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  .١٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   
  )تابع(مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية 

حــوار لتبــادل اآلراء بــشأن تنفيــذ منظومــة األمــم        )ج(
  املتحدة لالتفاقية 

رئيسة فرع اإلحـصاءات    ( توميتا   -السيدة أوساكي     - ١
ــم     ــصاءات يف األمـ ــعبة اإلحـ ــة يف شـ ــة واالجتماعيـ الدميوغرافيـ

ــة     ): املتحــدة ــة باإلعاق ــه يف جمــال اإلحــصاءات املتعلق ــت إن قال
تركز الشعبة على مجع بيانات عن اإلعاقة من خـالل الربنـامج            

 بــشأن العــاملي لتعــدادات الــسكان واملــساكن مبــا يــوفر توجيهــاً
إعــداد اإلحــصاءات املتعلقــة باإلعاقــة وتعمــيم املــسائل املتعلقــة  

  .باإلعاقة يف أنشطتها املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية
ــة       - ٢ ــة إن اإلحـــصاءات املتعلقـ ــلت حـــديثها قائلـ وواصـ

باإلعاقـــة تـــشكل حتـــديات خاصـــة بالنـــسبة ملـــدى توفرهـــا       
شكالت أعاقـت   واالعتماد عليها وقابليتها للمقارنة، وهـذه املـ       

والـُشعبة تـشجع مجـع      . وضع سياسات وبرامج تشمل اإلعاقـة     
البيانات املتعلقة باإلعاقة عن طريق التعدادات، اليت ُتعترب أكـرب          

وأشـارت إىل  . نشاط إحصائي تقوم بـه بانتظـام بلـدان منفـردة        
مبـادئ وتوصـيات    ”أن املنشور الذي أصدرته الـشعبة بعنـوان         

 يشمل الوضـع بالنـسبة      “ساكنمن أجل تعدادات السكان وامل    
 موضـوعاً رئيـسياً أوصـي هبـا بـشدة،           ٢٥لإلعاقة كواحـد مـن      

. وهــي موضــوعات ينبغــي أن ُتجمــع بيانــات عنــها يف التعــداد 
وهذا املنشور يوصي بأن تؤخذ يف االعتبار عند حتديد الوضـع           
بالنــسبة لإلعاقــة أنــشطة الــسري واإلبــصار والــسمع واإلدراك،   

ــص    ــع الت ــق م ــا يتف ــو م ــة    وه ــذي وضــعته منظم ــدويل ال نيف ال
وإضــافة إىل هــذا، . الــصحة العامليــة لــألداء واإلعاقــة والــصحة 

أعربــت عــن تقــديرها لألعمــال اهلامــة الــيت قامــت هبــا جمموعــة 
ــال شــجعت       ــي أعم ــة وه ــة بإحــصاءات اإلعاق واشــنطن املعني
التعــاون الــدويل بــشأن اختــاذ تــدابري تتعلــق باإلعاقــة وأدَّت إىل  

  . أسئلة اإلحصاءات املتعلقة باإلعاقةوضع جمموعة من 

 كـان   ٢٠١٠أغـسطس   /واستطردت قائلـة إنـه يف آب        - ٣
 بلـد،   ١٠٠عدد البلدان اليت اسـتكملت جولـة التعـداد احلاليـة            

 ستكون مجيع البلدان، ما عـدا مثانيـة         ٢٠١٤وحبلول هناية عام    
ــدان، قــد اســتكملت تعــداداهتا   ــه مــن بــني   . بل وأشــارت إىل أن

داد الـــيت تلقتـــها ُشـــعبة اإلحـــصاءات والبـــالغ  اســـتبيانات التعـــ
 اســـتبياناً منـــها أســـئلة عـــن ٥٢ اســـتبياناً تـــضمن ٧٥عـــددها 
ومن دواعي التشجيع أن استبيانات اجملموعة األخـرية        . اإلعاقة

 بلـداً يف   ١٧قُدِّمت من بلدان يف مجيـع أحنـاء العـامل مبـا يـشمل               
  . أفريقيا

راً حيمــل وقالــت إن الــشعبة قــد أصــدرت أيــضاً منــشو  - ٤
مبــادئ توجيهيـة ومبــادئ لتطـوير اإلحــصاءات املتعلقــة   عنـوان  
، وهــو منــشور يقــدِّم إطــاراً دوليــاً وأساســاً مفاهيميــاً   باإلعاقــة

ــة    ــة، وأوضـــحت اخلـــصائص العامـ لتعريـــف وتـــصنيف اإلعاقـ
لعمليــة مجــع البيانــات، وقــدَّمت منــهجيات جلمــع بيانــات عــن 

  .اإلعاقة حسب مصدر املعلومات
ــن أن األشــخاص     وأضــافت  - ٥ ــرغم م ــى ال ــه عل ــة إن  قائل

ــيم    ــة ُيحرمـــون يف كـــثري مـــن األحيـــان مـــن التعلـ ذوي اإلعاقـ
والعمل الكرمي والرعايـة الـصحية واملرافـق الـصحية الـيت ميكـن              
الــــدخول إليهــــا بــــسهولة، وهــــي مجيعهــــا حقــــوق مرتبطــــة  
ــذكر يف إعــالن    ــة، فــإن اإلعاقــة مل ُت باألهــداف اإلمنائيــة لأللفي

تبــــار أن شــــعبة اإلحــــصاءات هــــي الكيــــان وباع. األهــــداف
املـــسؤول عـــن رصـــد التقـــدم احملـــرز علـــى املـــستويني العـــاملي  
واإلقليمــي حنــو حتقيــق األهــداف فإهنــا بــذلت جهــوداً لتعمــيم   

وعلــى ســبيل املثــال فإهنــا عملــت . مــسألة اإلعاقــة يف تقاريرهــا
ــة      ــة باإلعاقـ ــات املتعلقـ ــة للبيانـ ــصادر مالئمـ ــد مـ ــى حتديـ . علـ

ه قد جرى إنشاء فريق عمل معين باألشـخاص         وأشارت إىل أن  
ذوي اإلعاقة ضمن فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين          
مبؤشــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيــة، وإىل أن فريـــق العمـــل   

  . سوف يعقد اجتماعه األول يف األسابيع املقبلة
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وقالت إن اإلجراءات اليت ستتخذها الـشعبة مـستقبالً           - ٦
عاقة سوف تـشمل رصـد نتـائج التعـدادات وتقـدمي       يف جمال اإل  

املساعدة إىل البلدان بالنسبة لتبويب، ونـشر، البيانـات املتعلقـة           
واختتمــــت حــــديثها قائلــــة إن الــــشعبة ستواصــــل . باإلعاقــــة

األعمال اليت تقوم هبا بالنسبة لتحديد البيانات املناسبة املتعلقـة          
ملتعلـق بالتقـدم     ا ٢٠١١باإلعاقة كي تدرجها يف تقريرها لعـام        

  .احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ــدير مكتــب نيويــورك     (الــسيدة نيكولــسون   - ٧ نائبــة م

ــسان      ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــابع ملفوضــية األم قالــت إن ): الت
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان قـد أجـرت، بنـاًء علـى             
ــة        ــن بني ــسان، دراســة موضــوعية ع ــوق اإلن ــس حق ــب جمل طل
اآلليات الوطنيـة لتنفيـذ، االتفاقيـة وعـن دور تلـك اآلليـات يف               

وأضــافت قائلــة إن الدراســة، الــيت ). A/HRC/13/29(رصــدها 
 تقريـر مقدمـة مـن دول وجهـات         ١٠٠تستند إىل ما يزيد عن      

 مـن   ٣٣أخرى صاحبة مـصلحة، حتلِّـل جمـال ومـضمون املـادة             
و االتفاقيـــة، الـــيت تطلـــب مـــن الـــدول األطـــراف أن تنـــشئ، أ
. ختصِّص، آليـة لتنفيـذ ورصـد االتفاقيـة علـى املـستوى الـوطين              

وأشــارت إىل أن هــذا الــنص مل يــسبق لــه مثيــل يف املعاهــدات   
  . املتعلقة حبقوق اإلنسان

وقالت إنه من املهـم التمييـز بـني التنفيـذ، مـن ناحيـة،                 - ٨
ــة أخــرى    ــز والرصــد مــن ناحي ــة والتعزي ــذ هــو  . واحلماي فالتنفي

ــة الــيت تتخــ  ذ فيهــا الــدول األطــراف إجــراءات لــضمان   العملي
إعمـــال مجيـــع احلقـــوق احملـــدَّدة يف معاهـــدة مـــا؛ أمـــا احلمايـــة 
والتعزيز والرصد فإهنا تتطلب القيـام بـدور قيـادي مـن جانـب              
كيانــات وطنيــة يــتم إنــشاؤها مبــا يتماشــى مــع مبــادئ بــاريس  

ومبوجـــب . ومبـــشاركة نـــشطة مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
. الّ يكلَّــف كيــان واحــد بتنفيــذ الــوظيفتني    االتفاقيــة ينبغــي أ 

وجيــب أن يكــون إطــار الرصــد متــضمناً لكيــان مــستقل يعمــل 
والدراســة تقــدِّم أمثلــة للكيفيــة  . باالســتناد إىل مبــادئ بــاريس 

، كمـا أهنـا تقـدِّم       ٣٣اليت نفذت هبا دول أطراف خمتلفة املـادة         
  .توصيات من أجل تعزيز االلتزام باالتفاقية

ــق    واســتطردت  - ٩ ــسان يعل ــوق اإلن ــس حق ــة إن جمل  قائل
أمهية بالغة علـى االتفاقيـة وذلـك كمـا يتجلـى يف اجلهـود الـيت                 
يبذهلا لتشجيع إدراك وفهم االتفاقية واملـداوالت الـسنوية الـيت           

واملـسائل  . جيريها بـشأن مـسائل هامـة هلـا صـلة بـذلك الـصك              
املتعلقــة باإلعاقــة جيــري إدراجهــا بــشكل متزايــد يف مــداوالت  

ارير أخرى تتناول موضوعات أخرى أو تـستند إىل بلـدان           وتق
وســـوف يكـــون موضـــوع املداولـــة املقبلـــة للمجلـــس  . معيَّنـــة

والدراسة املقبلـة ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان هـو               
وجيــري تــشجيع الــدول . دور التعــاون الــدويل لــدعم االتفاقيــة

  . األطراف على أن تسهم يف الدراسة وتشارك يف املداولة
وواصلت حديثها قائلة إنه على الـرغم مـن أن اللجنـة              - ١٠

املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة هـي مركـز التنـسيق يف             
األمــم املتحــدة بالنــسبة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فإنــه  

ــضاً أن  . ينبغــي أال ُينظــر إليهــا علــى حــدة   ــضروري أي ومــن ال
ــرى حلقـــ     ــات األخـ ــال اآلليـ ــمن أعمـ ــة ضـ ــون االتفاقيـ وق تكـ

وذكرت أن اهليئات األخـرى املعنيـة باملعاهـدات قـد           . اإلنسان
أبدت انفتاحاً علـى هـذه العمليـة بـأن أشـارت إىل األشـخاص               
ذوي اإلعاقة يف املالحظات اخلتاميـة والتوصـيات الـيت قدمتـها            
مؤخراً؛ وأنه يتعيَّن علـى اجملتمـع املـدين ومنظمـات األشـخاص             

اً مكثفــة لتــشجيع ذوي اإلعاقــة واحلكومــات أن تبــذل جهــود 
وأشــارت إىل أن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق . هــذا النــهج

اإلنسان تبـذل جهـوداً أيـضاً يف هـذا االجتـاه؛ وقـدمت مـؤخراً                
إىل جلنــة مناهــضة التعـــذيب واللجنــة الفرعيـــة ملنــع التعـــذيب     
معلومات عن كيفية تطبيـق اإلطـار القـانوين املتعلـق بالتعـذيب             

الـذي يتعـرض لـه األشـخاص ذوو         على أشـكال معيَّنـة للعنـف        
ــة ــسبة      . اإلعاق ــيم بالن ــرص للتعم ــضاً ف ــه توجــد أي وذكــرت أن

لألعمال املتعلقـة بـاإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان             
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سواء كانـت هلـا صـفة موضـوعية أو كانـت تـستند إىل أُسـس                 
  . قطرية
ــادرات     - ١١ ــة إىل مبـ ــشات العامليـ ــة املناقـ وقالـــت إن ترمجـ

وأشــارت إىل أن مفوضــية األمــم  . مــستمراًوطنيــة متثــل حتــدياً  
ــاالت      ــع الوكـ ــسيق مـ ــل بالتنـ ــسان تعمـ ــوق اإلنـ ــدة حلقـ املتحـ
األخرى التابعـة لألمـم املتحـدة لـدعم التـصديق علـى االتفاقيـة               
ــك عــن طريــق املراقبــة والتعــاون الــتقين وبنــاء         وتنفيــذها وذل

وذكــرت أن التعــاون مــع  . القــدرات علــى املــستوى القطــري  
صاحبة املصلحة وااللتزام باألولويات الوطنيـة      اجلهات الوطنية   

ضروريان بالنسبة هلذا العمل، وشجعت الدول األطراف على        
الـسعي مــن أجــل احلــصول علـى تعــاون مــن املكاتــب القطريــة   

  .للمفوضية حيثما تكون تلك املكاتب موجودة
واســتطردت قائلــة إن وضــع االتفاقيــة لإلعاقــة ضــمن     - ١٢

للـــدول األطــراف منفـــذاً هامـــاً  إطــار حقـــوق اإلنــسان يتـــيح   
واالهتمــام الــذي . للتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة ككــل 

أويل ملسائل اإلعاقة يف استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية هو         
دليــل علــى أن االتفاقيــة تــشكل أداة قويــة إلدراج األشــخاص   

. ذوي اإلعاقة يف برامج التنمية على املستويني الوطين والعـاملي         
ــن خــالل فريــق دعــم       وجيــري  يف منظومــة األمــم املتحــدة، م

االتفاقية املشترك بني الوكاالت، إعداد آليات توجيهيـة بـشأن          
  . هذا املوضوع من أجل املكاتب القطرية لألمم املتحدة

وذكرت أنه ال يزال هنـاك الكـثري الـذي ينبغـي عملـه                - ١٣
ل وعلى سبيل املثال فإن إمكانية الوصـو      . داخل املنظمة نفسها  

إىل املرافق واملعلومات اخلاصة باألمم املتحدة ال تزال أقـل مـن            
املطلــوب وذلــك بــالنظر إىل الــدور الرائــد للمنظمــة يف ضــمان  

واختتمــت حــديثها . احتــرام حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
قائلة إن مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان قـد اقترحـت              

بإمكانيـة الوصـول    مؤخراً إنشاء قوة عمل لوضع معايري تتعلـق         
  . إىل اخلدمات على مستوى املنظومة

قالــت، بعــد أن ): البنــك الــدويل (الــسيدة بوســاراك  - ١٤
بيَّنت العناصر األساسية هليكل ووالية البنـك الـدويل كمـصدر       
لتقدمي املساعدة املالية والتقنية إىل البلدان الناميـة وأشـارت إىل           

 التجاريــة الــذي أن تلــك املــساعدة تتفــق مــع منــوذج املــشاريع 
يتَّبعه كـل بلـد، إن البنـك يركـز علـى اإلعاقـة كمـسألة تتعلـق                  
بالتنمية ولـذلك فإنـه يتنـاول االتفاقيـة كـأداة للتنميـة مـع أخـذ                 

وأضـافت قائلـة    . جوانبها املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف االعتبـار         
إن البنــك يــسهم يف تنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل تنــاول مــسائل  

ل التعليم واملشاركة يف سوق العمـل واألمـن         تتعلق بالتنمية، مث  
ــة    ــا مـــشمولة يف االتفاقيـ االجتمـــاعي والـــصحة، وهـــي مجيعهـ
باعتبار أن هلـا أمهيـة بالنـسبة لـضمان حقـوق األشـخاص ذوي        

  . اإلعاقة
وواصــلت حــديثها قائلــة إن البنــك حيــدِّد سياســات        - ١٥

ميـة  شاملة لإلعاقة وتستند إىل األدلـة كـي تنفَّـذ يف البلـدان النا             
وذلك كي يفي بـدوره يف تـوفري املعرفـة وتـشجيع املمارسـات              

ــسليمة ــدان يف      . ال ــب بل ــى طل ــاًء عل ــك، بن ــوم البن وســوف يق
مناطق متعددة، بإعداد دراسات وأدوات تتعلـق بالتـأمني ضـد           
العجز، كجزء من خطط متكاملـة للتـأمني االجتمـاعي، وهـي            

 كـي   تشمل دراسة عن كيفية توسيع نطاق التأمني االجتماعي       
يــشمل العــاملني يف القطــاع غــري الرمســي وحتلــيالً لــُنظم تقيــيم   

وذكرت أن الدراسـات األخـرى الـيت اشـترك البنـك،            . اإلعاقة
أو سوف يشترك، يف إعدادها تشمل موضوعات مثل اإلعاقـة          
والتعاون الدويل والتنمية؛ والصحة العقلية للفتيات والنساء يف        

ــوارث؛ البلـــــدان اخلارجـــــة مـــــن صـــــراع؛ واإلعاقـــــة   والكـــ
ــة يف     ــشاملة لإلعاق ــسليمة يف عمليــات النقــل ال واملمارســات ال
ــايل؛      ــيم الع ــستان؛ والتعل ــر يف أفغان ــام؛ والفق ــت ن ــصني وفيي ال

  .والرعاية الطويلة األجل والعجز يف سن الشيخوخة
وذكرت أنه بالنسبة لتبادل املعلومـات فـإن البنـك قـد              - ١٦

 مـؤمتر بـشأن التعلـيم       نظَّم عدداً من املناسبات، مبا يشمل عقـد       
الشامل يف منطقـة جنـوب آسـيا واجتمـاع فريـق خـرباء بـشأن                
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إتاحة إمكانية احلصول على اخلدمات اشـتركت يف تنظيمهمـا          
  .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

واستطردت قائلة إن العديد من املـشاريع الـيت ينفـذها           - ١٧
الع هبـا يف    البنك تشمل أنشطة تتعلق باإلعاقـة وجيـري االضـط         

جماالت التعليم واحلماية االجتماعية والنقـل واالتـصال، ضـمن       
جماالت أخرى، مبـا يعكـس الطبيعـة الـشاملة للمـسائل املتعلقـة              

وعلــى ســبيل املثــال فــإن مــشروعاً يف األردن يــشمل . باإلعاقــة
مكونــة إلنــشاء مراكــز للمــوارد تــستند إىل اجملتمــع احمللــي مــن  

يف حــــني أن مــــشروعاً يف أجــــل األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، 
أذربيجــان يــشمل مكونــة تتعلــق باســتحقاقات اإلعاقــة وُنظــم   

ويتعلــــق مــــشروع يف تــــونس باســــتخدام    . تقيــــيم اإلعاقــــة 
ــدائي      ــيم االبت ــدعم التعل ــصاالت ل ــات واالت ــا املعلوم تكنولوجي

والنهج العام الـذي يتبعـه البنـك يتمثـل      . لألطفال ذوي اإلعاقة  
  .حليلية والقروض اليت يقدمهايف دمج اإلعاقة يف أعماله الت

وقالت إن البنك يدعم يشكل كامـل إمكانيـة دخـول             - ١٨
واملكاتـب  . املنشآت وتطبيق مبدأ التصميم العاملي يف مشاريعه      

التابعة للبنك يف مجيع أحناء العامل حتقق، مجيعها تقريبـاً، معـايري            
دخول املنشآت، كما أن البنك يواصل رصد ظروف إمكانيـة          

صــــندوق إيــــواء ذوي ”وقــــد أنــــشئ .  مرافقــــهالــــدخول يف
 لتقدمي املوارد من أجل تـوفري أمـاكن اإليـواء الالزمـة             “اإلعاقة

  .للموظفني ذوي اإلعاقة
ــة إن مــن بــني شــركاء البنــك      - ١٩ وواصــلت حــديثها قائل

ومنظمـة  ) اليونيـسيف (العديدين منظمة األمم املتحدة للطفولة      
التقريــر ا يف إعــداد الــصحة العامليــة اللــتني يعمــل البنــك معهمــ  

.  الـذي سيـصدر قريبـاً      العاملي املتعلـق باإلعاقـة وإعـادة التأهيـل        
وأشــارت إىل أن البنــك يعمــل أيــضاً مــع عــدد مــن البلــدان        
الــشريكة يف الــشراكة العامليــة املعنيــة باإلعاقــة والتنميــة، وهــي   
شــراكة جتمــع بــني احلكومــات ومنظمــات األشــخاص ذوي      

اخلـاص مـن أجـل تبـادل املعرفـة،          اإلعاقة واجلامعات والقطـاع     

ودعـت مجيـع الـدول األطـراف إىل         . وإجيادها، لتنفيذ االتفاقية  
  . االنضمام إىل هذه الشراكة

وقالت إن التحـدي الرئيـسي يف تعزيـز إدراج اإلعاقـة              - ٢٠
يف التنمية هو منوذج املـشاريع التجاريـة اخلـاص بالبنـك، وهـو              

ــيت    ــساعدة الـ ــدان املـ ــه البلـ ــدِّد فيـ ــوذج حتـ ــدمها البنـــك منـ .  يقـ
واختتمت حديثها قائلة إنه يف حني يؤيد البنك إدراج اإلعاقـة           
ــادة      ــوعي وزي ــارة ال ــائج فــإن مــن املهــم إث يف مــا حيققــه مــن نت
الطلــب علــى مــستوى البلــدان لتقــدمي املــساعدة الــيت تأخــذ        

  .اإلعاقة يف االعتبار
مـدير مكتـب نيويـورك التـابع ملفوضـية           (السيد جانـز   - ٢١

أدىل ببيانه مـع تقـدمي عـرض        ): تحدة لشؤون الالجئني  األمم امل 
ــة بـــني     ــسبة اإلعاقـ ــال إن نـ ــوب، وقـ ــطة احلاسـ ــشرائح بواسـ لـ
الالجـئني واملــشردين داخليــاً أكــرب ممـا هــي بــني عامــة الــسكان   
وذلــك ألن احتمــال تعرضــهم لإلصــابة جبــراح بــسبب العنــف  

. املــرتبط بالنـــزاعات أو الكــوارث الطبيعيــة هــو احتمــال أكــرب 
ــراد أســرهم    فف ــة ألف ــشردين أو ذوي اإلعاق ــد األشــخاص امل   ق

أو انفصاهلم عنـهم يـؤثر علـى قـدرهتم بالنـسبة للحـصول علـى             
ــراً صــعباً      ــد احتياجــاهتم أم ــل حتدي ــية وجيع ــات األساس . املتطلب

واملصاعب واملخاطر اإلضافية اليت يواجهها هؤالء األشـخاص         
ــى مكــان اللجــوء      ــة صــعوبات يف احلــصول عل ــشمل مواجه ت

لــى احلمايــة، واإلمهــال وإســاءة املعاملــة مبــا يــشمل العنــف    وع
القائم على أساس نوع اجلنس، واالستبعاد مـن احلـصول علـى            

وهناك مشكلة أخرى وهـي حمدوديـة الـوعي         . اخلدمات العامة 
ــة حتديــد      فيمــا بــني مــوظفي املفوضــية وشــركائها بــشأن كيفي

  .وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف براجمها
ــائالً إن املفوضــية تــسعى مــن أجــل   وواصــل ح  - ٢٢ ــه ق ديث

تلبيـــة احتياجـــات الالجـــئني وذوي اإلعاقـــة علـــى مـــستويات  
وجيري من خالل توجيهـات تتعلـق بالـسياسة وآليـات           . خمتلفة

للمساءلة تقدمي التوجيه للعمليات امليدانية بشأن كيفيـة العمـل          
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وتوجـد  . ومتابعة التقدم الـذي حيققـه األشـخاص ذوو اإلعاقـة          
ــداً علــى حتــسني وضــع األشــخاص   أيــضاً مــ شاريع تركــز حتدي

وجيـري العمـل مـن أجـل بنـاء القـدرات وزيـادة         . ذوي اإلعاقة 
الــوعي لــدى مــوظفي املفوضــية وشــركائها، وهــم حيــددون        
ويــسجلون األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل فهــم وتلبيــة       

ــاهتم اخلاصــة  ــشجع وصــول     . احتياج ــرياً فــإن املفوضــية ت وأخ
لوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وهــي  الالجــئني إىل الــُنظم ا

  .ُنظم ُيستبعدون منها يف كثري من األحيان
وواصـــل حديثـــه قـــائالً إن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة    - ٢٣

ــوع اجلــنس      ــسن ون ــيم ال ــة تعم ــار يف عملي يؤخــذون يف االعتب
ــب، كمـــا جيـــري إدراجهـــم يف        ــوع الـــيت جيريهـــا املكتـ والتنـ

ألســاس لتخطــيط التقييمــات التــشاركية الــسنوية الــيت تــشكل ا
ــخاص ذوي      ــة األشـ ــمان محايـ ــري ضـ ــب، وجيـ ــامج املكتـ برنـ
احلاجات اخلاصة على النحو الواجب من خالل إطار مـساءلة          

وباإلضــافة إىل هــذا فــإن توجيهــاً للــسياسة  . للمــديرين األقــدم
يتعلق بتوظيف ذوي اإلعاقة يتضمن أحكاماً لتحسني إمكانيـة         

  .دخول مباين املفوضية
ـــ   - ٢٤ ــار إىل أنـ ــشرين األولوأشــ ــوبر /ه يف تــ  ٢٠١٠أكتــ

ــة التنفيذيــة للمفوضــية يف اعتمــاد اســتنتاج    ســوف تنظــر اللجن
يتعلــق حبمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومــن شــأنه أن يــوفِّر   
إطــاراً ألعمــال املكتــب مــن هــذه الناحيــة، وســتحيط علمــاً        

  .باالتفاقية
وأضـــاف قـــائالً إن املفوضـــية تقـــوم بتنفيـــذ بـــرامج        - ٢٥

جَّهة حنو أهداف معيَّنة بالنسبة لألشـخاص ذوي        للمساعدة مو 
وذكـر أنــه جيـري يف اجلمهوريــة   . اإلعاقـة يف عـدد مــن البلـدان   

ــستهدف      ــامج ي ــسورية تنفيــذ برن ــة ال  الجــئ ٨٤ ٠٠٠العربي
وُيعتــرب أن . عراقــي ُيعتــرب أهنــم مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة 

 شـخص مـن هـؤالء األشـخاص يعـانون مـن             ٣٠ ٠٠٠حوايل  
ق بالصحة العقلية ومشكالت نفـسية، وهـو مـا          مشكالت تتعل 

يرجع يف كثري من األحيـان إىل التعـذيب والعنـف القـائم علـى               
وأشـار إىل أن املفوضـية قـد اتبعـت النـهج            . أساس نوع اجلنس  

املبتكر املتمثل يف تقدمي مساعدة نقدية شهرية إىل ما يزيد عـن            
ــن       ٥ ٠٠٠ ــانون م ــم يع ــيَّن أهن ــن تب ــة م ــهم غالبي  شــخص، بين

عجز، عـن طريـق بطاقـات ماكينـة الـصرف اآليل، مبـا يـؤدي                ال
وحيـــصل . إىل زيــادة اســـتقالليتهم واعتمـــادهم علــى أنفـــسهم  

ــة     ــضاً علــى الغــذاء واخلــدمات الطبي ــة أي ــون ذوو اإلعاق الالجئ
ويقــوم متطوعــون يتولــون االتــصال بــاجملتمع . والـدعم النفــسي 

ــن ذوي    ـــزلية ملئـــــات األشـــــخاص مـــ ــارات منـــ احمللـــــي بزيـــ
اجات اخلاصـة ويقـدمون إلـيهم الـدعم املعنـوي واملـادي         االحتي

  . واالجتماعي ملنع زيادة عوزهم وعزلتهم
ــات الـــشريكة        - ٢٦ ــبكة مـــن اجلهـ ــيمن، تتـــوىل شـ ويف الـ

املتخصــصة واملنظمــات احملليــة دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة   
 شــخص  ١٤٠ ٠٠٠بــني الالجــئني يف البلــد البــالغ عــددهم     

ــذين ينتمــي معظمهــم إىل أصــل   وتتــوىل إحــدى  .  صــومايلوال
اجلهــات الــشريكة للمفوضــية تقــدمي الرعايــة الطبيــة واألجهــزة  
ــاء قـــدرات    ــافة إىل بنـ ــيم إىل الالجـــئني، إضـ التعويـــضية والتعلـ

وجيـري تقـدمي الـدعم      . موظفي املفوضية واجلهات الشريكة هلا    
ــادة      ــالل إعـ ــن خـ ــة مـ ــشردين ذوي اإلعاقـ ــخاص املـ إىل األشـ

جتماعيــة اجلزئيــة والرعايــة الطبيــة التأهيــل وتقــدمي املــساعدة اال
وجــرى تعمــيم خــدمات الــصحة . باالســتناد إىل اجملتمــع احمللــي

  .العقلية ضمن الرعاية الصحية األوَّلية
ويف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، حيــث يوجــد حــوايل   - ٢٧
 شــــخص مــــن األشــــخاص املــــشردين داخليــــاً      ٢٠٠ ٠٠٠

 أساسـاً،    الجئ، من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      ٣٠ ٠٠٠و
ــات األشــخاص       ــع مئ ــشاركية م أجــرت املفوضــية تقييمــات ت

ــة ــشردين ذوي اإلعاقـ ــؤالء  . املـ ــة هلـ ــات اخلاصـ ــة احلاجـ ولتلبيـ
األشخاص، مبـا يـشمل احلاجـة إىل املـساعدة يف إعـادة مجعهـم               
ــدعم      ــى ال ــة وإىل احلــصول عل ــأفراد أســرهم ومبقــدمي الرعاي ب
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عدة املعيـــشي، حـــدَّدت املفوضـــية مجاعـــات ومنظمـــات املـــسا
  . الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة وقدَّمت الدعم إليها

ــاء       - ٢٨ ــى بن ــضاً عل ــائالً إن املفوضــية تعمــل أي واســتطرد ق
ويقوم مركز التعلم العـاملي     . قدرات موظفيها وتغيري توجهاهتم   

بوضـــع برنـــامج عـــاملي للـــتعلم عـــن طريـــق االتـــصال املباشـــر  
ــو بر     ــدانيني، وهـ ــوظفني امليـ ــوب للمـ ــتعمال احلاسـ ــامج باسـ نـ

وقـد نفَّـذت    . سيشمل أجزاء تتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة        
العمليــات القطريــة أيــضاً بــرامج إلثــارة أحاســيس املــوظفني       

  . والشركاء
وقــــال إن حتديــــد هويــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة    - ٢٩

وتــسجيلهم ومعاجلــة حــاالهتم مــن شــأهنا أن تعــزز محايتــهم       
 أن وأشـــار إىل . ومـــساعدهتم مـــن خـــالل بـــرامج املفوضـــية     

املفوضية تقيِّم بانتظام ما إذا كان هـؤالء األشـخاص يف وضـع             
ــاك حاجــة إىل       ــت هن ــا إذا كان ــة وم ــى خمــاطر بالغ ينطــوي عل

وجيــري اســتخدام ُنظــم ملعاجلــة احلــاالت   . إجــراءات للمتابعــة 
ــة لتقــدمي إحــاالت إىل شــركاء متخصــصني يف جمــاالت     الفردي

  .مثل التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية
ــسهِّل، الوصــول إىل       - ٣٠ ــشجِّع، وت ــر أن املفوضــية ت وذك

ُنظم الدعم الوطنية وذلـك بـالنظر إىل أن الالجـئني ُيـستبعدون             
. يف كــثري مــن األحيــان مــن خــدمات الــدعم العامــة واخلاصــة   

ــد وافقــت      ــة ق ــدول األطــراف يف االتفاقي ــائالً إن ال وأضــاف ق
ــة يف حــاالت     ــدعم إىل األشــخاص ذوي اإلعاق ــدمي ال ــى تق  عل
الطوارئ وعلى تعزيز التعاون الدويل وذلك وفقاً ملا هـو حمـدَّد            

وقـــد أبـــدى األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة . ٣٢ و١١يف املـــادتني 
الـــذين فـــروا مـــن مواطنـــهم األصـــلية قـــدراً كـــبرياً مـــن القـــوة 

وقــال إنــه ال يــزال هنــاك الكــثري الــذي ينبغــي عملــه  . واملرونــة
 نطــاق عــاملي ملــساعدهتم وإنــه لــذلك يــدعو إىل التــصديق علــى

على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري؛ وإىل اعتماد تـشريعات        

وسياسات وممارسات وطنية من أجل تنفيذ االتفاقيـة وإشـراك          
  . األشخاص ذوي اإلعاقة يف تلك العمليات بشكل كامل

ــسيدة شــريف    - ٣١ ): صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  (ال
ــسك    ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــذ  قالـــت إن صـ ــزم بتنفيـ ان ملتـ

ــتراتيجياته    ــه واسـ ــنعكس يف خططـ ــا يـ ــة وذلـــك كمـ . االتفاقيـ
ــرة     ــصندوق للفتـ ــتراتيجية للـ ــة االسـ ــة إن اخلطـ ــافت قائلـ وأضـ

، الــيت حتــدِّد اخلطــوط العريــضة للــدعم الــذي  ٢٠١١-٢٠٠٨
سوف يقدَّم يف جماالت التركيز الثالثة، وهي جماالت الـسكان          

 بــني اجلنــسني، تركــز  والتنميــة، والــصحة اإلجنابيــة، واملــساواة 
بــصفة خاصـــة علـــى اجلماعــات املهمـــشة وتـــشري حتديـــداً إىل   

وعلــــى املــــستوى القطــــري، يقــــدِّم  . النــــساء ذوات اإلعاقــــة
الـــصندوق مـــساعدة تقنيـــة مـــن أجـــل دمـــج املـــسائل املتعلقـــة 
باإلعاقـــة يف سياســـات وبـــرامج الـــصحة والتنميـــة ويـــدعو إىل 

. ع القــرارمــشاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــات صــن 
وقد قدِّمت إىل املكاتب القطرية واجلهات الشريكة معلومـات         
إرشادية بشأن إدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الـسياسات           
والـــربامج املتعلقـــة مبجموعـــة مـــن املـــسائل اجلنـــسية ومـــسائل  

  . الصحة اإلجنابية
وواصلت حـديثها قائلـة إن اإلصـابة بناسـور الـوالدة،              - ٣٢

ــن ا    ــتج ع ــة تن ــي حال ــة دون    وه ــرة طويل ــتمرار املخــاض لفت س
التدخل طبياً علـى حنـو مالئـم، هـي واحـدة مـن أشـد حـاالت               
اإلعاقــة الــيت تــؤثر علــى النــساء؛ إذ أنــه إضــافة إىل املعانــاة مــن  
ــساء املــصابات      ــة شــديدة كــثرياً مــا تكــون قــدرة الن ــار بدني آث
بناســور الــوالدة علــى العمــل حمــدودة، كمــا أهنــن تتعرضــن        

تمعــاهتن احملليــة مبــا يــؤدي إىل مــصاعب  للوصــم مــن جانــب جم
 بدأ الصندوق محلتـه الـيت       ٢٠٠٣ويف عام   . اقتصادية واكتئاب 

ــشجيع،      ــوالدة مــن أجــل ت ــى ناســور ال هتــدف إىل القــضاء عل
املــسألة علــى املــستوى القطــري؛   ودعــم، اختــاذ إجــراء بــشأن   

 انـضمت إىل احلملـة بلـدان يف أفريقيـا           ٢٠١٠أنه يف عام     كما
  .  بلدا٤٧ًاألوسط يزيد عددها عن وآسيا والشرق 
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واســتطردت قائلــة إن هنــاك أمثلــة حمــدَّدة إلســهامات    - ٣٣
ــة علــى املــستوى القطــري، وهــي     ــذ االتفاقي ــصندوق يف تنفي ال
أمثلة تـشمل تقـدمي الـدعم مـن أجـل تنفيـذ بـرامج لألشـخاص                 
ــة؛     ــسية واإلجنابيـ ــصحة اجلنـ ــق بالـ ــز تتعلـ ــة يف بليـ ذوي اإلعاقـ

ــام حبمـــالت للمن ــسلفادور؛  والقيـ ــة يف الـ ــرة بـــشأن اإلعاقـ اصـ
وإنشاء قاعدة بيانات تتعلق باإلعاقة يف طاجيكـستان؛ ووضـع          
استراتيجية للتوظيف واحلماية االجتماعيـة يف أرمينيـا؛ وإعـداد          

متالزمــة /مــواد تعليميــة تتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
للـــشباب ذوي اإلعاقـــات ) اإليـــدز(نقـــص املناعـــة املكتـــسب 

 مجهورية مولدوفا؛ وحتسني فـرص حـصول الـشباب          العقلية يف 
ــسية     ــصحة اجلنـ ــدمات الـ ــات وخـ ــى معلومـ ــة علـ ذوي اإلعاقـ
ــف       ــشأن العن ــة ب ــرامج للتوعي ــذ ب ــا؛ وتنفي ــة يف منغولي واإلجنابي
ــاد أدوات      ــا؛ وإجيـ ــري النكـ ــنس يف سـ ــوع اجلـ ــستند إىل نـ املـ
إلجــراء املـــسموح مــن أجـــل حتـــسني مجــع البيانـــات املتعلقـــة    

  .ت نام واهلندباإلعاقة يف فيي
قــال إن املنظمــة العامليــة ): الربازيــل (الــسيد باســتوس  - ٣٤

للملكيــة الفكريــة تنظــر يف اقتــراح هــام بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة؛ 
وهو اقتراح يدعو إىل إبـرام معاهـدة لتحـسني إمكانيـة وصـول             
املكفـــوفني واملعـــاقني بـــصرياً واألشـــخاص اآلخـــرين املعـــاقني   

 اخلدمات، وهي معاهـدة مقدمـة مـن     بالنسبة للقراءة إىل مرافق   
وقــال إنــه لــذلك . إكــوادور وبــاراغواي والربازيــل واملكــسيك

يعرب عن أسفه ألن املنظمة ليست ممثلة يف االجتماع املعقـود           
  .ويأمل يف أن تشارك يف الدورات املقبلة للمؤمتر

وواصــل حديثــه قــائالً إنــه باعتبــار أن املنظمــة العامليــة     - ٣٥
هي جزء من منظومة األمم املتحدة ينبغـي أن         للملكية الفكرية   

 مـن   ٣وأشـار إىل أن الفقـرة       . تزيد إسهامها يف تنفيذ االتفاقيـة     
 مــن االتفاقيــة تــنص بوضــوح علــى أنــه جيــب أال       ٣٠املــادة 

تشكل قوانني امللكية الفكريـة عائقـاً أمـام حـصول األشـخاص             
ظمـة  وقال إنه ينبغـي علـى املن   . ذوي اإلعاقة على املواد الثقافية    

واختـتم حديثـه    . وأعضائها ضـمان التنفيـذ الكامـل هلـذه املـادة          

قائالً إن املفاوضـات اجلاريـة يف تلـك املنظمـة سـيكون هلـا أثـر                 
ــة    ــالتعليم والثقافــ ــة بــ مباشــــر علــــى إعمــــال احلقــــوق املتعلقــ

  .واملعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة بالنسبة للقراءة
فـق مـع ممثـل      قال إن وفده مت   ): تايلند (السيد بونتون   - ٣٦

الربازيل يف رأيه الذي مفاده أنه ينبغي أن تزيد املنظمـة العامليـة             
وقــال، نقــالً . للملكيــة الفكريــة مــشاركتها يف تنفيــذ االتفاقيــة 

ــة     ــص مكتــوب بطريق ــن ن ــل”ع ــي أن تكــون   “بري ، إنــه ينبغ
ــم       ــة األم ــة يف منظوم ــشمل اإلعاق ــيت ت ــربامج ال ــسياسات وال ال

“ الويــب” جعـل موقـع شـبكة    وينبغـي . املتحـدة أكثـر متاسـكاً   
ــه يف أســرع وقــت      ــدخول في ــابالً لل ــاألمم املتحــدة ق اخلــاص ب
ــان       ــشاء مب ــد إن ــار عن ــي أن تؤخــذ يف االعتب ــا ينبغ ممكــن، كم
ــيت تـــسهِّل       ــصائص الـ ــدة اخلـ ــم املتحـ ــات األمـ ــدة لكيانـ جديـ

وينبغي أيـضاً أن تكـون اجلمعيـة العامـة، وأن يكـون             . الدخول
سبة لإلعاقـة؛ وأن تكـون األمـم        جملس األمن، أكثر تعاطفاً بالنـ     

ــة        ــسائل املتعلق ــرام امل ــة الحت ــدمي أمثل ــدة بتق ــي الرائ املتحــدة ه
  . بإتاحة الدخول إىل املباين

قالت إن التعاون مع    ): األرجنتني (السيدة بريسانيلي   - ٣٧
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومـع البنـك الـدويل قـد            

 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة   أتـاح لبلـدها التقـدم يف اجتــاه حتقيـق    
ــة  ــدان  . بالنــسبة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــع بل وذكــرت أن مجي

السوق املـشتركة للمخـروط اجلنـويب تعلِّـق أمهيـة خاصـة علـى               
وأضافت قائلة إنه ينبغي إنشاء آليـات تعاونيـة         . التنمية الشاملة 

  .لتشجيع تطوير التعليم الشامل
ن أســئلة التعــداد قالــت إ): الربتغــال (الــسيدة بيمينتــا  - ٣٨

ــة     ــصاءات املتعلقـ ــين باإلحـ ــنطن املعـ ــق واشـ ــعها فريـ الـــيت وضـ
باإلعاقة سوف ُتدرج يف التعداد الذي سيجريه بلـدها يف عـام             

ــة إن الدراســات الــيت جتريهــا الربتغــال   . ٢٠١١ وأضــافت قائل
ــة والــصحة يف     ــألداء واإلعاق ــدويل ل بــشأن تطبيــق التــصنيف ال

جتمـــاعي وبـــشأن مجـــع ُنظـــم الرعايـــة الـــصحية والـــضمان اال
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بيانــات عــن اإلعاقــة تــستند إىل الــسجالت قــد اسُترشــد فيهــا   
ــة ــات حبيــث     . باالتفاقي ــادل املعلوم ــي تب ــه ينبغ وأشــارت إىل أن

  . يكون من املمكن تنفيذ مبادرات مماثلة يف بلدان خمتلفة
اللجنـة الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة         (السيد أيتـشيل    - ٣٩

سات الوطنية حلقـوق اإلنـسان      قال إن املؤس  ): حلقوق اإلنسان 
اليت تتفق ممارساهتا مع مبادئ باريس هلا دور حيـوي يف تعزيـز        
ومحايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك بــالنظر إىل      
األعمــال الــيت تقــوم هبــا يف جمــاالت إجــراء البحــوث واملناصــرة 
والتـــشاور وإعـــداد التقـــارير واالســـتجابة للـــشكاوى ورصـــد  

ــذه املؤســسات . األداء ــن    وه ــة واســعة م ــضاً جمموع ــاول أي  تتن
مسائل حقوق اإلنسان، مثل نوع اجلنس، وهي مسائل هلـا يف           

واملؤسـسات الوطنيـة    . كثري من األحيان ارتباط مبسألة اإلعاقـة      
حلقــوق اإلنــسان تعمــل كجــسور بــني الــدول واجملتمــع املــدين   

  .وتشترك مع منظمات متثل األشخاص ذوي اإلعاقة
 مــــن ٣٣ مــــن املــــادة ٢فقــــرة وأضــــاف قــــائالً إن ال  - ٤٠

االتفاقية تقّر بأمهيـة دور املؤسـسات املـستقلة حلقـوق اإلنـسان             
وتطلب مـن الـدول األطـراف أن تـضع إطـاراً لتعزيـز االتفاقيـة               

غــري أنــه ممــا يؤســف لــه أن غالبيــة  . ومحايتــها ورصــد تنفيــذها
البلــدان الــيت صــدَّقت علــى االتفاقيــة مل حتــدِّد بعــد آليــة رصــد   

  .مستقلة
وواصـــل حديثـــه قـــائالً إن الدراســـة املوضـــوعية الـــيت   - ٤١

أعدهتا مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان بـشأن هيكـل               
ودور اآلليـــــــات الوطنيـــــــة يف تنفيـــــــذ ورصـــــــد االتفاقيـــــــة 

)A/HRC/13/29 ( وأضاف قائالً إن املؤسـسات     . جديرة بالثناء
الوطنية حلقوق اإلنسان هلـا دور هـام يف رصـد تنفيـذ االتفاقيـة              

تعتــــرب بطبيعتــــها جهــــات شــــريكة للجنــــة املعنيــــة حبقــــوق   و
وذكر أنه ينبغي أن تقـر اللجنـة هبـذا          . األشخاص ذوي اإلعاقة  

الدور وأن تضع طرائق عمل تسهِّل تقدمي املؤسـسات الوطنيـة           
واختتم حديثه قائالً إنـه     . حلقوق اإلنسان إسهامات يف أعماهلا    

ــدر     ــم قـ ــاء ودعـ ــوات لبنـ ــات خطـ ــذ احلكومـ ــي أن تتخـ ة ينبغـ
منظمـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة علـــى املـــشاركة بـــشكل 

  . كامل يف تنفيذ االتفاقية ورصدها
ــوول    - ٤٢ ــام غ ــسيدة ف ــا (ال ــة  ): بلجيك ــت إن االتفاقي قال

وبروتوكوهلــا االختيــاري قــد جــرى التفــاوض عليهمــا بــسرعة  
ــاح وشــفافية   ــة وانفت ــد جــرى    . ملحوظ ــه ق ــة إن وأضــافت قائل

للجنــة خــالل ســنتني فقــط انتخــاب ســتة أعــضاء إضــافيني يف ا
وواضح أن االتفاقيـة يـدعمها      . بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ    

قدر كبري من النوايا احلـسنة العامـة والـسياسية وهـو مـا ينبغـي                
  . توجيهه حنو حتقيق أهداف االتفاقية

وواصلت حديثها قائلة إن الربملـان االحتـادي لبلجيكـا            - ٤٣
 الستة التابعـة لـه قـد اسـتكملت          والربملانات اإلقليمية واجملتمعية  

عملية التصديق على االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري خـالل      
فترة سنتني، وهو ما يشري إىل وجود توافـق عـام يف اآلراء عـرب      
اجملــال الــسياسي بالنــسبة ألمهيــة حتقيــق متتــع األشــخاص ذوي   

وفيمــا . اإلعاقــة حبقــوق اإلنــسان علــى حنــو كامــل وبالتــساوي
ــق باملــ  ــل     ٣٣ادة يتعل ــديها بالفع ــا ل ــإن بلجيك ــة ف ــن االتفاقي  م

هيكـــل جيمـــع بـــني احلكومـــة االحتاديـــة والـــسلطات اإلقليميـــة 
وأشارت إىل أنه جيـري إعـداد      . ملعاجلة املسائل املتعلقة باإلعاقة   

وجيـري  . ٢٠١١التقرير الوطين األول املقـرر صـدوره يف عـام           
. التنفيــذأيــضاً إنــشاء آليــة مــستقلة للقيــام بــدور هــام يف رصــد 

وسوف تقوم بلجيكا، باعتبارها الرئيس احلـايل جمللـس االحتـاد           
ــينعقد يف    ــة سـ ــذ االتفاقيـ ــيم حمفـــل بـــشأن تنفيـ األورويب، بتنظـ

 وحيضره مشاركون من احلكومـة      ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
واختتمــت حــديثها قائلــة إن االتفاقيـــة    . ومــن اجملتمــع املــدين   

ي األورويب اجلديـد    سوف تكون يف صـميم النـهج االسـتراتيج        
  .الذي سُيتبع إزاء اإلعاقة

قالـت إن وفـدها متفـق مـع         ): شـيلي  (السيدة ريفاس   - ٤٤
ممثـــل الربازيـــل بالنـــسبة ملـــا ذكـــره مـــن أنـــه ينبغـــي أن تـــدعى  
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منظمات مثل املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة للمـشاركة يف              
ــؤمتر  ــستهدف    . اجتماعــات امل ــه ينبغــي أن ت ــة إن وأضــافت قائل

د الــيت ُتبــذل لــضمان احلــصول علــى املعلومــات جمتمــع    اجلهــو
  . الصم، وكذلك املعاقني بالنسبة للقراءة

  وذكــــرت أنــــه ينبغــــي أن ُيعــــّد للــــدول بروتوكــــول  - ٤٥
أو دليــل يــوفر مبــادئ توجيهيــة بــشأن محايــة األشــخاص ذوي 

  .اإلعاقة والتعاون معهم يف الظروف الطارئة
هبــا اللجنــة املعنيــة حبقــوق املتعلــق باألعمــال الــيت تقــوم التقريــر 

  األشخاص ذوي اإلعاقة
ــالوم   - ٤٦ ــسيد مكــ ــوق    (الــ ــة حبقــ ــة املعنيــ ــيس اللجنــ رئــ

قال إنه ينبغـي أن توجَّـه التهنئـة إىل          ): األشخاص ذوي اإلعاقة  
.  مرشــحاً لالنتخــاب يف اللجنــة٢٣الــدول األطــراف لتقــدميها 

 عــضواً ١٨وأضــاف قــائالً إن زيــادة عــدد أعــضاء اللجنــة إىل  
  .كِّن هذه اهليئة من القيام بأعماهلا على حنو أفضلسيم
واستطرد قائالً إن اللجنة قد انتـهت يف دورهتـا الثانيـة              - ٤٧

ــشرين األول  ــدت يف تـ ــوبر /الـــيت عقـ ــداد  ٢٠٠٩أكتـ ــن إعـ  مـ
ــة للــدول األطــراف املتعلقــة بإعــداد التقــارير     ــادئ التوجيهي املب

لـيت تتعلـق     من االتفاقية ا   ١٢وأجرت مناقشة عامة بشأن املادة      
ــة  ــة القانوني ــك     . باألهلي ــسي وذل ــو حكــم رئي ــذا احلكــم ه وه

بــالنظر إىل أن الكــثري مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يزالــون  
ــة   ــة القانوني ــزم  . حمــرومني مــن األهلي ــة تعت وأشــار إىل أن اللجن

 مــع مراعــاة ضــمان أن يكــون   ١٢صــياغة تعليــق علــى املــادة   
  .دقيقاً وواضحاً

 انتــهت يف دورهتـــا الثالثــة الـــيت   وقــال إن اللجنــة قـــد    - ٤٨
ــدت يف شــباط  ــر /ُعق ــا    ٢٠١٠فرباي ــد نظامه ــداد قواع ــن إع  م

وبـالنظر إىل وجـود أوجـه قلــق إزاء    . الـداخلي وطرائـق عملـها   
وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــاييت واألشــخاص الــذين  

 ٤ ٠٠٠أصـــبحوا معـــاقني بـــسبب اهلـــزة األرضـــية وعـــددهم  

اييت؛ وأصـدرت بعـد     شخص، أصـدرت اللجنـة بيانـاً بـشأن هـ          
  . ذلك بياَنني بشأن شيلي ومجهورية الصني الشعبية

وقال إن اللجنة سوف ُتجـري يف دورهتـا الرابعـة الـيت               - ٤٩
ــشرين األول  ــوبر /ســتعقد يف ت  حوارهــا األول مــع  ٢٠١٠أكت

وسـوف ُتجـرى مناقـشة      . دولة طرف تقدِّم تقارير هـي تـونس       
اصـة بالنـسبة    عامة أيـضاً بـشأن إمكانيـة دخـول املنـشآت، وخ           

  . ٢١ و٩للمادتني 
وواصــل حديثــه قــائالً إن اللجنــة التنفيذيــة ملفوضــية        - ٥٠

األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني تقـوم بـصياغة اسـتنتاج بـشأن           
غــري أن آخــر صــيغة  . الالجــئني وطــاليب اللجــوء ذوي اإلعاقــة 

لتلك الوثيقة ال تتماشى مع االتفاقية ألهنا تـستند، كمـا يبـدو،       
وقــال إنــه لــذلك . طــيب أو خــريي عفــا عليــه الــزمنإىل منــوذج 

بعث إىل اللجنة التنفيذية رسالة جاء فيها أنه ينبغي أن يعكـس            
االســـتنتاج املبـــدأ القائـــل بـــأن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة هلـــم  
حقوق أصيلة وينبغي أن يعاَملوا بكرامة متأصـلة وفقـاً ملـا ورد             

 أن وكـاالت    وأشـار إىل  . يف الديباجة ويف مجيع مواد االتفاقيـة      
عديدة تابعة لألمم املتحـدة وجلهـات أخـرى مل تـدرك بعـد أن               
االتفاقيـة متثــل حتـوالً حنــو منـوذج اجتمــاعي لإلعاقـة يــستند إىل     

وذكر أنه ينبغي أن تعكس وثائق األمم املتحـدة هـذا           . احلقوق
  . املفهوم
واستطرد قائالً إن غالبية أعضاء اللجنـة هـم أشـخاص             - ٥١

 هلــم أن يقومــوا بعملــهم دون االســتعانة    ذوو إعاقــة ال ميكــن 
وهلذا فإنه مطلـوب مـن الـدول    . بأدوات خاصة وبالتكنولوجيا  

ــوفري هــذه الوســائل     ــل مــن أجــل ت . األطــراف أن تقــدِّم التموي
وإضافة إىل هذا فإنه ينبغي أن ال يزيد عدد صـفحات التقـارير             
ــا هـــو حمـــدَّد يف املبـــادئ    الـــيت تقـــدمها الـــدول األطـــراف عمـ

ة؛ وعلــى ســبيل املثــال فــإن تقريــراً قطريــاً مكونــاً مــن التوجيهيــ
 صـفحة ميكـن     ٢٠٠ صفحة ومصحوباً بتقرير مواز مـن        ٢٥٠

إىل حــوايل “ بريــل”أن يــصل عــدد صــفحات كتابتــه بطريقــة 
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ــى    ٢ ٠٠٠ ــية علـ ــدرة املفوضـ ــاوز قـ ــا يتجـ ــو مـ ــفحة، وهـ  صـ
  .إعداده
وذكر أن مـن بـني الـدول األطـراف الـيت كـان موعـد                  - ٥٢

   والبــــالغ عــــددها٢٠١٠مــــايو / أيــــار٣ريرهــــا تقــــدميها لتقا
 دولة كانت إسـبانيا هـي البلـد الوحيـد الـذي قـدَّم تقريـره          ٢٠

وقد وردت تقارير أيضاً من بـريو وتـونس        . قبل املوعد النهائي  
واختتم حديثه قائالً إنه يتطلع إىل تلقي بقية التقـارير           . والصني

  .  على األكثر٢٠١١حبلول أوائل عام 
 مـــن ١١تمـــاع غـــري الرمســـي ملناقـــشة املـــادة  تقريـــر عـــن االج

  االتفاقية 
قال إنه هو ونائـب رئـيس       ) نيوزيلندا(السيد مكالي     - ٥٣

التحالف الدويل املعين باإلعاقـة قـد رأسـا اجتماعـاً غـري رمسـي               
 مــــن االتفاقيــــة ١١ُعقــــد يف الليلــــة الــــسابقة ملناقــــشة املــــادة 

  . الطارئةوالظروف املنطوية على خماطر واحلاالت اإلنسانية 
رئيـــسية التحـــالف الـــدويل املعـــين (الـــسيدة ريتـــشلر   - ٥٤

قالت إن التحالف ميثـل شـبكة مـن منظمـات عامليـة        ): باإلعاقة
وأضــافت قائلــة إن . وإقليميــة معنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة

التحــالف يتكــون مــن تــسع منظمــات عامليــة وأربــع منظمــات   
. ا مركـز املراقـب    إقليمية باإلضـافة إىل منظمـتني إقليميـتني هلمـ         
 قـــد تـــضمَّن ١١وأشـــارت إىل أن االجتمـــاع املتعلـــق باملـــادة  

عروضــاً قــدَّمها ممثلــو مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية التــابع 
لألمــم املتحــدة، واالحتــاد الــدويل لإلعاقــة والتنميــة، والــشراكة 
العامليــة لإلعاقــة والتنميــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق       

وقد . عنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اإلنسان، واللجنة امل  
ــه        ــيت تواجـ ــديات الـ ــن التحـ ــة عـ ــة عامـ ــروض حملـ ــدَّمت العـ قـ
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الظــروف املنطويــة علــى خمــاطر      
ويف حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية وعــن الكيفيــة الــيت ميكــن أن  
ــك       ــف تلـ ــساعدة يف ختفيـ ــا إىل املـ ــة هبـ ــذ االتفاقيـ ــؤدي تنفيـ يـ

 أنــه قـد حــدثت زيـادة يف الكــوارث   وأشـارت إىل . التحـديات 

ــخاص ذوي     ــا أن األشـ ــرية، كمـ ــسنوات األخـ ــة يف الـ الطبيعيـ
ــيت       ــصعوبات ال ــالنظر إىل ال ــة معرضــون ملخــاطر أكــرب ب اإلعاق
يواجهوهنــا يف حمــاوالهتم لالبتعــاد عــن الظــروف الــيت تنطــوي    
علــى خمــاطر وبــسبب التمييــز الــذي جيعلــهم الفئــة األخــرية يف   

  .ول على املساعدةالترتيب من حيث احلص
وواصــــلت حــــديثها قائلــــة إنــــه يف حــــني أن إدارة       - ٥٥

الكــوارث تأخــذ يف االعتبــار بــشكل متزايــد األشــخاص ذوي  
اإلعاقــة فــإن األشــخاص الــذين يــصبحون معــاقني يف ظــروف   
طارئــة تعطــى هلــم أولويــة يف كــثري مــن األحيــان علــى مــن هــم 

شـخاص  ومبوجب االتفاقية جيب أن يؤخذ األ     . معوقون بالفعل 
ــار يف اســتراتيجيات التأهــب للكــوارث    ذوو اإلعاقــة يف االعتب

وأشــارت إىل أن إعــادة . وتقــدمي املــساعدات وإعــادة التــشييد 
التشييد تتيح فرصاً جلعل اجملتمعات احمللية أكثـر مشـوالً وذلـك،       
مــثالً، بــضمان أن تكــون املبــاين اجلديــدة مهيــأة بــشكل كامــل 

وينبغــي أن تؤخــذ يف . لــدخول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فيهــا
االعتبــار آراء املنظمــات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل 

  . حدوث الكوارث وبعده
وأضافت قائلة إن ممثل مفوضية األمم املتحدة حلقـوق           - ٥٦

ــة ضــمان أالّ جيــري      ــة عــن كيفي ــادئ توجيهي ــّدم مب اإلنــسان ق
تعليق احترام مجيـع حقـوق اإلنـسان لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             

وأشـارت إىل أن تنـاُول التعـاون الـدويل          . روف الطـوارئ  يف ظ 
ــواد     ــضمينها يف مـ ــدالً مـــن تـ ــة، بـ ــدَّدة يف االتفاقيـ ــادة حمـ يف مـ
أخرى، جيعل الدول املاحنة والدول املتلقية ملَزمة بدرجـة أكـرب           

  . باحترام احلقوق اليت تضمنها االتفاقية يف الظروف الطارئة
تــشمل “ اطرالظــروف املنطويــة علــى خمــ”وقالــت إن   - ٥٧

خماطر فقدان احلياة بسبب التمييز يف ظروف غري منطوية علـى           
وأمثلة هذه احلاالت تشمل قتـل األشـخاص املـصابني           . أزمات

بــالربص يف أفريقيــا، وقتــل األشــخاص املــصابني بإعاقــة نفــسية  
ــارهم  ــة باعتبــ ــان األشــــخاص “ســــحرة”واجتماعيــ ، وحرمــ
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مـة نقـص املناعـة      متالز/املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       
  . من الرعاية) اإليدز(املكتسب 

ــة      - ٥٨ ــه اللجن ــالقرار الــذي اختذت ــها ب وأعربــت عــن ترحيب
ــشؤون الالجــئني باعتمــاد      ــم املتحــدة ل ــة ملفوضــية األم التنفيذي

وينبغــي أن تكــون . اســتنتاج يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
  .ةتلك الوثيقة على نفس املستوى الرفيع احملدَّد يف االتفاقي

وأعربـــت عـــن أملـــها يف أن تكـــون الوثيقـــة اخلتاميـــة    - ٥٩
للجلسة العامة الرفيعـة املـستوى املقبلـة الـيت سـتعقدها اجلمعيـة              
العامة بشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة متـضمنة إلشـارات إىل             
األشخاص ذوي اإلعاقة مبا ينبه مجيع الدول ووكـاالت األمـم           

 لــن يظلــوا حمجــوبني  املتحــدة إىل أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وقالـت إنـه بـالنظر إىل ارتفـاع         . عن األنظار بالنسبة لألهـداف    

نـــسبة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بـــني الفقـــراء يف العـــامل فـــإن  
  .األهداف لن تتحقق يف حالة جتاهل األشخاص ذوي اإلعاقة

وواصلت حديثها قائلة إن التدهور االقتصادي احلـايل          - ٦٠
وينبغـي إجيــاد  . ص ذوي اإلعاقــةيـشكل هتديـداً كــبرياً لألشـخا   

آليــة اســتثمارية، مثــل صــندوق ائتمــاين ملــاحنني متعــددين، مــن  
أجل تشجيع تعميم حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ملـساعدة           
وكاالت األمم املتحدة واجلهات الشريكة القطريـة ومنظمـات      

وأخــرياً، أكــدت . األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تنفيــذ االتفاقيــة
وجَّهــة مـن منظمتــها إلنـشاء هيئــة لألمــم   مـن جديــد الـدعوة امل  

املتحدة تتوىل العمـل مـن أجـل حتقيـق زيـادة كـبرية يف اجلهـود               
  .اليت تبذهلا الدول األعضاء يف تنفيذ االتفاقية

قــال إن االجتمــاع غــري ): نيوزيلنــدا(الــسيد مكــالي   - ٦١
الرمســي قــد أبــرز احلاجــة إىل تعمــيم اإلعاقــة بــشكل كامــل يف  

ــم امل  ــتجابة األمـ ــى خمـــاطر     اسـ ــة علـ ــدة لألوضـــاع املنطويـ تحـ
وأضـاف قـائالً إن ممثـل مكتـب     . وحلاالت الطـوارئ اإلنـسانية    

ــسانية      ــسائل اجلنـ ــال إن املـ ــد قـ ــسانية قـ ــشؤون اإلنـ ــسيق الـ تنـ
وحقـــوق األطفـــال وغريهـــم قـــد جـــرى تعميمهـــا يف أعمـــال  

املكتب، غري أنه ال تزال هناك حاجة إىل التركيز علـى حقـوق          
ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــل   . األشـ ــه يف أن جيعـ ــن أملـ ــرب عـ وأعـ

املكتب ذلك مسألة هلا أولوية وخاصة يف ضوء احلالـة الطارئـة            
ــدم احملــرز يف       ــراً عــن التق ــدِّم تقري ــة يف باكــستان وأن يق الراهن

  . الدورة املقبلة للمؤمتر
وأضــاف قــائالً إنــه يف الظــروف املنطويــة علــى خمــاطر    - ٦٢

 األشـخاص ذوو    وعلى حاالت طارئة إنسانية كثرياً مـا يكـون        
. اإلعاقــة أول مــن يتعــرض للنــسيان وآخــر مــن يــتم تــذكره       

وأختتم حديثه قائالً إنه ينبغي أن تبادر الدول باعتمـاد مبـادئ             
توجيهيــة وسياســات لــضمان عــدم جتاهــل األشــخاص ذوي      

  . اإلعاقة يف تلك الظروف
  مسائل أخرى

 اقتــرح أن تعقــد الــدورة الرابعــة للمــؤمتر يف  :الــرئيس  - ٦٣
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٧رة من الفت
  . وقد تقرر ذلك  - ٦٤
قال إن فترة واليـة مـوظفي املـؤمتر احلـاليني،           : الرئيس  - ٦٥

أكتـــوبر / تـــشرين األول٣٠وهـــي ســـنتان، ســـوف تنتـــهي يف 
ــة بــشأن    ٢٠١٠ ــه جيــري التــشاور مــع اجلماعــات اإلقليمي  وأن

  . ةاملرشحني الذين سُتقدَّم أمساؤهم لفترة السنتني املقبل
  اختتام الدورة

 بعـــد أن خلـــص األعمـــال الـــيت حتققـــت يف :الـــرئيس  - ٦٦
 عـضواً جديـداً للجنـة       ١٢الدورة احلاليـة، مبـا يـشمل انتخـاب          

ومناقشة مسائل هلا صلة بتنفيذ االتفاقية، أعلـن اختتـام الـدورة         
ــة حقــوق األشــخاص     ــدول األطــراف يف اتفاقي ــة ملــؤمتر ال الثالث

  .ذوي اإلعاقة
  .١٥/١٢يف الساعة رفعت اجللسة   

  


