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ــة    ــراف يف اتفاقيــ ــدول األطــ ــؤمتر الــ مــ
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  الدورة الثالثة
        ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣-١نيويورك، 

تقرير الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص                 
  ذوي اإلعاقة

    
  مقدمة  - أوال  

قــرار اجلمعيــة العامــة  ( مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ٤٠وفقــا للمــادة   - ١
قدت الدورة الثالثة للدول األطـراف      ، وكما اتفق عليه يف الدورة الثانية للمؤمتر، عُ        )٦١/١٠٦

.  من أجل مناقـشة تنفيـذ االتفاقيـة        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣ إىل   ١يف نيويورك خالل الفترة من      
ة حقــوق إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن طريــق تنفيــذ اتفاقيــ  ”وكــان موضــوع الــدورة  
   .“األشخاص ذوي اإلعاقة

وخــالل الــدورتني األوىل والثانيــة املعقــودتني يف  . وعقــد املــؤمتر أربــع جلــسات رمسيــة   - ٢
عـــضاء اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق أل اتانتخابـــعقـــد والـــدورة ح املـــؤمتر تســـبتمرب، افتـــ/أيلـــول ١

ل أولئــك انتخــاب ســتة أعــضاء كــي حيلــوا حمــبو. ١٢األشــخاص ذوي اإلعاقــة البــالغ عــددهم 
 وانتخــاب ســتة أعــضاء إضــافيني،  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١هي مــدهتم يف تــالــذين تن

للمائـدة املـستديرة    اجتماعان  وعقد  .  من االتفاقية  ٣٤ازداد حجم عضوية اللجنة، وفقا للمادة       
اجللـسة الثالثـة    خـالل    “اإلدمـاج واحلـق يف التعلـيم      ” ، و “اإلدماج والعيش يف اجملتمع   ”بعنوان  

بــشأن تنفيــذ لتبــادل اآلراء حــوار ”ســبتمرب، دار / أيلــول٣يف و. ســبتمرب/ أيلــول٢عقــودة يف امل
ــة  ــدة لالتفاقيــ ــة األمــــم املتحــ ــوم  جلــــسة وعقــــدت أيــــضا  .“منظومــ ــة عــــصر يــ غــــري رمسيــ
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املـسائل  ”املكتب واجملتمع املدين، وكانـت بعنـوان   أعضاء سبتمرب، اشترك يف رئاستها     /أيلول ٢
   .“الطوارئ اإلنسانيةحاالت عاقة يف حاالت املخاطر واألشخاص ذوي اإل: الناشئة

 ٢٠١١سـبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٧ووافق املؤمتر على عقد دورته الرابعة خالل الفترة من            - ٣
  . بشكل مبدئي

  
افتتـــاح اجللـــسة وانتخـــاب أعـــضاء اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق األشـــخاص     - ثانيا  

 اإلعاقة ذوي
ــة ملــؤمتر ا   - ٤ ــدورة الثالث ــة حقــوق األشــخاص ذوي   وعقــدت ال لــدول األطــراف يف اتفاقي

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣ إىل ١خالل الفترة من  اإلعاقة
، )املكــسيك(ســبتمرب كلــود هيلــر / أيلــول١ودعــا لعقــد اجللــسة األوىل يف صــباح يــوم   - ٥

  . اجللسة رمسياافتتح الذي 
) CRPD/CSP/2010/1(وأقر املؤمتر جدول األعمـال املؤقـت الـذي قدمـه األمـني العـام                  - ٦

  . باعتباره جدول أعماله الرئيسي
يف  مـن النظـام الـداخلي ملـؤمتر الـدول األطـراف              ٢٥املـادة   مـن   ) ج( ٥وعمال بالفقرة     - ٧

 مثــاين منظمــات ت، اعتمــداالعتــراض إجــراء عــدم مبوجــب، و)CRPD/SCP/2008/3(االتفاقيــة 
 ).األولاملرفق انظر (املؤمتر لدى غري حكومية 

 املــؤمتر، أدىل ببيانــات كــل مــن شــا زوكــانغ، وكيــل األمــني العــام    جلــسةتــاحافتويف   - ٨
يم بــيالي، مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق ثنافــانيوللــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، 

 ).عن طريق الفيديو(اإلنسان 

انتخـاب أعـضاء    ”  مـن جـدول األعمـال، املعنـون        )٣(البنـد   يف  نظر  ال املؤمتر يف    شرعو  - ٩
  .“لجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةال

وأجـــرى االنتخابـــات مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان ومكتـــب الـــشؤون    - ١٠
اللجنـة  يف  أعضاء  ة أمساؤهم   ن التالي و انتخب املرشح  ،ويف املرحلة األوىل لالنتخابات   . السياسية

 يف  ة عـضويتهم   مـد  تـهي ن تن  الـذي  اءعـض ا حمـل األ   واملعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ليحلـ        
ــسمرب / كــانون األول٣١ ــر : ٢٠١٠دي ــا ديغن ــا( ترييزي ــغ شــيك كــيم  و، )أملاني ــة (هيون مجهوري

رونالــد مــاك كــالوم و، )كينيــا(إيــداه وانغيــشي ماينــا و، )تــونس(لطفــي بــن لالهــم و، )كوريــا
  ).املكسيك(كارلوس ريوس إسبينوسا و، )أستراليا(
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أعـضاء يف اللجنـة   تخابات انتخب املرشحون التالية أمساؤهم      يف املرحلة الثانية من االن    و  - ١١
ديدة مبناسبة زيادة عدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة           اجلضافية  الستة اإل قاعد  املمن أجل شغل    

، )اجلزائـر (فتيحـة حـاج صـالح    و، )هنغاريـا (غـابور غومبـوس    : مـن االتفاقيـة  ٣٤عمال باملـادة   
ــدامنرك(ســتيغ النغفــاد و ــغ تــشانغ  ســيلفيا و، )ال ــاتيتش  و، )غواتيمــاال(جوديــث كوان ــان ت دامي
 ).إكوادور( توريس كوريا افيريخريمان جو، )صربيا(

ــة          - ١٢ ــدهتم يف هناي ــهي م ــذين تنت ــة ال ــة الثالث ــة أعــضاء اللجن ــؤمتر بالقرع ــيس امل ــار رئ واخت
سـيلفيا جوديـث كوانـغ      و،  )اجلزائـر (فتيحة حاج صالح    و،  )هنغاريا(غابور غومبوس   : السنتني

  ).غواتيماال(انغ تش
  

 مناقشات املائدة املستديرة  -ثالثا   
 اهــاقأل اتســبتمرب، بــدأ املــؤمتر اجملموعــة الثالثــة جللــساته ببيانــ/ أيلــول٢يف صــباح يــوم   - ١٣

  . لتبادل اآلراء، مناقشات  وأعقبتهامن كال اجتماعي املائدة املستديرة األول والثايناحملاضرون 
 لـإلدالء   بـاب املناقـشة    ة املـستديرة  املائـد اجتمـاعي    رئيـسا    تحفـ وعقب تقدمي البيانات،      - ١٤

  .بتعليقات وطرح أسئلة من جانب ممثلي احلكومات واملنظمات غري احلكومية
  

  اإلدماج والعيش يف اجملتمع-  ١اجتماع املائدة املستديرة     

 اإلدمـــاج والعـــيش يف”رأس اجتمـــاع املائـــدة املـــستديرة األول، الـــذي كـــان عنوانـــه   - ١٥
 بيانـــات ثالثـــة مـــن ىقـــألو. الـــذي اســـتخدم لغـــة اإلشـــارة) هنغاريـــا(، آدم كوســـا “اجملتمـــع

ــة  : احملاضــرين ــد الطراون ــة   (حمم ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حبق ــة املعني ــتيفني مو، )اللجن  .س
ونـــاقش ). مؤســـسة اإلدمـــاج يف أوروبـــا(ســـينادا هاليـــسيفيتش و، )جامعـــة ديالويـــر(أيـــدملان 

 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الــيت تــبني   ١٩باملــادة احملاضــرون قــضايا تتعلــق 
   .اإلعاقة يف العيش يف اجملتمعحقوق األشخاص ذوي 

  
 احلق يف التعليماإلدماج و -  ٢اجتماع املائدة املستديرة     

اإلدمـــاج واحلـــق يف ”املعنـــون اشـــترك يف رئاســـة اجتمـــاع املائـــدة املـــستديرة الثـــاين و  - ١٦
جنـوب  ( سـيبيا    -نولوثانـدو أغاثـا ماينـدي       و،  )األردن( رعـد بـن زيـد احلـسني          األمري “التعليم
اللجنـة املعنيـة   (ماريـا سـوليداد سيـسترناس رايـس       : وقدم بيانات مخسة من احملاضـرين     ). أفريقيا

االحتـاد  (مـاركو يـوكينني     و،  )البنك الدويل (روبرت برويت   و،  )حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعـين باإلعاقـة يف جلنـة التنميـة             (لكلني  شويب شا و،  )العاملي للصم 
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ونـاقش احملاضـرون     ).اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        (آنا بياليز   و،  )االجتماعية
  .اخلمسة قضايا رئيسية وحددوا عقبات وقدموا اقتراحات لتنفيذ االتفاقية

  
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف : الناشــئةغــري رمسيــة بــشأن املــسائل  جلــسة   -رابعا   

 الطوارئ اإلنسانية حاالت املخاطر و حاالت
رمسيـة كـل مـن جـيم     الغـري  اجللـسة  سـبتمرب، اشـترك يف رئاسـة    / أيلـول ٢يف عصر يـوم      - ١٧

يانيس فارداكاستانيس، نائب رئيس التحالف الـدويل لـذوي اإلعاقـة،           و،  )نيوزيالندا(ماكالي  
مكتـب تنـسيق الـشؤون      (وقـدم بيانـات كـل مـن ديفيـد كـاردن             . منظمات اجملتمـع املـدين    ممثال  

الـشراكة  (ماريـا فريونيكـا رينـا       و،  )اإلرسـالية املـسيحية للمكفـوفني     (فالريي شرير   و،  )اإلنسانية
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق (ســيلفيا الفــانيويل و، )العامليــة املعنيــة بقــضايا اإلعاقــة والتنميــة 

ونـــاقش ). نـــة املعنيـــة حبقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــةاللج(منـــصور شـــودري و، )اإلنـــسان
انية الـيت يتعـرض فيهـا        يف الكـوارث الطبيعيـة والطـوارئ اإلنـس         دثاملتكلمون احلـاالت الـيت حتـ      

ــة إىل خطـــر واألشـــخاص ذو ــوا عـــن . متزايـــد اإلعاقـ ــاده الـــرأي وأعربـ ــاة الـــذي مفـ أن مراعـ
ــاء ســتتيح   وأعمــال اإلالتأهــب خلطــر الكــوارث احتياجــات ذوي اإلعاقــة يف  ــة وإعــادة البن غاث

  .  جلعل اجملتمعات أكثر إدماجاالفرصة
  

 بشأن تنفيذ منظومة األمم املتحدة لالتفاقيةحوار لتبادل اآلراء   - خامسا 
املـؤمتر،   ورأسـها رئـيس   ،  سـبتمرب / أيلـول  ٣عقدت اجللسة الرابعـة للمـؤمتر صـباح يـوم             - ١٨

حـوار لتبـادل    ”مـن جـدول األعمـال       ) ج( ٤ونظرت اجللسة يف البند      ).املكسيك(كلود هيلر   
: وأدىل ببيانــات مخــسة مــن املــتكلمني  .“بــشأن تنفيــذ منظومــة األمــم املتحــدة لالتفاقيــة اآلراء 

مفوضـية  (مـاغي نيكلـسون     و،  )إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة     (كيكو أوساكي توميتا    
أودو يـــانتس و، )ويلالبنـــك الـــد(ألكـــساندرا بوســـوراك و، )األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان

، )صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       (ليلـى شـريف     و،  )مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني     (
الذين قدموا مبادرات وأفادوا بشأن التقدم احملرز لدى كيانات األمم املتحدة الـيت ينتمـي إليهـا                 

ذوي ض حبقـوق    النـهو هبـا   حققـوا   الـيت   كيفية  الوقدم الكثريون أمثلة ملموسة بشأن      . كل منهم 
اإلعاقـــة يف التنميـــة، وكيـــف قـــاموا بتنفيـــذ االتفاقيـــة عـــن طريـــق املبـــادرات الـــيت قامـــت هبـــا   

  . القطرية ممكاتبه
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 مسائل أخرى واختتام املؤمتر  -سادسا  
مــسائل ( مــن جــدول األعمــال ٦ و ٥أشــار الــرئيس كــذلك إىل أنــه مبوجــب البنــدين   - ١٩

اخلي ملــؤمترات الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق   مــن النظــام الــد٩، فعمــال باملــادة )أخــرى
، ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠األشخاص ذوي اإلعاقـة، تنقـضي مـدة املكتـب احلـايل يف              

ونتيجــة للمفاوضــات اإلقليميــة، . وخــالل الــدورة الثالثــة، بــدأ املــؤمتر عمليــة انتخــاب املكتــب 
. يف االتفاقيـة األطـراف  املقبل للـدول  ستمثل تايلند آسيا ومتثل هنغاريا شرق أوروبا يف املكتب       
  .وال يزال التشاور بشأن اجملموعات اإلقليمية األخرى جاريا

يف االنتخابات وهنأ أعضاء اللجنة املنتخبني حـديثا        تأمالت   الرئيس   أجرىويف اخلتام،     - ٢٠
،  مــن االتفاقيــة٢٤ و ١٩ و ١١وأوجــز املناقــشات بــشأن املــواد  .  عــضوا١٢البــالغ عــددهم 

وأعـرب عـن رضـاه البـالغ لزيـادة عـدد البلـدان           . هاز التحديات الرئيسية اليت تعترض تنفيذ     وأبر
.  خالل العام املاضـي    ٩٠ إىل   ٦٦، وزيادة البلدان املصدقة من      ١٤٦ بلدا إىل    ١٤٢املوقعة من   

شر نـ واختتم املؤمتر باإلشارة إىل أن وثائق املؤمتر، مبـا يف ذلـك املـوجز الـذي قدمـه الـرئيس، ست                    
 .www.un.org\disabilities ،ن متاحة على موقع األمم املتحدةوتكو

وكــان معروضــا علــى اجمللــس جمموعــة مــن أفــضل املمارســات بــشأن تنفيــذ اإلدمــاج       - ٢١
؛ واألشـخاص ذوي    )٢٤املـادة   (؛ واإلدمـاج واحلـق يف التعلـيم         )١٩املـادة   (والعيش يف اجملتمـع     

  .)CRPD/CSP/2010/CRP.2 ()١١املادة (اإلعاقة يف حاالت املخاطر والطوارئ اإلنسانية 

 االفتتـاح، واجتماعـات الـدائرة       أثنـاء وميكن االطالع على البيانـات الـيت مت اإلدالء هبـا              - ٢٢
علومـات  املومناقشات الـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف، وكـذلك              لتبادل اآلراء   املستديرة  

 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1532: خرى ذات صلة، على املوقع التايلاأل

سـبتمرب  / أيلـول  ٩ إىل   ٧ووافق املؤمتر على عقد دورته الرابعة مبدئيا خالل الفتـرة مـن               - ٢٣
  . مشاورات بشأن توافر خدمات املؤمتراتبعد إجراء ، وأن حيدد التاريخ النهائي ٢٠١١
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 املرفق األول 
ر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة        املنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى مـؤمت          

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خالل الدورة الثالثة
من النظام الداخلي ملؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة           ) ج( ٥، الفقرة   ٢٥وفقا للمادة     

 املنظمــات غــري ت االعتــراض، اعتمــدعــدم مبوجــب إجــراءحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
  :احلكومية التالية

 .Attiva-Mente  منيت-يفا منظمة أت  - ١  

 .املنتدى البلجيكي لإلعاقة  - ٢  

 . جامعة جزر اهلند الغربيةمركز دراسات اإلعاقة،  - ٣  

 .مجعية متالزمة داون يف كينيا  - ٤  

 .G3ict التحالف العاملي لتكنولوجيات اإلدماج  - ٥  

 .اجلمعية الوطنية املشتركة لألشخاص ذوي اإلعاقة  - ٦  

 .ر بينيدامؤسسة فيكتو  - ٧  

 .معهد بورتون بالت جبامعة سرياكوز  - ٨  
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 املرفق الثاين
لـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف      عن ااملوجز الذي قدمه الرئيس       

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

 مـن   ١٩املادة  ( اإلدماج والعيش يف اجملتمع      :١اجتماع املائدة املستديرة        
 )االتفاقية

تفاقيـة الـيت تـبني حقـوق     ال مـن ا ١٩احملاضرون قضايا ذات أولويـة تتعلـق باملـادة          ناقش    - ١
نـاقش احملاضـرون العوائـق الـيت      كمـا . يف جمتمعـاهتم  املـستقل   األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش      

وقـام  . يف أحنـاء العـامل    هلـا    وكذلك جتـارب وخيـارات التنفيـذ النـاجح           ،١٩تعترض تنفيذ املادة    
وتقـدمي   ومناقشة املواضـيع الرئيـسية املتمثلـة يف االختيـار، واالسـتقاللية،              كل حماضر باستعراض  

  .الداعمة ، واملشاركة الكاملة، واملواردالرعاية خارج املؤسسات
إن األشــخاص ) اللجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(حممــد الطراونــة قــال   - ٢

إن الـدول األعـضاء ينبغـي    أكـد  و.  يف مؤسـسات ضـد رغبتـهم   نذوي اإلعاقة كثريا ما يوضعو  
واتيـة إلعمـال هـذا    املظـروف   الأن تقدم فرصا لالختيار، مبـا يف ذلـك احلـق يف االختيـار وإجيـاد                 

وجود الظروف ذات الـصلة مـن أجـل اإلدمـاج           تبني  ن الدول األطراف ينبغي أن      وقال إ . احلق
  . فة املعقولةذات التكلالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك اخلدمات املتوفرة 

ــال   - ٣ ــدملان .ســتيفني موق ــر ( أي ــة ديالوي ــة يف   )جامع ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ، إن إقام
ــز       ــار هــي صــور حــادة للتميي ــة االختي ــواء مؤســسية، وفــصلهم، وحرمــاهنم مــن حري  أمــاكن إي

وقــارن عمليــة التخطــيط الــذي يركــز علــى      . يتعــارض مــع أهــداف ومقاصــد االتفاقيــة     ممــا
ــل  ــاح تقلي ــشخص       األشــخاص مبفت ــة ال ــى رغب ــاء عل ــذي يغــري مــن شــدة اإلضــاءة بن ــضوء ال  ال

مـــساعدة :  وهــي ونــاقش املكونــات األربعــة لتقــدمي الرعايــة خــارج املؤســسات       . واحتياجــه 
ذات احلـساسيات الثقافيـة      مؤسـسات اإلقامـة الطويلـة؛ وتزويـد األسـر            مغادرةاألشخاص على   

ومنع إقامـة املزيـد مـن املؤسـسات وإهنـاء      على أن يعيشوا يف اجملتمع؛   اجلميع  بالدعم؛ بناء قدرة    
 إحـدى الوسـائل   تتمثـل  وتنفيـذها،  ١٩وقـال إنـه مـن أجـل كفالـة الوفـاء باملـادة          . االلتحاق هبا 

لفـصل ذوي    العمل مع وكاالت املعونة من أجل كفالة عدم تقدمي متويل لبناء أمـاكن               يفاهلامة  
  .  عليهااإلبقاءأو اإلعاقة 

، ناقــشت )مؤســسة اإلدمــاج يف أوروبــا( ســينادا هاليــسيفيتش ويف البيــان الــذي قدمتــه  - ٤
ــه مـــن املمكـــن      ــع، وشـــهدت بأنـ ــا يف اجملتمـ ــا يف إحـــدى املؤســـسات، يف مقابـــل حياهتـ حياهتـ

ــساعدة      ــستوى املـ ــددوا مـ ــستقلة وأن حيـ ــاة مـ ــشوا حيـ ــة أن يعيـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــيت لألشـ الـ
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 صدقت علـى االتفاقيـة مل تنفـذها         واختتمت كالمها قائلة إن الكثري من البلدان اليت       . حيتاجوهنا
تتاح جلميع األشـخاص ذوي اإلعاقـة       ” حىت   ١٩بعد، وطلبت التركيز بشكل حمدد على املادة        

   .“ات الفرصة كي يعيشوا حياة حقيقيةالذين يعيشون يف املؤسس
ومن ضمن النتائج الرئيسية الـيت خلـص إليهـا اجتمـاع املائـدة املـستديرة دعـوة الـدول                      - ٥

كفـل أن يتـاح جلميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة            تجهودها يف وضع وتنفيذ سياسـات       إىل زيادة   
وعــالوة علـى ذلـك، ينبغــي   .  واملـشاركة الكاملـة يف اجملتمـع   املــستقلفرصـة متكافئـة يف العـيش    

، يـة للدول تعزيز جهودها من أجل تيسري انتقال األفراد من الرعاية املؤسسية إىل الرعايـة اجملتمع          
  .، مبا يف ذلك اإلسكانوبتكلفة معقولة جمتمعية متاحة وكذلك إنشاء خدمات

  
  ) من االتفاقية٢٤املادة (اإلدماج واحلق يف التعليم : ٢اجتماع املائدة املستديرة     

 مــن اتفاقيــة ٢٤نــاقش احملاضــرون جمموعــة واســعة مــن القــضايا املتعلقــة بتنفيــذ املــادة     - ٦
 ٢٤ تنفيـذ املـادة      تعتـرض ى العوائق الـيت     وتركزت املناقشة عل   .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

لنجـاح يف تنفيـذها، مبـا يف ذلـك عـدم      ا  من أجل حتقيـق   بالكامل، وذلك باإلضافة إىل توصيات    
ــصميم       ــدارس واجملتمعــات؛ وســوء ت ــة يف امل ــد معــدالت اإلعاق ــة لتحدي ــات الالزم ــة البيان كفاي

مارســات احملليــة؛ وعــدم املمارســات اإلدماجيــة للــصم؛ والتفــاوت بــني الــسياسات الوطنيــة وامل 
مناقـشتها  ت وتتضمن اقتراحات التنفيـذ الـيت جـر       . كفاية املوارد؛ واملواقف السلبية إزاء اإلعاقة     

الــــزمالء، ومــــشاركة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف /املــــوظفني/تــــدريب املعلمــــني: مـــا يلــــي 
للغـــة يف تبـــاع هنـــج ثنـــائي ااالـــسياسات اإلمنائيـــة؛ والتعـــاون فيمـــا بـــني الوكـــاالت؛ و/الـــربامج
  . الصم تعليم
.  اجتمـاع املائـدة املـستديرة    رئاسةيف) األردن(واشترك األمري رعد بن زيد آل حسني       - ٧

، ونـاقش كيـف أدى اعتمـاد األردن لالتفاقيـة إىل طـرح حتـد                ٢٤وقد أوضح أمهية تنفيذ املادة      
بيا ي سـ  -دو ماينـدي    نولوثانالسيدة  وناقشت الرئيسة املشاركة    . أمامها لتغيري معايريها التعليمية   

بعض األمثلة اجليدة للسياسات واملبادرات التعليمية اإلدماجية الـيت اضـطلعت           ) جنوب أفريقيا (
  . من االتفاقية٢٤هبا حكومة جنوب أفريقيا مؤخرا من أجل تنفيذ املادة 

اللجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي (وناقــشت ماريــا ســوليداد سيــسترناس رايــس   - ٨
وأعربـت  . ف العناصر واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـالتعليم اإلدمـاجي يف االتفاقيـة             خمتل) اإلعاقة

كلما زاد اإلدماج يف التعلـيم،      ف: عن اعتقادها بأن مثة عالقة طردية بني اإلدماج وجودة التعليم         
وبينــت بعــض اجلوانــب الرئيــسية املطلوبــة مــن أجــل تعلــيم  . زادت جودتــه، والعكــس صــحيح

إدمــاج املعلمــني ذوي اإلعاقــة أنفــسهم؛ وتــدريب مجيــع   :  تتــضمن،اجلــودةيتــسم باإلدمــاج و
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الـــدعم املالئـــم مـــن تـــوفري العـــاملني يف املنظومـــة املدرســـية بـــشأن أمهيـــة التنـــوع واإلدمـــاج؛ و
  . الزمالء جانب

لتعلـيم للجميـع   تـوفري ا أمانـة املـسار الـسريع ل   مبادرة  رئيس ةوقدمت ليندا إنغليش، نائب     - ٩
وقـدمت بيانـات تـشري إىل وجـود حاجـة خاصـة             نبـذة عـن املبـادرة       ) اليونـسكو /البنك الـدويل  (

وناقـشت بعـض التحـديات الـيت تعتـرض      . أفريقيا جنـوب الـصحراء   بلدان  للتعليم اإلدماجي يف    
نقــص : تنفيــذ نظــام التعلــيم اإلدمــاجي يف البلــدان املنخفــضة الــدخل، وتــشمل هــذه التحــديات

 علـى إجـراء تقييمـات االحتياجـات؛ وضـرورة العمـل             قواعد البيانـات؛ وضـعف قـدرة البلـدان        
  . بالتعاون بني خمتلف الوكاالت احلكومية

على أمهيـة إدراج تعلـيم الـصم وثقافتـهم      ) االحتاد العاملي للصم  (وأكد ماركو يونيكني      - ١٠
وقدم بيانات تشري إىل احلاجة إىل حتسني إدمـاج األطفـال الـصم يف        . يف تنفيذ التعليم اإلدماجي   

وقال إن التعليم ثنائي اللغـة ميكـن تنفيـذه يف املنـهج التعليمـي العـام، وتكـون فيـه لغـة                      . دارسامل
أن تـشجع نظـام التعلـيم الـذي     الـدول   علـى   قال إن    و ،اإلشارة واللغة املكتوبة مواضيع أكادميية    

  . إىل أقصى حد لألطفال الصمة واالجتماعيةاألكادمييالتنمية من تزيد يتيح بيئة 
ــة       أكــد و  - ١١ ــة التنمي ــابع للجن ــة الت ــسألة اإلعاق ــرر اخلــاص املعــين مب شــويب شــالكلن، املق

معتمــدين علــى جعلــهم التعلــيم يــؤدي إىل مــن االجتماعيــة، أن إقــصاء األطفــال ذوي اإلعاقــة  
ــع ــستقبل اجملتمــ ــار إىل و. يف املــ ــيم    أشــ ــاص إىل التعلــ ــيم اخلــ ــن التعلــ ــع مــ ــول يف اجملتمــ التحــ
سياسات التعليمية يف جنـوب أفريقيـا الـيت جـرى سـنها قبـل               اإلدماجي وأبرز بعض ال   /التعميمي

شـالكلن الفجـوة بـني االلتزامـات الوطنيـة واملمارسـات علـى              الـسيد   والحـظ   . اعتماد االتفاقيـة  
اسـتخدام منـوذج    : وهـي كمـا يلـي     تعتـرض تنفيـذها،     رئيسية   عوائق   داملستويات الوطنية، وحد  

ــسياسية؛ ونقــص    ــة  /املــوارد/املــوادالعجــز؛ ونقــص املــوارد واإلرادة ال ؛ املتاحــةالبيئــات التعليمي
الـسياسات القانونيـة    /ألطـر لنقابـات املعلمـني؛ ونقـص الفهـم         /ونقص الدعم املقدم من املعلمني    
  .املوجودة يف الكثري من البلدان

أبـرزت العوائـق الرئيـسية    ) اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          (اليز  ي آنا ب   - ١٢
عوائق اجتماعية مـن قبيـل العوائـق املتعلقـة بـاملواقف      بوصفها  على التعليم احلصولتعترض اليت  

االجتماعية؛ والعوائق املتعلقة بالسياسات، مبا يف ذلك نقص املوارد؛ والتباينات الـسياسية فيمـا              
ومراكـز التعلـيم اجملتمعيـة، مبـا يف ذلـك نقـص املعرفـة               املـدارس   بني األطر، واملوارد والعوائق يف      

واجهن حتــديات أكــرب يف احلــصول وأكــدت علــى أن النــساء والفتيــات يــ . يــة املــواردحمدود أو
  . التعليم على
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ــذهلا        - ١٣ ــة الــيت تب ــاجلهود اجلاري ــدة املــستديرة باملعلومــات املتعلقــة ب ورحــب اجتمــاع املائ
 مـن أجـل تعزيـز    “التعلـيم للجميـع  لتوفري املسار السريع ”البنك الدويل يف مبادرهتما    /اليونسكو

وأبــرز اجتمــاع املائــدة املــستديرة أن األطفــال ذوي . ق األطفــال ذوي اإلعاقــة يف التعلــيمحقــو
ــو  ــة ال يزال ــول دون    ناإلعاق ــدول تلبيــة  يواجهــون صــورا للتمييــز حت ــيم  هلــال ــق التعل دف حتقي

 إحــدى النتــائج ومتثلــت.  أخــرى ضــمن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ااالبتــدائي للجميــع وأهــداف
مــن أجــل هودهــا جلالــدول بــضرورة مواصــلة اإلقــرار يف  املائــدة املــستديرة الرئيــسية الجتمــاع

 علــى التعلــيم، ال ســيما عــن طريــق جعــل نظــام التعلــيم  ةكفالــة حــصول األطفــال ذوي اإلعاقــ
  .هلمشامال لألشخاص ذوي اإلعاقة وبالكامل العمومي متاحا 

  
  قية بشأن تنفيذ منظومة األمم املتحدة لالتفاحوار لتبادل اآلراء     

الـدورة وقـدم املـشاركني يف حـوار تبـادل           ) املكـسيك (افتتح رئيس املؤمتر كلـود هيلـر          - ١٤
،  باألمانـة العامـة    وتضمن احملاضرون ممثلني عـن إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة           . اآلراء

مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، والبنـك الـدويل، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                     و
  .جئني، وصندوق األمم املتحدة للسكانالال
. لكيفيــة تنفيــذهم االتفاقيــة  حمــدودة أمثلــة كمــا عرضــوا  وقــدم احملاضــرون بــراجمهم     - ١٥

رئيــسة فــرع اإلحــصاءات الدميغرافيــة واالجتماعيــة، شــعبة  ( كيكــو أوســاكي توميتــا تووصــف
 شعبة اإلحـصاءات    دور) اإلحصاءات يف األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية       

برنـامج   :دارة، وناقشت ثالثة ميـادين لألنـشطة املتعلقـة بإحـصاءات اإلعاقـة، وهـي              اإليف إطار   
ــام    ــاملي لع ــسكان واإلســكان الع ــشأن إعــداد إحــصاءات    ٢٠١٠ال ــه ب ــذي يقدم ، واإلرشــاد ال

. فيــةمــسألة اإلعاقــة يف ســياق الرصــد والتقــدم احملــرز لألهــداف اإلمنائيــة لأللمراعــاة اإلعاقــة، و
التحديات الـيت تعتـرض مجـع إحـصاءات اإلعاقـة، وعرضـت رؤيـة بـشأن                 بعض  وناقشت أيضا   

  .فيما يتعلق باإلعاقةيف املستقبل عمل شعبة اإلحصاءات 
ــسون  و  - ١٦ ــسان،    (ناقــشت مــاغي نيكل نائــب مــدير مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن

آلليات الوطنيـة ودورهـا يف تنفيـذ    الدراسة اليت أجرهتا املفوضية بشأن هيكل ا     ) مكتب نيويورك 
ــة ورصــدها  وبعــد ذلــك وضــعت الدراســة يف ســياق أوســع لعمــل     . )A/HRC/13/29 (االتفاقي

وذكــرت أيــضا اعتمــاد مــذكرة إرشــادية إلدراج اإلعاقــة يف بــرامج    .املفوضــية يف أحنــاء العــامل
  . األمم املتحدة على الصعيد القطري

 التنميــة البــشرية،  بوحــدةقتــصادينيخلــرباء االاكــبرية (أكــدت ألكــساندرا بوســوراك و  - ١٧
إجيـاد املعـارف وتقـدمي      ينـصب علـى     أن تركيز البنك الدويل فيما يتعلق باإلعاقة        ) البنك الدويل 
الـيت يـضطلع هبـا      شاريع  املـ وقدمت بوسوراك طائفة واسعة مـن       .  تنفيذ االتفاقية  نعأمثلة جيدة   
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ــا،  البنـــك الـــدويل بـــشأن اإلعاقـــة يف أحنـــاء العـــامل، مبـــ   ا يف ذلـــك مـــشاريع يف إثيوبيـــا، وألبانيـ
وأبــرزت عمــل الــشراكة العامليــة املعنيــة  . وبــنغالديش، والبوســنة واهلرســك، وتــونس، وصــربيا 

بـدعم  (األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين         منظومـة   بقضايا اإلعاقة والتنمية اليت تتألف من الـدول و        
 علــى االنــضمام إىل الــشراكةوشــجعت الــدول وســائر أصــحاب املــصلحة ) مــن البنــك الــدويل

بوسوراك التحديات الرئيسية اليت تواجـه البنـك الـدويل يف املـضي يف              السيدة  وحددت  . العاملية
مــسألة اإلعاقــة ضــمن املــستند إىل دوافــع قطريــة، وضــرورة جعــل منــوذج األعمــال اخلــاص بــه 

  . األولويات الرئيسية للبلدان اليت يعمل فيها البنك الدويل
مـــدير مكتــب مفوضــية األمـــم املتحــدة لــشؤون الالجـــئني يف     (ودو يــانتس  ونــاقش أ   - ١٨

القــضايا الــيت يواجههــا الــسكان املــشردون يف أحنــاء العــامل، واحتياجــات األشــخاص ) نيويــورك
وناقش كذلك جوانب الـضعف املزدوجـة الـيت       . ذوي اإلعاقة املوجودين ضمن هؤالء السكان     

صول األشــخاص حــتعـوق  ن بعــض العوائـق الــيت  بـيَّ  اإلعاقــة، ووالــسكان املـشردون ذو يعانيهـا  
ن جهــودا حمــددة تقــوم هبــا مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون وبــيَّ. خلــدماتعلــى اذوي اإلعاقــة 

الالجئني لألشخاص ذوي اإلعاقة، وضرب ثالثـة أمثلـة مـن بـني الـربامج املوجهـة يف مجهوريـة                    
  . وسط أفريقيا، وسوريا، واليمن

ندوق األمــم املتحــدة للــسكان، خــبرية تقنيــة بــشأن املــسائل صــ(وناقــشت ليلــى شــريف   - ١٩
، ونـوع اجلـنس، والـصحة اجلنـسية     ةبـرامج الـصندوق، وحتديـدا فيمـا يتعلـق باإلعاقـ           ) اجلنسانية
أرمينيـا،  يف  وقدمت أمثلة على الدعم الذي يقدمه الصندوق علـى الـصعيد القطـري              . واإلجنابية

  .لسلفادور، وطاجيكستان، وفييت نام، ومنغولياوبليز، ومجهورية مولدوفا، وسري النكا، وا
ورحب رئيس مؤمتر الـدول األطـراف بالبيانـات الـيت قدمتـها وكـاالت األمـم املتحـدة                  - ٢٠

وبراجمها وصناديقها العديدة املتعلقـة بكيفيـة تعزيزهـا حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة باعتبـار            
مبثابــة ر الــدويل للــدول األطــراف والحــظ الــرئيس أن املــؤمت. ذلــك جــزءا ال يتجــزأ مــن عملــها

لوكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا وصــناديقها كــي تقــدم اســتكماالت منتظمــة متميــز منتــدى 
وأشـــار كـــذلك إىل  .عملـــها يف دعـــم تنفيـــذ اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  عـــن
اجمهـا  مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة وبر        أن تقـوم هبـا      عمليات اإلبالغ الدوريـة هـذه ينبغـي          أن

  .شكل تقارير مكتوبة تقدم إىل مؤمتر الدول األطرافيف وصناديقها ذات الصلة، مبا يف ذلك 
إىل فيـه اجمللـس     ، الـذي يطلـب      ١٣/١١ورحب الرئيس بقرار جملـس حقـوق اإلنـسان            - ٢١

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان إعـداد دراسـة لتعزيـز الـوعي بالـدور الـذي يـضطلع بـه                      
وأهــاب  .أغــراض االتفاقيــة وأهــدافهاحتقيــق  دعمــا للجهــود الوطنيــة مــن أجــل التعــاون الــدويل

يف هـذه   أن تـسهم    بالدول واجلهات املاحنة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف وكـذلك اجملتمـع املـدين                
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 وأوصى مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان بعـرض الدراسـة علـى مـؤمتر الـدول                   ،الدراسة
البيـان ومـا تعقبـه مـن مناقـشة          ستخدم  يـ واقتـرح الـرئيس أيـضا أن        .  الرابعـة  تـه دور يف   األطراف

منتـدى  كؤمتر الـدول األطـراف أن يعمـل      هبا ملـ  استكشاف الكيفية اليت ميكن     لدراسة من أجل    ل
  .لتبادل املعلومات بشأن املمارسات املتعلقة بالتعاون الدويل لتعزيز تنفيذ االتفاقية

 العامــة أن تنظــر يف إمكانيــة اســتعراض واليــة  اجلمعيــةعلــى ن أوقــال الــرئيس كــذلك   - ٢٢
صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل اإلعاقة من أجل السماح باسـتخدام هـذا الـصندوق يف            
متويل مشاركة ممثلي املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة من البلدان الناميـة يف الـدورات           

لصلة للجنة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي          ويف الدورات ذات ا    ،املقبلة ملؤمتر الدول األطراف   
  .لتربعاتا تربعات إىل صندوق ميتقدإىل دعا الرئيس الدول لتحقيق هذا اهلدف و. اإلعاقة

  
  رئيس اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأدىل به الذي البيان     

تبـادل  لمناقـشة    تـه رئيس اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة بيانـا أعقب           ألقى    - ٢٣
اكتمــال  ونــاقش .اللجنــة مــن دورهتــا الثانيــةأعمــال وتنــاول الــرئيس أوال اســتكماالت . اآلراء

وذكــر أيــضا . املبــادئ التوجيهيــة بــشأن إعــداد التقــارير، وهــي متاحــة علــى املوقــع اإللكتــروين 
  .١٢العمل الذي جيري القيام به بشأن املادة 

نيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ناقـشت اللجنـة             وخالل الدورة الثالثة للجنـة املع       - ٢٤
بيانـات بـشأن حالـة األشـخاص        أيـضا   اللجنـة   أصـدرت   و. تطوير النظام الداخلي وطرق العمل    

ونــاقش . ذوي اإلعاقــة املتــضررين مــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة يف شــيلي، والــصني، وهــاييت   
وضـعت  و. جـراء حـوار مـع تـونس    فيهـا إ يؤمـل  الدورة الرابعـة املقبلـة، الـيت    أيضا رئيس اللجنة  
  .  من االتفاقية خالل الدورة الرابعة٢١ و ٩عملها بشأن املواد اخلطط لبدء اللجنة أيضا 

الواضـح  التحـول   واسترعى الرئيس االنتباه إىل حاجة وكـاالت األمـم املتحـدة إلدراك               - ٢٥
ثــائق األمــم ووقــال إن حقــوق اإلنــسان، /مــن النمــوذج الطــيب إىل منــوذج احلقــوق االجتماعيــة 

. واقترح أيضا إنشاء صـندوق لـدعم عمـل أعـضاء اللجنـة            .  تعكس هذا التغري   ينبغي أن املتحدة  
جنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف        لوأوصى أن تكون التقارير الوطنية املقدمة إىل ال       

ا وختاما، أعـرب عـن شـكره إلسـباني        . بطريقة برايل املسهبة   صفحة نظرا للترمجات     ٦٠حدود  
  . لتقدميها تقريرها الوطين قبل املوعد النهائي احملدد

  
  غري الرمسيةللجلسة موجز     

علـى مـؤمتر الـدول األطـراف        وأثنـت   ،  )االحتـاد الـدويل لإلعاقـة     ( قدمت ديـان ريـشلر        - ٢٦
علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حــاالت املخــاطر وحــاالت الطــوارئ اإلنــسانية        لتركيــزه 
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زداد فيهــا تعــرض األشــخاص ذوي اإلعاقــة للمخــاطر، يــاالت الــيت وناقــشت احلــ). ١١ املــادة(
وقالــت إن إدارة الكــوارث تعمــل بــشكل متزايــد علــى اســتيعاب احتياجــات األشــخاص ذوي  

وذكــرت . جلعــل اجملتمعــات أكثــر إدماجــاالــتعمري ســتوفر مــدخال وأكــدت أن إعــادة . اإلعاقــة
سـياقات عـدم   اسـتنادا إىل  دد البقـاء،   أيضا أن حاالت املخاطر ينبغي أن تشمل املخاطر الـيت هتـ           

  . التمييز وعدم وجود أزمات
ــاه إىل مــؤمتر القمــة املقبــل املعــين باألهــداف اإلمنائيــة       - ٢٧ واســترعت الــسيدة ريــشلر االنتب

لأللفيــة، وقالــت إن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تتطلــب مراعــاة األشــخاص ذوي 
وعـالوة علـى ذلـك، دعـت إىل إنـشاء صـندوق             . هدافاألهذه  اإلعاقة يف مجيع جوانب تنفيذ      

حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف        مراعـاة   استئماين متعـدد املـاحنني مـن أجـل التـشجيع علـى              
التعـاون مـع    بالتنمية، جنبا إىل جنب مع وكاالت األمم املتحدة، والشركاء القطريني اآلخـرين             

   . االتفاقية تنفيذا كامالاملنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل تنفيذ
أن اجللـسة   علـى   ) انـد يوزيلن(وإضافة إىل تعليقات السيدة ريشلر، وافق جـيم مـاكالي             - ٢٨

غري الرمسية قد أبرزت احلاجة إىل أن تقدم وكاالت األمم املتحـدة هنجـا إزاء حـاالت املخـاطر                   
 ه وأشـار إىل أنـ     .اإلعاقـة مـسألة   مراعـاة   يعمل بـشكل شـامل علـى        وحاالت الطوارئ اإلنسانية    

املـسائل  بـشأن مراعـاة     البيان الـذي قدمـه مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية              بالرغم مما ورد يف     
لـه، فهنـاك حاجـة للتركيـز علـى حقـوق            اعمأاجلنسانية وحقوق األطفال والفئـات األخـرى يف         

مـاكالي  الـسيد   وقـال   . اإلعاقة يف كافة جوانـب عملـه      إدراج  األشخاص ذوي اإلعاقة وكفالة     
نه يأمل أن يتمكن املكتب من التعامل مع هذه املسألة باعتبارها مسألة ذات أولويـة، ال سـيما            إ

لك عن أمله أن يتمكن املكتـب       ذوأعرب ك  .يف ضوء الكارثة الطبيعية اليت وقعت يف باكستان       
  .من اإلبالغ عن التقدم يف الدورات املقبلة ملؤمتر الدول األطراف

األطـراف باألنبــاء الـواردة بـشأن االختتـام املقبـل للعمــل      ورحـب رئـيس مـؤمتر الـدول       - ٢٩
الذي تقوم به اللجنة التنفيذية التابعة ملفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بـشأن الالجـئني                 

وأكـد  . وغريهم من األشخاص املعنـيني لـدى املفوضـية، مبـا يف ذلـك األشـخاص ذوي اإلعاقـة                  
ت األمـم املتحـدة وبراجمهـا ومعايريهـا، وكـذلك           كذلك على احلاجة املاسة السـتعراض سياسـا       

املنظمــات غــري احلكوميــة مــن أجــل كفالــة إدراج حقــوق األشــخاص ذوي   بالــدول واخلاصــة 
مـــن أجــــل  يف حـــاالت الطـــوارئ وكـــذلك    إعـــادة الــــتعمري  اإلعاقـــة يف جمـــاالت اإلغاثـــة و   

  .للكوارث التأهب
املعنونـة  ة للمـذكرة اإلرشـادية      ورحب الرئيس باعتمـاد جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـ             - ٣٠
إدراج حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بــرامج األمــم املتحــدة مــن أجــل األفرقــة القطريــة  ”
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وشــجع كــذلك نــشرها علــى نطــاق  .“ علــى الــصعيد القطــريالتابعــة هلــا وشــركائها املنفــذين
ودعـا  . اواسع فيمـا بـني مجيـع املكاتـب القطريـة لوكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا وصـناديقه                    

الرئيس فريق الدعم املتعدد الوكاالت املعين باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وجمموعـة              
أن يقــدما إىل مــؤمتر الــدول األطــراف يف دورتــه الرابعــة تقريــرا عــن إىل األمــم املتحــدة اإلمنائيــة 
  .تنفيذ املذكرة اإلرشادية

ودعـا مجيـع الـدول      . دة تعليقـات  ويف اختتام مـؤمتر الـدول األطـراف، أدىل الـرئيس بعـ              - ٣١
إىل األعضاء باألمم املتحدة الـيت مل تـصدق بعـد علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

  .صوب عملية التصديقاملضي قدما 
يف بـشكل كامـل     وأقر الـرئيس مبـدى إحلـاح مراعـاة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                   - ٣٢

ة لأللفيـة وكـذلك يف التخطـيط السـتراتيجيات     إطار اجلهود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـ        
وشـدد علـى أن مثـة صـلة قويـة تـربط تنفيـذ               . احلد من الفقر الالحقة لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        

ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة    ــة  باتفاقي ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــرئيس  . تحقي ــرز ال وأب
خطـيط ورصـد اجلهـود املبذولـة        احلاجة للحصول على بيانات مصنفة حسب اإلعاقـة لـدعم الت          

ألشـخاص ذوي اإلعاقـة   شـاملة ل املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       والربامج  جلعل السياسات   
عـاملي بـشأن   منظـور  إىل تقـدمي  ألمـم املتحـدة   العامـة ل مانـة  األودعـا الـرئيس أيـضا       . ومتاحة هلم 

  .التقدم احملرز يف هذا الصدد
دمه االحتاد العاملي املعـين باإلعاقـة الستكـشاف مـدى           ورحب الرئيس باملقترح الذي ق      - ٣٣

اإلعاقـة مـن شـأنه أن       قـوق ذوي    جدوى الترويج إلنشاء صندوق تـابع لألمـم املتحـدة معـين حب            
  .يدعم تنفيذ االتفاقية، مع إيالء اهتمام خاص حبالة البلدان النامية

  


