العقليـة        . قدم املساواة مع اآلخرين   
يف بلدها حيمـي األشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة الـذين كـثريا               

  . ضحايا اجلرميةنما يكونو
يس بالنيابـة، مـؤمتر الـدول       نائـب الـرئ    (السيد مكالي   - ٣

 على الـدول األطـراف يف االتفاقيـة       ه سيتعني قال إن ): األطراف
ــل        ــا متتث ــن أهن ــة التأكــد م ــة بغي ــها القانوني ــستعرض أنظمت أن ت
ــة باختــاذ       ــام األشــخاص ذوي اإلعاق ــق بقي ــا يتعل ــة فيم لالتفاقي

ــرار ــة    . الق ــرون مــن املمارســات القانوني وأضــاف أن وجــود ق
يـشكل  املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة     ية  واملواقف االجتماع 

  . من االتفاقية١٢عقبة يف سبيل تنفيذ املادة 
ــيس   - ٤ ــسترناس ري ــسيدة سي ــوق    (ال ــة حبق ــة املعني اللجن

ــة  ــة جتــب دســاتري   ): األشــخاص ذوي اإلعاق قالــت إن االتفاقي
الدول األطـراف وإن قواعـدها الذاتيـة التطبيـق والتنفيـذ ال بـد               

 إىل أبعـد    ١٢وتـذهب املـادة     . ممكنوقت  أقرب  أن تسري يف    
 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق  ٢تــذهب إليــه املــادة  ممــا

ــة املتـــساوية    ــا باألهليـــة القانونيـ املدنيـــة والـــسياسية يف اعترافهـ

لألشخاص ذوي اإلعاقة، مما جيعل تشريع القرن التاسـع عـشر           
  .مواكبا لنواحي التقدم يف التكنولوجيا والطب

املطلوب تقدمي الدعم لتطبيـق قواعـد       وأضافت أن من      - ٥
االتفاقيــة علـــى حـــاالت معينـــة مـــن األهليـــة القانونيـــة الختـــاذ  

ــرارات ــسري    . الق ــداد لتي ــدريب شــبكات األســر واألن وجيــب ت
وجيـــب أن يكـــون اجملتمـــع ككـــل علـــى درايـــة . اختـــاذ القـــرار

  .باحلاجة إىل هذا الدعم وأن يكون على استعداد لتقدميه
ب توجيـه املـساعدة مـن خـالل         ومضت تقـول إنـه جيـ        - ٦

وزاريت الشؤون االجتماعيـة والعـدل، واللجـان الوطنيـة املعنيـة          
وجيـب إتاحـة    . باألشخاص ذوي اإلعاقة، واملنظمات املـستقلة     

أشخاص معروفني باالستقامة ومـدربني علـى حقـوق املعـوقني           
ــرار    ــساعدوا يف صــنع الق ــدعم خــدمات   . لكــي ي وجيــب أن ت
عاقـــة يف تنـــاول شـــؤوهنم املاليـــة احملاســـبة األشـــخاص ذوي اإل

وجيــب متويــل الــدعم املقــدم مــن   . بــدون تــدخل يف القــرارات 
املنظمات غري احلكومية من خـالل إعانـات ماليـة مـن الـدول،              

ــام مـــشترك  ــة، أو نظـ ــتمكن . أو تربعـــات خاصـ وينبغـــي أن يـ
األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن الوصــول إىل التكنولوجيــا حبيــث  

وتـسمح احلواسـيب للنـاس      . انونيـة ميكنهم ممارسـة أهليتـهم الق     
بالتواصــل، حــىت عنــدما يكــون لــديهم اعــتالل حــسي حــاد أو 

  .عندما ال يستطيعون الكالم
 مـن االتفاقيـة قـد أخـذت         ١٣وأردفت قائلة إن املادة       - ٧

 مــن العهــد ١٤يف املــادة احملاكمــة العادلــة املــذكورة ضــمانات 
طاقهــا الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية ووســعت ن 

لكي تكفل وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل العدالـة علـى             
وبالتــايل جيــب إجــراء تغــيريات يف التــشريع ويف . قــدم املــساواة

والوصــول إىل العدالــة مكفــول   . إجــراءات الــدول األطــراف  
  .الدفاع واالدعاء والشهود: جلميع األطراف يف أية قضية

ي العـالج   الشبكة العاملية ملـستعمل    (السيدة منكويتس   - ٨
قالــت إن مــن املهــم تعريــف األهليــة  ): النفــسي واملتعــافني منــه
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القانونيــة مــن وجهــة نظــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومناقــشة   
وأضافت أنه ال يوجد بلد اعتـرف باألهليـة         . حتديات املستقبل 

سـتبعد بالكامـل العـالج    اأو اعترافـا كـامال ومتـساويا      القانونية  
ــة  روري دعــم األشــخاص ومــن الــض. القــسري للــصحة العقلي

ذوي اإلعاقــة حبيــث يعــربون عــن إرادهتــم بــدون اإلســاءة الــيت  
  . شكل مساعدةتتمخض عنميكن أن 

 يـؤثر ضـمن      األهليـة للتعاقـد    دمعـ وأضافت أن إعالن      - ٩
مجلة أمور، على املكفـوفني والـصم املكفـوفني، ضـمن آخـرين             

وهـذا  . ممن حيرمون من احلق يف التوقيـع علـى صـكوك قانونيـة            
  .ض أحكام االتفاقية بشأن االعتراف على قدم املساواةيقو
ومضت تقول إن التحديات تتـضمن نقـص اخلـربة يف             - ١٠

دعم القدرة على اختاذ القرار وخماوف القائمني بالرعاية الـذين       
ال يريــدون التخلــي عــن الــتحكم واالفتقــار إىل مبــادئ تتعلــق   

  .باالنطباعات التمييزية عن انعدام األهلية
قــال إنــه ينبغــي التمييــز بــني  ): إيطاليــا (لــسيد ســتنتاا  - ١١

وأضـــاف أن بعـــض  . احلقـــوق القانونيـــة واألهليـــة القانونيـــة   
األشــخاص عــاجزون عــن اختــاذ إجــراءات قانونيــة ألســباب       

. متنوعة تتراوح بـني نقـص التـدريب القـانوين والعجـز العقلـي             
 ولذلك ينظر الربملان اإليطايل يف اختاذ تدابري تعطي األشـخاص       
ذوي اإلعاقــة قــدرا أكــرب مــن االســتقالل القــانوين مــن خــالل   

منـذ  أيـضا   وأضاف أن بلده قام     . دعم القدرة على اختاذ القرار    
سـنة تقريبـا بإلغـاء اإلدخــال القـسري للمعـوقني عقليــا إىل       ٣٠

  .مؤسسات العناية باملصابني باألمراض العقلية
ــرك   - ١٢ ــسيد آسـ ــرب (الـ ــع   ): املغـ ــي يتمتـ ــه لكـ ــال إنـ قـ

اص ذوو اإلعاقــة حبقــوقهم، جيــب االعتــراف هبــم علــى األشــخ
ــانون   ــام الق ــساواة أم ــدم امل ــذل  . ق ــن   وينبغــي ب جهــود أكــرب م

احملـاكم لتـوفري الترتيبـات الالزمـة لألشـخاص          والقـضاة   جانب  
وحتقيقـــا لـــذلك الغـــرض، ســـن بلـــده تـــشريعا  . ذوي اإلعاقـــة

ــارة    ــة اإلشـ ــفويني للغـ ــرمجني شـ ــة متـ ــاكم بإتاحـ . يطالـــب احملـ

ــة    وســيجري ق ــا ســن تــشريع إضــايف بــشأن األهليــة القانوني ريب
أحكـام  يتـضمن   واالعتراف علـى قـدم املـساواة أمـام القـانون،            

  .مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة
 يقـضي قـال إن دسـتور بلـده        ): تايلنـد  (السيد بونتان   - ١٣

بإتاحة املساعدة القانونيـة وتـوفري الترتيبـات اخلاصـة للمعـوقني            
ومع ذلـك،   . لى قدم املساواة إىل العدالة    بغية كفالة الوصول ع   

يعتــــرف اجملتمــــع التايلنــــدي بالــــصعوبة الــــيت يواجههــــا مــــن 
يساعدون املعوقني يف التمييـز بـني املـساعدة علـى اختـاذ القـرار               

ــاذ ال  ــديل الختـ ــام البـ ــيت   والنظـ ــاالت الـ ــة يف احلـ ــرار، وخباصـ قـ
ــل     ال ــشكل كام ــا ب ــشخص معاق ــا ال ــا  . يكــون فيه ــذا، دع وهل

  . إصدار مبادئ توجيهية يف هذا الصدداملتكلم إىل
قـال إنـه    ): مجهوريـة كوريـا    ( هو -دونغ  السيد كيم     - ١٤

األهليـة  رغم أن قوانني بلده تتـيح تعـيني أوصـياء علـى فاقـدي               
النظـام يف غايـة التعقيـد ويركـز علـى           أو فاقديها إىل حدا مـا، ف      

ومن الضروري وضع نظـام جديـد للوصـاية         . إدارة املمتلكات 
ه وعلــى الــرغم مــن أنــ .  مــن االتفاقيــة١٢ املــادة يعكــس روح

ــى ــام   يرجـ ــول عـ ــام حبلـ ــذا النظـ ــع هـ ، إال أن ٢٠١٠ أن يوضـ
املناقشة ستستمر حـول كيفيـة حتقيـق تـوازن بـني دعـم القـدرة         

  .على اختاذ القرار ونظام الوصاية
قــال إنــه بــالرغم مــن أن ): بلجيكــا (نيــاتالــسيد بور  - ١٥

مـــي األشـــخاص ذوي  قـــوانني مناهـــضة التمييـــز يف بلـــده حت   
يـزال متـأخرا فيمـا يتعلـق باألهليـة           اإلعاقة، فالتـشريع هنـاك ال     

واملنهج املـستعمل حاليـا حتكمـه االجتاهـات األبويـة،       . القانونية
ورغـــم تعـــديل .  يف وضـــع بــدائل ا طفيفــ اومل حيــرز إال تقـــدم 

ــن     ــرى خرجـــت عـ ــالح األخـ ــود اإلصـ ــثرية، فجهـ ــوانني كـ قـ
 مثــل حقــوق األطــراف  مــسارها نتيجــة مناقــشة مــسائل هامــة 

ومن شـأن التـصديق علـى االتفاقيـة أن          . الثالثة وحقوق امللكية  
يساعد على حتريك األمور إىل األمام، حيث أن حكومة بلـده           

  .لديها اآلن التزامات دولية يتعني عليها الوفاء هبا
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قالـت إن مجيـع     ): السويد ( دالغرن -السيدة ليسكار     - ١٦
اإلعاقــة، يتمتعــون باألهليــة   مــواطين الــسويد، مبــن فــيهم ذوو    

القانونيــة، وإن النظــام القــانوين يــزود مجيــع األشــخاص بالــدعم  
وجيـري تـصميم الـدعم حبيـث        . املطلوب الختاذ قرارات مستقلة   

يالئم احتياجات كل فرد، وتقتصر األهلية القانونية على القـدر          
وميكن للمحاكم أن تعني إداريا     . الالزم حلماية الفرد من األذى    

ــيا خمصـــصاأو و ــياء   . صـ وخيـــضع كـــل مـــن اإلداريـــني واألوصـ
  . السلطات املعنيةاملخصصني لإلشراف من جانب

قالـــت إن حكومـــة ): الربازيـــل (الـــسيدة برنـــارديس  - ١٧
ــى      ــة، عل ــاون مــع املنظمــات غــري احلكومي ــدها تعمــل، بالتع بل
تعديل قانون الربازيل حبيـث ميتثـل ألحكـام االتفاقيـة، مبـا فيهـا               

وبـالرغم مـن قـانوين      . تعلق بالوصول إىل العدالة   األحكام اليت ت  
مناهضة التمييز والعمل اإلجيايب، فال يعمل إال عدد قليـل جـدا        

ويوفر القـانون   . من األشخاص ذوي اإلعاقة يف النظام القضائي      
وصـــاية كليـــة وجزئيـــة، وتـــستخدم كلتامهـــا حلمايـــة ممتلكـــات 

 بالكامـل   ومـع ذلـك، فالوصـاية الكليـة الـيت تعلـق فيهـا             . األفراد
ومـن  . حقوق املعوقني هي الوصاية اليت متنح يف أغلب احلـاالت         

الــضروري وضــع بــرامج توعيــة لتــشجيع القــضاة علــى مــنح        
  . للمعاقنيالوصاية اجلزئية، مما يضمن حقوق اإلنسان

قالت إن أطفـال الوالـدين      : )نيوزيلندا (السيدة سكون   - ١٨
وكـــثريا . تاملــسنني يــسيئون اســتعمال التوكيــل الرمســي الثابــ      

يلجأ هؤالء األطفال إىل هذه السلطة يف وقت سـابق لـألوان          ما
ــا زاال       ــدان م ــدهم، حــىت إذا كــان الوال ــرارات تفي ويتخــذون ق

ــرار   ــى اختــاذ ق ــادرين عل ــشأن    . ق ــه ب ــدها قوانين ــذا، عــدل بل وهل
عتــرب أي مــن الوالــدين بعــد اآلن التوكيــل الرمســي الثابــت، وال ُي

  . أطفاله أو أطفاهلاار ال يرضى عنهفاقد األهلية جملرد اختاذ قر
ــا (الــــسيدة فيلــــويت  - ١٩ ــا  ): بنمــ ــانون بنمــ قالــــت إن قــ
ومــع . يعتــرف باألهليــة القانونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  ال

ــشريع احمللــي حــىت     ذلــك، فاحلكومــة يف ســبيلها إىل تعــديل الت
  .يتماشى مع االتفاقية

ــانيللي   - ٢٠ ــسيدة برس ــتني (ال ــي  ): األرجن ــه ينبغ ــت إن  قال
وينبغي للجنـة املعنيـة     . وضع قاعدة بيانات للممارسات اجليدة    

حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن تضع أيـضا برناجمـا تـدريبيا            
  .للدول األطراف عن تنفيذ االتفاقية

نائب الـرئيس بالنيابـة، مـؤمتر الـدول       (السيد ماكالي   - ٢١
قال إن النقط اليت أثـريت تتحـدى وجهـات النظـر            ): األطراف
وأســبقية االتفاقيــة . ة اجلــذور وقــرون مــن فقــه القــضاء العميقــ

ون احمللـــي وحتقيـــق امتثـــال كامـــل ألحكامهـــا قـــد علـــى القـــان
ــاتريها     ــدل دس ــدول األطــراف أن تع ــن ال ــان م ومركــز . يتطلب

ــثري لالهتمــام        ــام أمــر م ــصاصات القــانون الع ــة يف اخت االتفاقي
ــذ        ــضاة تنفي ــي للق ــا إذا كــان ينبغ ــسؤال عم ــثري ال ــه ي حيــث أن

  .االتفاقية قبل تدوينها كقانون حملي
ــق أ   - ٢٢ ــه مـــن املقلـ ن بعـــض االختـــصاصات وأضـــاف أنـ

ــا      ــن احلــق يف اخت ــة م ــضائية حتــرم األشــخاص ذوي اإلعاق ذ الق
اء، وهي حقـوق تتمتـع هبـا        قراراهتم بأنفسهم وارتكاب األخط   

وتوجد أسـئلة هامـة حـول مـسألة         . األغلبية العظمى من الناس   
دعــم القــدرة علــى اختــاذ القــرار، مبــا يف ذلــك األشــكال الــيت     

وسـيتعني تغـيري قـوانني كـثرية        . ينبغي تقدمي الدعم عن طريقهـا     
 العــالج بــدون موافقــة؛ ومــع ذلــك قــد جيــد املــشرعون   بــشأن

  .صعوبة يف تأييد هذا التغيري
ــن        - ٢٣ ــسفر ع ــسان ي ــر اإلن ــاد عم ــول إن ازدي ــضى يق وم

ــة        ــثري أســئلة حــول كيفي ــا ي ــه كم ــى لإلصــابة بالعت ــدل أعل مع
ــسيق بــني دعــم القــدرة علــى اختــاذ القــرار والوصــاية الــيت      التن

فكـرة  يف حـد ذاهتـا      وفكرة أن انعدام األهلية     . حملكمةضها ا تفر
ثري السؤال بشأن مـا ينبغـي للمجتمعـات القيـام بـه             أمر ي متييزية  

  .حلماية القيم االجتماعية األساسية
ــة       - ٢٤ ــوق القانوني ــن أن احلق ــالرغم م ــه ب ــائال إن وأردف ق

تنطبق على مجيـع البـشر، كـثريا مـا يفتـرض القـانون أن بعـض                 
ــى ممارســة تلــك احلقــوق   األشــخاص ــادرين عل ــة .  غــري ق وبغي
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ــة وصــول      ــسري إمكاني ــى احملــاكم تي معاجلــة هــذه املــشكلة، عل
وهــذا يــشكل حتــديا ألن القــضاة    . األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

لـــديهم آراء تقليديـــة جـــدا عـــن كيفيـــة إجـــراء احملاكمـــات       
والتحقيقات ولن ميكن إقناعهم بسهولة باعتماد أية ابتكـارات       

  .يف هذا الصدد
ر إىل أن الفارق بني املـساعدة علـى اختـاذ القـرار             وأشا  - ٢٥
عـن  وأعـرب    ،عادة ما يكون غـري واضـح      بالنيابة  اختاذ القرار   و

األمــل يف أن يــتمكن مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة مــن  
  .تقدمي التوجيه فيما يتعلق بتطبيق هذه املفاهيم

لي العالج  الشبكة العاملية ملستعم   (السيدة مينكويتس   - ٢٦
ــه   ــافني من ــسي واملتع ــتخدام شــخص علــى    ): النف ــت إن اس قال

 ةغري اللغويـ  الرسائل  عالقة وثيقة بشخص معاق فكريا لتفسري       
وميكـن أيـضا    . لألخري هو مثال لدعم القدرة على اختاذ القـرار        

ــسية االجتماعيـــة      ــات النفـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــساعدة األشـ مـ
 القـــائم هــذه احلــاالت يقــوم الــشخص    يف و. بأســلوب مماثــل  

بالــدعم مبــساعدة املعــوق علــى العثــور علــى اخلــدمات الــيت        
  .حيتاجها

ــيس   - ٢٧ ــسترناس ري ــسيدة سي ــوق    (ال ــة حبق ــة املعني اللجن
ــة ٨قالــت إن املــادة ): األشــخاص ذوي اإلعاقــة  بــشأن التوعي

أفـراد  وجيـب إحاطـة القـضاة و      . أساسية بالنسبة لتنفيذ االتفاقية   
  .ألشخاص ذوي اإلعاقةالشرطة علما بالدعم املقدم إىل ا

نائبـــة رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق  (الـــسيدة ماينـــا  - ٢٨
قالـــت إن الـــدول مـــسؤولة عـــن  ): األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة

ــز وتقــدمي خــدمات الــدعم إىل األشــخاص ذوي    تطــوير وتعزي
اإلعاقة وعن إحالل أطـر دعـم القـدرة علـى اختـاذ القـرار حمـل                 

  .التشريع البديل الختاذ القرار
ضافت أنـه جيـب عنـد متكـني التـشريع املعـين بـدعم               وأ  - ٢٩

ــة      ــالقرارات املدعمـ ــراف بـ ــرار االعتـ ــاذ القـ ــى اختـ ــدرة علـ القـ
كقرارات سليمة قانونيا، ورسم اخلطـوط العريـضة للواجبـات           

األخالقيــة واملبــادئ التوجيهيــة ملــن سيــضطلع بالــدور الــداعم،  
ووضــع إطــار للمبــادئ التوجيهيــة اإلجرائيــة الــيت تثبــت صــحة 

  . القدرة على اختاذ القراردعم
ــة االمتثــال للمــادة     - ٣٠  مــن ١٢ومــضت تقــول إنــه لكفال

 صـحة دعـم القـدرة       يقرراالتفاقية جيب على تشريع الدولة أن       
ويــضع ، علــى اختــاذ القــرار ويعتــرف بــذلك كعمــل مــشروع   

 ، بالدعم، ويـدرج أحكامـا ملـساءلتهم       القائمنيإطارا لواجبات   
 هبا ملن ليس لديهم من يساعدهم       ويشري إىل الطريقة اليت ميكن    

  .أن يطلبوا الدعم
وأردفــت قائلــة إنــه جيــب علــى مقــدمي الــدعم حتقيــق    - ٣١

وينبغـي أن   . قدم إليـه الـدعم    رغبات وأمنيات واختيارات من يُ    
بطـرق  وات العمليـة الالزمـة لتحديـد ذلـك          يتخذوا مجيع اخلطـ   

ومــع ذلــك، . االتــصالمــساعدة علــى منــها اســتعمال وســائل 
ــدعم القــدرة علــى اختــاذ القــرار علــى     جيــب أال ــساعد مــن ي  ي

  .حتقيق قرارات غري قانونية
 -منتدى التحالف الدويل للمعـوقني       (السيدة ليبويتز   - ٣٢

قالـت إنـه باإلضـافة    ): اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة    
إىل فهــم املقــصود بالوصــول إىل العدالــة ووضــع قائمــة حبقــوق 

التغـــيري يف امليـــدان إزالـــة يتـــضمن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، 
احلــواجز احملــددة الــيت يواجهوهنــا، مبــا فيهــا احلــواجز املاديــة        

  .واالتصالية واإلجرائية
شـهادة األشـخاص ذوي     اعتبار  ينبغي  ال  وأضافت أنه     - ٣٣

، كمـــا ينبغـــي جتنـــب اللغـــة الرمسيـــة فاقـــدة املـــصداقيةاإلعاقـــة 
ينبغـي  و. لتمكينهم من فهم واستعمال أشكال بديلة لالتـصال       

وأفراد الـشرطة علـى كيفيـة التواصـل         مسؤويل احملاكم   تدريب  
  .مع األشخاص ذوي اإلعاقة

 األشـــخاص  مـــنح ومـــضت تقـــول إن أمثلـــة طـــرق       - ٣٤
ــدم       ذوي ــى ق ــة عل ــام العدال ــة الوصــول إىل نظ ــة إمكاني اإلعاق

وتنفيــذ ترتيبــات  اإلقــصائية قــوانني الاملــساواة تتــضمن إلغــاء   
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وي اإلعاقــة بــأن يــرافقهم     والــسماح لألشــخاص ذ  .إجرائيــة
ييــسر االتــصال، مقــدمو الــدعم أثنــاء التحقيقــات أو الــشهادة  

أدوات اتــصال مِعينــة بديلــة كمــا ييــسر ذلــك أيــضا اســتعمال  
ــة ــربا. وتكميليـ ــق  وميكـــن للخـ ــم يتعلـ ــوء فهـ ــيح أي سـ ء توضـ

بعينها كما ميكنـهم شـرح أشـكال االتـصال يف قاعـات              بإعاقة
  .احملكمة
لت ءتـسا ): املكـسيك  (كوتولينـك  -السيدة أربيان      - ٣٥

عن رأي الفريق والدول األطراف بوجـه عـام يف فكـرة تنظـيم              
ــشريعية     ــدول وهيئاهتــا الت ــة ال جمموعــة مــن االجتماعــات لتوعي

 مـن   ١٣ و   ١٢وأعضاء سلطاهتا القضائية بأمهية تنفيذ املـادتني        
  .االتفاقية

مركـــز إســـرائيل حلقـــوق اإلنـــسان  (الـــسيدة برميـــور  - ٣٦
ــة بااخلاصــة  ــت إن اإلنــصاف يف  ): ألشــخاص ذوي اإلعاق قال

جمــال القــانون اجلنــائي واإلجــراءات اجلنائيــة أمــر بــالغ األمهيــة   
لكفالة املساواة أمام القانون للمعـاقني سـواء كـانوا ضـحايا أو             

ويوجــد إمهــال مــنظم الحتياجــات األشــخاص ذوي  . متــهمني
ــة   ــراءات اجلنائيـ ــة يف اإلجـ ــا . اإلعاقـ ــكمـ ــات زتعـ ف احلكومـ

ــة    واجمل ــخاص ذوي اإلعاقـ ــأن األشـ ــراف بـ ــن االعتـ ــات عـ تمعـ
  .يشكلون نسبة كبرية من ضحايا اجلرمية

وأضافت إن منظمتها اعتمدت هنجـا ذي شـقني بغيـة             - ٣٧
واجلزء األول مـن   . مساعدة املعاقني املتورطني يف قضايا جنائية     

هــذا النــهج مــصاحبة املعــاقني يف جولــة يف قاعــة احملكمــة قبــل   
زء الثـاين فيهـدف إىل إحـداث تغـيري مـنظم يف        أما اجل . احملاكمة

وقـد جنحـت    . الطريقة اليت يتعامل هبا نظام العدالة مـع املعـاقني         
املنظمة، بالعمل يف تعاون وثيق مـع وزارة العـدل اإلسـرائيلية،            

. يف تغيري القـوانني املتعلقـة مبعاملـة املعـاقني يف القـضايا اجلنائيـة              
بــات خاصــة تتــراوح مــن  وينبغــي اآلن القيــام بــإجراءات وترتي 

يقــــدمها خــــرباء بــــشأن حالــــة املعــــاق إىل معــــدات  شــــهادة 
  .االتصاالت اخلاصة

املنتـــــدى األورويب  (الـــــسيد فـــــاردا كاســـــتانتيس    - ٣٨
فـذت  ة لـن تتحقـق إال إذا نُ       يـ قـال إن أهـداف االتفاق     ): لإلعاقة

وقــد أثبتــت املناقــشات يف  .  تنفيــذا كــامال١٣ و ١٢املادتــان 
رة بناء قدرات مجيع األطـراف املـشاركة يف         املؤمتر احلايل ضرو  

وأضاف أن التفاوض حول االتفاقيـة أمـر هـني          . تنفيذ االتفاقية 
وهلـذا ينبغـي للـدول األطـراف أن تنظـر           . إذا ما قورن بتنفيذها   

جــديا يف الــدعوة إىل إنــشاء فريــق ينعقــد فيمــا بــني الــدورات    
  .وصندوق خاص لألمم املتحدة

قالـت إن   ): اإلدماج الدوليـة  منظمة   (السيدة ريتشلر   - ٣٩
منظمتها تشعر بالقلق حيـث أنـه بـالرغم مـن أن بعـض الـدول                

، فـإن اختـاذ     ألغت بالفعل الوصاية القانونية أو يف سبيل إلغائهـا        
مــا زال جاريــا، إال أنــه جيــري  القــرار نيابــة عــن ذوي اإلعاقــة  

وفضال عن ذلك، ال توجد قواعد واضـحة  . حتت مسمى آخر 
ــيت جيــري  ــدول  .  فيهــا تعــيني األوصــياء للظــروف ال وحثــت ال

ــراف ــى     ،األطـ ــالحات، علـ ــت بإصـ ــيت قامـ ــدول الـ ــىت الـ  وحـ
ــأن  ــراف ب ــا زال    االعت ــة م ــة عــن ذوي اإلعاق ــرار نياب  اختــاذ الق

ــاون بــني  . مــستعمال ليحــرمهم مــن حقــوقهم   ودعــت إىل التع
  .مجيع األطراف حلل املشكلة

 نائـب الـرئيس بالنيابـة، مـؤمتر الـدول          (السيد مكالي   - ٤٠
 ١٣ و   ١٢قال إنه بينمـا يتـضح أن تنفيـذ املـادتني            ): األطراف

ــشر     ــسريا ويتطلــب إجــراء ت ــن يكــون ي ــستويات  يل ــى م عي عل
ــه ميكــن حتقيقــه  ــة نطــاق  . عديــدة، إال أن وقــد وســعت االتفاقي

ــا جــرى      ــة، وخباصــة كم ــة الواجب ــضمانات اإلجرائي مفهــوم ال
دنيـة   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل   ١٤تعريفها يف املادة    

  .والسياسية
ــة      - ٤١ ــذ االتفاقيـ ــة لتنفيـ ــراءات املطلوبـ ــاف أن اإلجـ وأضـ

وعلــى ســبيل . علــى احلــس الــسليم أو ينبغــي هلــا ذلــك تعتمــد 
ــتخدام      ــصريح باسـ ــانون للتـ ــي إىل قـ ــاج القاضـ ــال، ال حيتـ املثـ

. متــرمجني شــفويني أو غريهــم مــن امليــسرين يف قاعــة احملكمــة  
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نــسان ينبغــي أن  ومــن املؤكــد أن تنظــيم معاهــدة حقــوق اإل    
  .يكون ذايت االنضباط

إلغـاء  ب تقـضي  من االتفاقية ١٣ومضى يقول إن املادة     - ٤٢
ــى اإلدالء       ــدرة األشــخاص عل ــيت حتــد مــن ق ــوانني ال ــع الق مجي

ــشهادة أو متــنعهم مــن ذلــك   ــدون إجــراء هــذا التغــيري،   . بال وب
ُتجمع األدلة بالطريقة الواجبة وسيكون مـن اليـسري الطعـن            لن

الكــثري مــن وأشــار إىل أن . أو مــشروعية الــشهادةيف صــالحية 
ــ ــا لتـــوفري الترتيبـــات  الوالـــنظم اكم احملـ قـــضائية وجـــدت طرقـ

الالزمة للمحامني والقـضاة املعـاقني، وتـساءل عـن الـسبب يف             
  .عدم إمكانية فعل نفس الشيء للشهود واملتقاضني

  .٣٥/١٢رفعت اجللسة الساعة   
  


