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   مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  الدورة الرابعة
        ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩-٧نيويورك، 

تقرير الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشـخاص               
  ذوي اإلعاقة 

    
  مقدمة  -أوال   

قــرار اجلمعيــة العامــة (قــة  مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعا٤٠وفقــا للمــادة   - ١
 إىل  ٧ يف الفتـرة مـن       ،لـدول األطـراف يف نيويـورك      ؤمتر ا ، ُعِقَدت الدورة الرابعـة ملـ      )٦١/١٠٦
ــول ٩ ــدورة هــو   . ٢٠١١ســبتمرب /أيل ــة ”وكــان موضــوع ال ــهوض بالتنمي ــة  : الن إعمــال اتفاقي

ــاون        ــل والتعـ ــرص العمـ ــوفري فـ ــشاركة وتـ ــق املـ ــن طريـ ــة عـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ حقـ
  .)١(“الدويل

ــة    - ٢ ــع جلــسات رمسي ــسة األوىل، املعقــودة يف  . ومشــل املــؤمتر أرب ــول٧وخــالل اجلل /  أيل
وُعِقـَد اجتماعـان للمائـدة      . سبتمرب، مت انتخاب رئيس املـؤمتر وأعـضاء مكتـب املـؤمتر اآلخـرين             

إعمــال اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن طريــق التعــاون  ”املــستديرة حتــت عنــوان 
، أثنـاء اجللـسة     “مان املشاركة الفعلية والتامة يف احلياة السياسية واحليـاة العامـة          ض”و  “ الدويل

. سبتمرب، علـى التـوايل    / أيلول ٨سبتمرب، واجللسة الثالثة املعقودة يف      / أيلول ٧الثانية املعقودة يف    

__________ 
 غـري حكوميـة،     ات منظمـ  ١١٠  حكومـة، و   ٧٠ مـشارك، ميثلـون حـوايل        ٦٠٠يزيـد علـى       مـا  حضر الدورة   )١(  

 مناسـبة جانبيـة بـالتزامن       ٤٠ علـى    ربـو ي  مـا  كيانات تابعة لألمم املتحدة من بينها أربع جلان إقليمية، وُعِقـد          و
  .مع الدورة
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إعمـال احلـق يف   ”سـبتمرب حتـت عنـوان    / أيلـول ٨وُعِقد أيضا اجتماع غري رمسي بعد ظهر يـوم    
ــل ــفالعمـ ــول٩ويف . “ والتوظيـ ــري  / أيلـ ــبتمرب، أُجـ ــذ   ”سـ ــشأن تنفيـ ــادل اآلراء بـ ــوار لتبـ حـ
  .“االتفاقية

  
  افتتاح اجللسة واجلزء الرفيع املستوى  - ثانيا  

سبتمرب، نيابة عن األمـني العـام، األمـني العـام           / أيلول ٧افَتَتح اجللسة األوىل صباح يوم        - ٣
إدارة الــشؤون االقتــصادية بــني الوكــاالت، املــساعد لتنــسيق الــسياسات والــشؤون املــشتركة بــ 

  .واالجتماعية
واعتمد املؤمتر مقترحاً لتوضيح مواد النظام الداخلي املتعلقة بالتناوب اجلغـرايف لرئاسـة               - ٤

  .)٢(مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 أعــضاء مكتــب املــؤمتر  مــن جــدول األعمــال، قــام املــؤمتر بانتخــاب٢ويف إطــار البنــد   - ٥

مت انتخاب السويد رئيساً للمـؤمتر، وانُتِخَبـت تايلنـد وجامايكـا وسـرياليون وهنغاريـا،                : كالتايل
  .نواباً للرئيس

  ).CRPD/CSP/2011/1(وأقر املؤمتر جدول األعمال املؤقت املقدم من األمني العام   - ٦
ــالفقرة   - ٧ ــداخل ٢٥مــن املــادة  ) ج (٥وعمــال ب ي، ومبوجــب إجــراء عــدم   مــن النظــام ال

  ).انظر املرفق األول( منظمات غري حكومية لدى املؤمتر ١٠االعتراض، اعُتِمدت 
ويف اجللسة االفتتاحية، أدىل ببيانـات كـل مـن مـارتن غرونـدتز، رئـيس املـؤمتر؛ ونائبـة                   - ٨

، األمـني العـام؛ واألمـني العـام املـساعد لتنـسيق الـسياسات والـشؤون املـشتركة بـني الوكـاالت           
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ واألمني العام املساعد، مفوضية األمم املتحدة حلقـوق            ب

  .اإلنسان
مـسائل  ”:  مـن جـدول األعمـال، املعنـون        ٥وشرع املؤمتر بعد ذلك يف النظر يف البنـد            - ٩

  .“املناقشة العامة) ب(  و،اجلزء الرفيع املستوى) أ: (تتعلق بتنفيذ االتفاقية

__________ 
، أضــيف رئاســة املــؤمترل  اجلغــرايفتنــاوبالاعتمــد املــؤمتر يف جلــسته األوىل مــن الــدورة الرابعــة، قــراراً بــشأن    )٢(  

 مـن النظـام الـداخلي ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                  ٩كحاشية للمـادة    
باً يتألف مـن رئـيس وأربعـة نـواب          ينتخب املؤمتر مكت  ” على أن    ٩وتنص املادة   ). CRPD/CSP/2008/3انظر  (

ينتخـب مـؤمتر الـدول    ”: وفيما يلي نص احلاشـية    . “للرئيس من بني ممثلي الدول األطراف للعمل ملدة سنتني        
ليهـا الـدول األفريقيـة، مث    ت دول أوروبا الغربية ودول أخرى،   ، رئيساً من  ٢٠١١األطراف، يف اجتماعه لعام     

 أوروبـا الـشرقية، ودول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،            دول آسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ، ودول        
 .“ ذاتهب نظام التناوب اجلغرايفنص هذا املشغلعلى أن تتبع االنتخابات الالحقة ل
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ــات   - ١٠ ــاً ٣٤وأدىل ببيان ــة طرف ــها  )٣( دول ــوزر ١٢، مــن بين ــى مــستوى ال  مــن ٤ ء؛ وا عل
 ملؤســسات وطنيــة حلقــوق اإلنــسان،    ني ممــثللمشيــ  مبــا،)٥( مــراقبني٤ ؛ و)٤(الــدول املوقِّعــة 

وأحاطـت هـذه البيانـات املـؤمتر علمـاً          . وكيانات تابعة لألمم املتحدة، ومنظمات غري حكومية      
يتعلـق بإعمـال االتفاقيـة عـن طريـق املـشاركة يف               فيما ذ االتفاقية، وخباصة  بالتقدم احملرز يف تنفي   

  .، والتعاون الدويل فرص العملريفاحلياة السياسية واحلياة العامة، وتو
  

  مناقشات اجتماعي املائدة املستديرة  - ثالثا  
 ســبتمرب اجملموعــة/ أيلـول ٨ســبتمرب وصـباح يــوم  / أيلــول٧يـوم  عقـد املــؤمتر بعـد ظهــر     - ١١

ــة مــن ج  ــساتهالثاني ــدمها  ، الــيت مشلــت  ل ــدة    عروضــا ق ــتكلمني مــن اجتمــاعي املائ فريــق مــن امل
 رئيـــسا فـــتح، عقـــب تقـــدمي العـــروضو. ، أعقبـــها حـــوارات لتبـــادل اآلراء٢  و١املـــستديرة 

ن ويــرد يف املرفــق الثــاين مــوجزا .  األســئلة واملناقــشةالبــاب لطــرحاجتمــاعي املائــدة املــستديرة 
  .٢  و١تماعي املائدة املستديرة جال أعدمها الرئيس

  
إعمال اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـن طريـق             : ١اجتماع املائدة املستديرة        

  التعاون الدويل
إعمـال اتفاقيـة    ” املعنـون    ١اجتماع املائدة املـستديرة     ) تايلند(رأس جاكريت سريفايل      - ١٢

 ســتة حمــاورين بعــروض وأدىل .“حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن طريــق التعــاون الــدويل 
، وماريـا   )املقرر اخلاص املعين باإلعاقة التابع للجنـة التنميـة االجتماعيـة          (شويب تشالكلني   : هم

مؤسـسة  (، وياسـونوبو إيـشي      )الـشراكة العامليـة املعنيـة بقـضايا اإلعاقـة والتنميـة           (فريونيكا رينا   
، ))Equality 2025 (٢٠٢٥ مؤســسة حتقيــق املــساواة حبلــول عــام  ( ودايــان موليغــان ،)نيبــون

، وجــوزفني )جلنــة منظمــة الــدول األمريكيــة /ســيدة الــسلفادور األوىل(وفانــدا غيومــار بينيــاتو  
ــا (ســينيو  ــة إصــالح القــوانني يف كيني  مــن ٣٢ونــاقش احملــاورون مــسائل متعلقــة باملــادة   ). جلن

__________ 
 ، وبلجيكــا، والربازيــل، وأوروغــواي، وأملانيــا، وأســتراليا، وإســبانيا، واألردن،االحتــاد األورويب، واألرجنــتني  )٣(  

 ، وكنـــدا، والفلـــبني، وســـرياليون، والـــسويد، وجنـــوب أفريقيـــا ، وجامايكـــا، وتركيـــا،نـــد وتايل،وبـــريو
 واململكــة املتحــدة ، وملــديف، واملكــسيك، واملغــرب، ومــصر، وليتوانيــا، وكينيــا، وكولومبيــا،وكوســتاريكا

 ،هنـدوراس  و، ونيوزيلنـدا ، ونيكاراغوا ، والنيجر ، والنمسا ، وموريشيوس ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
 .وهنغاريا

 . واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، والنرويج،إسرائيل  )٤(  

منظمــة رصــد حقــوق اإلنــسان، و جلنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، والتحــالف     )٥(  
  .الدويل للمعوقني، واالحتاد الربملاين الدويل
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ئي اون اإلمنــاأمهيــة تعمــيم منظــور اإلعاقــة يف مجيــع نــواحي التعــ علــى االتفاقيــة، حيــث أكــدوا 
  .١جتماع املائدة املستديرة الرئيس ال موجز ولويرد يف املرفق األ. الدويل

  
ضـــمان املــشاركة الفعليـــة والتامـــة يف احليـــاة الـــسياسية  : ٢اجتمــاع املائـــدة املـــستديرة      

  العامة  واحلياة
ضــمان ” املعنــون ٢اجتمــاع املائــدة املــستديرة   ) ســرياليون(تــوراي . رأس شــيكو م  - ١٣
:  سـتة حمـاورين هـم      عروضوأدىل ب . “شاركة الفعلية والتامة يف احلياة السياسية واحلياة العامة       امل
، )عـضو الربملـان، سـرياليون     (متكلماً باسـم يوليـوس نـاي كـايف          ) سرياليون( كامارا   همان كي عث

عـضو جملـس الـشيوخ،      (يـان بونتـان     ث، ومون )ة الدولية للمعوقني، كندا   املنظم(ي  ان إيست اوستيف
ــدتايل ــروس  )ن ــدرو ب ــسياسية (، وأن ــشؤون ال ــر  ري، وت)إدارة ال ــا ديغين ــة حبقــوق  (يزي ــة املعني اللجن

ونـاقش  ). مجعية متالزمـة داون يف بـريو      (فا  ياندرا فيالنو خ، وماريا ألي  )األشخاص ذوي اإلعاقة  
احملــاورون قــضايا رئيــسية، وحــددوا العراقيــل القائمــة، ووضــعوا توصــيات اســتراتيجية إلعمــال 

ــسياسية     حقــوق األشــخ  ــاة ال ــة مــشاركتهم يف احلي ــز إمكاني ــة مــن خــالل تعزي اص ذوي اإلعاق
 ويـرد يف املرفـق الثـاين مـوجز        . هم على قـدم املـساواة     راكشإواحلياة العامة وكفالة مشاركتهم و    

  . ٢جتماع املائدة املستديرة ال الرئيس
  

  االجتماع غري الرمسي بشأن إعمال احلق يف العمل والتوظيف  -رابعا   
غيلـي  ريسـبتمرب، اشـترك يف رئاسـته غ   / أيلـول ٨يـوم  عقد اجتماع غري رمسي بعد ظهـر         - ١٤

رئـــيس املنتـــدى األورويب (، ويـــانيس فارداكاســـتانيس )عـــضو الربملـــان، هنغاريـــا(تـــابولكزاي 
باربــارا :  ســبعة حمــاورين هــمعــروضوأدىل ب). لتحــالف الــدويل للمعــوقنيعــن الإلعاقــة، ممــثالً 

املركـــز الـــوطين لتعزيـــز فـــرص توظيـــف (، وجافيـــد أبيـــدي )يـــةمنظمـــة العمـــل الدول(مـــوري 
اللجنـة املعنيـة   (سـتيغ النغفـاد    ا ورونالـد ماكـامل و     ،، وجيـا يـانغ    )األشخاص ذوي اإلعاقة، اهلند   

، SM Supermallsمراكــز إس إم التجاريــة (، وآين غارســيا )حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ونــاقش  ). دة لألعمــال التجاريــة الدوليــة  جملــس الواليــات املتحــ  (وروين غولــدبرغ ) الفلــبني

املتكلمون طرق تعزيز سوق العمل حبيث يشمل اجلميع، مع التركيـز علـى الـدور الـذي يؤديـه                
  . أرباب العمل

  
  حوار لتبادل اآلراء بشأن تنفيذ االتفاقية  -خامسا  

ونظـر  سـبتمرب،   / أيلـول  ٩رئاسـة رئـيس املـؤمتر صـباح يـوم            ب  الرابعـة  عقد املؤمتر جلسته    - ١٥
ــا  ــدخالهل ـــ( ٥ يف البن ــون   )ه ــال، املعن ــن جــدول األعم ــذ  حــوار لتبــ ” م ــشأن تنفي ادل اآلراء ب
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  وهـم   مـتكلمني، شـارك بعـضهم عـن طريـق التـداول بالفيـديو،              ١٠ عروضوأدىل ب . “االتفاقية
ــك         ــة، والبن ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــة، وجمموع ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــون إدارة ال ميثل

ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ،     الــدويل، ومن ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة، واللجن ظمــة الــصحة العاملي
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة            
لغريب آسيا، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وهيئة األمم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                 

عـن األعمـال     احملـاورون أمثلـة ملموسـة        ساقو. رأة، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     امل
النــهوض حبقــوق األشــخاص ذوي ســبيل  كيانــات األمــم املتحــدة املــذكورة يف ا قامــت هبــالــيت

  .اإلعاقة ودعم تنفيذ االتفاقية
 رغـم أن    وقـال إنـه   . وعرض الرئيس آخر مستجدات عمل اللجنة منذ دورهتا اخلامسة          - ١٦

سبانيا، فقد ظهـر حتـٍد جديـد    إ حوارا مع جراءإتعتزم اللجنة أجرت حواراً ناجحاً مع تونس، و   
ــأخري يف تقــدمي التقــارير،  ــدول      ممــايعــود إىل الت ــة املعاهــدة وال قلــل مــن فــرص احلــوار بــني هيئ

ة للغـ وشجع الرئيس الدول األطراف على دعم أعمال اللجنة بتقدمي تقاريرهـا إمـا با             . األطراف
جتماعـات وتـوفري مـوارد     ال ا  مزيـد مـن    وقال إن اللجنة سـتطلب عقـد      . لفرنسية أو باإلنكليزية  ا

  .إضافية من اجلمعية العامة من أجل الوفاء مبهامها
ــدة          - ١٧ ــاعي املائ ــوجزات الجتم ــة، ُعرَِضــت م ــن األســئلة واألجوب ــصرية م ــة ق ــد جول وبع

  . املستديرة واالجتماع غري الرمسي
، الـرئيس املـشارك لالجتمـاع غـري     )التحالف الـدويل للمعـوقني   (ريتشلر  وقدمت دايان     - ١٨

وقالـت إن منتـدى     . الرمسي، تقريراً عن الوثيقة اخلتامية ملنتدى اجملتمع املدين الـذي سـبق املـؤمتر             
 يف التحـضري الجتمـاع حمتمـل رفيـع املـستوى بـشأن اإلعاقـة               تفكريشرع يف الـ   قد  اجملتمع املدين   

 وأردفــت أن املنتــدى يؤكــد . نــاء الــدورة الــسابعة والــستني للجمعيــة العامــة  والتنميــة، ُيعقَــد أث
ه مـن    األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيـع مراحـل املـشاريع اإلمنائيـة؛ وأنـ              راكشإأنه يلزم   : يلي ما

 بنــاء قــدرات املنظمــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة لكفالــة مشــول التنميــة         الــضروري
ة تتحمـــل مـــسؤولية إدراج مـــسائل اإلعاقـــة ضـــمن أولوياهتـــا للجميـــع؛ وأن البلـــدان املـــستفيد

ــع شــرطاً        ــة للجمي ــار مشــول التنمي ــتعني علــى اجلهــات املاحنــة أن تكفــل اعتب ــة، بينمــا ي التمويلي
واختتمت قائلة إن منتـدى اجملتمـع املـدين يقتـرح إدراج منظـور اإلعاقـة يف اثـنني مـن                     . للتمويل

ا املنتـدى الرفيـع املـستوى الرابـع املعـين بفعاليـة املعونـة،               مؤمترات األمم املتحدة املقبلة، من بينـه      
  .يف بوسان، مجهورية كوريا، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةاملزمع عقده 

كلمـة يف   ) وزير الدولـة للـشؤون اخلارجيـة، جـزر امللـديف          (وألقى اسالم حممد شاكر       - ١٩
  . الصعيد الوطين لتنفيذ االتفاقيةاملؤمتر، عرض فيها موجزاً للجهود املبذولة على 

  



CRPD/CSP/2011/2
 

6 11-63009 
 

  اختتام املؤمتر  -سادسا  
يف ختــام املــؤمتر، أكــد الــرئيس أن تــصديق مجيــع الــدول علــى االتفاقيــة وبروتوكوهلــا      - ٢٠

 عـدد األشـخاص الـذين     بـالنظر إىل أن    ، وأن ذلك ضـرورة حتميـة      صار قريب املنال  االختياري  
تقـدم بـشأن   أي ميكـن إحـراز     الوقـال إنـه  . خصبليـون شـ  يعانون من اإلعاقة يف العـامل يفـوق         

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً بـدون مراعـاة منظـور اإلعاقـة يف مجيـع اجلهـود املبذولـة يف         
اجلهـود شـاملة    جلعل تلـك    لتعاون الدويل قوة حمفِّزة     بل جيب أن يكون ا    وميكن  . )٦(جمال التنمية 
خاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل ويف احليــاة  وقــد بــني املــؤمتر أن مــشاركة األشــ . للجميــع

التنميــة تــشكل عنــصرا متــساويا يف األمهيــة مــن عناصــر العامــة واحليــاة الــسياسية علــى الــسواء، 
ــع  ــشاملة للجمي ــةواصــل توس. ال ــاالتفاقي ــ احملــوري يف ا أداء دوره ــهوضضــمانإىل  يسعال   الن

  .التنمية ومتتع اجلميع حبقوق اإلنسانب
  

  رىمسائل أخ  -سابعا   
 إشـراك األشـخاص ذوي   يف جمـال  كان معروضاً على املؤمتر جتميع للممارسات اجليدة          - ٢١

ــها    ــع جوانبـ ــة جبميـ ــود اإلمنائيـ ــة يف اجلهـ ــشة  )CRPD/CSP/2011/CRP.1(اإلعاقـ ــة مناقـ ؛ وورقـ
؛ وورقـــة )CRPD/CSP/2011/CRP.2( بـــشأن التعـــاون الـــدويل ١الجتمـــاع املائـــدة املـــستديرة 

 بــشأن املــشاركة يف احليــاة الــسياسية واحليــاة املدنيــة      ٢دة املــستديرة مناقــشة الجتمــاع املائــ  
)CRPD/CSP/2011/CRP.3(         ؛ وورقـة مناقـشة لالجتمـاع غـري الرمسـي بـشأن العمـل والتوظيـف
)CRPD/CSP/2011/CRP.4(       ؛ وجتميـــع للتـــدابري التـــشريعية املتخـــذة لتنفيـــذ اتفاقيـــة حقـــوق

  ).www.un.org/disabilities/default.asp?id=1571انظر (األشخاص ذوي اإلعاقة 
ؤمتر الـدول   وميكن أيضاً االطالع على البيانات اليت أُديل هبا يف افتتاح الدورة الرابعة ملـ               - ٢٢

 املائدة املستديرة واالجتماعات األخرى، وعلـى غريهـا مـن املعلومـات             ياألطراف ويف اجتماع  
  .www.un.org/disabilities/default.asp?id=1571:  التايلعنوانذات الصلة، على ال

افــق املــؤمتر علــى تأكيــد  و مــن جــدول األعمــال، مــسائل أخــرى،   ٦ويف إطــار البنــد   - ٢٣
، مـــع مراعــاة جـــدول املناســـبات  ٢٠١٢عــام  يف املواعيــد احملـــددة للــدورة اخلامـــسة للمـــؤمتر   

  .واالجتماعات الرئيسية باألمم املتحدة وتوافر خدمات املؤمترات

__________ 
حالــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ”لعــام، ومــن بينــها تقريــر  أشــار الــرئيس إىل تقــارير األمــني ا   )٦(  

حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وســائر األهــداف  ”، و)A/66/121 (“والربوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا
ة ، والدراسة املواضيعية الـيت أعـدهتا مفوضـي        )A/66/128 (“اإلمنائية املتفق عليها دولياً لألشخاص ذوي اإلعاقة      

 ).A/HRC/16/38(األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن دور التعاون الدويل يف دعم االتفاقية 
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  املرفق األول
نظمات غري احلكومية املعتمدة لدى مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق                امل    

  األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء دورته الرابعة 
ــداخلي ملــؤمتر الــدول األطــراف يف   ٢٥مــن املــادة ) ج (٥وفقــا للفقــرة     مــن النظــام ال

ــراض،       ــة، ومبوجــب إجــراء عــدم االعت ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــاعتجــرى اتفاقي د ام
  :املنظمات غري احلكومية التالية

  )Asabe Shehu Yar’Adua Foundation(مؤسسة أسايب شيهو يار أدوا   - ١
 ,Association 3IN—Inclusion (يةالشمول والرتاهة واالستقالل: رابطة العناصر الثالثة  - ٢

Integrity and Independence(  
ة البـشرية وإعـادة تأهيـل املـصابني بـه           الفريق العامل الكندي املعين بفريوس نقص املناع        - ٣
)Canadian Working Group on HIV and Rehabilitation(  
  )Design Bangladesh(مؤسسة ديزاين بنغالديش   - ٤
  )Equally Unique(نا سواسية يف التفرد مؤسسة كل  - ٥
 The Harvard Law School(مـشروع كليـة احلقـوق جبامعـة هارفـارد املعـين باإلعاقـة          - ٦

Project on Disability(  
 Lift Up Care for the Needy(مؤســـسة الرعايـــة لتحـــسني أحـــوال احملتـــاجني   - ٧

Foundation(  
  )Neighbour Organization Nepal(مؤسسة اجلار بنيبال   - ٨
  )Perkins School for the Blind(مدرسة بركرت للمكفوفني   - ٩
  )World Disability Foundation(املؤسسة العاملية لإلعاقة   - ١٠
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  املرفق الثاين
 الدورة الرابعة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق               الرئيس ألعمال  موجز    

  األشخاص ذوي اإلعاقة 
إعمال اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـن طريـق             : ١اجتماع املائدة املستديرة        

  التعاون الدويل
ووجـه الـرئيس االنتبـاه      . ١جتماع املائـدة املـستديرة      ا) تايلند(رأس جاكريت سريفايل      - ١

ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــي معاهــدة حقــوق اإلنــسان الوحيــدة الــيت      إىل أن اتفاقي
وأشـار إىل أن ذلـك يعكـس الـدور اهلـام الـذي يؤديـه                .  مادة حمددة عن التعاون الـدويل      تتضمن

  .  التعاون الدويل يف إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي     ٣٢وناقش احملاورون قضايا رئيسية تتعلق باملادة       - ٢

اإلعاقــة، وكــرروا تأكيــد أمهيــة دور التعــاون اإلمنــائي الــدويل يف تعزيــز التنميــة الــشاملة لــذوي  
  .اإلعاقة والنهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأبرزوا أمهية هذا الدور

ــاول  - ٣ ــشالكلن وتنـ ــويب تـ ــة      ( شـ ــة التنميـ ــابع للجنـ ــة التـ ــين باإلعاقـ ــاص املعـ ــرر اخلـ املقـ
وأشـار إىل   .  املـستفيدة يف جمـال اإلعاقـة       والبلـدان العالقة املالية بني اجلهـات املاحنـة        ) االجتماعية

 توجيهـه   مـن ، بـدال  وحـدها الـدعم املـايل   الـربامج املختـصة مبجـال اإلعاقـة    تتلقـى    مـا  كـثريا أنـه 
وطُرَِحــت .  إىل تعمــيم منظــور اإلعاقــة يف الــربامج اإلمنائيــة العامــةبــاألحرى إىل الــربامج الراميــة

أستراليا ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليـات املتحـدة كمثـالني جيـدين للبلـدان والوكـاالت                 
 إىل  شـار أيـضا   وأ. املاحنة اليت دعمت بنجـاح عمليـة تعمـيم منظـور اإلعاقـة يف الـربامج اإلمنائيـة                 

ــشد   ــادة الت ــرر       ضــرورة زي ــة ك ــي نقط ــة، وه ــة باإلعاق ــى البحــوث واإلحــصاءات املتعلق يد عل
  .احملاورون واملشاركون اآلخرون تأكيدها يف وقت الحق

الـضوء  ) الشراكة العاملية املعنية بقـضايا اإلعاقـة والتنميـة        (سلطت ماريا فريونيكا رينا     و  - ٤
  جمموعــةجيــادضــرورة إعلــى أمهيــة كفالــة مشــول التعــاون الــدويل ملنظــور اإلعاقــة، مــشرية إىل    

واحتجـت بأنـه ينبغـي      .  من اجلهات الفاعلـة حـىت يتـسىن القيـام بـذلك علـى حنـو فعـال                  مترابطة
 للبلدان املاحنة واملستفيدة على السواء أن تنسق أعماهلا وأن تبحث اتبـاع هنـج مبتكـرة للتعـاون                 

 يتـيح للبلـدان      بـات   على الـصعيد العـاملي،     ةوأشارت إىل بزوغ هيكل جديد للمعون     . بينها فيما
وشـددت علـى أنـه      . النامية أن تضع أولوياهتا اإلمنائية بنفـسها باسـتخدام متويـل اجلهـات املاحنـة              

ــة  ددةينبغــي مراعــاة االحتياجــات احملــ  ــة  ل لألشــخاص ذوي اإلعاق ــربامج اإلمنائي ــز ال يتــسىن تعزي
  .الشاملة لذوي اإلعاقة
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 ور تنميــة املــوارد البــشريةه علــى دعرضــيف ) مؤســسة نيبــون(وركــز ياســونوبو إيــشي   - ٥
وقال إن مؤسـسة نيبـون موَّلـت بعـض املـشاريع يف جمـال       . يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة    فيما

اإلعاقة يف جنوب شرق آسيا، حيث ركزت علـى إتاحـة املعلومـات، وتنميـة املـوارد البـشرية،                   
 يف   فعـال   بـشكل  ألشخاص ذوي اإلعاقـة   اك  ارشإوأكد السيد إيشي أن     . عالقات دولية إقامة  و

مجيع املراحل واجلوانب من عمليات التخطيط، والربجمة، وصنع القرار، أمٌر حيوي لنجـاح أي              
يف ذلـك    مبـا   إن توفري الفرص للشباب ذوي اإلعاقـة،       وقال أيضا .  يتعلق مبجال اإلعاقة   مشروع

 سـي  أمـر أسا   واكتساب خربة العمل على الصعيد الـدويل،        االلتحاق بالتعليم العايل   متكينهم من 
وقــال إن الــنقص يف  . إلنــشاء قــوة عاملــة أقــوى مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املــستقبل       

 يف مجيـع أحنـاء      زال يشكل حتديا كـبريا     ذوي اخلربة ما  و شخاص ذوي اإلعاقة املدربني جيدا    األ
  .العامل
 ، والربازيـل ، وإيطاليـا ، وأسـتراليا ،وتلقى احملاورون تعليقـات وأسـئلة مـن ممثلـي األردن          - ٦
 ، وهنـدوراس  ، ونيوزيلنـدا  ، والنـرويج  ، ومـصر  ، ومـايل  ، وكوستاريكا ،لي وشي ،نوب أفريقيا وج

ومشلـت املواضـيع الرئيـسية      . والواليات املتحدة األمريكية، ومن ممثلـي منظمـات اجملتمـع املـدين           
الدور اهلام للتعلـيم وتنميـة املـوارد البـشرية بالنـسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإمكانيـة إنـشاء             

املوارد للربامج املختصة مبجال اإلعاقة ولدعم تعميم منظور اإلعاقـة          رصد، وأمهية حشد    نظم لل 
يف الربامج اإلمنائية العامة على الـسواء، وضـرورة حتـسني التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة والـدول                     

ذي ت األخرى واالستعراض الـدوري الـشامل الـ        ااملستفيدة، وإمكانية االستعانة هبيئات املعاهد    
جملـــس حقـــوق اإلنـــسان، واحلاجـــة إىل ضـــمان مشـــول مفهـــوم امللكيـــة الفكريـــة   بـــه يـــضطلع

لألشخاص ذوي اإلعاقة واستفادهتم منه، وأمهية تعزيـز القـدرات اإلحـصائية املتعلقـة باإلعاقـة،                
  .وضرورة تعزيز التعاون الدويل، لفائدة جهات منها أقل البلدان منوا

) Equality 2025 ٢٠٢٥ساواة حبلـول عـام   سـسة حتقيـق املـ   ؤم(وقالت دايـان موليغـان     - ٧
 علــى مجيــع مــستويات  قــدر اإلمكــان مــن االتفاقيــة٣٢ملــادة  توســيع نطــاق تفــسري اإنــه ينبغــي

وأكـدت أمهيـة    . احلكم، وفيما بني احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة واألوسـاط األكادمييـة           
ينبغـي أن يكـون لألشـخاص ذوي        : املكونات الرئيسية التاليـة لـضمان التنفيـذ الفعـال لالتفاقيـة           

مجيـع اجلهـود املبذولـة    أن تنطـوي  اإلعاقة دور واضح يف الـربامج واملبـادرات اجلديـدة، وينبغـي      
 أصـحاب    أن يقطـع   على هنج قائم على احلقوق وعلى تفهم خمتلف مـستويات التنميـة، وينبغـي             

عاقــة املــصلحة بالتزامــات واضــحة وثابتــة بــشأن تــوفري ســبل الوصــول لألشــخاص ذوي اإل        
ومعاملتهم على قـدم املـساواة، وينبغـي تطـوير أسـاليب أفـضل جلميـع البيانـات، وينبغـي تنفيـذ                      

  .املرتبطة باإلعاقة تنفيذا كامالاألهداف اإلمنائية لأللفية الثمانية 
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جلنــة منظمــة الــدول   /الــسيدة األوىل يف الــسلفادور  (بينيــاتوفانــدا غيومــار  وركــزت   - ٨
نــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد األشــخاص ذوي    عرضــها علــى جليف) األمريكيــة

ا منظمة الدول األمريكية بعد أن اعتمدته اتفاقية البلدان األمريكيـة للقـضاء             أنشأهتاإلعاقة، اليت   
وأفادت بـأن اللجنـة أصـبحت أساسـا         . على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة       

، وأهنــا دعــت مجيــع الــدول األطــراف فيهــا إىل    علــى الــصعيد العــاملي لقيــاس حقــوق املعــوقني 
وجــوب إقامــة وأكــدت علــى . اســتعراض التقــدم احملــرز واحلاجــة إىل التحــسني يف هــذا الــشأن 

كلتـا  تعاون دويل بني هيئيت املعاهدتني التابعتني لألمم املتحـدة ومنظمـة الـدول األمريكيـة، ألن          
ع آليـة إبـالغ منـسقة خلدمـة اللجـان           واقترحت وض . تني تتناوالن جدول األعمال نفسه    االتفاقي

  .التابعة لكل من األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية
إىل أن لغة اإلشارة الكينيـة      ) اللجنة الكينية إلصالح القوانني   (وأشارت جوزفني سينيو      - ٩

اصـة  خب يف دسـتور كينيـا، و      ذات أمهيـة  وناقـشت نـواحي     . قد اعُترِف هبا كلغـة رمسيـة يف كينيـا         
وتناولـت أمهيـة تعزيـز حقـوق        . إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة والنـهوض هبـم          علق منها ب  يت ما

اإلنسان األساسـية، عـن طريـق بنـاء العالقـات بـني احلكومـات، ومنظمـات املعـوقني، واجملتمـع                     
  .أصحاب املصلحةسائر  و،املدين
 عـن طريـق   اإلعاقـة مـسألة  وطرح ممثال الفلبني والـسودان أسـئلة تتعلـق بتعمـيم مراعـاة              - ١٠

تعزيز الشراكات فيما بني منظمـات القطـاعني اخلـاص والعـام واألمـم املتحـدة ومنظمـة الـدول                   
وطرح ممثـل الـسودان سـؤاال حمـددا خبـصوص وحـدة الـدعم التابعـة لألمـم املتحـدة                     . األمريكية

 والـــسيدة ســينيو والـــسيدة مليغـــان  بينيــاتو  الـــسيدة تـــضمنت ردودو. املعنيــة بتنفيـــذ االتفاقيــة  
وأبــدت . املثمــرة الــيت بــذلت ألجــل إدمــاج ذوي اإلعاقــةلكــن معلومــات عــن اجلهــود املطولــة 

 هـذه الوحـدة     احملتمـل أن حتققـه    وحـدة الـدعم وناقـشت التقـدم         قيـام   يغان اهتمامها ب  الالسيدة م 
  .مجيع الدول األطرافصاحل ل

، مــربزا أمهيــة التعلــيم العــايل لألشــخاص ١رة وخلــص الــرئيس اجتمــاع املائــدة املــستدي  - ١١
ذوي اإلعاقــة، والــربامج الراميــة إىل تعمــيم مراعــاة اإلعاقــة يف التنميــة، واألدوار الــيت يقــوم هبــا  
األشخاص ذوو اإلعاقة ضمن املشاريع اإلمنائية، وسياسات املوارد البشرية الـيت تـشمل مـسائل               

ملعـوقني، ودور االجتماعـات رفيعـة املـستوى         اإلعاقة، والصالت بني حقوق اإلنسان وحقوق ا      
ــة، واحلاجــة إىل إشــراك مجيــع أصــحاب املــصلحة يف     ــة باإلعاقــة والتنمي التخطــيط لوضــع املعني

  .خطة تنمية تشمل مسائل اإلعاقةوتنفيذ 
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ـــاع      ـــاملائاجتمـ ــستديرة ـ ــسياسية    : ٢دة امل ــاة ال ــة يف احلي ــة والتام ــشاركة الفّعال ضــمان امل
  واحلياة العامة

ونـاقش املـشاركون    ). سـرياليون (تـوراي   .  شـيكو م   ٢املائـدة املـستديرة     اجتماع  رأس    - ١٢
، وقـدموا توصـيات اسـتراتيجية مـن          املاثلـة  وا التقـدم احملـرز والعوائـق      حـدد القضايا األساسـية، و   

  .مبا يف ذلك االنتخاباتتسهل مشاركتهم فيها، أجل حتقيق عمليات سياسية تشمل املعاقني و
استعراضــا شــامال للجهــود ) مؤســسة املعــوقني الدوليــة، كنــدا(ي ان إيــستاتيفســقــدم و  - ١٣

وأوصـى  .  مـن االتفاقيـة يف كنـدا       ٢٩تنفيـذ املـادة     للنهوض ب اليت تبذهلا مؤسسة املعوقني الدولية      
ومراجعـة   اسـتعراض    بإجراء، و  لألحزاب السياسية   جمموعة أدوات تيسر وصول املعاقني     بإعداد

  .ضمان مشوهلا األشخاص ذوي اإلعاقةلاب السياسية ألحزل الناظمةللقوانني 
أن التـــشريعات يف تايلنـــد ) عـــضو جملـــس شـــيوخ، تايلنـــد( مونثيـــان بونتـــان الحـــظو  - ١٤

 انعـدام اإلمكانيـات املاديـة    رغـم أن  ذوي اإلعاقـة بـشكل متزايـد،        األشـخاص   أصبحت تـشمل    
ة يـ وكـاالت احلكوم لاحماسبة وأفاد بأن تايلند أحرزت تقدما يف . عائقا أساسيا ما زال   للوصول  

  .ذوي اإلعاقةل إتاحة فرص تصويت ميّسرةعلى ضمان 
أن املــــشاركة الكاملــــة والفّعالــــة ) إدارة الــــشؤون الــــسياسية(نــــدرو بــــروس بــــّين أو  - ١٥

الوصـول إىل   تيـسري   لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف العمليـات االنتخابيـة وإدمـاجهم فيهـا يتطلـب                
صـالح نظـام الـدعوة      إلمزيد من االهتمـام     إيالء  ودعا إىل   . املعلوماتاحلصول على   التسجيل و 

وأفــاد أيــضا بأنــه  .  جبميــع جوانبــها االنتخابيــةاتوإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمليــ 
تـشجيع ودعـم إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة كمـراقبني             على   اجملتمع الدويل    أن يعمل ينبغي  

  .خالل االنتخابات
ــر  شــددو  - ١٦ ــا ديغين ــة   (ت ترييزي ــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة املعني ــى ) اللجن أن عل

ــادة   ــال للم ــذ الفّع ــة ٢٩التنفي ــضي أن مــن االتفاقي ــع األشــخاص ذو  يقت ــة و يتمت كامــل ب اإلعاق
ــة  ــوق املدني ــم   احلق ــع غريه ــساواة م ــدم امل ــى ق ــا  عل ــشمل، مب ــى عمــل يف   ي ــرص احلــصول عل  ف

ق الــيت حتــول دون مــشاركة    العوائــأشــارت إىل أنو. احلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين   
 انتــهاكات حقــوق اإلنــسان   هــي مــن أشــد  األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمليــة االنتخابيــة    

اجتماعيـة   - وأعربـت عـن القلـق مـن أن األشـخاص الـذين يعـانون مـن إعاقـة نفـسية              . جسامة
 مـن   يف العديـد العمليـة االنتخابيـة  املـشاركة يف  قـانون مـن إمكانيـة    حبكـم ال ذهنية قد ُحرموا    أو

  .البلدان
جتربتــها أمــام  ) مجعيــة متالزمــة داون يف بــريو  (ليخانــدرا فيالنويفــا  أماريــا وســردت   - ١٧
. ة يف بلــدها بــسبب إعاقتــهايملــشاركني، حيــث كانــت تــستبعد باســتمرار مــن العمليــة الــسياسا
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وأفادت بأهنا مل تـتمكن مـن ممارسـة حقهـا يف التـصويت إال يف الـسنوات األخـرية، ولكـن مـع                        
ــارة إضــافة ــة ” عب ــة عقلي ــها“إعاق ــع     .  إىل وثيقت ــه مجي ــارس في ــوم مي ــع إىل ي ــا تتطل وذكــرت أهن

األشخاص ذوي اإلعاقـة حقهـم يف التـصويت؛ وأن قيـام كـل بلـد بتنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذا تامـا                
  .ميكن أن حيقق هذا احللم

ــارا     - ١٨ ــه كام ــال عثمــان كي ــاي كــايف   ) ســرياليون(وت ــوس ن ــان،  (عــرض يولي عــضو الربمل
، وقـــدم حملـــة عـــن قـــانون األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الـــذي صـــدر يف ســـرياليون يف )اليونســـري
والحـظ أن املرشـحني الـسياسيني    . ، يف إطار اجلهود املبذولـة لتنفيـذ االتفاقيـة       ٢٠١١مايو  /أيار

ــة جيــري      ــصويت لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة جنحــوا يف االقتراعــات وأن حقــوق الت ذوي اإلعاق
ر إىل أن أوسـاط املعـوقني يف سـرياليون صـوَّتت للمرشـحني الـذين              وأشا. إعماهلا بشكل متزايد  

وأكـد علـى أمهيـة عمـل الـسياسيني والناشـطني مـن              . سيدعمون حقوقهـا وإدماجهـا يف اجملتمـع       
  .أجل تعميم مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع نواحي العمليات السياسية

  
  موجز االجتماع غري الرمسي    

ــد اجتمــاع    - ١٩ ــابولكزاي     ُعق ــي ت ــان،  (غــري رمســي اشــترك يف رئاســته غريغيل عــضو الربمل
ــا ــتانيس  )هنغاري ــانيس فارداكاس ــن التحــالف     (، وي ــثال ع ــة، مم ــدى األورويب لإلعاق ــيس املنت رئ

  .“إعمال احلق يف العمل والتوظيف”وتناول موضوع ) الدويل للمعوقني
اء إصــالحات شــاملة ضــرورة إجــر) منظمــة العمــل الدوليــة(وناقــشت باربــارا مــوري   - ٢٠

ودفعــت بــأن اجلهــود املبذولــة لتــشجيع توظيــف . لــضمان إمكانيــة الوصــول إىل أســواق العمــل
األشخاص ذوي اإلعاقة ينبغي أن تكون متعددة األبعاد ومراعية لالعتبارات اجلنسانية وشـاملة             

  .رينألسواق العمل الرمسية وغري الرمسية على حد سواء باإلضافة إىل أصحاب املصلحة اآلخ
علـى أن توظيـف   ) اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     (كدت جيا يـانغ     وأ  - ٢١

األشخاص ذوي اإلعاقة هو أحد القـضايا األشـد إحلاحـا الـيت تتـصدى هلـا اللجنـة، بـل إن مـن                        
شــأن تلــك القــضية أن تــساعد علــى حتويــل منظــور اإلعاقــة مــن النمــوذج الطــيب إىل النمــوذج    

ــدا. االجتمــاعي  علــى دور التعــاون الــدويل، أشــارت إىل التقــدم احملــرز يف الــصني، الــيت    وتأكي
ــام   ــة عـــن طريـــق إصـــالح   ٢٠٠٧قامـــت منـــذ عـ  بتـــسريع توظيـــف األشـــخاص ذوي اإلعاقـ

  .السياسات وزيادة نظم خدمات العمالة وتقدمي املساعدة عن طريق املؤسسات العامة
علــى ضــرورة ) ص ذوي اإلعاقــةاللجنـة املعنيــة حبقــوق األشـخا  (وأكـد اســتيغ النغفــاد    - ٢٢

التعاون يف ما بني أرباب العمل والنقابات ومنظمـات املعـوقني واحلكومـات مـن أجـل تـشجيع               
وأفــاد بــأن التعــاون الــدويل، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف  . عمالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
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سـتند إىل هنـج     ، ميكن أن يكون له أثر إجيايب على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة مىت ا             ٣٢ املادة
  .تعاوين وقائم على حقوق اإلنسان

املركـز الـوطين لتعزيـز فـرص توظيـف األشـخاص ذوي اإلعاقـة،              (وقال جافيـد أبيـدي        - ٢٣
إن العقبة األساسية اليت تعوق قيام سوق عمل شاملة متاما تتمثل يف انعـدام هيكـل ثابـت             ) اهلند

ــز  ــسياسات املناهــضة للتميي ــن  . لل ــاب هــذا اهليكــل، ل  يتــسىن إتاحــة فــرص الوصــول،   ففــي غي
وأشـار إىل   . توفري التعليم بشكل فّعـال، وال إتاحـة فـرص العمـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                 وال

الذهنيـة يف   /وجود عقبات إضافية تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة الـشديدة واإلعاقـات النفـسية            
  .أسواق العمل ويف اجملتمع بوجه عام

إن هنـاك   ) يات املتحدة لألعمـال التجاريـة الدوليـة       جملس الوال (وقالت روين غولدبرغ      - ٢٤
وأشـارت إىل أمهيـة     . جماال للتواصل بـني القطـاع العـام واجملتمـع املـدين بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة                   

تقدمي حـوافز لقطـاع األعمـال التجاريـة باعتمـاد خطـاب مـشجع لألعمـال التجاريـة والتركيـز                  
ىل الشبكة العامليـة لألعمـال التجاريـة واإلعاقـة،          وأشارت إ . على اآلثار اإلجيابية لألخذ بالتنوع    

وهي مبادرة للشراكة بني القطاعني العام واخلاص تابعة ملنظمة العمل الدوليـة، باعتبارهـا مثـاال                
  .جيدا على سبل حتقيق أهداف العمالة الشاملة

أنـه حـىت يف     ) اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          (والحظ رونالد ماكـامل       - ٢٥
البلدان املتقدمة النمو، فإن احتمال بطالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة هـو ضـعف احتمـال بطالـة                 

: املـرض واإلعاقـة والعمـل     عن   ٢٠١٠وأشار إىل أنه، وفقا لتقرير عام       . أقراهنم من غري املعاقني   
ــق  ــاوز العوائ ــت        جت ــد كان ــصادي، فق ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــن منظم ــصادر ع ، ال
ــسبة     معــدالت عم ــل بن ــداهنا األعــضاء أق ــة يف بل ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــة عــن  ٤٠ال  يف املائ

  .املعدالت الوطنية
نظـرة إمجاليـة   ) ، الفلـبني SM Supermallsمراكز إس إم التجاريـة  (وقدمت آين غارسيا   - ٢٦

ــة يف       ــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة لتعزي ــذهلا مراكــز إس إم التجاري ــيت تب عــن اجلهــود ال
وناقـشت  . تجاريـة بالتعـاون مـع خمتلـف أصـحاب املـصلحة داخـل الفلـبني وخارجهـا                 أعماهلا ال 

ــة اإلدمــاج   ــع يف عملي ــاعي املتب ــة، والتخطــيط،    : النــهج الرب ــة مبــسائل اإلعاق ــة معني تــشكيل جلن
  .والتدريب، وتنظيم محالت إعالمية
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  حوار لتبادل اآلراء بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
وقـدم  . اجللـسة بالترحيـب باملـشاركني     ) الـسويد (تتح رئيس املؤمتر مـارتن غرونـديتز        اف  - ٢٧

املشاركون براجمهم وسـاقوا أمثلـة ملموسـة لتبيـان الطـرق الـيت دعمـت هبـا هـذه الـربامج تنفيـذ                      
  .االتفاقية يف العديد من املكاتب القطرية

) االقتـصادية واالجتماعيـة   األمني العـام املـساعد إلدارة الـشؤون         (وقدم توماس شتيلزر      - ٢٨
حملة عامة عن اجلهود اليت ما فتئت تبذهلا اإلدارة منـذ الـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف                      

وأبرز الدور احلاسم الذي تقوم به اإلدارة يف تشجيع التعـاون يف مـا بـني احلكومـات                  . االتفاقية
من أجل النهوض حبقـوق األشـخاص   الوطنية، وهيئات األمم املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدين       

ــة يف التنميــة  ــة عمــل األمــم املتحــدة    . ذوي اإلعاق والحــظ أن اإلدارة اشــتركت يف رئاســة فرق
املشتركة بني اإلدارات واملعنيـة بالتـسهيالت اخلاصـة بـاملعوقني يف األمانـة العامـة، الـيت حققـت                  

وأضـاف أن خطـة     . اتقدما كبريا يف تـشجيع هـذه التـسهيالت داخـل األمـم املتحـدة وخارجهـ                
العمــل قــد اكتملــت بالتعــاون مــع أعــضاء فريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باتفاقيــة 

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
عمل األفرقة القطريـة لألمـم      ) جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   (وناقشت جني ستيوارت      - ٢٩

وأفــادت بــأن فريــق . تنفيــذ االتفاقيــةاملتحــدة واملــساعدة الــيت تقــدمها ملختلــف احلكومــات يف  
وأكـدت  . الدعم املشترك بني الوكـاالت وضـع وثيقـة ختاميـة تعـرِّف مببـادرات التنفيـذ احلاليـة                  

على أنه رغم تعدد اجملاالت اليت تتطلب التحسني، فإن األمـم املتحـدة ال تـزال ملتزمـة بإدمـاج                    
ع االسـتراتيجيات جلـدول     األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمـات املعـوقني يف مجيـع عمليـات وضـ             

  .أعمال التنمية وختطيطه ورصده وتقييمه
حملـة عامـة عـن اجلهـود الـيت يبـذهلا البنـك              ) البنك الـدويل  (وقدمت ألكسندرا بوساراك      - ٣٠

ــة    ــدويل مــن أجــل دعــم حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــذليل   . ال ــه مــن املمكــن ت ــادت بأن وأف
ــذ، وأن األشــخاص ذوي    ــؤدوا دورا مــستمرا   العقبــات الــيت تعتــرض التنفي ــة ينبغــي أن ي اإلعاق

وقـدََّمت حملـة عامـة عـن الـشراكة بـني البنـك الـدويل ومنظمـة          . وأساسيا يف مجيع برامج التنميـة     
  . من االتفاقية٣٢ وفقا لروح املادة التقرير العاملي حول اإلعاقةالصحة العاملية يف إعداد 

 الــذي قريــر العــاملي حــول اإلعاقــةالت) منظمــة الــصحة العامليــة(وخلــصت أالنــا أوفيــسر   - ٣١
التقريـر  وقالـت إن  . يعترب التقييم العاملي األبرز عن حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة حـىت تارخيـه            

 يقدم توجيهات عملية يف التصدي للعوائق، مشرية إىل أن منظمـة الـصحة              العاملي حول اإلعاقة  
  . العاملالعاملية ستواصل دعمها لبناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة حول
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ــا    - ٣٢ ــيا واحملـــيط اهلـــادئ  (وأفـــادت آيكـــو أِكّيامـ ــة آلسـ ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ ) اللجنـ
اللجنة عملت من أجل تشجيع التصديق علـى االتفاقيـة وتنفيـذها يف منطقـة آسـيا واحملـيط                    بأن

وذكـرت أن اللجنـة تعمـل       . اهلادئ، وذلك من خالل الـدعوة وبنـاء القـدرات وإدارة املعـارف            
لـى تـشجيع التعـاون اإلقليمـي يف إطـار هـذه املبـادرة، دعمـا للعقـد الثالـث لألشـخاص                   حاليا ع 

ذوي اإلعاقة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، كما أهنا تقدم الدعم لتبـادل األحبـاث واملعلومـات     
على املستوى اإلقليمـي    “ إحقاق احلق ”وأشارت إىل أن اللجنة بدأت تنفيذ محلة        . ذات الصلة 

  .٢٠١٠يف عام 
) اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب         (وقدمت دايان أملرياس      - ٣٣

وأفـادت بـأن اللجنـة نـشرت ثـالث          . آخر املستجدات يف ما يتعلق مبنجزات اللجنـة ومبادراهتـا         
إحداها عن تـوافر البيانـات املتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة ومجعهـا واسـتخدامها          : دراسات
ــدان أمريكــا        يف املنط ــذها يف بل ــدأ تنفي ــيت ب ــربامج ال ــة وال ــشريعات الوطني ــة، وأخــرى عــن الت ق

وأعربـت عـن    . الالتينية، وحتليال حلالة تنفيذ االتفاقيـة يف منطقـة البحـر الكـارييب دون اإلقليميـة               
القلق ألن مجع املزيد من البيانات عن اإلعاقة وابتكار أساليب مجـع البيانـات أمـران ضـروريان                  

  .االتفاقية بنجاحلتنفيذ 
آخـر املـستجدات    ) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـريب آسـيا      (وقدمت جيزيال ناوك      - ٣٤

وأكـدت علـى أن العوائـق الرئيـسية ال تـزال قائمـة يف مـا يتعلـق                  . عن اجلهود اليت تبذهلا اللجنـة     
ات وانعـدام الـوعي     بتوافر البيانات عن اإلعاقة، وكذلك بالنسبة للـبىن التحتيـة القائمـة وامليزانيـ             

وقالت إن اللجنة بدأت تنفيذ مبادرة إلعداد جـرد باإلحـصاءات املتـوافرة عـن               . مبسائل اإلعاقة 
اإلعاقــة يف إطــار والياهتــا، وهــي تواصــل تــشجيع اعتمــاد هنــج قــائم علــى احلقــوق وتــستمر يف   

  .التعاون مع الوكاالت الشقيقة
استعراضــا عامــا للجهــود الــيت ) ريقيــااللجنــة االقتــصادية ألف(وقــدمت جنيفــر كــارغبو   - ٣٥

واعترفت بـأن االسـتجابة األفريقيـة الحتياجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة تـرهتن        . تبذهلا اللجنة 
وقالــت إن اللجنــة تعمــل علــى تعمــيم مراعــاة . بالتحــديات اإلمنائيــة املتعلقــة بالرأمســال البــشري

دويل بــني احلكومــات  وأشــارت أيــضا إىل أن التعــاون الــ   . حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  
وقالت إن تقرير الـشباب     . ومنظمات املعوقني سيكون استراتيجيا بالنسبة للمبادرات املستقبلية      

 أبــرز أن اإلعاقــة هــي مــن التحــديات األكثــر انتــشارا بالنــسبة لــشباب    ٢٠١١األفريقــي لعــام 
  .املنطقة
ني ومتكــني املــرأة هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــس (وقالــت بايــشنس اســتيفرت   - ٣٦

إن اهليئـة دائبـة يف عملـها علـى كفالـة احتـرام حقـوق األشـخاص                  )) هيئة األمم املتحدة للمرأة   (



CRPD/CSP/2011/2
 

16 11-63009 
 

ذوي اإلعاقة وإدماج هذه احلقوق من خالل خطـة اسـتراتيجية تتـضمن أحكامـا حمـددة تنـتظم                   
عملـها  وقالت إن هيئة األمم املتحـدة للمـرأة ستواصـل           . حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة    

من أجـل إدمـاج حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والنـهوض هبـا، وذلـك بالتعـاون الوثيـق مـع                        
  .أصحاب املصلحة املعنيني

آخـر املـستجدات عـن      ) مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان      (وقدم إبراهيم سالمة      - ٣٧
ــة    ــق باالتفاقي ــا يتعل ــأن املفوضــية نظمــت حلقــات عمــل    . أعمــال املفوضــية يف م ــاد ب ــى وأف عل

املستويني الـوطين واإلقليمـي مـن أجـل تـشجيع التـصديق علـى االتفاقيـة وتنفيـذها، وستواصـل                     
والحظ أيضا أن فرقـة عمـل       . تطوير أدوات املعرفة والتدريب املنبثقة عن الدراسات املواضيعية       

 األمم املتحدة املشتركة بني اإلدارات واملعنية بالتسهيالت اخلاصة باملعوقني تعمل علـى تـسهيل             
وأبــرز أمهيــة رصــد اجملتمــع . االســتفادة مــن الترمجــة الــشفوية والوثــائق واخلــدمات ذات الــصلة 

  .املدين لتنفيذ االتفاقية وضرورة قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير الوطنية اإللزامية يف وقتها
وخالل مناقـشات تبـادل اآلراء، أدلـت مبـداخالت كـل مـن الربازيـل وبنمـا والـسنغال             - ٣٨
ــاالوســ ــة       . رياليون وغواتيم ــن أن األزم ــه م ــل عــن قلق ــشيوخ بالربازي ــس ال وأعــرب عــضو جمل

وناقشت سـرياليون مـسائل تتعلـق بتقـدمي         . االقتصادية احلالية قد تعوق التقدم يف تنفيذ االتفاقية       
ــة ــة وعلــى حتــسني     . التقــارير الوطني ــدول علــى املــصادقة علــى االتفاقي ــع ال وشــجعت بنمــا مجي
واستفــسرت الــسنغال عمــا إذا كــان لــدى هيئــة .  وممارســاهتا املعنيــة باإلعاقــةسياســاهتا الوطنيــة

ــاك       ــة، وعمــا إذا كانــت هن ــساء ذوات اإلعاق ــامج للن األمــم املتحــدة للمــرأة خطــة إلعــداد برن
  .استراتيجيات قائمة لتحسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما النساء والفتيات

  
  ي اإلعاقةاللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذو

ــة، بتقــدمي         - ٣٩ ــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة املعني ــيس اللجن ــسيد ماكــامل، رئ ــام ال ق
وقَدَّم أعضاء اللجنة الذين انضموا إليه على املنصة، وأعرب عن تقديره ملـشاركة مجيـع      . عرض

وأفـاد بأنـه رغـم إجـراء اللجنـة حـوارا ناجحـا مـع تـونس، واعتزامهـا إجـراء              . الدول األطـراف  
 مع إسبانيا، فقد برز هناك حتد جديد يتعلق بتأخر تقـدمي التقـارير، األمـر الـذي قلـل مـن                      حوار

  .فرص احلوار بني هيئة املعاهدة والدول األطراف
وشجع الرئيس أيضا الدول األطراف على دعم عمل اللجنة بالنظر يف تقدمي تقاريرهـا                - ٤٠

م أن تطلــب مــن األمانــة العامــة مواعيــد  وذكــر أن اللجنــة تعتــز. نكليزيــة أو الفرنــسيةباللغــة اإل
  .إضافية لعقد اجتماعات ومزيدا من املوارد ألداء مهمتها
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ويف ختام جلـسة التحـاور، الحـظ رئـيس املـؤمتر أن احلـوار أثبـت جـدواه مـرة أخـرى                     - ٤١
وأنه ال غىن عن مشاركة مجيع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنيـة يف مثـل هـذا             

والحظ أن هنـاك جمـاال للتحـسني واإلتقـان يف حتقيـق اإلدمـاج الفّعـال وتعمـيم مراعـاة                     . احلوار
وأفــاد بأنــه مــن األمهيــة مبكــان نــشر املــذكرة   . منظــور مــراع لإلعاقــة يف مجيــع أعمــال التنميــة  

التوجيهية الصادرة عن جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة والعمـل                     
وشدد الرئيس يف هذا الـصدد علـى أمهيـة مـشاركة منظمـات         . ذها ورصدها وتقييمها  على تنفي 

وأكد أيـضا علـى أن املـؤمتر الحـظ نـداءات اللجنـة              . املعوقني يف مجيع مراحل دورة السياسات     
بشأن تقدمي الدول األطراف للتقـارير يف حينـها وبـشأن مواعيـد االجتماعـات املطلوبـة، معربـا                   

  .لعامة ستنظر يف هذه املسائل اهلامة على النحو الواجبعن ثقته بأن اجلمعية ا
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	ثانيا - افتتاح الجلسة والجزء الرفيع المستوى
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	13 - رأس شيكو م. توراي (سيراليون) اجتماع المائدة المستديرة 2 المعنون ”ضمان المشاركة الفعلية والتامة في الحياة السياسية والحياة العامة“. وأدلى بعروض ستة محاورين هم: عثمان كيه كامارا (سيراليون) متكلماً باسم يوليوس ناي كافي (عضو البرلمان، سيراليون)، وستيفان إيستاي (المنظمة الدولية للمعوقين، كندا)، ومونثيان بونتان (عضو مجلس الشيوخ، تايلند)، وأندرو بروس (إدارة الشؤون السياسية)، وتيريزيا ديغينر (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وماريا أليخاندرا فيلانويفا (جمعية متلازمة داون في بيرو). وناقش المحاورون قضايا رئيسية، وحددوا العراقيل القائمة، ووضعوا توصيات استراتيجية لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز إمكانية مشاركتهم في الحياة السياسية والحياة العامة وكفالة مشاركتهم وإشراكهم على قدم المساواة. ويرد في المرفق الثاني موجز الرئيس لاجتماع المائدة المستديرة 2. 
	رابعا - الاجتماع غير الرسمي بشأن إعمال الحق في العمل والتوظيف
	14 - عقد اجتماع غير رسمي بعد ظهر يوم 8 أيلول/سبتمبر، اشترك في رئاسته غيرغيلي تابولكزاي (عضو البرلمان، هنغاريا)، ويانيس فارداكاستانيس (رئيس المنتدى الأوروبي للإعاقة، ممثلاً عن التحالف الدولي للمعوقين). وأدلى بعروض سبعة محاورين هم: باربارا موري (منظمة العمل الدولية)، وجافيد أبيدي (المركز الوطني لتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الهند)، وجيا يانغ، ورونالد ماكالم واستيغ لانغفاد (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وآني غارسيا (مراكز إس إم التجارية SM Supermalls، الفلبين) وروني غولدبرغ (مجلس الولايات المتحدة للأعمال التجارية الدولية). وناقش المتكلمون طرق تعزيز سوق العمل بحيث يشمل الجميع، مع التركيز على الدور الذي يؤديه أرباب العمل. 
	خامسا - حوار لتبادل الآراء بشأن تنفيذ الاتفاقية
	15 - عقد المؤتمر جلسته الرابعة برئاسة رئيس المؤتمر صباح يوم 9 أيلول/سبتمبر، ونظر خلالها في البند 5 (هـ) من جدول الأعمال، المعنون ”حوار لتبادل الآراء بشأن تنفيذ الاتفاقية“. وأدلى بعروض 10 متكلمين، شارك بعضهم عن طريق التداول بالفيديو، وهم يمثلون إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وساق المحاورون أمثلة ملموسة عن الأعمال التي قامت بها كيانات الأمم المتحدة المذكورة في سبيل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم تنفيذ الاتفاقية.
	16 - وعرض الرئيس آخر مستجدات عمل اللجنة منذ دورتها الخامسة. وقال إنه رغم أن اللجنة أجرت حواراً ناجحاً مع تونس، وتعتزم إجراء حوارا مع إسبانيا، فقد ظهر تحدٍ جديد يعود إلى التأخير في تقديم التقارير، مما قلل من فرص الحوار بين هيئة المعاهدة والدول الأطراف. وشجع الرئيس الدول الأطراف على دعم أعمال اللجنة بتقديم تقاريرها إما باللغة الفرنسية أو بالإنكليزية. وقال إن اللجنة ستطلب عقد مزيد من الاجتماعات وتوفير موارد إضافية من الجمعية العامة من أجل الوفاء بمهامها.
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	18 - وقدمت دايان ريتشلر (التحالف الدولي للمعوقين)، الرئيس المشارك للاجتماع غير الرسمي، تقريراً عن الوثيقة الختامية لمنتدى المجتمع المدني الذي سبق المؤتمر. وقالت إن منتدى المجتمع المدني قد شرع في التفكير في التحضير لاجتماع محتمل رفيع المستوى بشأن الإعاقة والتنمية، يُعقَد أثناء الدورة السابعة والستين للجمعية العامة. وأردفت أن المنتدى يؤكد ما يلي: أنه يلزم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل المشاريع الإنمائية؛ وأنه من الضروري بناء قدرات المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لكفالة شمول التنمية للجميع؛ وأن البلدان المستفيدة تتحمل مسؤولية إدراج مسائل الإعاقة ضمن أولوياتها التمويلية، بينما يتعين على الجهات المانحة أن تكفل اعتبار شمول التنمية للجميع شرطاً للتمويل. واختتمت قائلة إن منتدى المجتمع المدني يقترح إدراج منظور الإعاقة في اثنين من مؤتمرات الأمم المتحدة المقبلة، من بينها المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة، المزمع عقده في بوسان، جمهورية كوريا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
	19 - وألقى اسلام محمد شاكر (وزير الدولة للشؤون الخارجية، جزر الملديف) كلمة في المؤتمر، عرض فيها موجزاً للجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتنفيذ الاتفاقية. 
	سادسا - اختتام المؤتمر
	20 - في ختام المؤتمر، أكد الرئيس أن تصديق جميع الدول على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري صار قريب المنال، وأن ذلك ضرورة حتمية بالنظر إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة في العالم يفوق بليون شخص. وقال إنه لا يمكن إحراز أي تقدم بشأن الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بدون مراعاة منظور الإعاقة في جميع الجهود المبذولة في مجال التنمية(). ويمكن بل يجب أن يكون التعاون الدولي قوة محفِّزة لجعل تلك الجهود شاملة للجميع. وقد بين المؤتمر أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وفي الحياة العامة والحياة السياسية على السواء، تشكل عنصرا متساويا في الأهمية من عناصر التنمية الشاملة للجميع. وستواصل الاتفاقية أداء دورها المحوري في السعي إلى ضمان النهوض بالتنمية وتمتع الجميع بحقوق الإنسان.
	سابعا - مسائل أخرى
	21 - كان معروضاً على المؤتمر تجميع للممارسات الجيدة في مجال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهود الإنمائية بجميع جوانبها (CRPD/CSP/2011/CRP.1)؛ وورقة مناقشة لاجتماع المائدة المستديرة 1 بشأن التعاون الدولي (CRPD/CSP/2011/CRP.2)؛ وورقة مناقشة لاجتماع المائدة المستديرة 2 بشأن المشاركة في الحياة السياسية والحياة المدنية (CRPD/CSP/2011/CRP.3)؛ وورقة مناقشة للاجتماع غير الرسمي بشأن العمل والتوظيف (CRPD/CSP/2011/CRP.4)؛ وتجميع للتدابير التشريعية المتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر www.un.org/disabilities/default.asp?id=1571).
	22 - ويمكن أيضاً الاطلاع على البيانات التي أُدلي بها في افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف وفي اجتماعي المائدة المستديرة والاجتماعات الأخرى، وعلى غيرها من المعلومات ذات الصلة، على العنوان التالي: www.un.org/disabilities/default.asp?id=1571.
	23 - وفي إطار البند 6 من جدول الأعمال، مسائل أخرى، وافق المؤتمر على تأكيد المواعيد المحددة للدورة الخامسة للمؤتمر في عام 2012، مع مراعاة جدول المناسبات والاجتماعات الرئيسية بالأمم المتحدة وتوافر خدمات المؤتمرات.
	المرفق الأول
	المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء دورته الرابعة 
	وفقا للفقرة 5 (ج) من المادة 25 من النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبموجب إجراء عدم الاعتراض، جرى اعتماد المنظمات غير الحكومية التالية:
	1 - مؤسسة أسابي شيهو يار أدوا (Asabe Shehu Yar’Adua Foundation)
	2 - رابطة العناصر الثلاثة: الشمول والنزاهة والاستقلالية (Association 3IN—Inclusion, Integrity and Independence)
	3 - الفريق العامل الكندي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية وإعادة تأهيل المصابين به (Canadian Working Group on HIV and Rehabilitation)
	4 - مؤسسة ديزاين بنغلاديش (Design Bangladesh)
	5 - مؤسسة كلنا سواسية في التفرد (Equally Unique)
	6 - مشروع كلية الحقوق بجامعة هارفارد المعني بالإعاقة (The Harvard Law School Project on Disability)
	7 - مؤسسة الرعاية لتحسين أحوال المحتاجين (Lift Up Care for the Needy Foundation)
	8 - مؤسسة الجار بنيبال (Neighbour Organization Nepal)
	9 - مدرسة بركنز للمكفوفين (Perkins School for the Blind)
	10 - المؤسسة العالمية للإعاقة (World Disability Foundation)
	المرفق الثاني
	موجز الرئيس لأعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
	اجتماع المائدة المستديرة 1: إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التعاون الدولي

	1 - رأس جاكريت سريفالي (تايلند) اجتماع المائدة المستديرة 1. ووجه الرئيس الانتباه إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي معاهدة حقوق الإنسان الوحيدة التي تتضمن مادة محددة عن التعاون الدولي. وأشار إلى أن ذلك يعكس الدور الهام الذي يؤديه التعاون الدولي في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.  
	2 - وناقش المحاورون قضايا رئيسية تتعلق بالمادة 32 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكرروا تأكيد أهمية دور التعاون الإنمائي الدولي في تعزيز التنمية الشاملة لذوي الإعاقة والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزوا أهمية هذا الدور.
	3 - وتناول شويب تشالكلن (المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية) العلاقة المالية بين الجهات المانحة والبلدان المستفيدة في مجال الإعاقة. وأشار إلى أنه كثيرا ما تتلقى البرامج المختصة بمجال الإعاقة وحدها الدعم المالي، بدلا من توجيهه بالأحرى إلى البرامج الرامية إلى تعميم منظور الإعاقة في البرامج الإنمائية العامة. وطُرِحَت أستراليا ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة كمثالين جيدين للبلدان والوكالات المانحة التي دعمت بنجاح عملية تعميم منظور الإعاقة في البرامج الإنمائية. وأشار أيضا إلى ضرورة زيادة التشديد على البحوث والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، وهي نقطة كرر المحاورون والمشاركون الآخرون تأكيدها في وقت لاحق.
	4 - وسلطت ماريا فيرونيكا رينا (الشراكة العالمية المعنية بقضايا الإعاقة والتنمية) الضوء على أهمية كفالة شمول التعاون الدولي لمنظور الإعاقة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مجموعة مترابطة من الجهات الفاعلة حتى يتسنى القيام بذلك على نحو فعال. واحتجت بأنه ينبغي للبلدان المانحة والمستفيدة على السواء أن تنسق أعمالها وأن تبحث اتباع نهج مبتكرة للتعاون فيما بينها. وأشارت إلى بزوغ هيكل جديد للمعونة على الصعيد العالمي، بات يتيح للبلدان النامية أن تضع أولوياتها الإنمائية بنفسها باستخدام تمويل الجهات المانحة. وشددت على أنه ينبغي مراعاة الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة ليتسنى تعزيز البرامج الإنمائية الشاملة لذوي الإعاقة.
	5 - وركز ياسونوبو إيشي (مؤسسة نيبون) في عرضه على دور تنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقال إن مؤسسة نيبون موَّلت بعض المشاريع في مجال الإعاقة في جنوب شرق آسيا، حيث ركزت على إتاحة المعلومات، وتنمية الموارد البشرية، وإقامة علاقات دولية. وأكد السيد إيشي أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في جميع المراحل والجوانب من عمليات التخطيط، والبرمجة، وصنع القرار، أمرٌ حيوي لنجاح أي مشروع يتعلق بمجال الإعاقة. وقال أيضا إن توفير الفرص للشباب ذوي الإعاقة، بما في ذلك تمكينهم من الالتحاق بالتعليم العالي واكتساب خبرة العمل على الصعيد الدولي، أمر أساسي لإنشاء قوة عاملة أقوى من الأشخاص ذوي الإعاقة في المستقبل. وقال إن النقص في الأشخاص ذوي الإعاقة المدربين جيدا وذوي الخبرة ما زال يشكل تحديا كبيرا في جميع أنحاء العالم.
	6 - وتلقى المحاورون تعليقات وأسئلة من ممثلي الأردن، وأستراليا، وإيطاليا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وشيلي، وكوستاريكا، ومالي، ومصر، والنرويج، ونيوزيلندا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني. وشملت المواضيع الرئيسية الدور الهام للتعليم وتنمية الموارد البشرية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية إنشاء نظم للرصد، وأهمية حشد الموارد للبرامج المختصة بمجال الإعاقة ولدعم تعميم منظور الإعاقة في البرامج الإنمائية العامة على السواء، وضرورة تحسين التنسيق بين الجهات المانحة والدول المستفيدة، وإمكانية الاستعانة بهيئات المعاهدات الأخرى والاستعراض الدوري الشامل الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان، والحاجة إلى ضمان شمول مفهوم الملكية الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، وأهمية تعزيز القدرات الإحصائية المتعلقة بالإعاقة، وضرورة تعزيز التعاون الدولي، لفائدة جهات منها أقل البلدان نموا.
	7 - وقالت دايان موليغان (مؤسسة تحقيق المساواة بحلول عام 2025 Equality 2025) إنه ينبغي توسيع نطاق تفسير المادة 32 من الاتفاقية قدر الإمكان على جميع مستويات الحكم، وفيما بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية. وأكدت أهمية المكونات الرئيسية التالية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية: ينبغي أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة دور واضح في البرامج والمبادرات الجديدة، وينبغي أن تنطوي جميع الجهود المبذولة على نهج قائم على الحقوق وعلى تفهم مختلف مستويات التنمية، وينبغي أن يقطع أصحاب المصلحة بالتزامات واضحة وثابتة بشأن توفير سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ومعاملتهم على قدم المساواة، وينبغي تطوير أساليب أفضل لجميع البيانات، وينبغي تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية المرتبطة بالإعاقة تنفيذا كاملا.
	8 - وركزت فاندا غيومار بينياتو (السيدة الأولى في السلفادور/لجنة منظمة الدول الأمريكية) في عرضها على لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أنشأتها منظمة الدول الأمريكية بعد أن اعتمدته اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وأفادت بأن اللجنة أصبحت أساسا لقياس حقوق المعوقين على الصعيد العالمي، وأنها دعت جميع الدول الأطراف فيها إلى استعراض التقدم المحرز والحاجة إلى التحسين في هذا الشأن. وأكدت على وجوب إقامة تعاون دولي بين هيئتي المعاهدتين التابعتين للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، لأن كلتا الاتفاقيتين تتناولان جدول الأعمال نفسه. واقترحت وضع آلية إبلاغ منسقة لخدمة اللجان التابعة لكل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.
	9 - وأشارت جوزفين سينيو (اللجنة الكينية لإصلاح القوانين) إلى أن لغة الإشارة الكينية قد اعتُرِف بها كلغة رسمية في كينيا. وناقشت نواحي ذات أهمية في دستور كينيا، وبخاصة ما يتعلق منها بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم. وتناولت أهمية تعزيز حقوق الإنسان الأساسية، عن طريق بناء العلاقات بين الحكومات، ومنظمات المعوقين، والمجتمع المدني، وسائر أصحاب المصلحة.
	10 - وطرح ممثلا الفلبين والسودان أسئلة تتعلق بتعميم مراعاة مسألة الإعاقة عن طريق تعزيز الشراكات فيما بين منظمات القطاعين الخاص والعام والأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية. وطرح ممثل السودان سؤالا محددا بخصوص وحدة الدعم التابعة للأمم المتحدة المعنية بتنفيذ الاتفاقية. وتضمنت ردود السيدة بينياتو والسيدة سينيو والسيدة مليغان معلومات عن الجهود المطولة لكن المثمرة التي بذلت لأجل إدماج ذوي الإعاقة. وأبدت السيدة ماليغان اهتمامها بقيام وحدة الدعم وناقشت التقدم المحتمل أن تحققه هذه الوحدة لصالح جميع الدول الأطراف.
	11 - ولخص الرئيس اجتماع المائدة المستديرة 1، مبرزا أهمية التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج الرامية إلى تعميم مراعاة الإعاقة في التنمية، والأدوار التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المشاريع الإنمائية، وسياسات الموارد البشرية التي تشمل مسائل الإعاقة، والصلات بين حقوق الإنسان وحقوق المعوقين، ودور الاجتماعات رفيعة المستوى المعنية بالإعاقة والتنمية، والحاجة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في التخطيط لوضع وتنفيذ خطة تنمية تشمل مسائل الإعاقة.
	اجتمــاع المائــدة المستديرة 2: ضمان المشاركة الفعّالة والتامة في الحياة السياسية والحياة العامة

	12 - رأس اجتماع المائدة المستديرة 2 شيكو م. توراي (سيراليون). وناقش المشاركون القضايا الأساسية، وحددوا التقدم المحرز والعوائق الماثلة، وقدموا توصيات استراتيجية من أجل تحقيق عمليات سياسية تشمل المعاقين وتسهل مشاركتهم فيها، بما في ذلك الانتخابات.
	13 - وقدم ستيفان إيستاي (مؤسسة المعوقين الدولية، كندا) استعراضا شاملا للجهود التي تبذلها مؤسسة المعوقين الدولية للنهوض بتنفيذ المادة 29 من الاتفاقية في كندا. وأوصى بإعداد مجموعة أدوات تيسر وصول المعاقين للأحزاب السياسية، وبإجراء استعراض ومراجعة للقوانين الناظمة للأحزاب السياسية لضمان شمولها الأشخاص ذوي الإعاقة.
	14 - ولاحظ مونثيان بونتان (عضو مجلس شيوخ، تايلند) أن التشريعات في تايلند أصبحت تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متزايد، رغم أن انعدام الإمكانيات المادية للوصول ما زال عائقا أساسيا. وأفاد بأن تايلند أحرزت تقدما في محاسبة الوكالات الحكومية على ضمان إتاحة فرص تصويت ميسّرة لذوي الإعاقة.
	15 - وبيّن أندرو بروس (إدارة الشؤون السياسية) أن المشاركة الكاملة والفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وإدماجهم فيها يتطلب تيسير الوصول إلى التسجيل والحصول على المعلومات. ودعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لإصلاح نظام الدعوة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية بجميع جوانبها. وأفاد أيضا بأنه ينبغي أن يعمل المجتمع الدولي على تشجيع ودعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كمراقبين خلال الانتخابات.
	16 - وشددت تيريزيا ديغينر (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) على أن التنفيذ الفعّال للمادة 29 من الاتفاقية يقتضي أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكامل الحقوق المدنية على قدم المساواة مع غيرهم، بما يشمل فرص الحصول على عمل في الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن العوائق التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية هي من أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة. وأعربت عن القلق من أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية - اجتماعية أو ذهنية قد حُرموا بحكم القانون من إمكانية المشاركة في العملية الانتخابية في العديد من البلدان.
	17 - وسردت ماريا أليخاندرا فيلانويفا (جمعية متلازمة داون في بيرو) تجربتها أمام المشاركين، حيث كانت تستبعد باستمرار من العملية السياسية في بلدها بسبب إعاقتها. وأفادت بأنها لم تتمكن من ممارسة حقها في التصويت إلا في السنوات الأخيرة، ولكن مع إضافة عبارة ”إعاقة عقلية“ إلى وثيقتها. وذكرت أنها تتطلع إلى يوم يمارس فيه جميع الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التصويت؛ وأن قيام كل بلد بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما يمكن أن يحقق هذا الحلم.
	18 - وتلا عثمان كيه كامارا (سيراليون) عرض يوليوس ناي كافي (عضو البرلمان، سيراليون)، وقدم لمحة عن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر في سيراليون في أيار/مايو 2011، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية. ولاحظ أن المرشحين السياسيين ذوي الإعاقة نجحوا في الاقتراعات وأن حقوق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة يجري إعمالها بشكل متزايد. وأشار إلى أن أوساط المعوقين في سيراليون صوَّتت للمرشحين الذين سيدعمون حقوقها وإدماجها في المجتمع. وأكد على أهمية عمل السياسيين والناشطين من أجل تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع نواحي العمليات السياسية.
	موجز الاجتماع غير الرسمي

	19 - عُقد اجتماع غير رسمي اشترك في رئاسته غيرغيلي تابولكزاي (عضو البرلمان، هنغاريا)، ويانيس فارداكاستانيس (رئيس المنتدى الأوروبي للإعاقة، ممثلا عن التحالف الدولي للمعوقين) وتناول موضوع ”إعمال الحق في العمل والتوظيف“.
	20 - وناقشت باربارا موري (منظمة العمل الدولية) ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لضمان إمكانية الوصول إلى أسواق العمل. ودفعت بأن الجهود المبذولة لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي أن تكون متعددة الأبعاد ومراعية للاعتبارات الجنسانية وشاملة لأسواق العمل الرسمية وغير الرسمية على حد سواء بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين.
	21 - وأكدت جيا يانغ (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) على أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد القضايا الأشد إلحاحا التي تتصدى لها اللجنة، بل إن من شأن تلك القضية أن تساعد على تحويل منظور الإعاقة من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي. وتأكيدا على دور التعاون الدولي، أشارت إلى التقدم المحرز في الصين، التي قامت منذ عام 2007 بتسريع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق إصلاح السياسات وزيادة نظم خدمات العمالة وتقديم المساعدة عن طريق المؤسسات العامة.
	22 - وأكد استيغ لانغفاد (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) على ضرورة التعاون في ما بين أرباب العمل والنقابات ومنظمات المعوقين والحكومات من أجل تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأفاد بأن التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في المادة 32، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة متى استند إلى نهج تعاوني وقائم على حقوق الإنسان.
	23 - وقال جافيد أبيدي (المركز الوطني لتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الهند) إن العقبة الأساسية التي تعوق قيام سوق عمل شاملة تماما تتمثل في انعدام هيكل ثابت للسياسات المناهضة للتمييز. ففي غياب هذا الهيكل، لن يتسنى إتاحة فرص الوصول، ولا توفير التعليم بشكل فعّال، ولا إتاحة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى وجود عقبات إضافية تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والإعاقات النفسية/الذهنية في أسواق العمل وفي المجتمع بوجه عام.
	24 - وقالت روني غولدبرغ (مجلس الولايات المتحدة للأعمال التجارية الدولية) إن هناك مجالا للتواصل بين القطاع العام والمجتمع المدني بقدر أكبر من الفعالية. وأشارت إلى أهمية تقديم حوافز لقطاع الأعمال التجارية باعتماد خطاب مشجع للأعمال التجارية والتركيز على الآثار الإيجابية للأخذ بالتنوع. وأشارت إلى الشبكة العالمية للأعمال التجارية والإعاقة، وهي مبادرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تابعة لمنظمة العمل الدولية، باعتبارها مثالا جيدا على سبل تحقيق أهداف العمالة الشاملة.
	25 - ولاحظ رونالد ماكالم (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) أنه حتى في البلدان المتقدمة النمو، فإن احتمال بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة هو ضعف احتمال بطالة أقرانهم من غير المعاقين. وأشار إلى أنه، وفقا لتقرير عام 2010 عن المرض والإعاقة والعمل: تجاوز العوائق، الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فقد كانت معدلات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدانها الأعضاء أقل بنسبة 40 في المائة عن المعدلات الوطنية.
	26 - وقدمت آني غارسيا (مراكز إس إم التجارية SM Supermalls، الفلبين) نظرة إجمالية عن الجهود التي تبذلها مراكز إس إم التجارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالها التجارية بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة داخل الفلبين وخارجها. وناقشت النهج الرباعي المتبع في عملية الإدماج: تشكيل لجنة معنية بمسائل الإعاقة، والتخطيط، والتدريب، وتنظيم حملات إعلامية.
	حوار لتبادل الآراء بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

	27 - افتتح رئيس المؤتمر مارتن غرونديتز (السويد) الجلسة بالترحيب بالمشاركين. وقدم المشاركون برامجهم وساقوا أمثلة ملموسة لتبيان الطرق التي دعمت بها هذه البرامج تنفيذ الاتفاقية في العديد من المكاتب القطرية.
	28 - وقدم توماس شتيلزر (الأمين العام المساعد لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) لمحة عامة عن الجهود التي ما فتئت تبذلها الإدارة منذ الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. وأبرز الدور الحاسم الذي تقوم به الإدارة في تشجيع التعاون في ما بين الحكومات الوطنية، وهيئات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية. ولاحظ أن الإدارة اشتركت في رئاسة فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الإدارات والمعنية بالتسهيلات الخاصة بالمعوقين في الأمانة العامة، التي حققت تقدما كبيرا في تشجيع هذه التسهيلات داخل الأمم المتحدة وخارجها. وأضاف أن خطة العمل قد اكتملت بالتعاون مع أعضاء فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	29 - وناقشت جين ستيوارت (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية) عمل الأفرقة القطرية للأمم المتحدة والمساعدة التي تقدمها لمختلف الحكومات في تنفيذ الاتفاقية. وأفادت بأن فريق الدعم المشترك بين الوكالات وضع وثيقة ختامية تعرِّف بمبادرات التنفيذ الحالية. وأكدت على أنه رغم تعدد المجالات التي تتطلب التحسين، فإن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المعوقين في جميع عمليات وضع الاستراتيجيات لجدول أعمال التنمية وتخطيطه ورصده وتقييمه.
	30 - وقدمت ألكسندرا بوساراك (البنك الدولي) لمحة عامة عن الجهود التي يبذلها البنك الدولي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأفادت بأنه من الممكن تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي أن يؤدوا دورا مستمرا وأساسيا في جميع برامج التنمية. وقدَّمَت لمحة عامة عن الشراكة بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في إعداد التقرير العالمي حول الإعاقة وفقا لروح المادة 32 من الاتفاقية.
	31 - ولخصت ألانا أوفيسر (منظمة الصحة العالمية) التقرير العالمي حول الإعاقة الذي يعتبر التقييم العالمي الأبرز عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى تاريخه. وقالت إن التقرير العالمي حول الإعاقة يقدم توجيهات عملية في التصدي للعوائق، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستواصل دعمها لبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم.
	32 - وأفادت آيكو أكِيّاما (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ) بأن اللجنة عملت من أجل تشجيع التصديق على الاتفاقية وتنفيذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من خلال الدعوة وبناء القدرات وإدارة المعارف. وذكرت أن اللجنة تعمل حاليا على تشجيع التعاون الإقليمي في إطار هذه المبادرة، دعما للعقد الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أنها تقدم الدعم لتبادل الأبحاث والمعلومات ذات الصلة. وأشارت إلى أن اللجنة بدأت تنفيذ حملة ”إحقاق الحق“ على المستوى الإقليمي في عام 2010.
	33 - وقدمت دايان ألميراس (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) آخر المستجدات في ما يتعلق بمنجزات اللجنة ومبادراتها. وأفادت بأن اللجنة نشرت ثلاث دراسات: إحداها عن توافر البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وجمعها واستخدامها في المنطقة، وأخرى عن التشريعات الوطنية والبرامج التي بدأ تنفيذها في بلدان أمريكا اللاتينية، وتحليلا لحالة تنفيذ الاتفاقية في منطقة البحر الكاريبي دون الإقليمية. وأعربت عن القلق لأن جمع المزيد من البيانات عن الإعاقة وابتكار أساليب جمع البيانات أمران ضروريان لتنفيذ الاتفاقية بنجاح.
	34 - وقدمت جيزيلا ناوك (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) آخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها اللجنة. وأكدت على أن العوائق الرئيسية لا تزال قائمة في ما يتعلق بتوافر البيانات عن الإعاقة، وكذلك بالنسبة للبنى التحتية القائمة والميزانيات وانعدام الوعي بمسائل الإعاقة. وقالت إن اللجنة بدأت تنفيذ مبادرة لإعداد جرد بالإحصاءات المتوافرة عن الإعاقة في إطار ولاياتها، وهي تواصل تشجيع اعتماد نهج قائم على الحقوق وتستمر في التعاون مع الوكالات الشقيقة.
	35 - وقدمت جنيفر كارغبو (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا) استعراضا عاما للجهود التي تبذلها اللجنة. واعترفت بأن الاستجابة الأفريقية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ترتهن بالتحديات الإنمائية المتعلقة بالرأسمال البشري. وقالت إن اللجنة تعمل على تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت أيضا إلى أن التعاون الدولي بين الحكومات ومنظمات المعوقين سيكون استراتيجيا بالنسبة للمبادرات المستقبلية. وقالت إن تقرير الشباب الأفريقي لعام 2011 أبرز أن الإعاقة هي من التحديات الأكثر انتشارا بالنسبة لشباب المنطقة.
	36 - وقالت بايشنس استيفنز (هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)) إن الهيئة دائبة في عملها على كفالة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج هذه الحقوق من خلال خطة استراتيجية تتضمن أحكاما محددة تنتظم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وقالت إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستواصل عملها من أجل إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، وذلك بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.
	37 - وقدم إبراهيم سلامة (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) آخر المستجدات عن أعمال المفوضية في ما يتعلق بالاتفاقية. وأفاد بأن المفوضية نظمت حلقات عمل على المستويين الوطني والإقليمي من أجل تشجيع التصديق على الاتفاقية وتنفيذها، وستواصل تطوير أدوات المعرفة والتدريب المنبثقة عن الدراسات المواضيعية. ولاحظ أيضا أن فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الإدارات والمعنية بالتسهيلات الخاصة بالمعوقين تعمل على تسهيل الاستفادة من الترجمة الشفوية والوثائق والخدمات ذات الصلة. وأبرز أهمية رصد المجتمع المدني لتنفيذ الاتفاقية وضرورة قيام الدول الأطراف بتقديم التقارير الوطنية الإلزامية في وقتها.
	38 - وخلال مناقشات تبادل الآراء، أدلت بمداخلات كل من البرازيل وبنما والسنغال وسيراليون وغواتيمالا. وأعرب عضو مجلس الشيوخ بالبرازيل عن قلقه من أن الأزمة الاقتصادية الحالية قد تعوق التقدم في تنفيذ الاتفاقية. وناقشت سيراليون مسائل تتعلق بتقديم التقارير الوطنية. وشجعت بنما جميع الدول على المصادقة على الاتفاقية وعلى تحسين سياساتها الوطنية وممارساتها المعنية بالإعاقة. واستفسرت السنغال عما إذا كان لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطة لإعداد برنامج للنساء ذوات الإعاقة، وعما إذا كانت هناك استراتيجيات قائمة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات.
	اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
	39 - قام السيد ماكالم، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتقديم عرض. وقَدَّم أعضاء اللجنة الذين انضموا إليه على المنصة، وأعرب عن تقديره لمشاركة جميع الدول الأطراف. وأفاد بأنه رغم إجراء اللجنة حوارا ناجحا مع تونس، واعتزامها إجراء حوار مع إسبانيا، فقد برز هناك تحد جديد يتعلق بتأخر تقديم التقارير، الأمر الذي قلل من فرص الحوار بين هيئة المعاهدة والدول الأطراف.
	40 - وشجع الرئيس أيضا الدول الأطراف على دعم عمل اللجنة بالنظر في تقديم تقاريرها باللغة الإنكليزية أو الفرنسية. وذكر أن اللجنة تعتزم أن تطلب من الأمانة العامة مواعيد إضافية لعقد اجتماعات ومزيدا من الموارد لأداء مهمتها.
	41 - وفي ختام جلسة التحاور، لاحظ رئيس المؤتمر أن الحوار أثبت جدواه مرة أخرى وأنه لا غنى عن مشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية في مثل هذا الحوار. ولاحظ أن هناك مجالا للتحسين والإتقان في تحقيق الإدماج الفعّال وتعميم مراعاة منظور مراع للإعاقة في جميع أعمال التنمية. وأفاد بأنه من الأهمية بمكان نشر المذكرة التوجيهية الصادرة عن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لأفرقة الأمم المتحدة القطرية والعمل على تنفيذها ورصدها وتقييمها. وشدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية مشاركة منظمات المعوقين في جميع مراحل دورة السياسات. وأكد أيضا على أن المؤتمر لاحظ نداءات اللجنة بشأن تقديم الدول الأطراف للتقارير في حينها وبشأن مواعيد الاجتماعات المطلوبة، معربا عن ثقته بأن الجمعية العامة ستنظر في هذه المسائل الهامة على النحو الواجب.

