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اللجنة املخصصة املعنية بإعداد اتفاقية 
دوليـة شاملـة متكاملة حلمايــة وتعزيز 

حقوق املعوقني وكرامتهم 
   نيويورك، ٢٩ متوز/يوليه – ٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 

رسالة مؤرخة ٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إىل األمني العام من املمثـل الدائـم 
  للصني لدى األمم املتحدة 

أتشرف بأن أحيل إليكم طيه نص ورقة غـري رمسيـة صـادرة عـن الصـني بشـأن مسـألة 
املعوقني (انظر املرفق). 

أرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها ضمن وثائق الدورة األوىل للجنة املخصصـة املعنيـة 
بإعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم. 

(توقيع) يينغفان وانغ 
السفري املفوض فوق العادة 
املمثل الدائم للصني لدى األمم املتحدة 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ٣٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ املوجهـــة إىل األمــني العــام مــن 
املمثل الدائم للصني لدى األمم املتحدة 

[األصل: بالصينية] 
ورقة غري رمسية بشأن مسألة املعوقني 

ـــة  تشـكل محايـة حقـوق املعوقـني وتقديرهـم واالسـتفادة مـن إمكانـام مؤشـرات هام - ١
على مدى حضارة وتقدم جمتمع من اتمعات. إذ ينبغي للمعوقني أن يتمتعـوا بنفـس احلقـوق 

اليت يتمتع ا غري املعوقني، وينبغي أن حتظى قضيتهم بأوسع نطاق من االهتمام.  
فــاملعوقون يرغبــون يف املشــاركة يف احليــاة االجتماعيــة، وهــم يتمتعــون بــروح مـــن  - ٢
االستقاللية واالعتماد على النفس، وهم قادرون على املســامهة يف اتمـع. إـم مبدعـو الـثروة 

املادية والروحية للمجتمع. 
ـــون يتعرضــون لالســتثناء والتــهميش.  املعوقـون يشـكلون فئـة ضعيفـة، إذ أـم ال يزال - ٣
ويتعــني صــون حقوقــهم بالوســائل القانونيــة وإقامــة نظــام قــانوين أفضــل يكفــل مســــاوام 

ومشاركتهم ومشاطرم.  
ـــد قيامــها بصياغــة سياســاا يف ميــادين التعليــم وإعــادة التــأهيل  وينبغـي للـدول، عن - ٤
والعمالة والضمان االجتماعي، أن تأخذ بالكامل يف االعتبار اخلصائص واالحتياجـات احملـددة 
ــة  للمعوقـني وأن تكفـل إدمـاج املسـائل املتصلـة ـم يف اخلطـط االجتماعيـة واالقتصاديـة الوطني

الشاملة. 
وينبغي للدول أن توجه انتباهها خصيصا إىل ما يلي:  - ٥

حتسني نوعية حياة املعوقني إمجاال؛  (أ)
توفـري فـرص للمعوقـني يف احلصـــول علــى التعليــم والتدريــب والعمــل بــأجر  (ب)

واملشاركة يف صنع السياسات على كافة املستويات؛ 
القضاء على املواقف االجتماعية التمييزية حيـال املعوقـني فضـال عـن العراقيـل  (ج)

القائمة يف ميادين من مجلتها اإلعالم والقانون واهلياكل األساسية؛ 
زيادة املوارد املخصصة لكفالة املساواة يف مشاركة املعوقني.  (د)

إن مشاكـــل املعوقــني ليسـت مسائــــل اجتماعيــــة فحسـب بــــل هـي مسـائل إمنائيـة.  - ٦
وال ميكن إعمال العديد من حقوق املعوقني إال من خالل التنمية االجتماعية. 
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ومن شأن الصكوك الدولية اليت اعتمدا األمم املتحدة من قبيل برنامج العمل العـاملي  - ٧
املتعلق باملعوقني وقواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقـني أن تـؤدي 
دورا هامـا يف تعزيـز حقـوق املعوقـني وحتسـني حالتـهم. وسـوف تظـل هـذه الصكـوك تشـــكل 

جزءا ال غىن عنه يف املبادئ اليت توجه قضية املعوقني. 
وينسـجم وضـــع اتفاقيــة بشــأن حقــوق املعوقــني مــع تطــور اتمــع البشــري ويلــيب  - ٨
احتياجـات معوقـي العـامل البـالغ عددهـم ٦٠٠ مليـون نسـمة. وعلـى اتمـع الـــدويل أن يــويل 

اهتماما جادا لصياغة االتفاقية وأن يعمل بفعالية على يئة ظروف مالئمة هلا. 
ويعيش زهاء ٨٠ يف املائـة مـن املعوقـني يف البلـدان الناميـة والعديـد منـهم يعـانون مـن  - ٩
الفقـر. وينبغـي ملشـروع االتفاقيـة قيـــد النظــر أن يركــز علــى الظــروف والصعوبــات اخلاصــة 

باملعوقني يف البلدان النامية وأن يعكس املطالب العادلة للبلدان النامية. 
وينبغي أن تأيت االتفاقية وثيقة برناجميـة توفـر التوجيـه العريـض للـدول كافـة. والـدول  - ١٠

مدعوة إىل اعتماد موقف إجيايب وعملي يف صياغة قواعد وتدابري فعالة ذا الشأن. 
وتعلق احلكومة الصينيـة أمهيـة كـربى علـى قضيـة املعوقـني وتؤيـد قيـام األمـم املتحـدة  - ١١
ـــة  بصياغـة اتفاقيـة بشـأن حقـوق املعوقـني. وهـي تعـتزم بـذل قصـارى جـهدها لصياغـة االتفاقي

ولتحقيق هدف �املساواة واملشاركة واملشاطرة� للمعوق. 
ـــني اســتنادا إىل مبــدأ تقاســم  وينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يتعـاون بشـأن قضيـة املعوق - ١٢
اخلـربة واملسـاواة يف االسـتفادة. وينبغـي للبلـدان املتقدمـة أن تـأخذ يف االعتبـار تـدين املســـتوى 
االقتصادي للبلدان النامية وعدم اكتمـال نظـم الضمـان االجتمـاعي، كمـا أن عليـها أن تتخـذ 
ـــة مســاعدا علــى حــل  خطـوات ملموسـة لتوفـري الدعـم واملسـاعدة املاليـة للبلـدان الناميـة بغي

مشاكل املعوقني. 
وينبغي جلميع البلـدان أن تعمـل سـوية مـن أجـل النـهوض بقضيـة املعوقـني، علـى حنـو  - ١٣

ميكّن هؤالء من مشاطرة اإلجنازات املادية والثقافية للعامل. 
 


