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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "س حقوق اإلنسانجمل"واملعنون 

 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز
 يف تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة عن حقوق اإلنسان للمعوقني

 ملخص

                                                                                                                   يـبني هذا التقرير التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املضمنة يف الدراسة عن حقوق اإلنسان واإلعاقة وما أجنز من                    
                   ويبني التقرير بإجياز   .                                                                                    هداف احملددة يف برنامج عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبصوص حقوق اإلنسان للمعوقني         األ

                    يتمثل يف اعتماد        ٢٠٠٦                         واإلجناز الرئيسي يف عام       .     ٢٠٠٦                                                            األنشـطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف ذاك اجملال خالل عام            
                    ، وهو الصك الدويل                            قوق األشخاص ذوي اإلعاقة    حل            الدولية       تفاقية  اال       ديسمرب /                                         اجلمعـية العامـة يف شـهر كانون األول        
               ويوصي التقرير    .                                                              ويعرض التقرير، بناء عليه، بعض العناصر األساسية لالتفاقية         .                                       األساسـي الثامن يف جمال حقوق اإلنسان      

                         إن شاء يف إمكانية رفع                                                                                                       بـأن يبقي جملس حقوق اإلنسان مسألة حقوق اإلنسان واإلعاقة قيد النظر ويقترح عليه أن ينظر                 
  .                                                                                  طلب إىل املفوضة السامية بشأن تقدمي تقارير موضوعية حتليلية سنوية عن حقوق اإلنسان واإلعاقة
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
  ٣  ٤-   ١ ...............................................................................     مقدمة

                                                                       األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف            -   ً  أوالً 
  ٤   ١٧-   ٥ ..............................................  قة                     جمال حقوق اإلنسان واإلعا

  ٦   ٥٤-  ١٨ ...                                          حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري                 االتفاقية الدولية  -     ً  ثانياً 

   ١٦   ٥٥     ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً  ثالثاً 
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 مقدمة

         أن تقدم     ")        املفوضية  ("             قوق اإلنسان                             إىل املفوضية السامية حل      ٦٥ /    ٢٠٠٥                                      طلبـت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها         - ١
                                   ً                                                                                          إليها يف دورهتا الثانية والستني تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املضمنة يف الدراسة املنجزة عن حقوق اإلنسان                   

              وقد قرر جملس     .                                                                                              واإلعاقـة وعما حتقق من األهداف احملددة يف برنامج عمل املفوضية خبصوص حقوق اإلنسان للمعوقني              
                                                                            ، أن يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة واملفوضة السامية مواصلة االضطالع              ١٠٢ / ٢                              قـوق اإلنسـان، يف مقـرره         ح

              ً                                                                                                           بأنشطتهما وفقاً ملا جاء يف كافة املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واستكمال التقارير والدراسات ذات                 
  .   لبني    َّ                            ويقدَّم هذا التقرير تلبية هلذين الط  .      الصلة

                   االستخدامات احلالية    :                      حقوق اإلنسان واإلعاقة   "       عن       ٢٠٠٢                                                  ولقد ركزت الدراسة اليت أجنزهتا املفوضية يف عام          - ٢
                         على األعمال اليت اضطلعت       ")        الدراسة    " ("                                                                        واإلمكانات املستقبلية لصكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف سياق اإلعاقة         

                                                               املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان لتعزيز متتع املعوقني حبقوق           )      عندئذ (                                          هبـا هيئات األمم املتحدة األساسية الست        
                                              وخلصت الدراسة إىل أنه على الرغم من اإلمكانات      .                            ً      ً                                  اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً فعلياً وعلى قدم املساواة مع غريهم         

                            ّ             اآلن تلك املعاهدات االستغالل الّتام يف                                                                                    الكبرية اليت تنطوي عليها معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مل تستغل حىت           
                                                                                                   وقد تناولت الدراسة جمموعة واسعة من التوصيات املوجهة إىل الدول األطراف واهليئات املنشأة مبوجب                .               سـياق اإلعاقة  

                                                                                                               املعـاهدات واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين               
  . )١ (                                                                          بغية االستفادة من معاهدات وآليات حقوق اإلنسان املوجودة استفادة أفضل يف املستقبل

  .                                                                                                       ومت يف إطار التوصيات املقدمة يف الدراسة النظر يف إمكانية صياغة اتفاقية جديدة بشأن حقوق اإلنسان واإلعاقة       - ٣
                                                 برية إىل األمام من شأهنا أن تعزز ضروب احلماية                              سيعترب مبثابة خطوة ك    "                                                 وخلصت الدراسة إىل أن وضع مثل هذه االتفاقية         

       جلنة      ٢٠٠١                                    وقد أنشأت اجلمعية العامة يف عام          ".                                                                   الـيت توفرها معاهدات حقوق اإلنسان الست املوجودة ال أن تقوضها          
          وقد عقدت    )               اللجنة املخصصة  (                                                                                       خمصصـة إلعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم             

ـ      ١٣                            واعتمدت اجلمعية العامة يف       .         بشأنه      إجراء                                                                     ذه اللجنة مثاين دورات وقدمت مشروع نص إىل اجلمعية العامة لتتخذ               ه
             االختياري  ا         وبروتوكوهل   ")         االتفاقية    ("                        قوق األشخاص ذوي اإلعاقة    حل            الدولية       تفاقية     اال     ٢٠٠٦         ديسـمرب    /             كـانون األول  

   ).       املرفق ،A/61/611     انظر    (   ١٠٦ /  ٦١                      بنصهما املدرج يف قرارها 

     ً                                                                                                  ونظراً إىل أمهية هذا التطور اجلديد مبا يف ذلك أمهيته بالنسبة إىل تنفيذ التوصيات املضمنة يف الدراسة، يهدف هذا      - ٤
        فيتم يف    .                                             وبناء عليه ينقسم التقرير إىل ثالثة أجزاء        .                                                                     التقرير إىل تزويد جملس حقوق اإلنسان مبعلومات عن االتفاقية اجلديدة         

                        يف جمال حقوق اإلنسان         ٢٠٠٦                                                                   معلومات مستكملة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف عام                              اجلـزء األول توفري   
                                                                                                 ويتم يف اجلزء الثاين بيان تفاصيل غرض االتفاقية اجلديدة ومضموهنا وااللتزامات اليت تفرضها وآليات الرصد اليت   .        واإلعاقة

                                                          اجات وتقدمي بعض التوصيات بشأن ما ميكن أن يتخذه اجمللس                                                       ويتم يف اجلزء الثالث التوصل إىل بعض االستنت         .           تنص عليها 
  .          من إجراءات
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                                                      األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة السامية         -   ً أوالً 
                                      حلقوق اإلنسان يف جمال حقوق اإلنسان واإلعاقة

     ً     ومتشياً مع    .     عاقة                                                           ، تعزيز األنشطة اليت تضطلع هبا يف جمال حقوق اإلنسان واإل              ٢٠٠٦                         واصلت املفوضية، يف عام      - ٥
                                                                                                   الـنقاط اخلمس اليت ينبغي اختاذ إجراء بشأهنا حسب املبني يف خطة عمل املفوضة السامية، سعت يف تلك األنشطة للحث   

                                                                                                                    حتقيق درجة أكرب من التآزر يف العالقة القائمة بني املفوضية وخمتلف اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة؛                    :    على
                                                                                                       فوضية الريادي؛ وزيادة املسامهة القطرية؛ وإقامة شراكة أوثق مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة؛                               وتعزيـز دور امل   

  .                                وتعزيز اإلدارة والتخطيط يف املفوضية

                                                                                تآزر أكرب يف العالقة القائمة بني املفوضية وخمتلف هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان

                                                                               كرب من األعمال اليت أجنزهتا خالل الفترة املشمولة بالتقرير على تقدمي املساعدة                                          ركـزت املفوضـية يف اجلزء األ       - ٦
                                                                                                                       للجـنة املخصصـة التابعة للجمعية العامة واملكلفة بصياغة االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا                

                                            لثامنة اللتني عقدهتما اللجنة املخصصة يف الفترة        ً                                                       وحتقيقاً هلذا الغرض، اشتركت املفوضية يف الدورتني السابعة وا          .         االختياري
        الثامنة  [                            على التوايل ويف الدورة          ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٥       إىل     ١٤            فرباير ومن    /       شباط  ٣           يناير إىل    /               كانون الثاين    ١٦      مـن   

                                                         ونظمت املفوضية يف الدورة السابعة جلسة إعالمية وأنشأت          .     ٢٠٠٦       ديسمرب /              كانون األول   ٥               اليت عقدهتا يف      ]           املسـتأنفة 
     ً                                                                                                             فـريقاً جيتمع وقت الظهرية ملناقشة مسألة إصالح اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات وقدمت ورقة معلومات أساسية عن                 

                                  يف فريق الصياغة الذي أنشأته          ٢٠٠٦        أكتوبر   /                   سبتمرب وتشرين األول   /                                واشتركت املفوضية يف شهري أيلول      .             الرصد الدويل 
  .                                             ً                ية اجلديدة املوضوعة باللغات الست متماسكة تقنياً ومتناسقة                                                               اللجـنة املخصصـة بغـية التأكد من أن نصوص االتفاق          

   ٥                                                                                                             وكذلـك، اشـتركت املفوضية يف إجراءات االعتماد سواء يف الدورة الثامنة املستأنفة اليت عقدهتا اللجنة املخصصة يف           
    ١٣                     والستني املعقودة يف                                                                                     ديسمرب أو يف إجراءات االعتماد النهائي يف إطار اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية             /             كـانون األول  
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /          كانون األول

                                                                                                        ولقـد بدأت املفوضية العمل مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان هبدف تعزيز حقوق املعوقني يف إطار                  - ٧
   حق  "                                    نوفمرب حلقة اخلرباء الدراسية بشأن       /               تشرين الثاين    ٢٤    و   ٢٣                         واستضافت املفوضية يومي      .                          الواليـات املـنوطة هبـا     

                                                                                     بغية مساعدة املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم على إعداد تقريره املوضوعي املزمع تقدميه        "                        خاص املعوقني يف التعليم      األش
  .    ٢٠٠٧                             ومت التخطيط ألنشطة مماثلة يف عام   . (A/HRC/4/29)                       للمجلس يف دورته الرابعة 

                          تعزيز دور املفوضية الريادي

                                                                       ية الريادي بأساليب شىت من بينها حتقيق مستوى أكرب من التفاعل مع                                                    ركزت خطة العمل على تعزيز دور املفوض       - ٨
      ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧                                                         وألقت املفوضة السامية كلمة أمام اللجنة املخصصة يوم           .                                  اهليـئات املعنية يف األمم املتحدة     

              يناير اللجنة   /   ثاين                                                   وشجعت يف البيان الذي أدلت به يف شهر كانون ال           .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٥                وكذلـك يـوم     
                                                                                                          املخصصـة عـلى املثابرة يف عملها وأقرت بأن تنفيذ االتفاقية يف املستقبل سيتطلب موارد وشددت يف الوقت نفسه على       

                                   ورحبت املفوضة السامية يف البيان الذي   .                                                                             ضرورة عدم السماح للقيود املوردية بأن حتجب ضرورة مكافحة التمييز املتأصل         
                                                                                          ديسمرب باعتماد االتفاقية مسترعية االنتباه إىل الدور الذي لعبته عملية التفاوض كحافز             /  ول                             أدلـت به يف شهر كانون األ      



A/HRC/4/75 
Page 5 

                                                                                                                      عـلى التغري يف إطار األمم املتحدة، وال سيما نتيجة املشاركة القوية اليت شاركت هبا منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات                   
                                                       زايدة املبذولة يف مكاتب األمم املتحدة لضمان إمكانية                                                                      الوطنـية حلقوق اإلنسان يف املفاوضات وكذلك نتيجة اجلهود املت         

  .                          الوصول املادية والتكنولوجية

                     خالل الدورة الثانية     )       املكسيك (                                                ة رئيس اجمللس، السيد لويس ألفونسو دي ألبا          ّ ّي                             واستضافت املفوضة السامية مبع    - ٩
  .                              ممثلو الدول واملراقبون لدى اجمللس                                                                    جمللـس حقـوق اإلنسان جلسة إعالمية عن االتفاقية عقدت وقت الظهرية وحضرها    

                                                                                                                      واسـترعت املفوضة السامية االنتباه إىل جمموعة خمتارة من األحكام املدرجة يف االتفاقية كحظر التعذيب واحلق يف التعليم                
  .                                      وركزت على مدى أمهيتها بالنسبة إىل املعوقني

                     تعزيز املسامهة القطرية

  .                   ً                                            املستوى الوطين أيضاً هبدف نشر معلومات ذات صلة باالتفاقية                                                 شاركت املفوضية يف اجتماعات معقودة على      -  ١٠
                                                                               أكتوبر يف حلقة دراسية دولية حول االتفاقية نظمتها يف املكسيك وزارة الشؤون            /              تشرين األول    ٣١    و   ٣٠              وشاركت يومي   

         تشرين    ٣٠                      وشاركت املفوضية يوم      .                                                                   وكذلك شارك ممثل عن املفوضية يف أوغندا يف اجتماع نظمته احلكومة            .          اخلارجـية 
             ديسمرب يف مؤمتر  /            كانون األول ١                   وشاركت املفوضية يوم   .                                                نوفمرب يف اجتماع استضافته وزارة اإلعالم يف موسكو     /       الـثاين 

  .                                                                                        ً            نظمته مجعية األشخاص املعوقني يف جنوب أفريقيا يف ديربان يف جنوب أفريقيا، وقدمت يف هذا املؤمتر عرضاً عن االتفاقية
                                                                      ديسمرب يف مؤمتر عن االتفاقية نظمته وزارة العمل والشؤون االجتماعية           /        ون األول       كان   ٢٠                             واشـتركت املفوضـية يـوم       

                                                                                        وتقوم وحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان باالشتراك مع   .                     اإلسـبانية يف مدريد   
                                               لبث برنامج إذاعي مصمم لزيادة مستوى الوعي                                                                                 بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي بتمويل مشروع يف إطار التعاون التقين             

  .                              والتفهم خبصوص وضع األشخاص املعوقني

                                                                        مع االحتاد الربملاين الدويل وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية على              ٢٠٠٦                               واتفقـت املفوضـية يف عـام         -  ١١
                   ً      وسيكون الدليل متاحاً يف       ".     عاقة                                                              دليل للربملانيني بشأن االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإل         "                     االشـتراك يف نشـر      
  .                                                                            وهو يستهدف تعزيز تفهم الربملانيني وجهات فاعلة أخرى على املستوى القطري لالتفاقية    ٢٠٠٧                   النصف الثاين من عام 

                                                   إقامة شراكة أوثق مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة 

َ                  فعقَدت يف شهر حزيران     .            االتفاقية                   ً                                            أسـهمت املفوضية أيضاً يف اجتماعات مشتركة بني الوكاالت بشأن          -  ١٢       يونيه  /   
                                                                               الدولية ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان واإلعاقة واليت            -        ً                         اجـتماعاً للمنظمات احلكومية          ٢٠٠٦

                         واشتركت املفوضية يف اجتماع   .                                                                                        مقـرها يف جنيف بغية تعميم معلومات ذات صلة بعملية التفاوض على الشركاء املعنيني             
            أغسطس بغية   /     آب   ١١    و   ١٠                                                                                   رك بني الوكاالت استضافته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف نيويورك يومي                 مشـت 

                                 نوفمرب يف الفريق الفرعي التابع      /               تشرين الثاين    ٣٠                           وكذلك اشتركت املفوضية يف       .                                      تنسيق عمل الوكاالت املتصل باالتفاقية    
                                              م بغية نشر معلومات عن االتفاقية يف سياق املساعدة                     اءات املتعلقة باأللغا                                                فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باإلجر       ل

  .                           املقدمة لضحايا األلغام األرضية

                                                                                                          وواصـلت املفوضية تقدمي مساعدهتا للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان لتشترك يف عملية التفاوض على                -  ١٣
                                                               دولية للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان من حضور دوريت                                                     ووفرت التمويل لتمكني ممثل جلنة التنسيق ال        .         االتفاقية
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                ، أطلعت املفوضية     ٢٠٠٦       أبريل   /         ويف نيسان   .      أغسطس /          يناير وآب  /                                                   اللجـنة املخصصـة املعقودتني يف شهري كانون الثاين        
  .      لتفاوض    ً                                                                                    أيضاً جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف جنيف على ما جيري يف عملية ا

                                                                            يف العديد من االجتماعات اليت عقدهتا أفرقة اخلرباء بشأن عملية التفاوض                ٢٠٠٦                            واشـتركت املفوضية يف عام       -  ١٤
                                                          مارس يف اجتماع استشاري نظمته إدارة الشؤون االقتصادية         /                                                         عـلى االتفاقـية واعـتمادها كما اشتركت يف شهر آذار          
                                  وشاركت يف االجتماع الدول األعضاء       .                    ء يف االحتاد األورويب                                                         واالجتماعـية ألجـل دول أوروبـا الشرقية غري األعضا         

  .                                                                      ومنظمات األشخاص املعوقني على حد سواء واستهدف اإلسهام يف أعمال اللجنة املخصصة

                                    البعثة الدولية املسيحية للمكفوفني                            نوفمرب يف اجتماع نظمته      /               تشرين الثاين    ٢١    و   ٢٠                          واشـتركت املفوضية يومي      -  ١٥
                 كسر حلقة الفقر      : "                                                  ، كجزء من مشروع االحتاد الدويل لإلعاقة والتنمية        )      النمسا (                 نور على العامل                ومؤسسـة ال    )          الدولـية  (

 Breaking the cycle of poverty and"   " (                                             إدماج املسائل املتصلة باإلعاقة يف التعاون التقين-                         واإلعاقة يف التعاون اإلمنائي 

disability in Development Cooperation" - Disability Mainstreaming in Development Cooperation (    وهـو      
                                                                                                                         مشروع دعمته املديرية العامة لشؤون العمالة والشؤون االجتماعية التابعة للمفوضية األوروبية باالشتراك مع منظمات غري               

             ة ودورها يف                                                                                           وكان اهلدف املنشود من هذا االجتماع األورويب األول هو وضع استراتيجية لتعزيز االتفاقي              .              حكومية عديدة 
  .                                           النهوض بسياسات إمنائية تأخذ اإلعاقة يف االعتبار

                                                                تعزيز اإلدارة والتخطيط يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

        ً                                                         مستشاراً حلقوق اإلنسان واإلعاقة لكفالة العناية املتفرغة هلذه             ٢٠٠٦       أبريل   /                                عينـت املفوضـية يف شهر نيسان       -  ١٦
  .   الئم                    الوالية على املستوى امل

   ٣   (    ٢٠٠٦                                               الذي كان موضوع اليوم الدويل للمعوقني لعام          "                             تيسري استخدام شبكة اإلنترنت    "        ً           والـتزاماً مبوضوع     -  ١٧
                                                                                                  ، أمتت املفوضية املرحلة األوىل من عملية تنقيح صفحة االستقبال ملوقعها على شبكة الويب بإتاحة                )     ديسمرب /           كانون األول 

  .                                               ن استكمال ما تبقى من أبواب املوقع على شبكة الويب       وجيري اآل  .                          صفحة خمصصة لإلعاقة بأنواعها

   االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري-     ً ثانيا  

                                                االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣                             اعـتمدت اجلمعية العامة يف       -  ١٨
                          ، وأصبحت االتفاقية الصك     )        ، املرفق A/61/611      انظر     (   ١٠٦ /  ٦١                   املدرجة يف القرار                                       وبـروتوكوهلا االختـياري بالصيغة      

         وسيتم يف    .              يف نيويورك      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠                                وسيفتح باب التوقيع عليها يف        .                                     األساسي الثامن يف جمال حقوق اإلنسان     
                                  ً          و مبثابة املقدمة لالتفاقية، ولكن نظراً إىل         وه  .                                                                               اجلزء التايل بيان بعض املواد واملسائل الرئيسية املطروحة يف االتفاقية اجلديدة          

  .                                                                             القيود املوضوعة من حيث احلجم لن يقدم التقرير حملة عامة شاملة عن كل حكم من أحكامها

        حملة عامة

                                                                                          مادة تتناول الغرض واملبادئ العامة وااللتزامات العامة وحقوق معينة واإلجراءات اليت              ٥٠                       تـتألف االتفاقية من      -  ١٩
                                                                                             دها الدول لضمان بيئة متكن املعوقني من التمتع على أمت وجه وبدون متييز حبقوقهم كما متكن من تعزيز                         ينـبغي أن تعـتم    
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                                                  وال تنص االتفاقية على أي حقوق جديدة بل توضح           .                                                                   التعاون الدويل والقيام بعملية رصد على الصعيدين الدويل والوطين        
      وحتتوي   .                                                 افية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية القائمة                                                                    باألحـرى الـتزامات الـدول فيما يتصل باحلقوق املدنية والثق          

                                                                                                                           االتفاقية مواد بشأن التوعية، وإتاحة إمكانية الوصول، وحاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية، وإمكانية الوصول إىل العدالة،               
                               وذلك بغية ضمان بيئة مؤاتية                                                                                                   وإمكانية التنقل الفردي، والتأهيل وإعادة التأهيل، باإلضافة إىل مجع اإلحصاءات والبيانات،            

                                                           للدول األطراف يعقد بصورة منتظمة للنظر يف أي مسألة                                   وتنص االتفاقية على مؤمتر     .                            إلعمال حقوق األشخاص املعوقني   
                                                                                                                             تتصـل بتطبـيق االتفاقية وينبغي أن يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد ذاك املؤمتر يف موعد أقصاه ستة أشهر بعد                      

                                                                                       وكذلك تنص االتفاقية على إنشاء جلنة معنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وختويلها سلطة               .               ة حيز النفاذ               دخول االتفاقي 
  .                                                                 استالم واستعراض التقارير الدورية املقدمة من الدول األطراف يف االتفاقية

      نتهاك                   للجنة ادعاءات با                      أن يرفعوا إىل ا                      وجمموعات األفراد                                                     وجييز الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية لألفراد      -  ٢٠
                                                                                                                أي حكـم مـن أحكـام االتفاقـية كما جييز للجنة أن جتري حتقيقات قطرية عندما توجد أدلة موثوقة تشري إىل وقوع               

  .                                           انتهاكات جسيمة أو مستمرة حلقوق األشخاص املعوقني

                     رب املعوق كشخص حمتاج         ً                                                                                 وكثرياً ما قيل إن االتفاقية أدت إىل تغري منوذجي يف املواقف اليت حتولت من موقف يعت                -  ٢١
                                                                                                                 إىل اإلحسـان وإىل العالج الطيب واحلماية االجتماعية إىل موقف يعتربه كصاحب حقوق قادر على املطالبة بتلك احلقوق                 

                                                                  ً                  وحتقق االتفاقية هذا التغري النموذجي عندما تؤكد أن لألشخاص املعوقني حقوقاً مدنية              .                              كعضـو نشط من أعضاء اجملتمع     
                                                                                               اسية واجتماعية وأنه حيق هلم احلصول على محاية تامة من التمييز وعندما تنشئ آليات رصد على                                      وثقافـية واقتصادية وسي   

  .                                                              الصعيدين الوطين والدويل لضمان متكن هؤالء األشخاص من إعمال تلك احلقوق

                الغرض والتعاريف

            األشخاص ذوي       مجيع      تع                         تعزيز ومحاية وكفالة مت    "                                             من االتفاقية حتديد غرض االتفاقية الذي هو         ١               يتم يف املادة     -  ٢٢
                                                                                                 على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم                              ً     اإلعاقـة متتعا كامالً   

  . "       املتأصلة

                                         على وجه التحديد بيد أن بعض العناصر         "                   ألشخاص ذوي اإلعاقة   ل "    أو  "       لإلعاقة "                      ً         ال حتـتوي االتفاقـية تعريفاً        و -  ٢٣
       اإلعاقة  "        ً                        فيتم أوالً االعتراف يف الديباجة بأن   .                                              توفر إرشادات توضح كيفية تطبيق االتفاقية      ١                ديباجة واملادة                  املدرجـة يف ال   

                                             ني األشخاص املصابني بعاهة واحلواجز يف املواقف                لتفاعل ب                                             يزال قيد التطور وأن اإلعاقة حتدث بسبب ا            ال         ً  ل مفهوماً    ِّ تشكِّ
      َّ      ، ويبيَّن يف    "                                                            اركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم املساواة مع اآلخرين                                                       والبيـئات احمليطة اليت حتول دون مشاركتهم مش       

      ذهنية           عقلية أو                                                   كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو          ]     يشمل [           اإلعاقة    ي          األشخاص ذو        مصطلح   "       أن    ١       املادة  
                        جملتمع على قدم املساواة مع                                                                                       حسـية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف ا             أو

   ".      اآلخرين

  "       اإلعاقة "         ً                فهناك أوالً اعتراف بأن       .                                                                            وتوجـد عناصـر عديدة يف تلك األحكام جديرة بأن يسترعى االنتباه إليها             -  ٢٤
  "       اإلعاقة "       ومفهوم   .                                                                                             مفهوم متطور ناجم عن حواجز يف املواقف والبيئات حتول دون مشاركة األشخاص املعوقني يف اجملتمع            

               حالة طبية حبد     "       اإلعاقة "     ً            ثانياً، ال تعترب      .          ً      ً        ً                        ً                               ايل مفهوماً ثابتاً بل قابالً للتغري بني جمتمع وآخر وفقاً للبيئة السائدة فيه                       لـيس بالت  



A/HRC/4/75 
Page 8 

 

                      وبالقضاء على احلواجز     .                                                                                                 ذاهتا بل هي باألحرى نتيجة التفاعل بني مواقف سلبية أو بيئة غري مؤاتية وحال أشخاص معينني               
       ميكن  -     ً                                                                    عوضاً عن معاملة األشخاص املعوقني كمصدر ملشاكل ينبغي التغلب عليها            -                                  املوجـودة يف املواقـف والبيئات       

     ً                           ثالثاً، ال تقصر االتفاقية نطاق       .                                                                                  هلـؤالء األشـخاص أن يسهموا كأعضاء نشطني يف اجملتمع وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم             
      ذهنية           عقلية أو                ألجل بدنية أو                             يعانون من عاهات طويلة ا                                                               سريان أحكامها على أشخاص معينني بل حتدد األشخاص الذين          

                                                     يضمن عدم االضطرار إىل تقييد نطاق سريان االتفاقية          "     يشمل "                واستخدام كلمة     .                             بوصفهم مشمولني باالتفاقية       حسية   أو
                                                 ً                                                   فـيمكن للـدول األطراف أن تضمن احلماية لفئات أخرى أيضاً كاألشخاص الذين يعانون من عاهات قصرية األجل أو      

  .                   إىل مثل تلك الفئات                     الذين يعترب أهنم ينتمون

       املبادئ

              احترام كرامة    :                                          وميكن تصنيف تلك املبادئ على النحو اآليت        .                                   عـلى املبادئ العامة لالتفاقية      ٣                تـنص املـادة      -  ٢٥
      كفالة     و                            املساواة بني الرجل واملرأة؛    و              تكافؤ الفرص       ؛ و             عدم التمييز     و                                               األشخاص املتأصلة واستقالهلم الذايت واستقالليتهم؛    

                         احترام القدرات املتطورة       و                 إمكانية الوصول؛            ؛ وإتاحة                لتنوع البشري  ا                      ترام الفوارق وقبول          واح  ؛     مـاج    اإلد          شـاركة و    امل
  .                                 واحترام حقهم يف احلفاظ على هويتهم      املعوقني       لألطفال 

                                                                                                               وعلى حني إن مجيع املبادئ العامة تتسم بنفس األمهية، سيتم يف هذا اجلزء التركيز على أمهية ثالثة مبادئ من                    -  ٢٦
      فمبدأ   .       اإلدماج        شاركة و   امل       كفالة            ومبدأ                   إمكانية الوصول؛                  ؛ ومبدأ إتاحة                عدم التمييز       مبدأ    :                     على وجه التحديد            بينها هي 

                   التمييز على أساس    "                ولقد مت تعريف      .                    ً                                                              عـدم التميـيز هو، أوالً، مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان             
                                                      دات أخرى من معاهدات حقوق اإلنسان حىت وإن مل يكن                                                        بعـبارات شبيهة بالعبارات املستخدمة يف معاه         "        اإلعاقـة 

                      تقييد على أساس اإلعاقة            استبعاد أو        متييز أو   أي                             التمييز على أساس اإلعاقة يعين  "   أن       أي   ، )٢ (                          بـنفس العـبارات بالضبط    
  ،     ستها   ممار               التمتع هبا أو                                                            إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو                       أثره إضعاف أو                 يكون غرضه أو  

          أي ميدان             املدنية أو              الثقافية أو               االجتماعية أو               االقتصادية أو     أو                           يف امليادين السياسية      ،                                 عـلى قـدم املساواة مع اآلخرين      
   ). ٢      املادة    " (                                                                 ويشمل مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة  .    آخر

      وتعرف   .                                 ً     ً    كشكل من أشكال التمييز يعترب أمراً هاماً    لة                                     احلـرمان مـن ترتيبات تيسريية معقو                       وإدراج مفهـوم     -  ٢٧
   غري                   غري متناسب أو            ً  تفرض عبئاً                                                التعديالت والترتيبات الالزمة واملناسبة اليت ال      "   :         بوصفها      عقولة  امل        تيسريية    ال           ترتيـبات     ال

          ساواة مع                                                                                                          ضـروري، واليت تكون هناك حاجة إليها يف حالة حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس امل                 
   ). ٢      املادة    " (                                                اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها

                                                                                                        وبـناء عليه ميكن لألشخاص املعوقني القول إن على الدولة، ومن خالهلا على جهات فاعلة أخرى كالقطاع                  -  ٢٨
                            ب على تلك الترتيبات عبء                                                                          َّ                  اخلـاص، التزامات باختاذ الترتيبات الواجبة لتيسري وضع الشخص املعوق شريطة أالَّ يترت            

                                                                                                               فإن تعرض أحد املوظفني حلادث أصابه على سبيل املثال بإعاقة بدنية سواء كان يف مكان العمل أو خارجه مبا                     .     مفرط
                                      ً                                                                           يضـطر املوظـف إىل أن يستخدم فيما بعد كرسياً بعجالت، توجب على رب العمل أن يتيح لـه على سبيل املثال                     

                                                                          ضمن لـه إمكانية دخول مرحاض بكرسيه كما توجب عليه أن جيري تكييفات                                               مسالك منحدرة وممرات خالية وأن ي     
                                          وعدم اختاذ تلك الترتيبات التيسريية يربر        .                                                                  وتعديـالت أخـرى ليـتمكن الشخص من مواصلة العمل كموظف نشط           

              كن للترتيبات    ول  .                                                                                                         مباشرة إجراءات وجييز للموظف رفع شكوى بداعي التمييز إىل اهليئة القضائية أو شبه القضائية املعنية              
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                         فقط والترتيبات الباهظة     "       معقولة "                                                                                  التيسـريية الواجـب عـلى رب العمل أن يتخذها حدود، فاملطلوب هو أن تكون                
  .                    التكلفة ليست إلزامية

     ً                                      ً     ً                                                                ثانـياً، يعتـرب مـبدأ إتاحة إمكانية الوصول عنصراً حامساً يف إزالة احلواجز اليت تعوق متتع األشخاص املعوقني                    -  ٢٩
    ً                                                                                                      علياً، فإمكانية الوصول املادية وإمكانية الوصول إىل التكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت وإمكانية الوصول                       ً    حبقوقهم متتعاً ف  

                                                          وإتاحة إمكانية الوصول لألشخاص املعوقني أمر يتسم بأمهية          .                                                          االقتصادية واالجتماعية أمر هام ملسامهة أي فرد يف اجملتمع        
                                              فتوافر مسالك منحدرة وممرات وأبواب واسعة مبا فيه   .                     مكانية الوصول الكامل         ً                              خاصة نظراً إىل احلواجز العديدة اليت تعوق إ 

                                                                                                     الكفاية وال يعوقها عائق، وتركيب مماسك أبواب، وتوافر معلومات مكتوبة بالربيل للمكفوفني ونصوص مطبوعة بأسلوب 
                             كن الشخص املعوق من الوصول                                                           مترمجي لغة اإلشارة، وتوافر املساعدة والدعم، أمور مت        /                                سهل القراءة، واللجوء إىل ترمجة    

            وإن مل تكن     .                                                                                                              إىل مكان العمل أو مكان ترفيه أو حجرية اقتراع أو إىل املواصالت أو قاعة حمكمة وما شابه ذلك من أمور                   
                 وبالتايل ال تعترب     .                                                                                 ً                   إمكانـية الوصـول متوافرة ال تقيد حركة الشخص املعوق فحسب بل ويقيد متتعه حبقوق أخرى أيضاً                

ِ           وتلِزم املادة     .                                                  ً      ً             ً              لوصول جمرد مبدأ عام من مبادئ االتفاقية بل تعترب حكماً قائماً حبد ذاته أيضاً                                  إتاحـة إمكانـية ا              الدول   ٩   
                                         إىل البيئة املادية احمليطة ووسائل النقل                                                                          ذ التدابري املناسبة اليت تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة          ا خت            األطـراف با  

                                           املقدمة إليه، يف املناطق احلضرية والريفية                                      ألخرى املتاحة لعامة اجلمهور أو                       واملرافق واخلدمات ا                         واملعلومـات واالتصاالت  
   ".                                                                                لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية واملشاركة بشكل كامل يف مجيع جوانب احلياة   "          على السواء

                                  ا يسترعي االنتباه هو أن املادة        ومم  .      ً                                                                        ثالـثاً، مبدأ املشاركة واإلدماج مبدأ يرد ذكره بصورة متكررة يف االتفاقية            -  ٣٠
                                 املعوقني من املشاركة فيه مشاركة                                                                                     مـن االتفاقـية تعترف بأن حواجز خمتلفة يف اجملتمع حتول دون متكن األشخاص                 ١

                                                                  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة يف مادة مكرسة هلذا املوضوع            ]   حبق [                       ً     ويتم االعتراف صراحة أيضاً       .                كاملـة وفعالة  
     وذلك    ".                           قدم املساواة مع آخرين                                                                لألشخاص ذوي اإلعاقة احلقوق السياسية وفرصة التمتع هبا على         "      تضمن    )   ٢٩       املادة   (

                                                              يتم اختيارهم حبرية، والتشجيع على تدريب األشخاص املعوقني                       عن طريق ممثلني                                       يشـمل احلق يف املشاركة مباشرة أو        
             وكذلك تعترف    .                                   دولية والوطنية واإلقليمية واحمللية                                                                   ومشاركتهم يف املنظمات غري احلكومية والرابطات على املستويات ال        

      املادة  (                يف مادة مستقلة                                 وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة                          املشاركة يف احلياة الثقافية  ]   حبق [                               االتفاقـية على وجه التحديد      
  ،  )  ١٩       املادة     (                      ً                                                                      ويشـار بصورة واضحة أيضاً إىل املشاركة واإلدماج يف إطار العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع                 ).   ٣٠

                بشكل تام يف     ة    شارك  امل و                ، وإىل اإلدماج     )  ٢٤       املادة   (                                                                    كمـا يشار إىل التعليم اجلامع كعنصر من عناصر احلق يف التعليم             
                                          وتعترف االتفاقية باإلضافة إىل ذلك بأمهية         ).   ٢٦       املادة   (                                              كهدف من أهداف التأهيل وإعادة التأهيل                احلياة      جوانب     مجيع  

     عنية   امل     لجنة                                                               يات شريطة أن تويل الدول االعتبار الواجب ملشاركة خرباء معوقني يف ال                                     املشـاركة يف مـا تقـره من عمل        
                          ال يضطلع بشيء خيصنا بدون     "       وشعار    .                                                اليت ستنشأ يف املستقبل وتكلف برصد التنفيذ                                  حبقـوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

  .                        شاركة واإلدماج يف االتفاقية                                                          الذي استخدمته منظمات اجملتمع املدين أثناء املفاوضات يربز أمهية امل  "         مشاركتنا

                                           االلتزامات العامة املفروضة على الدول األطراف 

                                                                                               من االتفاقية على االلتزامات العامة املفروضة على الدول األطراف فيما يتصل حبقوق األشخاص               ٤            تنص املادة    -  ٣١
                        مال كافة حقوق اإلنسان                                            تتعهد الدول األطراف بكفالة وتعزيز إع      "                                                 املعوقـني، وهي تنص على وجه التحديد على أن          

    فاء  و  .  "                                                                           جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع على أساس اإلعاقة                                       ً      واحلـريات األساسية إعماال تاماً    
       وتعرف،   .                                                                                                             هبـذا االلتزام العام تنص االتفاقية على جمموعة من اإلجراءات اخلاصة اليت ينبغي أن تتخذها الدول األطراف                
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                                                                                  امات املعقودة يف جمال حقوق اإلنسان بوصفها التزامات تقضي مبراعاة حقوق اإلنسان                                        يف بعـض األحـيان، االلـتز      
  :     ً                             وفقاً للفئات العامة الثالث التالية ٤                                            ويتم فيما يلي تصنيف االلتزامات احملددة يف املادة   .  )٣ (               ومحايتها وإعماهلا

                          فعل أو ممارسته يتعارضان                        عن القيام بأي          االمتناع  :                          جيب على الدول األطراف    -                     االلـتزام باالحترام    ) أ (
   مع          عن كثب          تشاور     وال     ية؛       متييز                                   يوجد من قوانني وأعراف وممارسات              إلغاء ما           تعديل أو             والقـيام ب     ؛                  وهـذه االتفاقـية   

                                                                              املعوقني وإشراكهم بنشاط يف وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الالزمة إلعمال االتفاقية؛       األشخاص 

                                كافة التدابري املناسبة للقضاء على                        ى الدول األطراف أن تتخذ         جيب عل -                              االلـتزام بـتوفري احلمايـة       ) ب (
  ؛          مؤسسة خاصة         منظمة أو          أي شخص أو            والذي ميارسه                 على أساس اإلعاقة           الذي يقوم         التمييز 

          فيجب على    .                                                                        تندرج يف هذه الفئة التزامات حمددة عديدة ملقاة على عاتق الدول           -                    االلـتزام بالوفاء    ) ج (
                                                                                           ل تدابري تشريعية وإدارية وسياسية وبرناجمية وتدابري أخرى للوفاء حبقوق األشخاص املعوقني؛                                        سبيل املثال أن تعتمد الدو    

                                                                                                                       وأن تـنجز أو تشجع  على إجناز أنشطة البحث والتنمية يف جمال السلع واخلدمات اهلامة وتوفر معلومات سهلة املنال                    
                                   مات ومرافق؛ وتعزز تدريب املهنيني                                                                               لألشـخاص املعوقـني بشأن ما يهمهم من تكنولوجيا وغريها من مساعدة وخد            

  .                                واملوظفني العاملني مع األشخاص املعوقني

                ً                                                                        إشارة خاصة أيضاً إىل االلتزامات املفروضة على الدول األطراف من حيث حقوق األشخاص               ٤             وتشري املادة    -  ٣٢
             ً                للتحقيق فوراً بينما ختضع                                                    وتقر املادة بأن بعض جوانب هذه احلقوق قابلة         .                                           املعوقـني االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

                                      كحظر التمييز، وحظر األفعال اليت تنتهك -                             أي أن بعض جوانب تلك احلقوق      .  )٤ (                              جوانـب أخرى لإلعمال التدرجيي    
                                                                                       ختضع بعبارات أخرى لتنفيذ فوري، بينما تتطلب جوانب أخرى من هذه احلقوق تكريس              -                         احلقـوق وما شابه ذلك      
                                                                           جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، االعتراف بالطبيعة التدرجيية                    وكما الحظت     .                            مـوارد هلا على مر الزمن     

                  الصعوبات اليت قد                      العامل احلقيقي و       واقع                                                                             لـبعض االلـتزامات املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعكس         
ـ  ي   .                         املوجودة من حيث املوارد                                                            حتقيق تلك احلقوق على أمت وجه وخباصة على ضوء القيود                                  أي بلـد يف ضمان        ا       واجهه

                    ً     ً                                                     ً       ً                                ولكـن حتـيط اللجنة علماً أيضاً بأن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً تدرجيياً يفرض مع ذلك                  
                                                                                                        الـتزامات صـرحية على الدول األطراف باختاذ تدابري مدروسة وملموسة وهادفة إلعمال تلك احلقوق يف ظرف قصري            

  . )٥ (                                           االتفاقية حيز النفاذ يف الدولة الطرف املعنية                        ومعقول من الزمن بعد دخول

                         احلقوق الواردة يف االتفاقية

                                                                                                            تـنص االتفاقـية عـلى واجبات الدول األطراف يف االتفاقية من حيث احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية                  -  ٣٣
                       ح كيفية إعمال احلقوق                                                              ِّ                               والسياسـية واالجتماعـية وهي ال تعترف بأي حقوق جديدة ولكنها تعرِّف مبزيد من الوضو              

                                                        وليس يف اإلمكان تغطية كافة املواد بصورة شاملة ولكن           .                                                       القائمـة ذات الصلة باألوضاع اخلاصة باألشخاص املعوقني       
                                                                                                                      األمـثلة التالـية تبني كيف يكون حلقوق حمدودة خمتارة من بني احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية تطبيق عملي يف حياة                     

  .             األشخاص املعوقني

                من جديد حق            االتفاقية      تؤكد    :                 أمام القانون      غريهم                          على قدم املساواة مع                          باألشـخاص املعوقني            العـتـراف  ا -  ٣٤
                          بأهلية قانونية على قدم        ون      تمتع      أهنم ي     ب     وتقر             يف كل مكان                         بشخصيتهم القانونية                أن يعـترف        يف           املعوقـني           األشـخاص   
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                                        سجيل األطفال املعوقني لدى الوالدة تشكل                                                         وتؤكد االتفاقية بصفة أساسية أن ممارسة عدم ت         .      غريهـم                  املسـاواة مـع     
      ً إقراراً                                                                     وتبني باإلضافة إىل ذلك أن يف االعتراف بأهلية األشخاص املعوقني القانونية       .        ً      ً                   انـتهاكاً واضـحاً حلقوق اإلنسان     

                                           وجيب على الدول األطراف أن تتخذ التدابري         .                                                                       بأنـه ميكـن هلؤالء األشخاص أن يتخذوا القرارات اليت تؤثر يف حياهتم            
  .                                                                                                      ملالئمـة حيـثما توجب لتوفري إمكانية احلصول على الدعم لألشخاص املعوقني لتمكينهم من اختاذ قراراهتم بأنفسهم       ا

                          ضمانات مناسبة وفعالة           تشمل                                                 مجيع التدابري املرتبطة مبمارسة األهلية القانونية                                               كمـا جيب على الدول أن تتأكد من أن          
  .                        لقانون الدويل حلقوق اإلنسان         ا جاء يف ا   مل                               ً  إساءة استعمال هذه التدابري وفقاً       حتول دون

                         فيجب على الدول األطراف أن   .                                              تضمن االتفاقية احلقوق السياسية لألشخاص املعوقني     :                    احلـق يف التصـويت     -  ٣٥
                                           كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه                                               ُ                            تكفـل لألشخاص املعوقني حقهم يف التصويت ويف أن ُينتخبوا مبا يشمل             

                                           ً                فعلى سبيل املثال، قد حيتاج الشخص املكفوف ضماناً حلقه يف            .                           وسهلة الفهم واالستعمال                             ومـواده مناسـبة وميسرة    
                                                                                                            التصـويت عـلى قدم املساواة مع آخرين إىل مواد تصويت مستنسخة بالربيل وإىل وجود شخص موثوق يف حجرية                   

                                  ريية املذكورة أو ترتيبات إضافية                                                                                               االقـتراع ملساعدته على ملء بطاقة االقتراع لذا تضمن االتفاقية توافر الترتيبات التيس            
  .                                                                   شبيهة متكن الشخص املعوق من ممارسة حقه يف التصويت على قدم املساواة مع غريه

      ً                                  وحتقيقاً هلذا الغرض جيب أن تضمن الدول         .                                              تعترف االتفاقية حبق الشخص املعوق يف التعليم        :                  احلـق يف التعليم    -  ٣٦
                                  فيجب أن يتمتع التالميذ املعوقون       .              م مدى احلياة                    ت التعليم والتعل                                                     األطراف وجود نظام تعليمي جامع على كافة مستويا       

                                                   وأن يستفيدوا من ترتيبات تيسريية معقولة تليب                                                         من النظام التعليمي العام على أساس اإلعاقة                                بـاحلق يف عدم استبعادهم    
ّ        يستبعد إىل مدارس متيز ضّده،                             ً                               َّ             وذلك يعين بأن للتلميذ حقاً يف أن يسجل يف املدارس العادية وأالَّ               .                     احتـياجاهتم الفردية                        

                    وال يقتصر ذلك على      .                                                           ً                                      بـل ويعين أنه جيب أن تؤخذ احتياجات الشخص املعوق يف االعتبار أيضاً يف نظام التعليم العام                
                                                                                                                   مجع كل التالميذ يف صف واحد بل يعين إتاحة دعم فعال مناسب لكل فرد مبا يعزز التطور األكادميي واالجتماعي إىل                    

  .           أقصى ما ميكن

                          تفاقية والتنمية االجتماعية  اال

                                         فعندما أرادت اجلمعية العامة الشروع يف        .                                                                     أحـد اجلوانب اليت تتميز هبا االتفاقية هو بعدها اإلمنائي االجتماعي           -  ٣٧
       بالنظر  "                           ، إنشاء جلنة خمصصة تكلف         ١٦٨ /  ٥٦                                                                      وضع اتفاقية جديدة بشأن حقوق اإلنسان واإلعاقة، قررت، يف قراراها           

                                                  محاية حقوق املعوقني وكرامتهم باالستناد إىل النهج        و                                            اقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز                    إعداد اتف            يف مقترحات 
                    وبناء عليه تتناول           ...".                                                    ن التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان وعدم التمييز       ي د ا                                        الكـلي املتبع يف األعمال املنجزة يف مي       

                                                  ة االجتماعية يف سياق عملية تعزيز حقوق األشخاص                                                                           االتفاقـية يف ديباجـتها ويف العديـد من أحكامها مسألة التنمي           
                   يعيشون يف ظروف          املعوقني                       أن أكثرية األشخاص                                   من الديباجة،على سبيل املثال،     )  ر (           الفقرة      تربز ف  .                  املعوقـني ومحايتها  

  م    وتت  .       املعوقني        األشخاص            الفقر يف        على          املترتب       سليب                         تستدعي تناول األثر ال               حاجة ملحة          بوجود                          يسـودها الفقر، وتقر     
  . )٦ (                                             ً اإلشارة إىل التنمية االجتماعية يف مواد عديدة أيضاً

                                                                                                             ولقـد مت إثـبات العالقـة بني التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان وعدم التمييز بأساليب شىت يف االتفاقية                   -  ٣٨
  .                                                 بأكملها وسريكز هذا التقرير على ثالثة من تلك األساليب
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                                               يف جمال حقوق اإلنسان ولكن مبزيد من التفصيل،                          ت املاضية املربمة       ً                                        أوالً، توفـر االتفاقية، على غرار املعاهدا       -  ٣٩
                                                                                                                   إرشـادات بشـأن الترتيـبات والـتدابري اليت ينبغي للدول األطراف أن تتخذها بغية ضمان متتع األشخاص املعوقني                   

             إذكاء الوعي   :                                                                                          ويـتم يف بعـض احلاالت تناول هذه الترتيبات والتدابري يف مواد مكرسة هلا كما يف حال                  .         حبقوقهـم 
  ،  )  ٢٠       املادة   (                    ، والتنقل الشخصي     )  ١٣       املادة   (                                 ، وإمكانية اللجوء إىل القضاء       ) ٩       املادة   (                       ، وإمكانـية الوصول      ) ٨         املـادة    (

       ويعتمد    ).   ٣٢       املادة   (                    ، والتعاون الدويل     )  ٣١         املادة     (                             ، ومجع اإلحصاءات والبيانات      )  ٢٦       املادة   (                           والتأهيل وإعادة التأهيل    
                          ً     ً                                                                   املكرسة يف االتفاقية اعتماداً كبرياً على وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا يف سياق تلك اجلوانب                                      التمـتع باحلقوق احملددة   

                                                                                                       فعـلى سبيل املثال، يتطلب إعمال حق األشخاص املعوقني يف العمل إتاحة مكان عمل يكون الوصول إليه                   .          اإلمنائـية 
                                                      ون على إمكانية وصوهلم إىل القضاء، بينما يكون مجع               ً                                                              متيسـراً، كمـا تعتمد املساواة يف احلماية املوفرة هلم أمام القان           

  .                        ً     ً                                              اإلحصاءات والبيانات عنصراً حامساً يف عملية الرصد الفعال على املستويني الوطين والدويل

                                            فال يطلب إىل الدول واجلهات الفاعلة األخرى         .      ً                                                         ثانياً، تستهدف االتفاقية تغيري أسلوب التنمية يف جمال اإلعاقة         -  ٤٠
                                                                                                           مـية أن تتخذ التدابري الالزمة ملباشرة برامج إمنائية ذات صلة باإلعاقة فحسب بل ويطلب أن تتخذ تلك                                 املعنـية بالتن  

                                                                                                                    الـتدابري مبراعاة مبادئ حقوق اإلنسان وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية ومبراعاة أحكام قانون حقوق اإلنسان                
                                                      ممكن، لدى اختاذ تدابري التنمية االجتماعية مشاركة                                                          فيجب، بناء عليه، أن تضمن الدول، إىل أقصى حد          .            بصـفة أعم  

              َّ   وجيب، باملثل، أالَّ     .                                                                                               األشـخاص املعوقـني واملنظمات اليت متثلهم يف عملية اختاذ القرار وال سيما عن طريق املشاورات               
           ضع الربامج                                وجيب، باإلضافة إىل ذلك، أن خت       .                                                                           يشـوب الـربامج اإلمنائية أي متييز وأن تعزز املساواة بني الرجل واملرأة            

                                                                                                                       اإلمنائـية للرصد والتقييم بوسائل تشمل اآلليات املنشأة مبوجب االتفاقية لكي يتمكن املعوقون من اللجوء إىل التحكيم                 
     ً                          وأخرياً تستهدف االتفاقية بصورة      .                                         ً                                           حيثما وجد خطر بأن ينتهك برنامج إمنائي حقاً من احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية             

                        فيتم، على سبيل املثال      .                                                                      سائل املتصلة حبقوق اإلنسان واإلعاقة يف عملية الربجمة اإلمنائية احلالية                                   مـثرية لالهتمام إدماج امل    
          يتجزأ من          كجزء ال         املعوقني          األشخاص                   املسائل املتصلة ب         إدماج                             مـن الديـباجة بأمهـية         )  ز (                        االعـتراف يف الفقـرة      

                                             ة اإلمنائية القائمة على أساس مراعاة حقوق معينة                     وبالتايل لن تكون الربجم  .             ذات الصلة  ة مي                               اسـتراتيجيات التنمـية املستد    
                                                                             ً                                        متصلة باإلعاقة مسألة هامة لتعزيز تنفيذ االتفاقية فحسب بل وستكون مسألة حامسة أيضاً للشروع يف إدماج املواضيع                 

     إمهال                                                                                                             املتصلة حبقوق اإلنسان واإلعاقة يف عملية الربجمة األوسع اليت كانت فيما مضى تنحو، يف بعض األحيان، منحى                   
   .             موضوع اإلعاقة

  .                                                                                                               وتعـترف االتفاقـية بأمهـية التعاون الدويل وأمهية تعزيزه لتدعيم اجلهود الوطنية املبذولة إلعمال االتفاقية                -  ٤١
                                                                                                                        وتشـجع االتفاقـية تدابري التعاون الدويل كإدماج األشخاص املعوقني يف الربامج اإلمنائية الدولية؛ وتأييد بناء القدرات                 

     وتنص   .                                                                                        ؛ وتيسـري األحباث وإمكانية االستفادة من املعارف؛ وتوفري املساعدة التقنية واالقتصادية                               وتـبادل املعلومـات   
                       واألمر املهم هو أن املادة   .                                                                                 االتفاقـية على عقد مؤمتر للدول األطراف وإنشاء جلنة معنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

                                 التعاون الدويل األشخاص ذوي اإلعاقة             ضمان مشول    "        على                              الربامج اإلمنائية الدولية                                     املتصـلة بالتعاون الدويل تشجع       ٣٢
                                                                                               وبالتايل أصبح من الواجب لدى تصميم وتنفيذ الربامج اإلمنائية اليت ال صلة خاصة هلا باألشخاص                  ".                 واسـتفادهتم منه  

        االعتبار                 أن تؤخذ يف     -                                                                                      كبناء مدرسة وحتسني وسائل النقل العام وتصحاح املرافق الصحية على سبيل املثال              -        املعوقني  
  .                       ً                                                         حقوق األشخاص املعوقني أيضاً ليستفيد هؤالء األشخاص من النتائج اليت ستسفر عنها تلك الربامج
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                  بعض املسائل اجلامعة

                  ً                                                                                        إن ممـا لـه صلة أيضاً باملوضوع إبراز بعض املسائل اجلامعة ذات العالقة بتمتع األشخاص املعوقني حبقوقهم                  -  ٤٢
  .               من خالل االتفاقية

                                   ً                                                       تعترف االتفاقية بأن ذوات اإلعاقة كثرياً ما يتعرضن ألنواع متعددة من التمييز ولقد مت                :          ت اإلعاقة            النساء ذوا  -  ٤٣
                                            بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن                        وتقر تلك املادة      )  ٦       املادة     " (                    للنساء ذوات اإلعاقة   "                       تكـريس مـادة خاصة      

                       تطور الكامل والتقدم    ال                            التدابري الالزمة لكفالة            تتخذ  ن أ                         تطلب إىل الدول األطراف                                         ألشـكال مـتعددة مـن التمييز، و       
ـ  و                 ً  من الديباجة أيضاً    )  ف (                                    ولقد ورد هذا االعتراف يف الفقرة         .      هبا   ها       ومتتع   ها   قوق حل   ا               ضمان ممارسته    ية  بغ        للمرأة        تمكني      ال

       خارجه،   و                                         أكرب يف التعرض، سواء داخل املنـزل أ                  ً  يواجهن خطراً       ما                                     ً      أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالباً                وهي تقر ب  
  )  ق (                        ، لذا تسترعي الفقرة            االستغالل                 سوء املعاملة أو     و أ                     املعاملة غري الالئقة              اإلمهال أو    و أ         االعتداء             اإلصابة أو           للعنف أو 

  .  هم      حبقوق      املعوقني                                             نساين يف مجيع اجلهود الرامية إىل تشجيع متتع األشخاص   اجل     نظور   امل        إدماج                 االنتباه إىل ضرورة

                                                                               وتعترف االتفاقية من نفس املنطلق بوضع األطفال املعوقني اهلش بصفة خاصة، وهي              :                      األطفـال ذوو اإلعاقة    -  ٤٤
                                                                                         ً     ً                           تلزم الدول األطراف بناء عليه باختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان متتع األطفال املعوقني حبقوقهم متتعاً كامالً وعلى قدم                  

                                               دة األخرى إىل اإلعاقة يف مجيع الصكوك األساسية            ِّ                                          وتذكِّر اإلشارة الواردة باإلشارة الصرحية الوحي       .                  املساواة مع غريهم  
         كنوع من    "       بالعجز "                                                                                              األخرى من بني صكوك حقوق اإلنسان وهي اإلشارة الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل اليت تعترف                

           الراهنة                              وبناء عليه تعتمد االتفاقية      ).   ٢٣       املادة   (                                               وبوجوب متتع الطفل املعوق حبياة كاملة وكرمية          )  ٢       املادة   (                أنواع التمييز   
  .                                                                                 على اتفاقية حقوق الطفل يف حتديد االلتزامات الشاملة املنوطة بالدول حلماية األطفال املعوقني

                                                                                 على الرغم من أن مسؤولية الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية تقع              :                         مسـؤوليات القطاع اخلاص    -  ٤٥
                                                      مكافحة التمييز وإتاحة الفرص لألشخاص املعوقني كي                                                    ً     ً           على عاتق الدول األطراف، يلعب القطاع اخلاص دوراً هاماً يف         

                                                                                       ويتم يف هذا الصدد االعتراف صراحة يف بنود عديدة من االتفاقية بالدور الذي يؤديه                .                                 يشتركوا يف احلياة العامة بنشاط    
               القائم عل أساس                                                                                           واملهم هو أن الدول األطراف ملزمة باختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز                .               القطـاع اخلاص  

                                       وسيتوجب على الدول األطراف أن تكفل،         ).  ٤       املادة     (           مؤسسة خاصة           منظمة أو             أي شخص أو                        اإلعاقة والذي ميارسه    
      وانب  اجل     مجيع              يف االعتبار                        دمات لعامة اجلمهور      اخل و               قدم التسهيالت                          الكيانات اخلاصة اليت ت                             باإلضـافة إىل ذلك، أخذ      

                وجيب على الدول      ).  ٩       املادة   (        املعوقني         ألشخاص                         التسهيالت واخلدمات ل             إىل تلك      وصول  ال            إمكانية                     املتصـلة بإتاحـة   
                                             ث الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات إىل عامة           أن حت                  يف حرية التعبري                       األشخاص املعوقني      حق                       األطـراف لـدى محاية      

         بأشكال   قني    املعو            دمات لألشخاص   اخل         علومات و   امل      توفري    لى   ع                         عن طريق شبكة إنترنت،                ما تقدمه                           الـناس، مبـا يف ذلك       
                                                                     وكذلك جيب على الدول أن توعي حبقوق األشخاص املعوقني على حنو يشمل               ).   ٢١       املادة     (                        سـهلة املنال واالستعمال   

           حق الفرد    كفل     ً                  وأخرياً جيب على الدول أن ت   ).   ٢٥      املادة  (              العامة واخلاصة                الرعاية الصحية         يف جمال                         نشـر معايري أخالقية     
             واختاذ تدابري         مالئمة          سياسات        بوضع                      يف القطاع اخلاص           املعوقني       ألشخاص        عمل ا      على         تشجيع                          يف العمل بطرق تشمل ال    

   ).  ٢٧      املادة    (                                مناسبة، قد تشمل الربامج التصحيحية

    ً                                                                                               وفضـالً عن املسائل اليت تتناوهلا االتفاقية صراحة يف أحكامها، ستكون لتلك االتفاقية أمهية خاصة فيما يتصل       -  ٤٦
                           فقد تتسم االتفاقية بأمهية      .                                              تواجه حتديات معينة من حيث حقوق اإلنسان                                                   بعـدد مـن املسائل احملددة أو الفئات اليت        
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                                    وقد تنجم اإلعاقة نتيجة احلروب وال        .                                                                          خاصـة لدى تناول حقوق األشخاص ضحايا األلغام األرضية على سبيل املثال           
      لضمان            الالزمة                   كافة التدابري                                               وتوجب االتفاقية على الدول األطراف أن تتخذ        .                                        سـيما نتـيجة الذخائـر غري املتفجرة       

  .                                                          طر، مبا يف ذلك حاالت النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية          اخل         حاالت            املعوقني يف        ألشخاص   ل        سـالمة     ال         مايـة و    احل
  .                                          ً                                                                     وتتسـم جمموعة من أحكام االتفاقية باألمهية أيضاً ملساعدة ضحايا احلروب الذين أصيبوا باإلعاقة نتيجة تلك احلروب            

                                                                        ة بصورة صرحية إىل ضحايا األلغام األرضية فإن تعزيز الرعاية الصحية الدائمة ويف                                      وعـلى الـرغم من أنه مل تتم اإلشار      
                                                                                                                  حـاالت الطـوارئ، وتوفري خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، والسهر على إعادة اإلدماج االقتصادي بإعمال احلق يف                 

                                 على سبيل املثال من األمور اليت                                                                                              العمـل، واإللزام بوضع أطر تشريعية وسياسية ملكافحة التمييز على أساس اإلعاقة هي              
                                              ِّ                  وميكن من هذا املنطلق اعتبار االتفاقية على أهنا مكمِّلة لصكوك            .                                                   تتسم مجيعها باألمهية ملساعدة ضحايا األلغام األرضية      

                                                                                                                     دولـية أخرى كاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام واتفاقية أوتاوا            
  . ٦                                                         أن األلغام األرضية اليت تعزز املساعدة املقدمة للضحايا يف مادهتا   بش

                             آليات الرصد على الصعيد الوطين

                        وتأخذ االتفاقية يف هذا      .                                                                                    تلـزم االتفاقـية الدول األطراف بإنشاء آليات رصد على الصعيدين الوطين والدويل             -  ٤٧
                                                م الدول األطراف يف صكوك حقوق اإلنسان بإنشاء                             ً                                           الصـدد بتطور ظهر مؤخراً يف جمال قانون حقوق اإلنسان مبا يلز           

  . )٧ (               آليات رصد وطنية

           أكثر داخل                        جهة تنسيق واحدة أو                بأن تعني      ٣٣                                                             فبادئ ذي بدء، تلزم االتفاقية الدول األطراف مبوجب املادة           -  ٤٨
                   واجب ملسألة إنشاء                   تويل االعتبار ال                       ً          وهي توجب عليها، ثانياً، أن        .                                                     احلكومـة تعـىن باملسـائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية        

     ً ونظراً   .                                                                                                      تعـيني آلية تنسيق داخل احلكومة لتيسري األعمال ذات الصلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف املستويات                  أو
                                                                                                                    إىل مشولـية احلقـوق والواجبات املنصوص عليها يف االتفاقية ستكون جهات التنسيق وآليات التنسيق املنشأة يف إطار                  

                                                                           ح شامل ومنسق واستراتيجيات متماسكة بني خمتلف الوزارات وخمتلف املستويات                                         احلكومـة ذات أمهية لضمان إصال     
  .                            املركزية واحمللية ويف املقاطعات-        احلكومية 

                      أو تعزز بصورة تأخذ     /                                                                                           واآللية الوطنية الثالثة املنصوص عليها يف االتفاقية هي آلية رصد مستقلة تنشأ وتصمم و              -  ٤٩
                                                                            تفاقية على أنه جيوز للدولة الطرف أن ختتار إما ختويل مؤسسة قائمة من                     وتنص اال   .  )٨ (                              يف االعتـبار مـبادئ بـاريس      

                                     وذلك يعود يف الواقع إىل أنه توجد         .                                                                             مؤسسات حقوق اإلنسان مبهمة الرصد الوطين وإما القيام بإنشاء مؤسسة جديدة          
                 سسات والية تتصل                                                                                                 يف عدد كبري من الدول األطراف مؤسسات مستقلة معنية حبقوق اإلنسان وأن للعديد من تلك املؤ               

                                                                          واألمر اهلام هو أن االتفاقية تلزم الدول األطراف بالتأكد من أن إحدى              .                                        بـتعزيز ومحايـة حقوق األشخاص املعوقني      
  .                                                      املؤسسات الوطنية املستقلة ستناط بسلطة رصد تنفيذ االتفاقية

                             آليات الرصد على الصعيد الدويل

                                                   وق اإلنسان على مؤمتر للدول األطراف وإنشاء هيئة                                                          تنص االتفاقية على غرار صكوك أخرى من صكوك حق         -  ٥٠
                                           وجيب أن يعقد مؤمتر األطراف بصورة منتظمة        .                                                                 رصـد مسـتقلة تسمى اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          

                    وستتألف اللجنة اليت    .                                                              للنظر يف أي موضوع من املواضيع املتصلة بإعمال االتفاقية         -                                 مـرة كـل سـنتني على األقل        -
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     ً      ً         خبرياً مستقالً بعد      ١٨     ً      ً                                خبرياً مستقالً وستعزز عضويتها لتصل إىل          ١٢                                      دما تدخل االتفاقية حيز النفاذ من                    ستنشـأ عـن   
                                                       وستقوم الدول األطراف بانتخاب اخلرباء باالقتراع السري         .                                                            تصديق ستني جهة إضافية على االتفاقية أو انضمامها إليها        
                                 وجيب على الدول األطراف أن تويل        .                        الوالية مرة واحدة فقط                                                              لواليـة مدهتـا أربعة أعوام وجيوز إعادة انتخاهبم لنفس           

                                        احلضارات والنظم القانونية الرئيسية       شىت       تمثيل   ل                 لتوزيع اجلغرايف و                                                      لـدى انـتخاب أعضـاء اللجنة االعتبار الواجب ل         
      ب أن   جي                                       يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية و       وس   .          ذوي إعاقة              شاركة خرباء  مل       جلنسني و      بني ا            التمثـيل                 للـتوازن يف     و

  .                       جمال حقوق اإلنسان واإلعاقة                           املعترف هلم بالكفاءة واخلربة يف    من                األخالق العالية و              يكونوا من ذوي 

                                                                                                              وستكون املهمة األوىل اليت ستكلف هبا اللجنة هي النظر يف تقارير الدول األطراف عن التدابري املتخذة للوفاء                  -  ٥١
                                           وجيب على الدول األطراف أن تقدم التقرير         .                   حملرز يف ذاك الصدد                                                         بااللـتزامات املـتعهد هبا مبوجب االتفاقية والتقدم ا        

                                                                                                                   الشـامل األول يف غضـون سنتني من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف املعنية وأن تقدم تقارير            
          إىل تكرار                                 وال حاجة يف التقارير الالحقة        .                                                                               إضـافية كـل أربـع سـنوات فيما بعد أو كلما طلبت إليها اللجنة ذلك               

 ُ                                                                              وُتدعى الدول األطراف إىل إعداد التقارير بتوخي االنفتاح والشفافية مع إيالء             .                                        املعلومـات اليت يتضمنها التقرير األول     
                         وستنظر اللجنة يف التقارير   .                                                                              االعتـبار الواجـب للتشـاور عن كثب مع األشخاص املعوقني ومع املنظمات اليت متثلهم      

  .               امة حسب االقتضاء                              وتقدم بشأهنا اقتراحات وتوصيات ع

                                   إجراء يتعلق بالبالغات الفردية     -                                                                           وينص بروتوكول اختياري ملحق باالتفاقية على إقرار إجراءين إضافيني مها            -  ٥٢
                                                                                             والدولة الطرف يف الربوتوكول تعترف مبوجب اإلجراء املتعلق بالبالغات الفردية بأهلية اللجنة              .                        وإجراء يتعلق بالتحقيق  

                                       جمموعات األفراد املشمولني باختصاصها والذين                باسم األفراد أو                 جمموعات األفراد أو         فراد أو                        تلقـي البالغات من األ       يف  
         وجيب قبل    .                              ، ويف النظر يف تلك البالغات                    أحكام االتفاقية             ي حكم من          طرف أل   ال      دولة    ال                               يدعـون أهنـم ضحايا انتهاك       

                                          إذا كان صاحب البالغ قد استنفد سبل                                                                  ً                    الـنظر يف األسـس املوضوعية للبالغ أن حتدد اللجنة ما إذا كان مقبوالً وما              
                                                                                                      وجيوز للجنة بعد النظر يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية أن حتيل اقتراحاهتا وتوصياهتا إىل الدولة                 .                  التظـلم احمللـية   

  .                 الطرف وصاحب البالغ

ٍ                                                                  ويـنص الـربوتوكول عـلى إجـراء اختياري ثاٍن جييز للجنة بعد استالم معلومات موثوقة تشري إىل                    -  ٥٣      وقوع                                    
                                                                                                                      انـتهاكات جسيمة أو منتظمة ارتكبتها دولة طرف للحقوق املكرسة يف االتفاقية أن تدعو الدولة الطرف إىل التعاون                  

                      أكثر من أعضائها إلجراء      أو           ً أن تعني عضواً                                     وجيوز للجنة، بعد النظر يف تلك املعلومات   .                              عـلى النظر يف تلك املعلومات    
                  استلزم األمر ذلك       إن             املعنية             لدولة الطرف  ا       إىل     يارة                           يف إطار التحري أداء ز         وجيوز  .              إىل اللجنة      عاجل                    حتـر وتقدمي تقرير     

  .                  ة تلك الدولة الطرف     موافق              بعد احلصول على  و

     ً                                             ً                                                               وأخرياً تلزم االتفاقية اللجنة بأن تقدم كل سنتني تقريراً عن أنشطتها إىل اجلمعية العامة وإىل اجمللس االقتصادي                  -  ٥٤
                                                                                يف تلك التقارير اقتراحات وتوصيات عامة باالستناد إىل التقارير واملعلومات                                    وجيـوز للجـنة أن تقدم       .            واالجـتماعي 

  .                      املقدمة من الدول األطراف
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  االستنتاجات والتوصيات-     ً ثالثا  

                                                                                                        لقـد كانت سنة اإلبالغ الراهنة سنة حامسة من حيث حقوق اإلنسان واإلعاقة إذ اعتمدت فيها االتفاقية                  -  ٥٥
                                                                     مث إن املفوضية واصلت تعزيز قدراهتا وأنشطتها يف جمال حقوق اإلنسان             .     عاقة                                الدولـية حلقوق األشخاص ذوي اإل     

                                                                                                          واإلعاقة باالشتراك مع الدول وجهات شريكة يف األمم املتحدة ومؤسسات وطنية معنية حبقوق اإلنسان ومنظمات               
                    ترعي املفوضة السامية    وتس  .              ُ                                                                  اجملـتمع املـدين، وُيعتزم احملافظة على هذا االجتاه وتدعيمه يف خالل السنوات القادمة        

                                                                                                               االنتـباه يف هـذا الصدد إىل أمهية مسألة حقوق اإلنسان واإلعاقة بالنسبة إىل جملس حقوق اإلنسان وتوصي بأن                   
      ً                            وحتقيقاً لذاك الغرض، ترى املفوضة       .                  ً     ً     َّ  ًُ                                             يكـرس اجمللـس اهتماماً خاصاً ومركَّزاًُ هلذه املسألة يف برنامج عمله املقبل            

        َّ                                                           يعي املركَّز ملختلف املسائل املتصلة بتمتع األشخاص املعوقني حبقوقهم وتوصي بأن                                 السـامية ضرورة التحليل املواض    
                                                                                                                   يـنظر اجمللـس يف إمكانـية رفـع طلـب إىل املفوضة السامية بتقدمي تقارير مواضيعية حتليلية سنوية عن حقوق                     

  .              اإلنسان واإلعاقة

Notes 
1  G. Quinn and T. Degener, “Human rights and disability:  the current use and future potential of United Nations 
human rights instruments in the context of disability�, HR/PUB/02/1, United Nations, New York and Geneva, 2002 
2  See e.g., International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 1; Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 1. 
3  The Committee on Economic, Social and Cultural Rights now regularly refers to the typology of obligations 
(respect, protect and fulfil) in relation to economic, social and cultural rights in its recent General general 
Commentscomments.  The Human Rights Committee has also used the typology, although less systematically:  see 
e.g., Human Rights Committee, “The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the 
Covenant�, General general Comment comment No. 3031, (2004) on �The Nature of the General Legal Obligation 
Imposed on States parties to the Covenant”. 
4   ICRPD, aArticle 4 (2) states:  �With regard to economic, social and cultural rights, each State party undertakes to 
take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international 
cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those 
obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law. 
5  Committee on Economic, Social and Cultural Rights,  “The nature General general Comment comment No. 3 
(1990) on �The nature of States party�s obligations�, paras. 3 and, 9. 
6  Other articles also refer to development, for example:  States have to undertake or promote research and 
development of universally designed goods and services (art.icle 4), ensure the full development, advancement and 
empowerment of women (art.icle 6), promote the development of accessible information and communications 
technologies (art.icle 9), ensure effective individualized support measures are provided in environments that 
maximize academic and social development and enable persons with disabilities to learn life and social development 
skills to facilitate participation in the community (art.icle 24), promote the development of initial and continuing 
training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation services (art.icle 26), and promote 
opportunities for entrepreneurship and the development of cooperatives in the sphere of work (art.icle 27). 
7  See for example the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment. 
8  Principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human 
rights, General Assembly Resolution resolution 48/134 of 1993. 
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