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   شا زوكانغيدالس  :الرئيس املؤقت 

  ) األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعيةوكيل(    
  )املكسيك(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    هيلر     السيد     :الرئيس  

    
  احملتويات

  افتتاح ممثل األمني العام ملؤمتر الدول األطراف
  انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر

  إقرار جدول األعمال
  اعتماد النظام الداخلي للمؤمتر

  نفيذ االتفاقية مسائل تتعلق بت
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة باعتبارهـا          ”حلقة نقاش تفاعلية عن موضوع        )أ(

  “صكا من صكوك حقوق اإلنسان وأداة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
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  .  ١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
   افتتاح ممثل األمني العام ملؤمتر الدول األطراف

م بصفته ممثال لألمني العام وقال       تكل :الرئيس املؤقت   - ١
إنـــه جتـــدر اإلشـــارة يف مناســـبة الـــدورة األوىل ملـــؤمتر الـــدول  
ــة إىل أن    ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق األطــراف يف اتفاقي
االتفاقية جاءت نتيجـة لـسنوات عديـدة مـن األعمـال املتفانيـة              
الــيت اضــطلعت هبــا الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة، 

وثيق مع اجملتمع املدين، وبصفة خاصة مع منظمـات         بالتعاون ال 
  . األشخاص ذوي اإلعاقة

وأضاف أنه ال مبالغة يف التأكيـد علـى أمهيـة االتفاقيـة               - ٢
ألهنــا تــسلم بــالترابط األساســي بــني حقــوق اإلنــسان والتنميــة  
ــات     ــع سياسـ ــا لوضـ ــارا قويـ ــوفر إطـ ــزه، وتـ ــسعى إىل تعزيـ وتـ

ــاج األشـــخاص  ــة إلدمـ ــتراتيجيات فعالـ ــة يف واسـ  ذوي اإلعاقـ
ــا   ــة مجيعه ــات التنمي ــالنظر إىل وجــود حــوايل  . خــضم عملي وب

 مليونا من هـؤالء األشـخاص يف العـامل فـإن مـن األمهيـة                 ٦٥٠
مبكان االستفادة على حنو تام من الزخم الذي تولد عن طريـق    

ولـذلك  . عملية االتفاقية بغية إحداث تغـري حقيقـي يف حيـاهتم          
مل توقـع بعـد علـى االتفاقيـة أو          طلب إىل الدول األعـضاء الـيت        

  . تصدقها أن تفعل ذلك على سبيل االستعجال
 ســــتمهد الــــسبيل  هــــذهوأوضــــح أن الــــدورة األوىل  - ٣

ــشريعية      ــسياسية والت ــة ال ــة يف جمــال التنمي ــؤمتر املقبل ألعمــال امل
 من االتفاقية تقضي بـأن    ٤٠لدعم تنفيذ االتفاقية، إذ أن املادة       

  .  تتعلق بتنفيذ االتفاقيةينظر املؤمتر يف أي مسألة
ــاد تأكيــــد التــــزام إدارة الــــشؤون االقتــــصادية       - ٤ وأعــ

ــا ستواصــل      ــة للمــؤمتر، وذكــر أهن ــة بالعمــل كأمان واالجتماعي
ــه       ــوفري التوجي ــة بت ــع اجلهــات املعني العمــل عــن كثــب مــع مجي
املعيـــاري والـــسياسي، واملـــساعدة التقنيـــة وتنميـــة القـــدرات،  

ألشــخاص الــة لكفالــة مــشاركة  وبتعزيــز االســتراتيجيات الفعا
 يف كل جوانب اجملتمـع وإدمـاجهم       مشاركة تامة  ذوي اإلعاقة 

ويف هــذا الــصدد، تــوايل . يف جــدول األعمــال اإلمنــائي العــاملي
اإلدارة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان توجيه فريـق الـدعم          
املــشترك بــني الوكــاالت التــابع لألمــم املتحــدة واملعــين باتفاقيــة 

ــة والــذي يــسعى علــى ســبيل    حقــوق األ شــخاص ذوي اإلعاق
ــم       ــة األم ــة ملنظوم ــشطة القطري ــع األن ــال إىل أن تكــون مجي املث

  . املتحدة شاملة وميكن الوصول إليها
ــه إن    - ٥ ــام كلمت ــال يف خت ــنوق ــز    م ــة مبكــان تعزي  األمهي

ــة     ــر اإلقليميـ ــة واألطـ ــود العامليـ ــني اجلهـ ــصالت بـ ــع ،الـ  ووضـ
من شـأن هـذين األمـرين معـا          ألن   ،خيارات للتعاون األقاليمي  

ــر     ــززا األطـ ــدعما العمـــل علـــى الـــصعيد الـــوطين وأن يعـ أن يـ
  . املعيارية العاملية

  رسالة بالفيديو من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 
): املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان (الــسيدة بــيالي  - ٦

وجهـت رســالة بوصــلة فيــديو وقالـت إنــه علــى الــرغم مــن أن   
ى االحتفال بالذكرى الستني لإلعـالن العـاملي     العامل يوشك عل  

 نــصف بليــون مــن لــىحلقــوق اإلنــسان فــإن جتربــة مــا يزيــد ع 
األشخاص ذوي اإلعاقة أبعد ما تكـون عـن رؤيـة عـامل جيـري           
فيــه دون متييــز إعمــال احلقــوق املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية 

 والواقـع أن هـؤالء النـاس      . واالجتماعية والثقافية جلميع النـاس    
ــة،     ــة مــن االســتبعاد واإلهان يواجهــون يف حــاالت عديــدة حال

 يف املائة فقط من األطفال ذوي اإلعاقـة         ٢كما يتجلى من أن     
يف العــامل النــامي حيــصلون علــى أي تعلــيم نظــامي، وأن عــددا  
غري متناسب من األشخاص ذوي اإلعاقـة يف كـل أحنـاء العـامل        

إلعاقـة وإنكـار    يعيشون يف فقر، مما يؤكد الـصلة الوثيقـة بـني ا           
  . احلقوق االقتصادية

ومــضت تقــول إن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــا زالــوا   - ٧
 وأهنــم ،غــائبني عــن األنظــار يف احلــديث عــن حقــوق اإلنــسان 

يكسبوا مزايا تذكر مـن النظـام الـذي وضـع لتعزيـز حقـوق                مل
ومــع ذلــك فــإن اإلعــداد الــسريع  .  ومحايتــهااإلنــسان للجميــع
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ــا  ــة وبروتوكوهلـ ــل   لالتفاقيـ ــا العاجـ ــدء نفاذمهـ ــاري وبـ  االختيـ
يــشهدان علــى التــزام اجملتمــع الــدويل القــاطع بتحويــل حقــوق   

  . اإلنسان إىل إطار قانوين شامل وعاملي حبق
 ذوي   األشـخاص   علـى  وأوضحت أن االتفاقية تؤكـد      - ٨

 وناشـطني يف اجملتمـع      اإلعاقة بوصفهم أعضاء كاملي العـضوية     
ــيس بـــ    ــازات، ولـ ــوق وامتيـ ــون حبقـ ــا ويتمتعـ صفتهم أشخاصـ

ــة أو     ــى حــسن الني ــدون عل ــة يعتم ــال اخلريي ــة . األعم واالتفاقي
ــذلك ترمــي إىل التغــيري  ــىفهــي تؤكــد . ب  حــق األشــخاص   عل

ذوي اإلعاقة يف أن يعيشوا يف اجملتمـع علـى حنـو مـستقل، وأن               
يقــدموا علــى خيــاراهتم اخلاصــة هبــم، وذلــك بــصفة خاصــة        

علـى قـدم املـساواة      بتأكيد حقهم يف التمتـع باألهليـة القانونيـة          
وعـن طريـق مبـدأ التجهيـزات املعقولـة، أتاحـت            . مع اآلخرين 

االتفاقية الفرصـة لتحديـد العوائـق الكـثرية الـيت تعتـرض سـبيل               
ــة   ــخاص ذوي اإلعاقــ ــاج األشــ ــشاركون  إدمــ ــخاص يــ كأشــ

 يف اجملتمع، وحددت يف الوقت ذاته التدابري الـيت          مشاركة تامة 
ئــة األحــوال الــيت ميكــن فيهــا تلتــزم الــدول قانونــا باختاذهــا لتهي

للنساء والرجال والفتيات والـصبية أن يتمتعـوا بكامـل حقـوق            
كما أن االتفاقيـة بتـسليمها بالتجربـة احملـددة للنـساء            . اإلنسان

أن هناك عوامـل أخـرى تزيـد        بواألطفال ذوي اإلعاقة تعترف     
  . من تفاقم التمييز على أساس اإلعاقة

مات املضطلع هبا مبوجـب     ومن الضروري تنفيذ االلتزا     - ٩
ويف حـني أن مـن الـالزم إجـراء          . االتفاقية على الصعيد الوطين   

تغيريات يف القوانني والسياسات والربامج فـإن مـن الـضروري           
وعلــى الــرغم مــن أن االلتــزام  . أيــضا إجــراء تغــيري يف املواقــف 

 الـدول األطـراف فـإن مـن مـسؤولية            كاهـل  بالتنفيذ يقـع علـى    
 نطـاق واسـع بآليـات الرقابـة الـيت تـنص             اجلميع التعريـف علـى    

  . عليها االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري
ــات     - ١٠ ــارت إىل أن منظمــــ ــها أشــــ ــام كلمتــــ ويف ختــــ

األشــخاص ذوي اإلعاقــة خرجــت يف أثنــاء املفاوضــات بــشأن 

ــارة   ــة بعب ــشاركتنا   ”االتفاقي ــدون م ــشؤوننا ب ــصريف ل ، “ال ت
 النظــر يف أمهيــة وإىل أن االتفاقيــة تطلــب إىل الــدول األطــراف 

متثيل األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ وقالـت إنـه يـشجعها أن تـرى        
أن الكثري من األمساء اليت قدمت لالشـتراك يف عـضوية اللجنـة              

وتعهـدت  . اليت ستنشأ يف القريب هـي ألشـخاص ذوي إعاقـة          
  . بكامل دعم مفوضيتها ألعمال املؤمتر واللجنة
  انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر

ــر     - ١١ ــسيد هيلـ ــب الـ ــسيك(انتخـ ــؤمتر  ) املكـ ــسا للمـ رئيـ
   .بالتزكية

، )جنـوب أفريقيـا   (وانتخب السيد دوميساين كومـالو        - ١٢
، والـسيد غـابور بـرودي       )األردن(العـالف   . والسيد حممـد ف   

ــا( ــانكس  )هنغاريـ ــاري بـ ــسيدة روزمـ ــدا(، والـ ــا ) نيوزيلنـ نوابـ
   .للرئيس بالتزكية

   ).املكسيك(توىل الرئاسة السيد هيلر   - ١٣
ــرئيس  - ١٤ ــة املخصــصة،    : ال ــسابق للجن ــب ال شــكر املكت

وخباصـــة كوســـتاريكا واجلمهوريـــة التـــشيكية، الـــذي كانـــت 
إســـهاماته أساســـية األمهيـــة لالختتـــام النـــاجح لعمليـــة صـــياغة 
االتفاقية، وقال إن االتفاقية ستساعد على تعزيز حـدوث تغـري           

أن كيفيـة معاجلـة     ثقايف وستعزز املواقف اجلديدة يف اجملتمع بش      
ــسليم هبــم اآلن      ــدأ الت ــذين ب ــة ال ــة األشــخاص ذوي اإلعاق حال
على أهنم أشخاص هلم األهلية الكاملة للتمتع باحلقوق، وعلـى     
أهنم أعضاء ناشطون يف اجملتمـع هلـم اسـتقالليتهم وحريتـهم يف             

  . اختاذ القرارات
وأخــريا أشــاد بالــسيد غيلربتــو رينكــون غــاالردو مــن     - ١٥

ــة  إعــداد ٢٠٠١لــذي اقتــرح يف عــام  املكــسيك ا ــة دولي  اتفاقي
واسعة النطاق حلمايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ وأعـرب عـن             

  . األمل يف أن حيقق املؤمتر ما توخاه من غايات
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  ) CRPD/CSP/2008/2 (إقرار جدول األعمال
   .أقر جدول األعمال  - ١٦

  )CRPD/CSP/2008/3 (اعتماد النظام الداخلي للمؤمتر
  . د النظام الداخلي املؤقتاعتم  - ١٧
مـن املـادة    ) ج (٥أوضح فيما يتعلق بالفقرة     : الرئيس  - ١٨
 من النظام الداخلي أن املـؤمتر سيواصـل التقيـد مببـدأ عـدم               ٢٥

االعتراض على تعميم طلبات اشتراك املنظمات غري احلكوميـة         
الصادرة يف وقت يسمح بأن تنظر فيها الدول األطـراف علـى             

  . النحو الواجب
وجه االنتبـاه إىل ضـرورة      ): مصر (السيد عبد العزيز    - ١٩

 الــيت تــشري إىل ١٧التقيــد عنــد انتخــاب أعــضاء اللجنــة باملــادة 
التوزيــع اجلغــرايف العــادل، ومتثيــل خمتلــف أشــكال احلــضارات   
ــسني،       ــوازن للجنـ ــل املتـ ــسية، والتمثيـ ــة الرئيـ ــنظم القانونيـ والـ

  . ومشاركة اخلرباء ذوي اإلعاقة
   بتنفيذ االتفاقيةمسائل تتعلق

اتفاقيـة حقـوق   ”حلقة نقـاش تفاعليـة عـن موضـوع            )أ(
األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة باعتبارهــــا صــــكا مــــن 
صــكوك حقــوق اإلنــسان وأداة لبلــوغ األهــداف     

  “اإلمنائية لأللفية
ــورز   - ٢٠ ــسيدة كون ــسامية    (ال ــم املتحــدة ال مفوضــية األم

ذكـرت أن االتفاقيـة جـزء مـن جيـل جديـد             ): حلقوق اإلنسان 
مــــن معاهــــدات حقــــوق اإلنــــسان، مــــن نــــاحييت املــــضمون 

أمـــا مـــن حيـــث املـــضمون فإهنـــا ال تؤكـــد أن  . واإلجـــراءات
األشخاص ذوي اإلعاقة تتوفر لديهم األهليـة للتمتـع بـاحلقوق           

ــسب وإمنـــا ترســـخ أيـــضا مبـــادئ والتزامـــات مبتكـــرة       . فحـ
تتــضمن املبــادئ املبــدأين املعــروفني ومهــا احتــرام الكرامــة    وال

ــضمن     املتأصــلة ــا تت ــردي فحــسب وإمن ــذايت الف  واالســتقالل ال
أيضا مبادئ جديدة مثل احترام االختالف وقبـول األشـخاص          

. ذوي اإلعاقــة كجــزء مــن التنــوع البــشري واجلــنس البــشري  
وأضافت أنـه مت أيـضا توسـيع التزامـات الـدول األطـراف كـي              

وأن . تشمل التصميم العام وتشجيع البحـث وتعزيـز التـدريب         
تؤكـــد علـــى أن التـــدابري الالزمـــة لتعجيـــل املـــساواة االتفاقيـــة 

الفعلية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة أو حتقيقهـا ال تـشكل متييـزا،              
كمـا أهنـا   . أسوة بتأكيدها على القضاء علـى القوالـب النمطيـة      

تربز التمييز املتعدد الوجوه الذي يتعرض لـه النـساء واألطفـال            
  . ذوو اإلعاقة

ــة ت   - ٢١ ــول إن االتفاقيــ ــار يف  ومــــضت تقــ ــسم باالبتكــ تــ
: حتديدها التزامات الدول األعضاء بطريقـة واضـحة وتفـصيلية    

فهي تقتضي مـن الـدول إحـراز تقـدم مطـرد واختـاذ إجـراءات                
وتتــضمن هــذه . حمــددة بغــض النظــر عــن القيــود علــى املــوارد 

االلتزامـــات وضـــع خطـــط عمـــل حمـــددة زمنيـــا وتركـــز علـــى 
كافيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتكفــل ختــصيص مــستويات   

ومتناســـبة مـــن التمويـــل ألعمـــال تلـــك احلقـــوق، واســـتخدام 
ــة،      ــا علــى حنــو يتــسم بالكفــاءة والفعالي ــوفرة حالي األمــوال املت

  . وااللتزام بالتماس املساعدة من اجملتمع الدويل عند االقتضاء
وفيما يتعلق باملساءلة، تـنص االتفاقيـة جبـالء علـى أنـه               - ٢٢

طين، أن تـوفر سـبال لعـالج        يلزم على الدول، على الصعيد الـو      
ــصعيدين        ــى ال ــساءلة عل ــات للم ــوفري آلي ــع ت ــذها، م ــدم تنفي ع

  . الوطين والدويل
وتؤكــد االتفاقيــة علــى التنفيــذ والرصــد علــى الــصعيد   - ٢٣

الــوطين، وتقتــضي مــن الــدول األطــراف تعــيني مراكــز تنــسيق  
للمــسائل املتعلقــة بالتنفيــذ، والنظــر يف إنــشاء أو تعــيني آليــة       

ــسيق ــة   للتنـ ــذ االتفاقيـ ــد تنفيـ ــار لرصـ ــشاء إطـ ــيني أو إنـ . ، وتعـ
وتطالــب االتفاقيــة أيــضا مبــسامهة اجملتمــع املــدين ومــشاركته       

  . مشاركة تامة يف عملية الرصد الوطنية
وتنص االتفاقية على الرصد الدويل عـن طريـق إجـراء             - ٢٤

لإلبالغ، يف حني يسمح الربوتوكول االختياري بااللتماسـات        
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 األمهية احلامسـة النظـر إىل هـذه اإلجـراءات            ومن. والتحقيقات
وتكمـن  . على أهنا عملية حوار بـني اللجنـة والـدول األطـراف           

 عــن طريــق -قــوة االتفاقيــة يف مــضموهنا ويف أهنــا تــوفر جمــاال  
 ميكـن أن يـشارك فيـه مـن تـسعى إىل             -آلياهتا للرصد والتنفيذ    

  . إفادهتم
دة واملستــشارة األمينــة العامـة املـساع   (الـسيدة ماياجنـا    - ٢٥

ذكـرت  ): اخلاصة املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة          
أن االتفاقية صيغت على وجه التخـصيص للـدمج بـني حقـوق             

ــة  ــسان والتنميـ ــق    . اإلنـ ــة ال لتحقيـ ــية األمهيـ ــي أداة أساسـ وهـ
األهداف اإلمنائية لأللفية فحسب وإمنا أيـضا لوضـع سياسـات           

شــخاص ذوي اإلعاقــة يف  حقــوق األتعمــيموبـرامج ترمــي إىل  
  . اجملتمع ويف عملية التنمية

ومثة اعتراف متزايد بوجوب إدماج األشـخاص ذوي           - ٢٦
ــة    ــة يف كــل جمــاالت اجملتمــع والتنمي وجيــب أن يكــون  . اإلعاق

 ال يتجـزأ مـن اجلهـود املبذولـة حاليـا لتحقيـق             اًاشتراكهم جـزء  
منائيـة  األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مثـل األهـداف اإل            

وحتقيقا هلـذه الغايـة، جيـب تعمـيم حقـوق األشـخاص             . لأللفية
ــة   ــل جوانــــب التنميــ ــة يف كــ ــساءلة  ،ذوي اإلعاقــ  وجيــــب مــ

  . احلكومات يف هذا الشأن
وأردفــت تقــول إن التقــدم بــشأن عــدد مــن األهــداف   - ٢٧

ــضايا        ــشأن ق ــدم ب ــا بالتق ــا وثيق ــرتبط ارتباط ــة ي ــة لأللفي اإلمنائي
، مثـة   ١ففيما يتعلـق باهلـدف      . اقةتتصل باألشخاص ذوي اإلع   

صلة قوية بني الفقر واإلعاقـة؛ فاألشـخاص ذوو اإلعاقـة غالبـا             
ــة       ــل والبطال ــر واجله ــن الفق ــى م ــدالت أعل ــا يتعرضــون ملع . م

، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال  ٢يتــصل باهلــدف  وفيمــا
ــدارس    ــون باملــ ــة ال يلتحقــ ــدان الناميــ ــة يف البلــ . ذوي اإلعاقــ

، فإن األطفال ذوي اإلعاقـة يف البلـدان        ٤دف  يتعلق باهل  وفيما
الفقــرية غالبــا مــا ال تتــاح هلــم إمكانيــة تــذكر للحــصول علــى   

، فــإن العديــد مــن  ٥وفيمــا يتعلــق باهلــدف  . الرعايــة الــصحية

 ال يتـوفر لـه موظفـون مـدربون أو ذوو            نفاسيةصحة ال المرافق  
معرفـــة بـــشأن رعايـــة احلوامـــل ذوات اإلعاقـــة؛ ومـــن مث فـــإن  

. جات هذه الفئة املتصلة بالصحة اإلجنابية قـد هتمـل متامـا     احتيا
وغالبا ما ال تتضمن اجلهود الرامية إىل مكافحة فـريوس نقـص            

 ،اإليــدز، واملالريــا وغــري ذلــك مــن األمــراض  /املناعــة البــشرية
 التــــدخالت الــــيت ميكــــن أن يتمتــــع هبــــا  ،٦وفقــــا للهــــدف 

يـة الـصحية    األشخاص ذوو اإلعاقة، بل أن أبسط املواد التعليم       
  . ال تكون متاحة يف شكل ميسور

وأشارت إىل أن االتفاقية ال تتضمن منظـورا جنـسانيا            - ٢٨
يف كل أجزائهـا فحـسب ولكنـها تـرد هبـا أيـضا مـادة مـستقلة                  

ــة  ــرأة ذات اإلعاق ــه جيــب علــى   . عــن امل ــة إىل أن وتــشري التجرب
ــدويل  ــال يف معاجلــة     ،اجملتمــع ال ــدم ذي ب ــن أجــل إحــراز تق  م

  . تفاقية، أن يبدأ فورا يف التصدي للتحدياتأهداف اال
وذكــــــرت يف ختــــــام كلمتــــــها أن إدارة الــــــشؤون    - ٢٩

االقتصادية واالجتماعية ملتزمـة بالعمـل عـن كثـب مـع القـادة              
ــسياسات      ــز الـ ــارات لتعزيـ ــع خيـ ــيني لوضـ ــوطنيني واإلقليمـ الـ
والربامج الرامية إىل النهوض حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

ــة  ــياق التنمي ــضل املمارســات بــشأن     . يف س وجيــب تــشاطر أف
تعميم اإلعاقة يف عملية التنمية على كل املستويات بغية تـوفري           
األســاس الســتراتيجيات تقــوم علــى األدلــة لتوجيــه التعــاون       

وأعربــت عــن األمــل يف أن تــربز الــدول األطــراف يف . الــدويل
االتفاقية هذه املمارسات يف تقاريرها، ويف أن تعاجل الـدول يف           

اريرهــا القطريــة بــشأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حقــوق       تق
ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــراك    . األشـ ــي إشـ ــه ينبغـ ــين أنـ ــذا يعـ وهـ

  . األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماهتم يف إعداد هذه التقارير
قــدمت يف ): البنــك الــدويل (الــسيدة مــاكلني هنالبــو  - ٣٠

 أثناء بياهنا عرضـا للـشرائح باحلاسـوب، وذكـرت أن االتفاقيـة            
. توفر إطارا شامال وعمليـا لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            

ــاج         ــة اإلدم ــدأ عملي ــاملة تب ــة ش ــة إمنائي ــن والي ــا م ــا هل ــي مب فه
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. عاقــــة يف صــــلب اجملتمــــعاالجتمــــاعي لألشــــخاص ذوي اإل
معظـم املمارسـات اإلمنائيـة تـستبعد حاليـا هـؤالء            وأضافت أن   
.  لقيـاس النتـائج  وأن األهداف اإلمنائية لأللفية أداة   . األشخاص

وعلى الرغم من أن اإلعاقة تتصل اتـصاال مباشـرا ببلـوغ هـذه              
ــداف أو يف       ــن األه ــا يف أي م ــرد ذكــر هل ــا ال ي األهــداف فإهن

  . الغايات أو املؤشرات ذات الصلة
وقالت فيما يتعلـق بالطريقـة الـيت ميكـن أن تـصبح هبـا                 - ٣١

 ١ن اهلـدف    االتفاقية أداة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إ          
بـشأن القــضاء علــى الفقــر املــدقع واجلــوع ميكــن تتبعــه مبراعــاة  

 من  ٣٢من املادة   ) أ (١ والفقرة   ٢٨من املادة   ) ب (٢الفقرة  
ــة ــة     . االتفاقيـ ــربز أن أكثريـ ــة تـ ــة االتفاقيـ ــافت أن ديباجـ وأضـ

. األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعيــشون يف أحــوال يــسودها الفقــر 
الفقر؛ فمـن بـني األشـخاص       وأن اإلعاقة ترتبط ارتباطـا قويـا بـ        

 ٧٠ مثـة  ا مليونـ ٦٥٠ذوي اإلعاقة الذين يقـدر عـددهم بنحـو     
ــة و    ــدان النامي ــشون يف البل ــة يعي ــشون  ٨٢يف املائ ــة يعي  يف املائ

ــر   ــستوى خــط الفق ــرد   . دون م ــى الف ــؤثر عل ــة ال ت وأن اإلعاق
ة؛ وميكـن أن يتـأثر بـذلك        سـر فحسب وإمنا تؤثر أيضا على األ     

وعــالوة علــى . اس علــى صــعيد العــاملحــوايل بليــونني مــن النــ 
ذلك فإن عـدم التـصدي للحـواجز الـيت متنـع األشـخاص ذوي               
ــة مــن اإلفــالت مــن الفقــر ميكــن أن يقــوض علــى حنــو      اإلعاق

  . شديد فعالية برامج مكافحة الفقر
ــافت أن اهلــــدف   - ٣٢ ــيم  ٢وأضــ ــيم التعلــ ، املتعلــــق بتعمــ

طفــال االبتــدائي، لــن يتحقــق إال ببــذل جهــد للوصــول إىل األ  
 ١٥٠ويقدر أنه من بني األطفال البالغ عـددهم  . ذوي اإلعاقة 

 ٤٠مليونا الذين ال يلتحقون باملدارس يف العـامل النـامي هنـاك             
 مـــن ٢٤وتؤكـــد املـــادة . مليونـــا مـــن األطفـــال ذوي اإلعاقـــة

  . االتفاقية على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم
والفتيــات هــن وأشــارت إىل أن الفقــريات مــن النــساء   - ٣٣

، بـشأن تعزيـز   ٣أقل الناس حيلة يف اجملتمع، وقالت إن اهلدف     

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ميكن متابعته مبراعاة الفقـرة          
ــادة  ) ز( ــن امل ــادة ٣م ــاوالن عــدم التعــرض   ١٦ وامل ــتني تتن  الل

وذكــــرت فيمــــا يتعلــــق   . لالســــتغالل والعنــــف واالعتــــداء  
وفيــــات األطفــــال، أن ، بــــشأن ختفــــيض معــــدل ٤ باهلــــدف

 ،األطفال ذوي اإلعاقة يتعرضون خلطر املـوت علـى حنـو أكـرب            
وذلك جزئيا ألهنم يتعرضون يف كـثري مـن البلـدان إىل اإلمهـال          

وأشــارت يف هــذا . أو يتركــون لكــي يكــون املــوت مــصريهم  
  .  من االتفاقية١٠الشأن إىل املادة 

 بــشأن حتــسني صــحة  ٥وقالــت فيمــا يتعلــق باهلــدف    - ٣٤
ــة   ٦ألم، واهلــــدف ا ــة فــــريوس نقــــص املناعــ  بــــشأن مكافحــ

اإليدز، واملالريا وغـري ذلـك مـن األمـراض، أن هنـاك             /البشرية
احتماال أكـرب ألن تكـون املـرأة ذات اإلعاقـة ضـحية لالعتـداء               
ــة الوصــول إىل        ــا إمكاني ــاح هل ــأن تت ــل ب ــاال أق ــسي واحتم اجلن

ــر     ــها أكث عرضــة املعلومــات املتعلقــة بالــصحة العامــة، ممــا جيعل
خلطر احلمل غري املرغوب فيه واإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة            

ــشرية ــسيا     /الب ــة جن ــراض املنقول ــن األم ــك م ــري ذل ــدز وغ . اإلي
 الــيت تتنــاول حقــوق األشــخاص ذوي ٢٥وأضــافت أن املــادة 

اإلعاقة يف احلصول على اخلدمات الصحية تتـضمن معلومـات           
ياسات وجيـب علـى اجملـالس والـس       . مفيدة جدا يف هـذا الـشأن      

اإليـدز  /والربامج الوطنية املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
  . أن تعاجل مسألة األشخاص ذوي اإلعاقة

ــدف     - ٣٥ ــق باهلـ ــا يتعلـ ــحت فيمـ ــة  ٧وأوضـ ــشأن كفالـ  بـ
االســتدامة البيئيــة أن الكــوارث الطبيعيــة ســبب مــن أســباب       

 أحــــد هــــو و-وأن عــــدم إدراج التــــصميم العــــام  . اإلعاقــــة
 يف  - مـن االتفاقيـة      ٢ارد تعريف هلـا يف املـادة        املصطلحات الو 

جمال التعمري بعـد الكـوارث يوجـد عوائـق طويلـة األجـل أمـام                
ــذه     ــه حتقيـــق هـ ــة الوصـــول يف وقـــت ميكـــن فيـ ــة إمكانيـ إتاحـ
ــة جــدا مــن حيــث     ــة يف معظــم احلــاالت بطريقــة فعال اإلمكاني

 مـــن االتفاقيـــة تتـــضمن   ٢٨ و ١١ و ٩واملـــواد . التكـــاليف
  .  يف هذا الشأنمعلومات مفيدة
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 بــشأن إقامــة شــراكة ٨وأخــريا، وفيمــا يتعلــق باهلــدف  - ٣٦
 تـربز دور    “شـراكة ”عاملية من أجل التنميـة، قالـت إن كلمـة           

ــز     ــة يف تعزي اجملتمــع املــدين ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاق
وتـرد هـذه املفـاهيم يف ديباجـة االتفاقيـة، ويف            . التنمية الشاملة 

ومن اجللـي   . ٣٢لوضوح يف املادة    ، وعلى حنو شديد ا    ٤املادة  
أنــه ميكــن حبــق، لــو مت تطبيــق املــواد املــضمونية لالتفاقيــة وفقــا  
للمبــادئ العامــة، أن تكــون االتفاقيــة وســيلة لبلــوغ األهــداف  

  . اإلمنائية لأللفية
أســتاذ القــانون ومــدير مركــز قــوانني   (الــسيد كــوين  - ٣٧

ــة    ــدا الوطنيـ ــة أيرلنـ ــة يف جامعـ ــات اإلعاقـ ــ): وسياسـ ر أن ذكـ
مشكلة كيفية ترمجة ما ينبغي إىل ما هو ممكن تـؤثر علـى كـل              

ــدات ــيس      . املعاه ــدويل ل ــى الرصــد ال ــصري عل ــاد الق واالعتم
ومن حسن الطالع أن واضعي االتفاقية عمدوا، إدراكـا    . كافيا

وهـذه مـادة جديـدة حبـق        . ٣٣منهم لـذلك، إىل إضـافة املـادة         
 حملية إلحـداث    حيث أهنا تقضي بتعيني أو إنشاء آلية مؤسسية       

ولـو أمكــن  . التغـيري فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ والرصـد واالستـشارة      
النجـــاح يف إقامـــة هـــذه اآلليـــة املؤســـسية احملليـــة الســـتطاعت  
االتفاقية أن تشكل جـدول أعمـال اإلصـالح القـانوين بطريقـة             

  . هادفة
 مراعـاة أن االتفاقيـة      ٣٣وينبغي عند تقييم أمهية املادة        - ٣٨

سبب تكــرر عــدم النظــر إىل مطالبــات    أصــبحت ضــرورية بــ  
ــة     ــات عادل ــا مطالب ــى أهن ــة عل ــل . األشــخاص ذوي اإلعاق ولع

الرسالة األساسية لالتفاقية هي أنه ينبغي النظـر إىل األشـخاص           
ــم       ــى أهنـ ــا علـ ــدار وإمنـ ــم أدوات تـ ــى أهنـ ــة ال علـ ذوي اإلعاقـ

  .  متكافئا وحقوقا متساويةاأشخاص يستحقون احترام
 مــن النــاس ينظــرون إىل االتفاقيــة ويف حــني أن الكــثري  - ٣٩

ــرغم         ــل أن ت ــري احملتم ــن غ ــإن م ــا رصاصــة ســحرية ف ــى أهن عل
االتفاقيـة الــدول غــري املنـصاعة هلــا علــى عمـل مــا ال تــود فعلــه    

وهلــذا فــإن مــن األمهيــة مبكــان النظــر يف القيمــة . خبــالف ذلــك

اإلقناعية لالتفاقية؛ فلـن يـصبح التغـيري ذايت االسـتدامة إال بعـد              
ولقد حدثت هذه العمليـة     . رسخ قيم االتفاقية يف النفوس    أن تت 

إال أنه ال يزال يتعني علـى غالبيـة         . من قبل لدى قلة من الدول     
ولــو اســتمر النظــر إىل االتفاقيــة . الــدول أن ترســخ هــذه القــيم

على أهنا شـيء خـارجي فـال ميكـن توقـع سـوى حـدوث تغـري                  
  . هامشي

ــسؤال هــو كيــف ميكــن تعج     - ٤٠ ــإن ال ــة  وهلــذا ف يــل عملي
وكيــف ميكــن أن يــضطلع الرصــد الــدويل بــدور يف  . الترســيخ

ويف حـني أن    . كفالة تكيف السياسات احمللية مع قيم االتفاقيـة       
 مييلون إىل تقدير قيمـة الـصكوك القانونيـة وفقـا            رجال القانون 

ملـــا إذا كانـــت مفيـــدة أو غـــري مفيـــدة يف الطعـــن يف القـــوانني  
غـري الـصواب تقيـيم إمكانيـة      والسياسات غري العادلة، فإنه من      

فاإلمكانيــة احلقيقيــة  . االتفاقيــة علــى هــذا األســاس فحــسب    
لالتفاقية تكمن يف قدرهتا على حتويـل العمليـة الـسياسية احملليـة        

وهلـذا فـإن احملـك      . اليت أوجدت هـذه القـوانني يف املقـام األول         
ــشكيل        ــد ت ــة أن تعي ــا إذا كــان بوســع االتفاقي ــو م ــي ه احلقيق

ــ إىل حــد “عتــادةامل”الــسياسات   املطالبــات مراعــاةصبح فيــه ت
واحلقوق العادلة لألشخاص ذوي اإلعاقة رد فعل طبيعيا بـدال          

  .  الفكراستئنافمن كونه شيئا يأيت بعد 
ــة أداة       - ٤١ ــصبح االتفاقيــ ــة أن تــ ــاس كفالــ ــن أســ ويكمــ

 مــن املــادة ١فــالفقرة . ٣٣إلصــالح القــوانني احملليــة يف املــادة  
ادية ألهنـا تقـضي علـى وجـه التخـصيص            تتسم بأهنا غري ع    ٣٣

بأن تعني الدول األطراف جهة تنـسيق واحـدة أو أكثـر داخـل        
ــة بالتنفيـــذ   ــة تعـــىن باملـــسائل املتعلقـ ومـــن اجللـــي أن . احلكومـ

املقصود هبـذا الـنص هـو تـصحيح ميـل مجيـع الـنظم إىل إسـناد                  
ــة      ــن اإلدارات احلكومي ــة واســعة م ــة إىل جمموع ــسائل اإلعاق م

ومضت هذه الفقـرة ذاهتـا     . للتنسيق فيما بينها  دون وجود آلية    
إىل مطالبة الـدول األطـراف بـأن تنـشئ أو تعـني آليـة للتنـسيق                 

وعلـى الـرغم مـن أنـه        . وهذا نص جديد حبـق    . داخل احلكومة 
توجد جمموعة واسعة التنوع من الثقافات القانونية عرب العـامل،     
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 يف  فإن من الواضح ضمنا علـى األقـل مـن االلتزامـات الـواردة             
ــوارد يف املــادة   - ٤املــادة  ــد ال  علــى ٣٣ وصــراحة مــن التأكي

 أنه جيب وضع شكل مـا       -وجوب إجياد جهة تنسيق متناسقة      
 ٤وعالوة على ذلـك تقتـضي املـادة         . من االستراتيجية الوطنية  

  . عمل ذلك كله بالتشاور الوثيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة
ل األطـراف    من الدو  ٣٣ من املادة    ٢وتقتضي الفقرة     - ٤٢

مجلة أمور منها تعيني أو إنشاء إطار، مبا يف ذلك آليـة مـستقلة              
نفيــذ االتفاقيــة، مــع مراعــاة املبــادئ  واحــدة أو أكثــر، لرصــد ت

ــوق     ــة حقـ ــة حبمايـ ــة املعنيـ ــسات الوطنيـ ــز املؤسـ ــة مبركـ املتعلقـ
واهلــدف األساســي مــن . اإلنــسان وأســلوب عملــها وتعزيزهــا

ــذي         ــدور التنفي ــوي لل ــستقل ق ــوفري نظــري م ــو ت ــنص ه ــذا ال ه
ــة ــي صــورة اجلهــة      . للحكوم ــصودة هنــا إذن ه ــصورة املق وال

 علـى  ،سقة اليت تبتكر يف جمال السياسة   التنسيقية احلكومية املتنا  
أسـاس فهـم واضـح للمركــز الفعلـي لألشـخاص ذوي اإلعاقــة      
ووصفة سياسية واضحة، بـاالقتران مـع آليـة مـستقلة مـسؤولة             
عن رصد االمتثال ومحاية النـاس عـن طريـق اآلليـات القـضائية              

ــة املناســبة  ــة    . واإلداري ــة املعني ــت املؤســسات الوطني ــد كان ولق
ان ناشطة إىل حد كبري يف أثناء صياغة االتفاقيـة،          حبقوق اإلنس 

وشــــرعت كــــل منــــها، اســــتباقا ألدوارهــــا اهلامــــة مبوجــــب  
  . ، يف مساعدة األخرى على بناء القدرات٣٣ املادة
ل نـاو  تت ٣٣ومن املناسب أن الفقرة األخرية من املادة          - ٤٣

مباشرة ضرورة إسهام واشتراك اجملتمع املدين على حنـو تـام يف            
 الـيت   ٤ مـن املـادة      ٣وهـذا الـنص مماثـل للفقـرة         .  الرصد عملية

  . تطالب هبذه املشاركة من جانب احلكومة
وقــال يف ختــام كلمتــه إنــه ينبغــي النظــر إىل االتفاقيــة     - ٤٤

علـى أهنــا أداة قويــة ميكــن أن حتـول العمليــة الــسياسية إىل حــد   
ينظــر فيــه إىل العدالــة وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى  

قطة االنطـالق الرئيـسية ولـيس كـشيء يـصرف االنتبـاه            أهنما ن 
وجيــب علــى اجملتمــع املــدين أن . علــى حنــو يبعــث علــى الــضيق

يطور مهارات تنظيمية جديدة فيمـا يتعلـق بالطبقـات املتعـددة            
ــضا        ــصل أي ــا يت ــدويل، وفيم ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــل الفاعل للعوام
باحلكومات واملؤسسات الوطنية، وأن يتقدم حبكم متـرو عمـا          

ــيري   ــدم مبخططـــات للتغـ ــاطئ، وأن يتقـ وجيـــب علـــى . هـــو خـ
املؤسسات الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف الوقـت ذاتـه أن               
تـــضطلع مبـــسؤولياهتا اجلديـــدة وأن تبـــادر مبناصـــرة حقـــوق      

  . األشخاص ذوي اإلعاقة
وينبغي أن تتيح االتفاقية فرصة للبلـدان كـي تفكـر يف             - ٤٥

املـشاورات مـع    تتـسم   و. بأين كانت وإىل أين يتعني أن تـذه       
 أساسـية األمهيـة يف هـذا الـصدد ألهنـا تولـد               بأهنـا  اجملتمع املـدين  

شكال من املناقشات السياسية عن اإلعاقة ميكن أن يدمي زخـم           
واألهم من ذلك كله هـو أنـه جيـب          . التغري عن طريق الشراكة   

أن يكــون هنــاك تفاعــل بنــاء بــني جهــات التنــسيق احلكوميــة،  
. ية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، واجملتمـع املـدين          واملؤسسات الوطن 

ــة جديــدة     ــة الــسبيل إىل دينامي وقــصارى القــول، متهــد االتفاقي
للمناقــشات الــسياسية بــشأن اإلعاقــة، تبــشر بالتغلــب علــى مــا 

  . كان يف املاضي من أوجه نقص
ــشر  - ٤٦ ــسيدة آمغاتـــ ــدويل   (الـــ ــالف الـــ ــدى التحـــ منتـــ

ألشــخاص ذوي  اتفاقيــة حقــوق ا-لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
أوضحت أن منظمتها شـبكة مـن املنظمـات الدوليـة           ): اإلعاقة

واإلقليميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أنــشئت لتعزيــز التــصديق 
والتنفيــــذ الــــسريعني لالتفاقيــــة؛ وذكــــرت أنــــه يف حــــني أن   
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة هلــا صــلة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

وال ميكـن حتقيـق هـذه     . فإهنا ال تتضمن أي إشارة حمددة إليهم      
األهــداف إال إذا أولــت التـــدابري املتخــذة لتحقيقهــا االعتبـــار     

  . لألشخاص ذوي اإلعاقة
 بــشأن القــضاء علــى الفقــر،  ١وفيمــا يتعلــق باهلــدف    - ٤٧

ذكرت أن تقديرات البنك الدويل تفيـد بـأن األشـخاص ذوي            
.  يف املائــة مــن أشــد الفقــراء فقــرا    ٢٠اإلعاقــة ميثلــون قرابــة   
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ــالو ــصيب      وعـ ــون نـ ــل أن يكـ ــن احملتمـ ــإن مـ ــك فـ ــى ذلـ ة علـ
األشخاص ذوي اإلعاقة من البطالة والبطالة الناقصة أكثر مـن          

ــم  ــصيب غريهـ ــان  . نـ ــسلم املادتـ ــة  ٢٨ و ٢٧وتـ ــن االتفاقيـ  مـ
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل والعمالة ويف التمتـع          
مبستوى الئق من املعيشة، وتوفران التوجيه للحكومات بـشأن         

  . بري الواجب اختاذهاالتدا
ــة     - ٤٨ ــدة للتربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــول إن منظمـ  ومـــضت تقـ

ــة   ــم والثقاف ــسكو(والعل ــري     ) اليون ــال غ ــث األطف ــأن ثل ــد ب تفي
امللتحقني باملـدارس لـديهم شـكل مـا مـن أشـكال اإلعاقـة، يف                

 يف املائـة فقـط مـن    ٢ أو ١حني أوضحت دراسات أخرى أن   
. امية حيصلون على التعلـيم    األطفال ذوي اإلعاقة يف البلدان الن     

 بـشأن تعمـيم التعلـيم    ٢ومن اجللي أنه ال ميكن حتقيـق اهلـدف        
واملـادة  . االبتدائي بدون إيالء االهتمام لألطفـال ذوي اإلعاقـة        

  .  من االتفاقية تعاجل هذه املسألة٢٤
وأوضحت أن الغاية املتعلقة بإتاحـة إمكانيـة احلـصول            - ٤٩

ــصحة اإلجنا    ــى خــدمات ال ــام عل ــار اهلــدف   الع ــة، يف إط ، ٥بي
 مــن ٢٥وقالــت إن املــادة . تــشري إىل النــساء ذوات اإلعاقــة ال

االتفاقيــة تعــاجل حاجــة أولئــك النــساء إىل احلــصول علــى هــذه  
كمـا أهنـا   . اخلدمات على قدم املساواة مـع غريهـن مـن النـساء         

اإليـدز، الـيت تتعلـق      /تعاجل مسألة فريوس نقـص املناعـة البـشرية        
اإليـدز واملالريـا    /ريوس نقص املناعة البشرية    بشأن ف  ٦باهلدف  

وليست هناك بيانـات تـذكر عـن عـدد          . وغريمها من األمراض  
ــة     ــريوس نقـــص املناعـ ــصابني بفـ ــة املـ ــخاص ذوي اإلعاقـ األشـ

ــشرية ــدميو       /الب ــم ع ــرض أهن ــا يفت ــثريا م ــه ك ــك ألن ــدز وذل اإلي
والواقــع أن التقـــارير األوليــة تفيــد بـــأن الكــثري مـــن     . اجلــنس 

ــخاص ذوي ــة   األشـ ــريوس نقـــص املناعـ ــصابون بفـ ــة مـ  اإلعاقـ
  . اإليدز/البشرية
 أن العديــد مــن التــدابري ٧وذكــرت فيمــا يتعلــق باهلــد   - ٥٠

الــيت ترمــي إىل كفالــة االســتدامة البيئيــة تتطلــب االســتثمار يف   

 ٩ومن املهم، كما هو وارد يف املـادة         . هياكل أساسية جديدة  
 إىل مجيـع اهلياكـل      من االتفاقية، كفالـة إمكانيـة الوصـول التـام         

  . األساسية أمام األشخاص ذوي اإلعاقة
، بــشأن الــشراكة العامليــة مــن  ٨وأضــافت أن اهلــدف   - ٥١

أجل التنمية، هدف هام لألشخاص ذوي اإلعاقـة مـن الناحيـة            
التقليدية الـذين ال يـوىل هلـم أي اعتبـار يف اسـتراتيجيات احلـد                

طـراف أن    بـأن تكفـل الـدول األ       ٣٢وتقضي املـادة    . من الفقر 
يكون التعاون الـدويل شـامال لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ويتـيح           

 علـى وجـه   ٢٨هلم إمكانية الوصول إليه، يف حني حتـدد املـادة    
التخصيص كيفية ضمان وصول هؤالء األشـخاص إىل بـرامج           

  . احلد من الفقر
ــادة    - ٥٢ ــها إىل أن املــ ــام كلمتــ ــارت يف ختــ  مــــن ٤وأشــ

اف يف مجلــة أمــور مراعــاة االتفاقيــة تقتــضي مــن الــدول األطــر
محاية حقـوق اإلنـسان لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتعزيزهـا يف             
مجيع السياسات والـربامج، وقالـت أن هـذا ينطبـق أيـضا علـى               

واقترحت بنـاء علـى ذلـك تنقـيح إطـار           . برامج التعاون الدويل  
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية كي يـشمل األشـخاص ذوي          

، وأن تعــد األمانــة العامــة وثيقــة اإلعاقــة كمجموعــة مــستهدفة
ــوق األشــخاص      ــة إدراج حق ــشأن كيفي ــة ب ــادئ التوجيهي للمب

. ذوي اإلعاقة يف سياسات وبـرامج ومـشاريع التعـاون الـدويل           
وأضافت أنه ينبغي إشراك املنظمـات املمثلـة لألشـخاص ذوي           
اإلعاقـــة يف عمليـــة تنقـــيح اإلطـــار ويف إعـــداد وثيقـــة املبـــادئ  

  . التوجيهية
ــرئيسا  - ٥٣ ــداء    : ل ــود طــرح األســئلة أو إب ــب إىل الوف طل

  . التعليقات
أعلـن أن بلـده صـدق علـى         ): الـيمن  (السيد الـشامي    - ٥٤

ــا االختيــــــــاري يف    تــــــــشرين ١٨االتفاقيــــــــة وبروتوكوهلــــــ
  . أكتوبر/األول
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ــدا (الــــسيد ماكــــاي  - ٥٥ ــة ): نيوزلنــ ــار إىل أن فعاليــ أشــ
لعمليـات  االتفاقية تتوقف على كيفيـة تنفيـذها، وتـساءل عـن ا           

الـــيت ميكـــن اســـتخدامها ملـــساعدة الـــدول يف تـــشاطر أفـــضل   
  . سيما يف املراحل املبكرة اهلامة من التنفيذ املمارسات، وال

قال يف إطار إشـارته إىل املعـرض     ): هنغاريا (تشوداي  - ٥٦
الــذي يــبني مــشاريع وخــدمات البنــك الــدويل إلعــادة تأهيــل    

ــوا يف    ــتح تـ ــة الـــذي افتـ ــر جملـــس األشـــخاص ذوي اإلعاقـ مقـ
أوروبـــا، أن هـــذه املـــشاريع شـــديدة األمهيـــة يف البلـــدان ذات 

وتــساءل حــول مــا إذا كــان . النــاتج احمللــي اإلمجــايل املــنخفض
البنــك الــدويل يعتــزم مواصــلة هــذه املــشاريع، ومــا إذا كانــت   

  . هذه املشاريع تتضمن منظورا حلقوق اإلنسان
اعـي  ذكرت إن مـن دو    ): إكوادور (السيدة إسبينوزا   - ٥٧

. شرف وفدها أنه شارك يف صياغة االتفاقية والتـصديق عليهـا          
 -وأن حكومتها أخـذت عنـد وضـع خطتـها اإلمنائيـة الوطنيـة              
 -الـيت وضـعت يف احلـسبان حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       

ــة    ــة مرجعيـ ــة كنقطـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــافت أن . األهـ وأضـ
سـة  حكومتها ملتزمة بكفالة متكني هـؤالء األشـخاص مـن ممار          

حقــوقهم ممارســة تامــة، وأعربــت عــن األمــل يف أن تواصــل       
الــدول واملنظمــات غــري احلكوميــة العمــل بنــشاط لتعزيــز هــذه  

  . القضية
تساءلت كيف ميكن حتقيـق     ): مصر (السيدة اجلندي   - ٥٨

 بني التنفيذ التام لالتفاقيـة وتنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي       التآزر
كـــن للمفوضـــية بـــشأن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وكيـــف مي

ــصادية     ــشؤون االقتـــ ــسان وإدارة الـــ ــوق اإلنـــ ــسامية حلقـــ الـــ
ــال       ــذ الفع ــن أجــل التنفي ــشطتهما م ــسقا أن ــة أن ين واالجتماعي

  . لالتفاقية
قــال إن مــن األمهيــة مبكــان     ): كوبــا  (الــسيد برييــز   - ٥٩

التركيـــز علـــى جـــانيب حقـــوق اإلنـــسان والتنميـــة كليهمـــا يف  
وستواصـل  .  اإلعاقـة االتفاقية من أجل محايـة األشـخاص ذوي      

 منــها ميــادين أمــوركوبــا دعــم الــربامج املــضطلع هبــا يف مجلــة  
الــصحة والتعلــيم والعمالــة لكفالــة حقــوق األشــخاص ذوي      

  . اإلعاقة
ذكرت أن األردن قـد     ): األردن (السيدة عبد اجلواد    - ٦٠

ــرة    ــا للفق ــادة  ١عــني، وفق ــن امل ــس   ٣٣ م ــة، اجملل ــن االتفاقي  م
ــشؤون األشــخاص ذ  ــى ل ــة   األعل ــة كــي يكــون جه وي اإلعاق

ــة    ــل احلكومـ ــة داخـ ــضايا اإلعاقـ ــسيق قـ ــة بتنـ ــسيق املكلفـ . التنـ
وأضـــــافت أن األردن وضـــــع اســـــتراتيجية وطنيـــــة لـــــشؤون 

وأنيطت باجمللس مهمـة رصـد تنفيـذ        . األشخاص ذوي اإلعاقة  
ويقـدم اجمللـس املـساعدة التقنيـة        . تلك االسـتراتيجية واالتفاقيـة    

تراك مــع آخــرين أيــضا إىل للــهيئات احلكومــة، ويــسعى باالشــ 
  . التوعية هبذه املسألة

ــات       - ٦١ ــني آلي ــصلة ب ــشأن ال ــضاحا ب وأخــريا التمــست إي
 مـن االتفاقيـة     ٣٣ مـن املـادة      ١التنسيق املشار إليهـا يف الفقـرة        

 مــــن ٢وآليــــات الرصــــد املــــستقلة املــــشار إليهــــا يف الفقــــرة 
  . ٣٣ املادة
 ٨٣هنــاك أشــار إىل أن ): الــصني (الــسيد ليــو زمنــني  - ٦٢

مليونـــا مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف الـــصني؛ وذكـــر أن  
حكومته تسلم بأمهية حتسني حالتهم كجزء من مـسعاها لبنـاء           

ــي كــي    . جمتمــع متجــانس  ــانون احملل ــه عــدلت الق وأن حكومت
وأوضح عالوة على ذلـك أن قـادة        . يكون متسقا مع االتفاقية   

ة لألشـخاص   حكومته قاموا، يف أثناء األلعاب األوملبيـة األخـري        
ذوي اإلعاقة، مبشاركة الرياضيني وممثلي منظمات األشـخاص    
ذوي اإلعاقة مـن كـل أحنـاء العـامل يف توجيـه نـداء إىل اجملتمـع                  
الــدويل إليــالء مزيــد مــن االهتمــام إىل احتياجــات األشــخاص  
ذوي اإلعاقـــة واختـــاذ املزيـــد مـــن اإلجـــراءات العمليـــة دعمـــا  

ــة ــز حقــوق ا . لالتفاقي ــة  وأكــد أن تعزي ألشــخاص ذوي اإلعاق
ومحايتها ليسا جمرد مسألة حلقـوق اإلنـسان فحـسب وإمنـا مهـا            

  . أيضا مسألة إمنائية
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ــم       - ٦٣ ــدمت اسـ ــه قـ ــه إن حكومتـ ــام كلمتـ ــال يف ختـ وقـ
  . الربوفيسور يانغ جيا، الضرير، كمرشح لعضوية اللجنة

تــساءل عــن التــدابري ): جنــوب أفريقيــا (الــسيد بــاليم  - ٦٤
ات أن تتخـــذها فيمـــا يتعلـــق بوضـــع    الـــيت ينبغـــي للحكومـــ  

مؤشـــرات وغايـــات معينـــة، وفيمـــا يتـــصل بالرصـــد والتقيـــيم  
وتــساءل أيــضا عــن أفــضل الطــرق إلدراج املــسائل . واإلبــالغ

احملــددة املــشار إليهــا يف االتفاقيــة يف األطــر القانونيــة الوطنيــة،   
ــة      ــذ االتفاقي ــوارد لتنفي ــسهل حــشد امل ــن ال ــا إذا كــان م . وعم

ان اليت مل تصدق بعد علـى االتفاقيـة علـى أن    وأخري حث البلد 
  . تفعل ذلك

أشـار إىل أن بلـده شـارك        ): تايلنـد  (السيد بنكراسني   - ٦٥
يف عملية صياغة االتفاقية منذ نشأهتا، وقال إنـه مت منـذ البدايـة              

 وال ســيما األشــخاص ذوو -تــشجيع اشــتراك اجملتمــع املــدين  
. واالتــصاالت باســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات -اإلعاقــة 

وينبغي أن تـستمر تلـك املـشاركة وأن يتواصـل ذلـك التفاعـل               
وأن تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت   . علــى اإلنترنــت 

املتقدمــة أداة حيويــة األمهيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ألهنــا      
تيـــسر هلـــؤالء األشـــخاص املـــشاركة التامـــة يف كـــل جوانـــب  

  . احلياة
اقيـــة بـــشأن إمكانيـــة  مـــن االتف٩وأضـــاف أن املـــادة   - ٦٦

وحـث الـدول األطـراف علـى        . الوصول تكتسي بأمهية خاصة   
ــز الفــرص     ــادة االســتثمار يف اهلياكــل األساســية وعلــى تعزي زي
التعليميــة وفــرص العمالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ وأعــرب   

مــل يف أن تــصدق مجيــع الــدول يف هنايــة املطــاف علــى  عــن األ
  . االتفاقية

رح بأنه لـن يكـون باملـستطاع        ص): غينيا (السيد صو   - ٦٧
ــام خــاص      ــة إال إذا أويل اهتم ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه حتقي

بــالنظر إىل ينبغــي، و. لتعزيــز مــصاحل األشــخاص ذوي اإلعاقــة

 تزويــد اللجنــة الــيت سىن إحــراز تقــدم بــدون مــوارد،أنــه لــن يتــ
  . ستنتخب يف القريب بالدعم الالزم مليزانيتها

اء املتعلـق باختيـار أعـضاء اللجنـة         وأشار إىل أن اإلجـر      - ٦٨
 من االتفاقيـة، وقـال إن غينيـا تأمـل يف            ٣٤يرد ذكره يف املادة     

أن يكــون هلــا متثيــل يف اللجنــة، وأهنــا رشــحت الــسيد ديــوب   
وأوضـح  . رئيس احتاد عموم أفريقيـا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة         

  . أن السيد ديوب أصم
فريــق أشــارت إىل أن ): أســتراليا (الــسيدة بوشــامب  - ٦٩

أبرز مدى قوة االتفاقية فيما يتعلـق بتحقيـق األهـداف           املناقشة  
ــصميم     ــد، وتـ ــاالت الرصـ ــيما يف جمـ ــة، وال سـ ــة لأللفيـ اإلمنائيـ
ــى     ــة أداة تركــز عل ــساءلة، وقالــت إن االتفاقي ــسياسات، وامل ال

، يف حـني أن األهـداف تركـز علـى         “لتـزام اال”  و “الواجب”
ــدول األعــضاء  وينبغــي أن تكفــل  . “التعهــد”  و“اإلرادة” ال

حتقيـــق األهـــداف للجميـــع وعـــدم اســـتبعاد األشـــخاص ذوي  
وجيب اتباع هنج إمنائي بـاالقتران مـع هنـج يقـوم علـى              . اإلعاقة
  . احلقوق
وأضـــافت إن وفـــدها يتطلـــع إىل العمـــل مـــع الـــدول    - ٧٠

األطــراف األخــرى، واجملتمــع املــدين، واللجنــة لتحــسني حالــة   
 أنــه يلــزم، بغيــة عمــل وأشــارت إىل. األشــخاص ذوي اإلعاقــة

ذلــك، تــوفري إمكانيــة الوصــول إىل هــذه اخلــدمات والفــرص،   
 -وإىل أن هذه اخلدمات والفرص جيب دعمها مبوارد مناسـبة           
 -الشيء الذي قد يكون من العسري حتقيقه يف البلـدان الناميـة             

وتــــساءلت عمــــا ميكــــن عملــــه لكفالــــة إدمــــاج احتياجــــات 
ــشطة ا   ــة يف األنـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــاالت  األشـ ــة يف حـ إلمنائيـ

  . الرتاع ويف احلاالت اليت يتوقف فيها التوفري املعتاد للخدمات
ــسيد لوتوليـــا   - ٧١ ــا (الـ ــا ملتزمـــة   ): كينيـ ــن أن كينيـ أعلـ

بتحــسني رفاهــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأهنــا صــدقت علــى 
كمـــا أهنـــا قـــدمت، عـــالوة علـــى ذلـــك، مرشـــحا  . االتفاقيـــة

  .  من االتفاقية٣٤ادة لعضوية اللجنة اليت ستنشأ عمال بامل
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وينبغـــي، إذا أريـــد لالتفاقيـــة أن تكـــون أداة لتحقيـــق   - ٧٢
ــا مجيــع البلــدان        ــة، أن تــصدق عليه ــداف اإلمنائيــة لأللفي األه

وعالوة على ذلك، حتتاج البلدان الناميـة إىل        . بأسرع ما ميكن  
مساعدة يف مجـع البيانـات عـن عـدد األشـخاص ذوي اإلعاقـة               

ئيـــة؛ وســـتوجه هـــذه البيانـــات بـــدورها   واحتياجـــاهتم اإلمنا-
  . احلكومات يف إعداد اخلطط والسياسات املناسبة

أشــارت إىل أن هــذه هــي ): الربازيــل (الــسيدة فيــويت  - ٧٣
أول مــرة صــدقت فيهــا حكومتــها علــى اتفاقيــة تــرد أحكامهــا 
ــتور، وقالـــت إن الربازيـــل ال تـــزال تتخـــذ    مـــن قبـــل يف الدسـ

ــة يف  ــوات هامـ ــدانخطـ ــو  ميـ ــز حقـ ــخاص ذوي  تعزيـ ق األشـ
ــا مـــن    اإلعاقـــة عـــن طريـــق سياســـة اإلجـــراء اإلجيـــايب وغريهـ

وأعلنــت أن حكومتــها ملتزمــة بأهــداف االتفاقيــة . الــسياسات
  . وأهنا قدمت مرشحا لعضوية اللجنة اجلديدة

ذكـرت أن االتفاقيـة أساسـية       ): إسـبانيا  (السيدة بليـز    - ٧٤
لتعمـــيم حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف مجيـــع جوانـــب 

بــالنظر إىل أن النــساء أضــافت أنــه ينبغــي، و. قــوق اإلنــسانح
 ،واألطفال ذوي اإلعاقة يعـانون مـن التمييـز أكثـر مـن غريهـم              

ــار   ــى حنــو أوىف يف االعتب ويف حــني . أن تؤخــذ احتياجــاهتم عل
 وغريمها إشارات إىل املنظور اجلنـساين       ٧ و   ٦تتضمن املادتان   

وهـذا  . ه اإلشارات  ال ترد هبا مثل هذ     ٢٧واألطفال فإن املادة    
من سوء الطالع ألن النساء ذوات اإلعاقة جيدن صعوبة كـبرية           
يف احلصول على عمل كما أن األطفال الذين يعملون يف ظـل            

وأخريا سـألت أعـضاء   . أحوال بشعة غالبا ما يصابون باإلعاقة     
فريق املناقشة عن كيفية إدراج قضية األشخاص ذوي اإلعاقـة          

  . قوق اإلنسانيف اتفاقات دولية أخرى حل
قــال إن ســلوفينيا أيــدت ): ســلوفينيا (كيســالــسيد ير  - ٧٥
 البلدان يف االحتـاد  ائل أوالبداية فكرة االتفاقية وكانت من  منذ  

ــا   ــيت صــدقت عليه ــة يف   . األورويب ال ــة جمدي وســتكون االتفاقي
ــاة     ــيم مراعـ ــة تعمـ ــية لكفالـ ــل أساسـ ــات وهياكـ ــع سياسـ وضـ

ساســية األمهيــة لتحقيــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأهنــا أداة أ
وأعرب عن تأييده للمقترحات الـيت      . األهداف اإلمنائية لأللفية  

  . طرحها خمتلف أعضاء فريق املناقشة
ــر (الــسيد الــشاف   - ٧٦ ــق أمهيــة   ): قط ــر تعل  ذكــر أن قط
 علـى حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وال سـيما فيمـا         كبرية

اقيــة وأعلــن أهنــا صــدقت مــن قبــل علــى االتف . يتــصل بالتنميــة
  . وعدلت تشريعاهتا احمللية جلعلها متسقة مع االتفاقية

تـساءلت عمـا إذا كـان       ): املكـسيك  (السيدة أوتشوا   - ٧٧
لــدى البنــك الــدويل إطــار لتمويــل الــربامج واملــشاريع املتعلقــة   
باألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وأضافت أن مـن املهـم إجيـاد أوجـه           

ــآزر ــشد ا   تـ ــراف وحـ ــدد األطـ ــاون املتعـ ــسري التعـ ــوارد لتيـ . ملـ
وكــررت نــداءات املــتكلمني الــسابقني للتــصديق الــسريع علــى 

  .  واقترحت توجيه محلة لتشجيع ذلك الغرض،االتفاقية
ــان (الـــسيد رمـــضان  - ٧٨ ــان ): لبنـ أمـــل يف يذكـــر أن لبنـ

وبـــالنظر إىل . التـــصديق علـــى االتفاقيـــة يف املـــستقبل القريـــب
داف االتفاقية  الصلة بني الفقر واإلعاقة، فإن التحقيق التام أله       

وينبغـي للـدول أيـضا أن       . سيتوقف على تـوفري املـوارد الدوليـة       
وتساءل عمـا   . ختصص جزءا من ميزانيتها الوطنية هلذا الغرض      

 اإلعاقــة يف براجمــه  إذا كــان البنــك الــدويل قــد عمــم مــسألة     
  .  كان قد فعل ذلك فإىل أي مدىللمساعدة، وإذا

مته تعلق أمهيـة    قال إن حكو  ): اجلزائر (السيد سعدي   - ٧٩
كبرية على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى اشـتراكهم           

وأضاف إن تصديق حكومتـه علـى االتفاقيـة         . يف عملية التنمية  
وأشــــار إىل أن البلــــدان الناميــــة . يــــةنهائميــــر اآلن مبراحلــــه ال

ســتحتاج، بغيــة حتقيــق األهــداف النبيلــة لالتفاقيــة، إىل مــوارد   
  .  سواءكافية وإرادة سياسية على حد

شــددت علــى أمهيــة ): بنمــا (ان مــوسغــالــسيدة مور  - ٨٠
انتخــاب خــرباء للجنــة اجلديــدة، وقالــت إن حكومتــها قــدمت 

  . مرشحا سيكون مناسبا بشكل بارز
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ــوكينن   - ٨١ ــسيد جـــ ــدويل   ( الـــ ــالف الـــ ــدى التحـــ منتـــ
 اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي  -لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــة ــي أن تتخــذ األ  ) اإلعاق ــه ينبغ ــال إن ــم املتحــدة اخلطــوات   ق م
ــذي حيــل حمــل       ــصك ال ــة ال ــة أن تكــون االتفاقي ــة لكفال الالزم
الـصكوك األخــرى فيمـا يتعلــق بكــل سياسـات وبــرامج األمــم    

، وخاصة جـدول أعمـال األمـم املتحـدة           يف هذا الشأن   املتحدة
وأضـــاف أنـــه يـــسره أن يعـــرف آراء أعـــضاء فريـــق . اإلمنـــائي

  . املناقشة عن كيفية عمل ذلك
قالـت إن األرجنـتني     ): األرجنـتني  (لسيدة تريامـونيت  ا  - ٨٢

  . قد اختذت من قبل جمموعة من التدابري لتنفيذ االتفاقية
قالـت، ردا   ): البنـك الـدويل    ( السيدة ماكلني هنالبـو     - ٨٣

ــان    ــل لبن ــى ســؤال طرحــه ممث ــدويل أســهم يف  ،عل  إن البنــك ال
جعــل ورقــات اســتراتيجيات احلــد مــن   ”وضــع دليــل بعنــوان  

 وفر التوجيه بشأن كيفيـة تعمـيم مراعـاة مـسألة            “ شاملة الفقر
 يف البلــدان ويف خمتلــفاإلعاقــة وأن هــذا الــدليل سيــستخدم    

ــضا  ــسار    . البنــك أي ــائي امل ــع هنجــا ثن وأوضــحت أن البنــك اتب
تضمن تعميم مراعاة مسألة اإلعاقة يف كـل أعمالـه، وكـذلك           ي

. وضع مـشاريع صـغرية متخصـصة إلعـداد أفـضل املمارسـات            
 يف املائة مـن بـرامج ومـشاريع البنـك     ٦,٧افت أن حوايل   وأض

كما أنه عقد أيضا مناقـشات   . تأخذ مسألة اإلعاقة يف االعتبار    
  . رفيعة املستوى بشأن آثار االتفاقية على أعماله اإلمنائية

األمينــة العامـة املـساعدة واملستــشارة    (الـسيدة ماياجنـا    - ٨٤
قالـت إنـه    ): لنهوض بـاملرأة  اخلاصة املعنية بالقضايا اجلنسانية وا    

ــضل املمارســات       ــدول األطــراف أف ــى ال ــرض عل ــي أن تع ينبغ
وتتـضمن  . املوجودة من قبل على الصعيدين اإلقليمي والـدويل       

ــدة يف مــساعدة     العمليــات األخــرى الــيت ميكــن أن تكــون مفي
الــدول علــى تــشاطر أفــضل املمارســات والتركيــز علــى أوجــه  

ي للمجلــس االقتــصادي اإلعاقــة االســتعراض الــوزاري الــسنو 
 .واالجتماعي والتقارير القطرية عن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       

ــآزر    الــيت جيــب حتقيقهــا بــني  وأضــافت فيمــا يتعلــق بأوجــه الت
ــخاص ذوي     ــشأن األشـ ــاملي بـ ــل العـ ــامج العمـ ــة وبرنـ االتفاقيـ
اإلعاقة أن االتفاقية هي أحدث إطار قانوين اتفق عليـه اجملتمـع            

ا تــوفر التوجيــه بــشأن الــربامج وتعــزز     الــدويل، ومــن مث فإهنــ  
  . برنامج العمل العاملي

أســتاذ القــانون ومــدير مركــز قــوانني   (الــسيد كــوين  - ٨٥
قـال إنـه توجـد      ): وسياسات اإلعاقة يف جامعة أيرلندا الوطنيـة      

لــدى مــؤمتر الــدول األطــراف إمكانيــة كــبرية ألن يــصبح أداة   
ــتغري وحمفــال للمناقــشة ال مي   ــة لل ــه تــدارس  حيويــة األمهي كــن في

ــضا ،التحــديات فحــسب  ــا أي ــدبر وإمن ــسياسات   ت ــول وال  احلل
مــا أن يتقــرر مــا إذا كــان   وميكــن، .املبتكــرة لفــرادى البلــدان 

املؤمتر سيصبح حمفال للمناقشة وما هي القـضايا الـيت سـتحظى            
لدول األطـراف أنـسب اهليئـات للمـضي     ا أن تناقش باألولوية،  

  . قدما جبدول األعمال
 األردن فقــال ةه ممثلــتــل إىل الــسؤال الــذي طرحوانتقــ  - ٨٦

 تتناول التنفيـذ    ٣٣ من املادة    ١إن اآللية املشار إليها يف الفقرة       
 مـن   ٢احمللي لالتفاقية يف حني أن تلك املـشار إليهـا يف الفقـرة              

ويف حـني أنـه ال يـزال يوجـد          .  تتناول الرصـد احمللـي     ٣٣املادة  
سيق املـشار إليهـا يف      قدر من الغمـوض فإنـه يفهـم أن آليـة التنـ            

الفقرة األوىل ستكون جزءا من احلكومـة وسـيكون هلـا مركـز             
ــشاري   ــط استـ ــيس فقـ ــة   . وزاري ولـ ــون اآلليـ ــي أن تكـ وينبغـ

  .  مستقلة متاما عن احلكومة٢الواردة يف الفقرة 
): املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان       (السيدة كونرز   - ٨٧

لـــدوري ذكـــرت أن مـــؤمتر الـــدول األطـــراف واالســـتعراض ا 
الشامل يتيحان كالمها فرصا ممتازة لتشاطر أفضل املمارسـات         
والتــصدي للتحــديات الــيت تواجــه الــدول يف الوفــاء بالتزاماهتــا  

 فيما يتعلق بأوجـه     ،وقالت. القانونية مبوجب الصكوك الدولية   
 احملتملـــة بـــني أي صـــك قـــانوين وأي وثيقـــة للـــسياسة  آزرالتـــ

تـازة علـى هـذا، مبـا يف ذلـك        أنه توجد من قبل أمثلـة مم       ،العامة
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ــز ضــد املــرأة         ــضاء مجيــع أشــكال التميي ــا بــني اتفاقيــة الق فيم
ومنهاج عمل بيجني، حيث يوفر منهاج العمل التوجيه بـشأن          

  . تنفيذ االلتزامات القانونية املترتبة على االتفاقية
وميكن أن يساعد جملس حقوق اإلنسان واللجنـة الـيت      - ٨٨

ــواءعلــــى حــــد ستنــــشأ يف القريــــب  ــيم حقــــوق ســ  يف تعمــ
  . األشخاص ذوي اإلعاقة يف نظام أوسع حلقوق اإلنسان

ــشر  - ٨٩ ــسيدة آمغاتـــ ــدويل   (الـــ ــالف الـــ ــدى التحـــ منتـــ
 اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي  -لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

قالت إن االتفاقية حلت حمل مجيـع الوثـائق األخـرى           ): اإلعاقة
دول وحثـت مثلـي الـ     . بشأن حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      

ــاهتم واجلمهــور      ــة حكوم ــى توعي األعــضاء واجملتمــع املــدين عل
  . عامة بغية املضي قدما جبدول أعمال االتفاقية

  .١٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  
  


