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تــوىل الرئاســة ) املكــسيك(نظــراً لغيــاب الــسيد هــيلري  
ــري احلــسني   ــدي  ) األردن(األم ــسيدة ماين ــيبيا ‐وال  س

  .نائبا الرئيس) جنوب أفريقيا(
  .١٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   

  تفاقيةاملسائل املتعلقة بتنفيذ اال
اإلدمـــــاج واحلـــــق : ئـــــدة املـــــستديرةاجتمـــــاع املا  )ب(

  التعليم  يف
قــال إن احلــق يف : ، الــرئيس)األردن (األمــري احلــسني  - ١

 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص  ٢٤التعلــيم قــد عززتــه املــادة  
ذوي اإلعاقة الـيت تـضمن أن يكـون األطفـال املـصابون جبميـع        

طة االجتماعيـة   أنواع اإلعاقات ضمن من يـشاركون يف األنـش        
ــة ــين     . واألكادميي ــيم يع ــى التعل ــائالً إن احلــصول عل وأضــاف ق

ــون     ــا ومدرســـني يكيفـ ــدخول إليهـ ــن الـ ــدارس ميكـ ــود مـ وجـ
ــع      ــتفهمني وإدارة وجمتمـ ــالب مـ ــروف وطـ ــع الظـ ــسهم مـ أنفـ

 ســيكون أمــراً ٢٤وأشــار إىل أن تنفيــذ املــادة . يقــدمان الــدعم
اعـــة صـــعباً ولكنـــه ســـيحقق نتيجـــة إجيابيـــة بالنـــسبة لكـــل مج 

وذكر أن ألـربت أينـشتاين، الـذي قـال الكـثريون أنـه              . وجمتمع
كان يعاين من تعسُّر القراءة، قد قال إنه لن يكون من املمكـن    

  .التغلُّب على أوجه القصور إالّ بعد قبوهلا
وحتــدث كممثـــل لـــألردن وقــال إن اجمللـــس األعلـــى     - ٢

اد لشؤون ذوي اإلعاقة يف بلده قد وضع مؤخراً معـايري العتمـ           
الــربامج التعليميــة حبيــث يكــون مــن املمكــن لألطفــال ذوي       
ــة     اإلعاقــة، مبــا يــشمل مــن يعيــشون يف منــاطق حــضرية وريفي
فقـــرية، أن ميارســـوا حقهـــم يف احلـــصول علـــى تعلـــيم مرتفـــع  

واختتم حديثه قائالً إن اجمللس يعمل مع وزير التعلـيم          . النوعية
ل لـــضمان حـــصول مجيـــع األطفـــال ذوي اإلعاقـــة، مبـــا يـــشم 

املعــــوقني فكريــــاً، علــــى التعلــــيم ولتعمــــيم هــــذه اخلــــدمات  
  . التخصصية

: ، الرئيـسة  )جنوب أفريقيـا  ( سيبيا   -السيدة مايندي     - ٣
ــيم        ــو تقي ــستديرة ه ــدة امل ــاع املائ ــن اجتم ــرض م ــت إن الغ قال

ــادة       ــذ امل ــراف يف تنفي ــدول األط ــه ال ــذي أحرزت ــدم ال  ٢٤التق
وقالت، كممثلـة   . والنظر يف أوجه النجاح ومعاجلة التحديات     

جلنــوب أفريقيــا، إن حكومتــها ملتزمــة بتقــدمي التعلــيم الــشامل  
حبيــث يكـــون يف مقــدور األطفـــال ذوي اإلعاقــة أن يتمتعـــوا    

وأضـافت  . حبقوقهم اإلنسانية وحريـاهتم علـى أسـاس املـساواة         
ــم       ــبري عــن آرائه ــة يف التع ــال ذوي اإلعاق ــة إن حــق األطف قائل

ر علـــيهم معتـــرف بـــه يف بالنـــسبة جلميـــع القـــرارات الـــيت تـــؤث
وقالـت  . التشريع والسياسة املتعلقني بالتعليم يف جنوب أفريقيا      

إن القواعد الوطنية اجلديدة املتعلقـة بالبنيـة األساسـية التعليميـة            
تـــدعو إىل تنفيـــذ تـــصميم عـــاملي يف إنـــشاء املـــدارس وتقـــدمي   
ــدابري     ــاذ تـ ــصاالت، وإىل اختـ ــا االتـ ــات ويف تكنولوجيـ املعلومـ

إىل إزالة العقبات اليت تعتـرض حـصول الطـالب          أخرى هتدف   
  . ذوي اإلعاقة على التعليم

وواصـــلت حـــديثها قائلـــة إنـــه جيـــري تنفيـــذ سياســـة    - ٤
.  عامــا٢٠ًتعليميــة شــاملة يف ثــالث مراحــل علــى مــدى فتــرة 

 حيــاً مــن أفقــر األحيــاء يف ٣٠وقــد اســتهدفت املرحلــة األوىل 
 إىل مدرسـة  البلد؛ وجرى حتويل مدرسـة واحـدة يف كـل حـيّ     

تقدِّم اخلـدمات بالكامـل كـي تكـون منوذجـاً للـشمولية، كمـا               
ــز   ٣٤مت حتويـــل  ــاء إىل مراكـ ــذه األحيـ ــة يف هـ ــة خاصـ  مدرسـ
وقد جرى تدريب أفرقة للـدعم كـي تقـدِّم خـدمات         . للموارد

متكاملــة لكــل حــّي مبــا يــؤدي إىل زيــادة املــوارد املوجــودة إىل 
ــني      ــا ب ــاون فيم ــن خــالل التع ــاتأكــرب حــّد ممكــن م .  القطاع

وأشــارت إىل أنــه قــد جــرى تنفيــذ محــالت إعالميــة ومحــالت  
ــة يف     ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــشأن حقـ ــوعي بـ ــادة الـ لزيـ
التعليم، كما وزِّعت على املدارس أقراص فيـديو رقميـة تظهـر            

ــة   واختتمــت . أشخاصــاً معــوقني بطريقــة تتماشــى مــع االتفاقي
كمـا أنـه جيـري      حديثها قائلة إنه توجد ُنظم للرصـد والتقيـيم،          
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تطـــوير وســـائل إصـــالح أخـــرى مـــن أجـــل حتـــسني إمكانيـــة   
  . احلصول على التعليم

نائبة رئيس اللجنة املعنيـة     (السيدة سيسترناس رايس      - ٥
حتــدثت نقــالً عــن نــص    ): حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  

للقـراءة الـيت يـستخدمها املكفوفـون        “ بريـل ”مكتوب بطريقة   
ــادة   ــت إن امل ــن االتفا٢٤وقال ــعت نطــاق حــق     م ــد وسَّ ــة ق قي

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعلــيم وهــو مــا لــه، بالتــايل، أثــر 
. علــى اختــاذ إجــراءات مالئمــة لــضمان ممارســة ذلــك احلــق       

وأضافت قائلة إن االتفاقية تـستند إىل مفهـوم مشـويل للحـق يف             
التعلـيم كمـا حددتـه الــصكوك الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان الــيت       

ــة  صـــدرت يف القـــرن العـــشرين   ــا يـــشمل الـــصكوك املتعلقـ مبـ
بـــــاحلقوق املدنيـــــة والثقافيـــــة وحقـــــوق األطفـــــال والنـــــساء 

وأشارت إىل أن هـذه الـصكوك       . واملهاجرين والسكان احملليني  
قد جعلت مفهـوم احلـق يف التعلـيم يتجـاوز جمـرد الـدخول إىل               
غرفة الدراسة ليشمل مـسائل مثـل التطـور الشخـصي والـروح         

ــذل    ك الفــرص املتــساوية وعــدم   اجلماعيــة وحفــظ البيئــة، وك
وأضـافت قائلـة إن االتفاقيـة تـستند أيـضاً إىل املفـاهيم              . التمييز

الراســخة للتعلــيم العــام اجملــاين واملــساواة بــني اجلنــسني وتنــوع  
املدرسني وُحرية التعبري لدى الطالب واحلق يف احلـصول علـى      

  . املعلومات
فهـوم  واستطردت قائلة إن االتفاقية تـستند إىل هـذا امل           - ٦

الواسع النطاق للحق يف التعليم كي تتـضمن عنـصرين آخـرين            
ومتاشياً مع بيـان وإطـار عمـل        . مترابطني مها اإلدماج والنوعية   

ــيم ذوي االحتياجــات اخلاصــة فــإن       ــاالمانكا املــتعلقني بتعل س
مفهــوم اإلدمــاج ميثــل التنــوع يف تقــدمي التعلــيم للجميــع وهــو   

يـة التعلـيم تنطـوي علـى        ونوع. مبدأ تكمن فيه جوانب النوعية    
ــها كــي      ــة الــيت ميكــن مواءمت جمموعــة مــن اإلجــراءات التعليمي

ــشمل  . تكــون مالئمــة لظــروف كــل طالــب   ــة ي ــدأ النوعي ومب
املؤشرات املتعددة للتعليم الـيت جـرى إعـادة التأكيـد عليهـا يف              

ــيم ال ميكـــن أن يتحقـــق بـــدون  . االتفاقيـــة واإلدمـــاج يف التعلـ

ــة، والعكــس صــحيح  ــى. النوعي ــيس مــن املمكــن   وعل ــذا فل  ه
ــام       ــيم مبجــرد إتاحــة الفرصــة أم ــاحلق يف التعل ــع ب ضــمان التمت

  . األطفال ذوي اإلعاقة لدخول املؤسسات التعليمية
وذكرت أنـه توجـد عالقـة تناسـبية معقـدة للغايـة بـني               - ٧

ــة إن املــادة  . اإلدمــاج والنوعيــة  قــد عبَّــرت ٢٤وأضــافت قائل
 اسـتيعاب االحتياجـات     بوضوح عن هـذه العالقـة بالـدعوة إىل        

الفردية مبـا يـشمل املقـررات الدراسـية املوائمـة وتـدابري الـدعم               
؛ وإقــرار مــشاركة الطــالب ٣ و١٢الفرديــة املرتبطــة باملــادتني 

وأسـاليب االتـصال    “ بريـل ”يف عملية التعلم؛ وتسهيل طريقة      
البديلة األخرى؛ وتشجيع اهلوية اللغوية جملتمـع الـصم؛ وتقـدمي     

تمر للمعلمني وتعـيني معلمـني معـوَّقني؛ وتـسهيل          التدريب املس 
تقدمي الُنصح للنظـراء؛ وتقـدمي الـدعم للوصـول إىل التعلـيم إىل            

وأشـارت إىل   . أقصى حد ممكن، مبا يشمل النقل واالتصاالت      
 مـن االتفاقيـة،     ٨أن هذه التـدابري تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً باملـادة             

يـادة التوعيـة بقـدرات      وهي املادة اليت تدعو إىل اختاذ تـدابري لز        
  . وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة

وواصلت حديثها قائلة إن التعلـيم الـشامل ذا النوعيـة             - ٨
العاليــة يتطلــب املــشاركة مــن جانــب  مجيــع طوائــف اجملتمــع،  
كما ينبغي إحترام هـذين املبـدأين بغـض النظـر عـن مـستويات               

ة التمويل أو عن ما إذا كانت املؤسسات هـي مؤسـسات عامـ            
وباملثل فإن املركز املستقل جلامعات معيَّنة ال جيعـل         . أو خاصة 

. معــايري اإلدمــاج والنوعيــة غــري منطبقــة علــى هــذه اجلامعــات  
وأشارت إىل أنه جيب أن تكون مـسارات املـستقبل الـوظيفي،            
ــة، مفتوحــة     املالئمــة ملواهــب ومهــارات الطــالب ذوي اإلعاق

أن ُتبــذل جهــود وقالــت يف هنايــة حــديثها إنــه جيــب  . أمــامهم
ملواءمة السياسة العامة وتوفري التمويـل مـن أجـل جعـل املعـايري              
الـــشاملة حقيقـــة ملموســـة يف ُنظـــم التعلـــيم ويف اجملتمعـــات      

  .عامة بصفة
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ــسيدة إنغلــيش    - ٩ ــدويل (ال ــصفتها  ): البنــك ال حتــدثت ب
 التعلـيم يف مبـادرة املـسار الـسريع لتـوفري            منظمـة ”نائية رئـيس    

الت إن املنظمة هي شـراكة عامليـة مكوَّنـة           وق “التعليم للجميع 
من حكومات ووكـاالت متعـددة األطـراف ووكـاالت ماحنـة            
وجمتمع مدين وهدفها إتاحة الفرصــــة أمام مجيـــــع األطفـــــال          

عـام   للحصــــــول على التعليــم يف املدارس االبتدائيــــة حبلـــول      
ـــ  . ٢٠١٥ ــة الرئيـــسية للمب ــة إن اآلليـ ــافت قائلـ ادرة هـــي وأضـ

ــدان     ــضعها البلـ ــاع التعليمـــي الـــيت تـ ــات القطـ ــاد مقترحـ اعتمـ
وقـد قـدَّمت املنظمـة منـذ تأسيـسها يف عـام             . املنخفضة الدخل 

ويف حـني أنـه     .  بلـداً  ٤٢ بليوين دوالر إىل مـشاريع يف        ٢٠٠٢
قد حتققـت مكاسـب كـبرية يف منطقـة أفريقيـا الواقعـة جنـوب             

 يف جمـاالت    الصحراء الكربى، مبا يشمل حـدوث حتـسن كـبري         
املساواة بني اجلنسني يف التعليم وااللتحاق باملـدارس االبتدائيـة          
ــيم       ــة التعلـ ــزال نوعيـ ــني، ال تـ ــيني معلمـ ــل لتعـ ــدمي التمويـ وتقـ

  . منخفضة كما تبينه مؤشرات مثل تقييمات القراءة
ــدخل       - ١٠ ــضة ال ــدان املنخف ــه يف البل ــة إن واســتطردت قائل

 ١٢  يف املائــة و١٠ تتــراوح نــسبة األطفــال ذوي اإلعاقــة بــني
يف املائـــة، كمـــا أن ثلـــث األطفـــال غـــري امللـــتحقني باملـــدارس  

وأشـارت إىل أن البلـدان الـيت توجـد فيهـا            . يعانون من اإلعاقة  
 مبـا يـشمل     -أكرب أعداد من األطفال غري امللـتحقني باملـدارس          

ــنغالديش    ــا وبـ ــيمن وموزامبيـــق ونيجرييـ ــا والـ  تتلقـــى -إثيوبيـ
. ظمـة أو أنـه حيـق هلـا تلقـي تلـك املـوارد              بالفعل موارد مـن املن    

وقد ذكرت مجيع البلدان املشاركة يف املنظمة أن هناك حاجـة           
للتعليم الشامل يف خطط قطـاع التعلـيم فيهـا، كمـا أن حـوايل              

غـري  . نصف هذه البلـدان قـدمت اسـتراتيجية لتعمـيم اإلدمـاج           
أن البلدان املنخفضة الـدخل تواجـه صـعوبات كـبرية يف تنفيـذ          

اتيجيات شـاملة، وهـي صـعوبات مـن بينـها أنـه ال توجـد            استر
ــد        علــى املــستوى احمللــي واملــستويني اإلقليمــي والــوطين قواع
بيانــات ميكــن اســتخدامها لتحديــد مــن مل يلتحقــوا باملــدارس    

وهنـاك مـشكلة أخـرى تتمثـل        . والسبب يف عدم التحاقهم هبـا     

يف ضــــعف القــــدرة علــــى التقيــــيم والفــــرز ألن اإلجــــراءات  
وهنـاك  . ية تتسم بعـدم املرونـة وبـسبب نقـص التنـسيق           احلكوم

ــيم     ــاون بـــني وزارات التعلـ ــن التعـ ــد مـ ــة إىل املزيـ ــضاً حاجـ أيـ
والشؤون االجتماعية والـصحة، واحلكومـات احملليـة، واجملتمـع          

  .املدين، من أجل معاجلة هذه املشكلة
ــذ     - ١١ ــوة األوىل لتنفيـ ــة إن اخلطـ ــديثها قائلـ ــلت حـ وواصـ

تمثل يف إعداد بيانات أساسية عن مـدى        استراتيجيات شاملة ت  
ــيم وعــن األطفــال     التحــاق األطفــال ذوي اإلعاقــة بنظــام التعل

ومن هذه الناحية تعمـل     . ذوي اإلعاقة غري امللتحقني باملدارس    
ــم املتحــدة يف      ــا ووكــاالت األم ــة كمبودي ــع حكوم ــة م املنظم
ذلك البلد من أجل وضع نظام شامل حلصر املـدارس ولوضـع            

ية ونظــام لفحــص البيانــات مــن أجــل مــساعدة   بيانــات أساســ
. املدارس يف حتديد اجملاالت اليت توجـد مـشكالت بالنـسبة هلـا            

ــة    ــافة إىل هــــذا فــــإن احلكومــــة تعمــــل علــــى مواءمــ وباإلضــ
ــشمل       ــا ي ــاج مب ــشجيع اإلدم ــة مــن أجــل ت اســتراتيجياهتا احلالي
ــسني إدارة    ــصة وحتــ ــدمات املتخصــ ــز اخلــ ــة إىل مراكــ اإلحالــ

ى احلي وتوسيع نطاق برامج اِملنح املقدَّمـة        البيانات على مستو  
ــة كــي      ــات العرقي ــدخل واألقلي إىل أطفــال األســر املنخفــضة ال

وأشــارت إىل أن الدراســات  . تــشمل األطفــال ذوي اإلعاقــة  
اليت أُجريت يف كينيا وإثيوبيا وكمبوديا قد بيَّنـت أنـه يف حـني        

ع أن القدرة على اسـتيعاب األطفـال املـصابني بإعاقـة يف الـسم             
والبصر قد تطوَّرت يف كـثري مـن األحيـان فإنـه ال توجـد ُنظـم                 
مــن أجــل األطفــال الــذين يعــانون مــن إعاقــات متعــددة ومــن    

. مرض التوحد ومن مـشكالت تتعلـق بالتواصـل مـع اآلخـرين            
وذكرت أن ضـعف ُنظـم الفـرز والتقيـيم هلـا دور هـام يف هـذا         

  . النقص العام
بة للمنظمــة تــشمل وقالــت إن اخلطــوات التاليــة بالنــس  - ١٢

اســتخدام بــرامج التمويــل ملــساعدة البلــدان املنخفــضة الــدخل   
على مواءمة خططها املتعلقة بقطاع التعليم من أجـل الوصـول           
إىل األطفـال غـري امللـتحقني حاليــاً باملـدارس وذلـك باســتخدام      
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ــدان أخــرى   ــا ويف بل ــيت ُوضــعت يف كمبودي ــد . األدوات ال وق
املــدارس االبتدائيــة نــسبته  حققــت بلــدان عديــدة معــدل قيــد ب 

يف املائة، كما أن نـسبة األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس               ٨٥
 يف املائــة متثــل األطفــال  ١٥ يف املائــة و١٠والــيت تتــراوح بــني  

والتحـاق أولئـك األطفـال      . الذين يعانون مـن إعاقـات تعليميـة       
باملدارس يتطلب اتباع أساليب أكثر تعقيـداً وتعاونـاً فيمـا بـني             

االت املختلفة وليس جمرد إجراءات تنفذها وزارة التعلـيم         الوك
وعلــى ســبيل املثــال فــإن مــشاريع البنــك الــدويل يف    . وحــدها

األردن وتونس قدَّمت متـويالً كـي تـتمكن اجلامعـات ومراكـز             
ــاهج الدراســية والتــصميم     البحــوث مــن تطــوير التــدريب واملن

 وهنـاك   .املؤسسي مبا جيعل من املمكـن حتقيـق التعلـيم الـشامل           
حاجــة إىل مــشاركة مــن جانــب مجيــع مــستويات التعلــيم، مبــا  
يتجــاوز املــستوى االبتــدائي واملــستوى الثــانوي، وقطاعـــات      

ــام املاضـــي أدرجـــت املنظمـــة  . اجملتمـــع األخـــرى وخـــالل العـ
استراتيجيات تركـز علـى نتـائج الـتعلم وبيانـات عـن األطفـال               

نتــائج غــري امللــتحقني باملــدارس وذلــك كمؤشــرات يف إطــار ال  
واختتمــت حـديثها قائلــة إنــه  . املطلـوب مــن البلـدان املــشارِكة  

ــساعدة       ــة مل ــساعدة التقني ــدِّم امل ــة ســوف تق ــإن املنظم ــذلك ف ل
ــل        ــن أجـ ــوارد مـ ــة املـ ــى تعبئـ ــدخل علـ ــضة الـ ــدان املنخفـ البلـ

ــديل ــتراتيجيات      تع ــذ اس ــا وتنفي ــاع التعليمــي فيه خطــط القط
  .تصميم مالئمة

تقـدَّم  ): د العـاملي للـصم  رئيس االحتا(السيد جوكينن    - ١٣
للحـــديث مـــن خـــالل متـــرجم شـــفوي، وقـــال إن موضـــوع   

وبتوضـيح  . املناقشة له أمهية بالغة بالنسبة جملتمـع الـصم العـاملي          
احلق يف احلصول علـى التعلـيم بلغـة اإلشـارة ويف الوصـول إىل               
ــوفر       ــدون ت ــه ب ــة أن ــة اإلشــارة تؤكــد االتفاقي تفــسري مهــين للغ

ــة األشـــ   ــى ممارسـ ــدرة علـ ــة  القـ ــوقهم اللغويـ ــصم حلقـ خاص الـ
ــسانية       ــوقهم اإلن ــؤالء األشــخاص حبق ــع ه ــة يكــون متت والثقافي

وبدون احلصول على التعليم بلغة اإلشارة من املمكن        . حمدوداً
  . أن ُيستبعد بسهولة األطفال الصم من مجيع جماالت احلياة

ولغة اإلشارة هي اللغة الـيت ميكـن لألطفـال الـصم أن               - ١٤
ة أكــرب ألنــه مــن املمكــن تعلمهــا مــن خــالل  يتعلموهــا بــسهول

ــاجون لــيس  . املالحظــة البــصرية وحــدها  واألطفــال الــصم حيت
فقط إىل أن يتعلم آباؤهم وأمهاهتم لغة اإلشـارة كـي يتمكنـوا             
من الوصول إىل التنمية الفكرية والعاطفيـة واالجتماعيـة الـذي        
تتيحــه معرفــة اللغــة ولكنــهم حباجــة أيــضاً إىل صــحبة األطفــال 

صم اآلخرين يف مرحلة ما قبل دخول املدرسـة ويف األنـشطة     ال
ويف ظل هـذه اخللفيـة ميكـن ألي طفـل أصـم          . اليومية األخرى 

أن يبدأ دراسته بنفس املهـارات املتطـورة والتوقعـات لألطفـال            
  . املتمتعني حباسة السمع

ــراً أعــدَّه يف عــام     - ١٥  االحتــاد العــاملي  ٢٠٠٩غــري أن تقري
عدد األشخاص الـصم الـذين يـستفيدون مـن        للصم قد بيَّن أن     

ويف الواقع، تبلـغ نـسبة األطفـال والبـالغني     . هذه الفرص ضئيل 
ــوا باملـــدارس أبـــداً    الـــصم يف البلـــدان الناميـــة الـــذين مل يلتحقـ

 يف املائـة مـن األطفـال والبـالغني     ٩٠وُيعتربون أميني يف الواقـع    
 الـصم   وال تزال بعض البلدان حترم األشخاص     . الصم يف العامل  

مــن احلــصول علــى التعلــيم واخلــدمات احلكوميــة واملــساواة يف 
املواطنة، والـسبب الوحيـد لـذلك هـو أهنـم معوقـون، كمـا أن                
ــة يف       ــات هام ــن قطاع ــستبعدون م ــصم ُي ــة األشــخاص ال غالبي
اجملتمع بسبب عدم معرفة لغات اإلشارة وعدم حصوهلم علـى          

  . شفويةالتعليم بلغتني وحمدودية توفر خدمات الترمجة ال
والتعلــيم الثنــائي اللغــة يــستخدم لغــة اإلشــارة لتوجيــه    - ١٦

مجيــع األطفــال الــصم يف مجيــع املوضــوعات مــع التأكيــد يف       
الوقت نفسه على القراءة والكتابة بلغة اجملتمـع الـذي يعيـشون            

ــه ــؤهلني وإىل    . في ــاج إىل معلمــني م ــة حيت ــائي اللغ ــيم الثن والتعل
ــدور منــ    ــالغني يقومــون ب ــة  أشــخاص صــم ب وذجي لتقــدمي هوي

واتبــاع هنــج ثنــائي اللغــة يتــيح لألطفــال الــصم . لغويــة وثقافيــة
ــة    ــستقل ويزيـــد تنميتـــهم األكادمييـ ــاً لالتـــصال املـ ــاً قويـ أساسـ
واالجتماعية إىل أقصى حـد، كمـا أنـه يـسهم يف إدمـاجهم يف               
اجملتمع يف مراحل الحقة من حياهتم، مثل إدماجهم يف التعلـيم           
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ومــن بــني البلــدان البــالغ    .  العاملــة اجلــامعي ويف ســوق اليــد  
 بلــداً الــيت أجابــت علــى أســئلة االستقــصاء العــاملي ٩٣عــددها 

الـــذي أجـــراه االحتـــاد العـــاملي للـــصم ذكـــرت بلـــدان عـــددها 
غري أن العديد من مـدارس      . بلداً أهنا تتبع هنجاً ثنائي اللغة      ٢٣

ة، الصم التقليديـة مل تكـن يف الواقـع ثنائيـة اللغـة وثنائيـة الثقافـ                
ــق        ــام ال حتق ــيم الع ــصم أو التعل ــيم ال ــة ُنظــم تعل ــا أن غالبي كم

  .املعايري العالية اليت حددهتا االتفاقية لتعليم األطفال الصم
والنــهج الثنــائي اللغــة يتطلــب اســتخدام لغــة اإلشــارة     - ١٧

كلغة أوىل للتوجيه مع استخدام اللغة اليت يتحدث هبـا اجملتمـع             
ا فـإن هنـج ثنائيـة اللغـة ينطـوي           وباإلضافة إىل هـذ   . كلغة كتابة 

على تعلـيم لغـة إشـارة باعتبارهـا اللغـة الطبيعيـة، كمـا أن لغـة                  
وهـذا  . اإلشارة كموضوع أكادميي يف املنهج الدراسي الوطين      

ــة      ــة اإلشــارة احمللي ــستخدمون لغ ــؤهلني ي ــاج إىل معلمــني م حيت
ومواد تعليمية ثنائية اللغة ومالئمـة ثقافيـاً وإىل قاعـدة لبحـوث      

ــة األوىل     أكا ــيم باللغــ ــارة وللتعلــ ــة اإلشــ ــخة بلغــ ــة راســ دمييــ
  .الثانية واللغة
وميكن اتبـاع مبـادئ التعلـيم الـشامل يف نظـام التعلـيم                - ١٨

 أي دمــج األطفــال -“  املعكــوساإلدمــاج”العــام باســتخدام 
الذين يتمتعون حباسة السمع يف ُنظم تعليم الـصم الثنائيـة اللغـة     

ولــيس مــن املمكــن أن . للغــةباســتخدام طريقــة االنغمــاس يف ا
ــشمل إجــراء        ــا ي ــسمع، مب ــى ال ــساعدة عل ــا امل ــيح تكنولوجي تت
عمليات لـزرع قواقـع، لألطفـال الـصم أن يـستخدموا بـشكل              
كامــل لغــة منطوقــة؛ فهــم حباجــة إىل لغــة إشــارة ميكــن هلــم أن 
ــوب وأن     ــة يف شــكل مكت ــة منطوق ــستخدموها بالكامــل ولغ ي

  .رديةيتعلموا الكالم حسب احتياجاهتم الف
واالحتاد العاملي للصم يوصى بسلسلة من التدابري الـيت           - ١٩

هتدف إىل ضـمان التعلـيم املرتفـع النوعيـة لألطفـال الـصم، مبـا                
ــصابني       ــال املـ ــى األطفـ ــر علـ ــت مبكـ ــرُّف يف وقـ ــشمل التعـ يـ
بالصمم، مث توفري بيئة للغة اإلشارة والتعلـيم باإلشـارة، وذلـك      

غني الــصم واملهنــيني؛ بــشراكات بــني األســر واألشــخاص البــال 
وحتقيق املساواة يف فرص احلـصول علـى التعلـيم لطـاليب الـتعلم           
الصم استناداً إىل مناهج دراسية تشمل الدراسـة بلغـة اإلشـارة            
احملليــة واللغــة املكتوبــة احملليــة؛ وتــوفري املــوارد مــن أجــل تقــدمي  
بــرامج لغــة اإلشــارة والدراســات اخلاصــة بالــصم إىل األطفــال  

علمني واإلداريني واألطباء واملعاجلني؛ وتقـدمي الـدعم        الصم وامل 
لربامج التدريب املتعلقـة بالـصم الـذين يرغبـون يف أن ميارسـوا              
مهنة التعليم؛ وتقـدمي متـرمجني شـفويني مـؤهلني للغـة اإلشـارة              
ومناذج حتتذى؛ واملشاركة بـشكل كامـل يف العمليـة التعليميـة            

ــذين يوضــعو    ــتعلم الــصم ال ن يف ظــروف مــن جانــب طــاليب ال
ــة  ــة عام ــاك حاجــة إىل دعــم    . تعليمي ــإن هن وإضــافة إىل هــذا ف

البحوث من أجل وضـع اسـتراتيجيات ووسـائل لتعلـيم لغـات             
وهناك حاجة أيـضاً    . اإلشارة احمللية وتطوير إجادة لغة اإلشارة     

إىل إجــــراء حبــــوث بالنــــسبة لفوائــــد احلــــصول علــــى تعلــــيم 
 االتــصال غــري باســتخدام أســاليب االتــصال املباشــر بــدالً مــن  
  .املباشر من خالل مترجم شفوي كطرف ثالث

مقرر األمم املتحـدة اخلـاص للجنـة         (السيد تشالكلني   - ٢٠
قــــال إن اســــتبعاد  ): التنميــــة االجتماعيــــة املعــــين باإلعاقــــة   

األشخاص ذوي اإلعاقة من التعليم يؤدي يف هناية املطـاف إىل       
ــة امل   ــصادية وإىل التبعيـ ــدوث نقـــص يف الفـــرص االقتـ ــةحـ . اليـ

ــز وعلــى      ــد علــى عــدم التميي ــد املتزاي ــائالً إن التأكي وأضــاف ق
. إتاحة فرص متساوية قـد أدَّى إىل حتـسني اإلدمـاج يف التعلـيم     

وأشار إىل أن عدد األطفال ذوي اإلعاقة الـذين جيـري دجمهـم              
يف ُنظم التعلـيم العـام أصـبح أكـرب ممـا كـان عليـه يف أي وقـت             

 سياسات تعليميـة شـاملة     غري أنه على الرغم من وجود     . مضى
ويف حـني أن   . ممتازة فإن تنفيـذ تلـك الـسياسات لـيس منتظمـاً           

هذه السياسات ُتطبِّق يف غالبيتها برنامج العمل العـاملي املتعلـق           
باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والقواعـــد املوحَّـــدة بـــشأن حتقيـــق 
تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة مبـا حيقـق نتـائج طيبـة،             

امج العمــل والقواعــد قبــل اعتمــاد االتفاقيــة  جــرى اعتمــاد برنــ
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ــة    ــة الكاملــ ــادة التأكيــــد علــــى التنميــ ــا أدَّى إىل زيــ وهــــو مــ
ــذات     ــرام ال ــة واحت ــشرية واإلحــساس بالكرام ــات الب . لإلمكان

 من االتفاقيـة هنـاك حاجـة إىل أن          ٢٤وذكر أنه إلعمال املادة     
تؤخـــذ يف االعتبـــار االحتياجـــات التعليميـــة اإلمجاليـــة لطـــاليب  

. علم ذوي اإلعاقة من سن الطفولـة املبكـرة إىل سـن البلـوغ             الت
ويف حني أن بلداناً عديدة يف أفريقيا قد خطت خطوات هامـة     
يف اجتــاه حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مــع إدمــاج طــاليب   
التعلم ذوي اإلعاقـة، فـإن هـذا التقـدم قـد حتقـق بتكلفـة عاليـة              

  . بالنسبة لنوعية التعليم
حديثــه قــائالً إن جنــوب أفريقيــا تقــدِّم مثــاالً  وواصــل   - ٢١

فقـد وضـع البلـد سياسـات ممتـازة          . جيداً للتحديات املوجـودة   
سبقت اعتماد االتفاقية مبا يشمل إصدار تشريع يضع األسـاس       
ــالغني،     ــيم األساســـي للبـ ــزي، وللتعلـ ــام تعليمـــي غـــري متييـ لنظـ
وللتـــدريب علـــى العمـــل بالنـــسبة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، 

غـري أن التنفيـذ الفعَّـال لـسياسة شـاملة           .  تعليمي شـامل   ولنظام
فهنـاك العديـد مـن املـدارس العامـة الـيت            . يزال غـري موجـود     ال
ــة     ال ــدارس اخلاصـ ــا أن املـ ــذراً، كمـ ــا متعـ ــاق هبـ ــزال االلتحـ يـ
ــديها املــوارد واملهــارات الالزمــة، وخاصــة بالنــسبة     ال تتــوفر ل

تعليم ال تتحمـل    وذكر أن إدارة ال   . ولغة اإلشارة “ بريل”للغة  
املسؤولية بالنسبة إلحلاق وإدماج األطفـال ذوي اإلعاقـة علـى           

. حنو مالئم يف نظام مثقـل أصـالً باألعبـاء واالجتاهـات الـسلبية             
ومــن بــني العقبــات الــيت تواجــه تــوفري التعلــيم األمثــل لألطفــال 
ــسلبية ونقــص املــوارد البــشرية، مثــل     ذوي اإلعاقــة املواقــف ال

وإضـافة إىل  . ني وأخصائي العـالج الطبيعـي     األخصائيني النفسي 
هذا فإنه ال يوجد دعم مؤسسي أو تعلـيم أو تـدريب ألولئـك              

 عامـاً؛ وهنـاك حاجـة إىل وضـع     ١٨األطفال بعد بلوغهم سن     
برامج دراسية لـسد الثغـرات مـع مؤسـسات ومـوظفي التعلـيم              

والسياسات اليت ُوضعت علـى املـستوى الـوطين هـي           . الثانوي
  .قعية على املستوى احملليسياسات غري وا

وواصــل حديثــه قــائالً إن هــذا النــوع مــن التنفيــذ غــري   - ٢٢
املتــساوي قــد أبــرز العوائــق األساســية الــيت تعتــرض التعلــيم        

االفتقــــار إىل منــــوذج واالجتاهــــات الــــسلبية : الــــشامل وهــــي
واخنفاض مستوى الوعي؛ وعدم تـوفر مـوارد وإرادة سياسـية؛           

ــدماج يف   ــة؛ ونقــص   واحلاجــة إىل االن ــواد التعليمي ــات وامل البيئ
الــدعم مــن جانــب املعلمــني؛ واخنفــاض مــستوى فهــم اإلطــار   

  . القانوين والسياسات املوضوعة يف بلدان عديدة
ــايز    - ٢٣ ــز نرف ــسيدة بيالي ــة     (ال ــة املعني ــيس اللجن ــة رئ نائب

حتــدثت نقــالً عــن نــص    ): حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  
تعلـــيم الـــشامل هـــو وقالـــت إن ال“ بريـــل”مكتـــوب بطريقـــة 

مفهوم جديد مـن حيـث أنـه يعتـرب تنـوع البـشر واالختالفـات                
والتعلــيم الــشامل يتــضمن . بينــهم قيمــة إضــافية جملتمــع التعلــيم

مجيــــع املــــستويات مــــع انتقــــال املــــدارس والــــُنظم التعليميــــة 
واجملتمعات بكاملها ليس فقط حنو قبول االختالفات بل أيـضاً          

اتيجيات متاحـة للطـالب علـى       حنو جعل مجيع الفرص واالستر    
. قدم املـساواة، مبـا يـشمل اجلوانـب املتعلقـة بـدخول املنـشآت              

ــشامل غــري       ــيم ال ــيم اخلــاص والتعل ــاذج التعل ــد أصــبحت من وق
ــالنظر إىل أن النمــوذج     متماشــية مــع ظــروف العــصر وذلــك ب
ــيب االحتياجــات        ــيت تل ــه ال ــن جوانب ــيم م ــاول التعل ــشامل يتن ال

  . الفردية جلميع الطالب
 من االتفاقيـة تلقـي      ٣واملبادئ العامة الواردة يف املادة        - ٢٤

وعلــى ســبيل املثــال فــإن . الــضوء علــى منــوذج التعلــيم الــشامل
ــاس      ــضع األسـ ــردي يـ ــتقالل الفـ ــذات واالسـ ــرام الـ ــدأ احتـ مبـ
ــذي     ــي الـ ــاملركز التعليمـ ــاق بـ ــة لاللتحـ ــالب ذوي اإلعاقـ للطـ

ــة ســوف     ــسبقاً أن املراكــز التعليمي ــرض م ــه ويفت ــوفر خيتارون ت
ــة       ــروف تعليميـ ــوفري ظـ ــوب لتـ ــول املطلـ ــواء املعقـ ــان اإليـ مكـ

ومبدأ عدم التمييز يتطلب أن تضع الدول األطـراف         . متساوية
سياسات وأن تعيد النظر يف التشريع املطبَّـق كـي تنفـذ التعلـيم           

ــادة     ــو حمــدَّد يف امل ــا ه ــشامل كم ــة ٢٤ال ــن االتفاقي ــدأ .  م ومب
ة بعمليـة إدمـاج طـاليب       املشاركة واإلدماج يف اجملتمـع لـه عالقـ        
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الـــتعلم ذوي اإلعاقـــة الطويلـــة األجـــل يف ُنظـــم التعلـــيم العـــام 
ــوارد      ــدعم وامل ــيم اخلــاص إىل مراكــز لل ــدارس التعل ــل م وحتوي

ومبدأ احتـرام االختالفـات وقبـول       . ضمن ُنظم التعليم الشامل   
التنـــوع البـــشري ينطـــوي علـــى تقـــدمي التـــدريب املتخـــصص   

ــارة  واملالئـــم للعـــاملني يف جمـــال ا  ــاد لغـــة اإلشـ لتعلـــيم؛ واعتمـ
ــة      ــات تعليميـ ــرى؛ وسياسـ ــة األخـ ــصال البديلـ ــاليب االتـ وأسـ
تستخدم احترام التنوع كمؤشر للنوعية يف املـدارس ويف نظـام           

ومبــدأ املــساواة يف الفــرص يتجــاوز    . التعلــيم األوســع نطاقــاً  
األنشطة اليومية يف الفصول الدراسية كي يـشمل مـسائل مثـل     

ِملــنح الدراســية ومــسألة بــرامج التبــادل  مــسألة احلــصول علــى ا
وباملثـــل فـــإن إمكانيـــة . بالنـــسبة لطـــاليب الـــتعلم ذوي اإلعاقـــة

دخــول املنــشآت تــشري لــيس فقــط إىل أن يكــون مــن املمكــن   
الوصول إىل املؤسسات واملعلومات استناداً إىل مبادئ تصميم         
ــواد         ــادئ يف م ــك املب ــج تل ــضاً إىل دم ــشري أي ــا ت ــل إهن ــة ب عاملي

 تشمل املواد اليت يتم توفريها من خـالل تكنولوجيـات            تعليمية
واملــساواة بــني اجلنــسني ُتعــد مــن االعتبــارات اهلامــة   . جديــدة

ــساء والفتيــات املعوَّقــات تعــانني مــن     ــالنظر إىل أن الن وذلــك ب
مــشكلة عامـــة وهـــي عـــدم املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف فـــرص  

تطـورة  وأخـرياً فـإن احتـرام القـدرات امل        . احلصول على التعلـيم   
لألطفال ذوي اإلعاقة له ارتباط باحلاجة إىل التعليم يف مرحلـة           
الطفولة املبكرة وإىل التنسيق بني املستويات التعليمية من أجـل       

ــة  ــات الفرديــ ــة احلاجــ ــذه   و. تلبيــ ــاجلَ هــ ــن أن تعــ ــن املمكــ مــ
مجيعهـــا مـــن خـــالل التـــشريع وسياســـات التعلـــيم       املـــسائل

  .والتمويل املالئم
 من العقبات الـيت تعتـرض تنفيـذ التعلـيم           وهناك الكثري   - ٢٥

والتحـــديات علـــى املـــستوى االجتمـــاعي تـــشمل     . الـــشامل
التوجهات السلبية، وعدم االهتمـام مبـصاحل النـساء والفتيـات،           
وعدم اإلقرار بالتنوع بني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مبـا يـشمل          

والعقبـات  . أنواع اإلعاقة والعنصر واألصل العرقي وغري ذلـك       
 السياسة التعليميـة تـشمل عـدم كفايـة امليزانيـات            على مستوى 

لتنفيــذ الــسياسة املوضــوعة وحمدوديــة التركيــز علــى املنــاطق       
ــشة  ــاطق املهمـ ــة وعلـــى املنـ ــدارس  . الريفيـ وعلـــى مـــستوى املـ

واملراكــز التعليميــة يوجــد نقــص يف املعرفــة فيمــا بــني املعلمــني  
بة، بالنــسبة حلــاالت اإلعاقــة، ونقــص يف أمــاكن اإليــواء املناســ 

ومن املمكن أن تدعم منظومـة األمـم        . كما أن املوارد حمدودة   
 ٢٤املتحدة اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األطـراف لتنفيـذ املـادة               

مـــن االتفاقيـــة وذلـــك عـــن طريـــق إدراج التعلـــيم الـــشامل يف  
استراتيجيات التعاون الدويل، وإجياد متويل حمـدَّد لنقـل مراكـز            

م الـشامل، وخاصـة مـن خـالل         التعليم اخلاص إىل منوذج التعلي    
ــه     ــز الــذي تتعــرض ل أخــذ املــستويات املختلفــة واألكــرب للتميي
النساء والفتيـات املعوَّقـات يف االعتبـار، وخاصـة عنـدما تركـز             

  . املنظمة على سياسات للقضاء على التمييز ضد املرأة
 ٢٠/١١رفعــــــــــــــت اجللــــــــــــــسة يف الــــــــــــــساعة   
  .٣٥/١١واستؤنفت الساعة   

ــدة    )أ( ــاع املائـ ــستديرة اجتمـ ــاة  : ١املـ ــاج واحليـ اإلدمـ
  اجملتمع احمللي يف

  .، نائب الرئيس)هنغاريا(توىل الرئاسة السيد كوسا   - ٢٦

تقــدم للحــديث مــن خــالل متــرجم شــفوي : الــرئيس  - ٢٧
وحتدث كممثـل هلنغاريـا، وقـال إنـه مـصاب بالـصمم وعـضو               

وذكـــر أن ميثـــاق احلقـــوق األساســـية    . يف الربملـــان األورويب
رويب قــد أُدرج يف قانــــون االحتـــــاد األورويب فــــي لالحتــاد األو

ــسمرب / كــانون األول١ ــة  ٢٠٠٩دي ــسياسات املتعلق  وحيــدِّد ال
ــة  ــادة    . باألشــخاص ذوي اإلعاق ــي زي ــة ينبغ ــذه الناحي ــن ه وم

التأكيــد، يف ســياق احلقــوق القانونيــة واإلنــسانية، علــى قــدرة   
م أولئــك األشــخاص بالنــسبة لإلســهام يف اجملتمــع ولكرامتــه     

  . اإلنسانية
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ويف هنغاريا، ال يزال هناك الكثري الـذي ينبغـي القيـام              - ٢٨
وبـدالً مـن تفكيـك    .  مـن االتفاقيـة  ١٩به من أجل تنفيذ املادة     

مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقـة فـإن تلـك املؤسـسات قـد             
جرى جتديدها فحسب مع أنه قد جرى إنفاق بعـض األمـوال            

 عـدم إحلـاق األشـخاص    اخلاصة مبنشآت االحتاد األورويب على  
واحلكومــة اجلديــدة، بقيــادة رئــيس  . ذوي اإلعاقــة مبؤســسات

الوزراء نفسه الذي سبق اإلقرار باألعمال اليت قام هبا كـرئيس           
 ســنوات يف جمــال اإلعاقــة، ملتزمــة مبواصــلة   ١٠للــوزراء منــذ 

عملية توفري الرعاية خارج املؤسسات وفقاً لواليات املفوضـية         
  .األوروبية

وتعترب االتفاقية عالمة بارزة يف القانون الدويل؛ وهـي           - ٢٩
يف الواقــع أول اتفاقيــة دميقراطيــة بالكامــل حلقــوق اإلنــسان يف  

ــد  ــرن اجلدي ــدها     . الق ــد اعتم ــة ق ــن أن االتفاقي ــرغم م ــى ال وعل
 فــإن مجيــع ٢٠٠٩نــوفمرب /اجمللــس األورويب يف تــشرين الثــاين 

تمــع املــدين، جيــب أن األطــراف الفاعلــة فيهــا، مبــا يف ذلــك اجمل
تفعــل املزيــد علــى مــستوى االحتــاد األورويب ومــستوى الــدول 
األعضاء فيه لتقدمي منـوذج جديـد للتعـاون بـني املنظمـات غـري               

وجيــري العمــل مــن جانــب منظمــات . احلكوميــة واحلكومــات
هنغارية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مـن خـالل اجملـالس الوطنيـة            

ب أشـخاص معـاقني أعـضاء       املعنية باإلعاقة، وكذلك من جانـ     
يف الربملـــان األورويب والربملـــان اهلنغـــاري، إلصـــالح التـــشريع  

ويف ضــوء التفاوتــات املوجــودة بــني ميثــاق احلقــوق . اهلنغـاري 
األساســية واالتفاقيــة ســوف يتعــيَّن أن يقــدِّم االحتــاد األورويب   
أفكــــاراً جديــــدة كــــي يكــــون اجملتمــــع متــــسماً باالســــتدامة  

ــصفة خ ــاح؛ وبـ ــذي   واالنفتـ ــيك الـ ــدي الوشـ ــإن التحـ ــة فـ اصـ

ــاً علـــى     ــون منطويـ ــار الـــسن ســـوف يكـ ــع كبـ ــيواجه جمتمـ سـ
  . مشكالت وفرص بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة

نائـب رئـيس اللجنـة املعنيـة حبقـوق          (السيد الطراونـة      - ٣٠
قـال إن تنفيـذ االتفاقيـة يتطلـب أن        ): األشخاص ذوي اإلعاقـة   

. واد االتفاقيـة  تقوم كل جهـة صـاحبة مـصلحة بتنفيـذ مجيـع مـ             
وأضاف قائالً إن احلـق يف احليـاة واملـشاركة يف اجملتمـع واحلـق          
يف أن خيتــار كــل شــخص الكيفيــة الــيت يريــد أن يعــيش هبــا        

ــادة     ــسدمها املـ ــع جتـ ــذا اجملتمـ ــن هـ ــزءاً مـ ــون جـ ــن ١٩ويكـ  مـ
االتفاقية، غري أنه يف كثري من األحيـان ُيحـرم منـهما أشـخاص            

  .اخل مؤسسات رغماً عنهمذوو إعاقة تقدَّم هلم الرعاية د

ــام      - ٣١ ــه يف ع ــائالً إن ــه ق  أصــدرت ١٩٩٩وواصــل حديث
احملكمــة العليــا للواليــات املتحــدة األمريكيــة حكمــاً مفــاده أن  
التجميـــع يف مؤســـسات دون مـــربر يـــشكل متييـــزاً ألنـــه يـــدمي 

ومــع أنــه مــن املفتــرض أن . الوصــم وحيجــب األنــشطة اليوميــة
قــدِّم للمقــيمني فيهــا أفــضل  تــوفري الرعايــة داخــل املؤســسات ي 

خدمــة ممكنــة فإنــه قــد تبــيَّن للمحكمــة أن أولئــك األشــخاص   
  .يعيشون مثلما تعيش احليوانات يف حدائق احليوان

واســتطرد قــائالً إن احلكومــات ملزمــة وفقــاً لالتفاقيــة    - ٣٢
بــأن تــضمن لــيس فقــط أن يكــون مــن حــق األشــخاص ذوي   

 هلـم ظـروف مواتيـة كـي     اإلعاقة أن خيتاروا بـل أيـضاً أن تـوفَّر        
ميارســوا هــذا احلــق؛ وعندئــذ فقــط ســوف يتمتعــون بــاحلق يف  

وهــذا االلتــزام يتطلــب   . تقريــر املــصري ويف احليــاة يف اجملتمــع   
تشريعاً يضمن احلق يف االختيار، وكذلك خـدمات اجتماعيـة          
تكون متاحة وميكن احلصول عليها وتـستند إىل اجملتمـع احمللـي            

اص ذوي اإلعاقــة، مــع التأكيــد وتــتالءم مــع حاجــات األشــخ 
واختـتم  . على عـدم التمييـز وعلـى تـوفري أمـاكن إيـواء مناسـبة              
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حديثــه قــائالً إنــه جيــب علــى الــدول األطــراف يف االتفاقيــة أن  
  .تبني أن هذه الظروف موجودة

ــديلمان    - ٣٣ ــسيد إي ــشرية ودراســات   (ال ــة الب إدارة التنمي
بيانــه بعــرض  اســتعان يف إلقائــه ل ): األســرة، جامعــة ديالويــر  

 املـادة  ةلشرائح حاسوبية وقال إنه على الرغم من صيغة ديباجـ        
 من االتفاقية فإن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون متييـزاً          ١٩

يتمثل يف أهنم يقيمون يف أماكن إيواء مؤسسية وُيحرمـون مـن         
وأضاف قائالً إن األشخاص ذوي اإلعاقة هلـم  . حرية االختيار 

م بأنفــسهم وأن يكونــوا مــستقلني احلــق يف أن يقــرروا مــصريه
ولكنهم ُيحرمـون مـن ذلـك يف املؤسـسات الـيت يقيمـون فيهـا                

واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة هلـــم احلـــق يف أن . لفتـــرات طويلـــة
يعيشوا يف جمتمع حملي؛ كما أن عدم وجـود خيـارات أمـامهم             

ــز   ــل شــكالً مــن أشــكال التميي غــري أن بعــض األشــخاص  . ميث
ــدرة متن  ــديهم ق ــة ل ــار أو خــربة   ذوي اإلعاق اقــصة علــى االختي

حمـدودة بالنـسبة لــذلك، بـل إن األشــخاص الـذين يعيــشون يف     
  .جمتمع حملي قد يكونون معزولني عنه

وواصل حديثه قـائالً إن املؤسـسات، حبكـم تعريفهـا،             - ٣٤
. حترم األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الوصـول إىل جمتمـع أكـرب              

الفـصل  وهذه املؤسسات هي أماكن يتم فيها عزل أشـخاص و       
بينهم وإرغامهم على أن يتجمعوا معاً دون أن يـسيطروا علـى            

وذكــر أن اإلقامــة يف مؤســسات لفتــرات . حيــاهتم أو قــراراهتم
طويلــة ترجــع يف كــثري مــن األحيــان إىل عــدم وجــود مــوارد؛   

وهذا النموذج الـذي    . وهي ممارسة ليست ضرورية أو ناجحة     
ــاة ذ      ــاس مــن ممارســة حي ــع الن ــزمن مين ــه ال ــا علي ات مغــزى عف

استناداً إىل العالقات واخلـربات والتفاعـل اإلنـساين غـري احملـدَّد             
وجيب عند إلغاء اإلقامة يف املؤسسات وتقـدمي الرعايـة          . مسبقاً

املعتمـــدة علـــى اجملتمـــع احمللـــي أن حتتـــرم الطريقـــة الـــيت يريـــد  
. األشــخاص أن يعيــشوا هبــا وأن يــتم تــوفري مــا حيتــاجون إليــه   

 املقــدَّم احتياجــات املــستخدمني   وجيــب أن يــستوعب الــدعم  
بغــض النظــر عــن مكــان وجــودهم الفعلــي وذلــك مــن خــالل  

  . ختطيط يركز على األشخاص

وقال إن إلغـاء اإلقامـة يف املؤسـسات يتعلـق مبـساعدة               - ٣٥
األشخاص على أن يتركوا مؤسسات اإلقامة الطويلة وبتزويـد         

اء األســر بالــدعم املالئــم مــع العمــل يف الوقــت نفــسه علــى بنــ  
قـــدرة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة علـــى أن يعيـــشوا يف اجملتمـــع 

وجيـب علـى الـدول األعـضاء       . احمللي وإهناء دخول املؤسـسات    
أن تتخــذ خطــوات لتحقيــق هــذا اهلــدف وذلــك باختــاذ تــدابري  
منها توعية واضعي السياسة والقيام، يف بعض احلـاالت، بنقـل           

تـصادية  ويف ظـل الـضغوط االق     . منوذج خدمات اجملتمـع احمللـي     
ــدان أن تنفــذ يف وقــت      ــة البل ــة يتعــذر علــى غالبي ــة احلالي العاملي
ــها      ــالكثري من ــة؛ ف ــة ذات مــستويات خمتلف ــرامج للرعاي واحــد ب

. يقـــوم بإعـــادة بنـــاء مؤســـسات أو بنـــاء مؤســـسات جديـــدة  
واألشــخاص البــالغون ذوو اإلعاقــة يعيــشون حيــاة أطــول مــع   

 إىل هـذا فـإن      وباإلضافة. أسر أفرادها متقدمون يف السن أيضاً     
. قوى العمل تتقدَّم يف السن ويوجد نقـص يف مقـدمي الرعايـة           

واألسر حباجة إىل دعم مالئـم مـن الناحيـة الثقافيـة وذلـك مـن                
وقـد عمـدت نيوزيلنـدا    . أجل منع تقدمي الرعاية يف مؤسـسات   

وكندا واململكة املتحـدة إىل تـرك غالبيـة املؤسـسات، كمـا أن              
قد أدجمـت األطفـال ذوي اإلعاقـة        الواليات املتحدة األمريكية    

الفكريــة يف املــدارس وهـو مـا أدَّى إلـــى احلـّد بدرجـة كـبرية                
  .من مؤسسات تقدمي الرعاية
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ــرغم مـــن أن     - ٣٦ ــه علـــى الـ ــائالً إنـ ــه قـ ــتمر يف حديثـ واسـ
االتفاقيــة تــشري إىل االختيــار فإنــه جيــب أن يكــون القــادة علــى 

ــيت ميكــن أن حتــدث يف األ    ــالتوترات ال ــم ب ــد ال   عل ــيت ق ســر ال
تكـــون راغبـــة يف أن تكـــون ألفرادهـــا ذوي اإلعاقـــة حريـــة      

وبعد أن يقضي األشخاص ذوو اإلعاقـة سـنوات يف          . االختيار
واإلدمــاج يف . املؤســسات ال يكونــون قــادرين علــى االختيــار 

ــب تغــيريات يف املمارســات والــُنظم الــيت        ــع احمللــي يتطل اجملتم
ظم مبتكرة؛ ومن املهـم أن      يعتربها القادة احلاليون ممارسات ونُ    

جتـــرى مناقـــشات ومـــداوالت، كمـــا جيـــب أن تكـــون مزايـــا  
. اإلدمــاج، ولــيس تكلفتــه، هــي الــيت ســتدعو إىل االقتنــاع بــه  

وأشــــار إىل أن دوالً عديــــدة ختــــصص لتقــــدمي اخلــــدمات يف  
مؤســسات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــوارد أكثــر مــن املــوارد 

ع احلــوافز يف الــيت ختصــصها لــدعم األســر وهــي بــذلك ال تــض 
ــصحيحة  ــها ال ــدول األطــراف يف   . أماكن ــضمن ال وينبغــي أن ت

ــل       ــزل بتموي ــد الع ــة ال تؤي ــة األجنبي ــرامج املعون ــة أن ب االتفاقي
واختتم حديثـه قـائالً إنـه مـن         . إعادة بناء املؤسسات اليت تدميه    

ــوارد     ــادة املـ ــع احمللـــي وزيـ ــدرة اجملتمـ ــة قـ ــادة تنميـ املمكـــن زيـ
اقة الـذين يعيـشون يف األَسـر،        املخصصة لألشخاص ذوي اإلع   

  . غري أن هذا حيتاج إىل ختطيط دقيق

): مؤسـسة اإلدمـاج يف أوروبـا       (السيدة هاليلسيفيك   - ٣٧
قالت إنه بعد أن قضت فترة طفولتها يف مؤسـسات كرواتيـة،            
ــانوي، عاشــت مــع      ــدائي والث ــا االبت حيــث اســتكملت تعليمه

. بةأســرهتا قبــل أن تعــود إىل املؤســسات بــسبب ظــروف صــع  
ن الرعايــة هلــا قــد أخربوهــا أنــه  وأضــافت قائلــة إن مــن يقــدمو

توجد لديها أوجه قلق وأهنـم فعلـوا كـل شـيء مـن أجلـها،                 ال
ولكنها بعد أن علمت بوجود مجعيـة تـشجع اإلدمـاج وتـدعم             

ــاً    ــة يف املـــساكن يف زغـــرب نظمـــت اجتماعـ خـــدمات اإلقامـ
وأدركـــت علـــى الفـــور أهنـــا ترغـــب يف أن تعـــيش يف اجملتمـــع 

وذكـرت أهنـا، بعـد ثـالث سـنوات ونـصف ومبـساعدة         . حملليا
ودعــم، تعــيش مثــل النــاس اآلخــرين وتــسهم يف اجملتمــع احمللــي 

  . الذي تعيش وتعمل فيه

وقالــت إهنــا، كمــدافع عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة     - ٣٨
الفكرية، تعمل مـع أشـخاص آخـرين يف كرواتيـا ومـن خـالل               

 األشـــخاص مؤســـسة اإلدمـــاج يف أوروبـــا لـــضمان أن يكـــون
ــساوين يف     ــصبحوا أعــضاء مت ــادرين علــى أن ي املمــاثلون هلــا ق

وعلى الرغم من أن بلداناً عديدة قد صـدَّقت علـى           . جمتمعاهتم
.  مل تنفَّـذ بالكامـل    ١٩االتفاقية فإن أحكامهـا، وخاصـة املـادة         

وليس صحيحاً أن العاملني يف املؤسـسات واألوصـياء يعرفـون           
واختتمــت . وي اإلعاقــةمــا هــو أفــضل بالنــسبة لألشــخاص ذ  

حديثها قائلة إنه وفقاً لالتفاقية جيـب أن يكـون النـاس قـادرين              
على أن يتخذوا القـرارات املتعلقـة حبيـاهتم وأن خيتـاروا املكـان          
الذي يريدون أن يعيشوا فيه، كمـا أن مـن حقهـم أن حيـصلوا               

  .على دعم

ــا( ســيبيا ‐اســتأنفت الــسيد ماينــدي    - ٣٩ ) جنــوب أفريقي
  .لسةرئاسة اجل

حتــدثت نقــالً عــن نــص    ): شــيلي (الــسيدة ريفــاس    - ٤٠
وقالـــت إن تــصديق شـــيلي علـــى  “ بريــل ”مكتــوب بطريقـــة  

االتفاقيـــة ميثـــل اخلطـــوة األوىل يف اجتـــاه اإلدمـــاج االجتمـــاعي 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بلــدها وتطلَّــب وضــع سياســات   

 أرسـى   ٢٠١٠فرباير  /وأشارت إىل أنه يف شباط    . عامة جديدة 
 معــايري للمــساواة يف الفــرص ولــدمج  ٢٠ ٤٢٢ رقــم القــانون

أولئك األشخاص اجتماعياً، كما أنشأ جملـساً استـشارياً معنيـاً         
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ــة ــاون   . باإلعاق ــة للتع ــشبكات الدولي ــز ال ــاً . وجيــري تعزي ووفق
التفاق ُعقد مع االحتاد األورويب ُخصص متويل لتطوير معـايري           

) ٢٠١٨-٢٠١٠للفتــرة (اإلدمــاج وللخطــة الوطنيــة لإلعاقــة  
ــة مــن      ــصكوك اإلحــصائية الوطني ــى ال وإلدخــال حتــسينات عل

  .أجل إدراج مؤشرات تتعلق باإلعاقة

ــنريا ومــن      - ٤١ ــه وفقــاً لتعليمــات مــن الــرئيس بي وقالــت إن
 الئحـة  ١٣ جتـري صـياغة     ٢٠ ٤٢٢أجل تنفيـذ القـانون رقـم        

لـــضمان وضـــع هنـــج شـــامل ومتعـــدد القطاعـــات لإلعاقـــة يف  
ــة  ــضمان أن    وجيــري. املؤســسات املعني ــسقة ل ــود من ــذل جه  ب

تكون عمليات إعادة البناء اليت أعقبت اهلزة األرضية وإعـصار      
 مـستندة إىل معـايري تـصميم        ٢٠١٠فربايـر   /تسونامي يف شباط  

عاملية مـن أجـل جعـل شـيلي بلـداً رائـداً يف إنـشاء مـدن ميكـن                    
الوصول إليها بـسهولة مـع احتـرام احلـق األساسـي يف احلركـة                

ومـن خـالل جهـود جيـري بـذهلا يف مجيـع       . احلـرة غري املقيَّـدة و  
ــة فـــرص    ــيلي أيـــضاً علـــى إتاحـ القطاعـــات ســـوف تعمـــل شـ

  . متساوية وحتقيق اإلدماج االجتماعي الكامل

وذكرت أن تعليق نائب رئـيس اللجنـة املعنيـة حبقـوق              - ٤٢
األشخاص ذوي اإلعاقة علـى الطرائـق الـيت ميكـن هبـا تـشكيل               

ــي    ــال التعل ــاون يف جم ــيكون موضــعاً   شــبكات للتع م اخلــاص س
لتقــديرها؛ وأن هــذه املهمــة يعقِّــدها اتبــاع ُنهــج ثقافيــة إزاء       

  . احلاجة إىل هذا التعليم يف شيلي

ــيم ): املكــــسيك(الــــسيدة أرابيــــان   - ٤٣ قالــــت إن التعلــ
الــشامل، وحتديــداً يف املكــسيك، ســوف يتطلــب حتويــل نظــام  

 مدرســـة عامـــة، وكـــذلك ٢٠٠ ٠٠٠كامـــل ملـــا يزيـــد عـــن 
وكــي تتحقــق التغــيريات املطلوبــة يف أي بلــد . س خاصــةملــدار

جلعــل التعلــيم الــشامل حقيقــة واقعــة هنــاك حاجــة إىل تعــاون    

ومتويــــل لتحقيــــق التغــــيريات بغــــض النظــــر عــــن الظــــروف   
ــد  ــصادية للبل ــاطق   . االقت ــة املكــسيك، وخاصــة يف املن ويف حال

الريفية، سوف يكون هذا شـامالً السـتثمارات يف الطـرق ويف          
لتحتية األخرى حبيـث يـصبح مـن املمكـن نقـل الطـالب              البىن ا 

وجيــب أن تعمـل الــدول األطــراف  . ذوي اإلعاقـة إىل املــدارس 
  . معاً من أجل إنشاء صندوق لدعم التعليم الشامل

قــال إن التنفيــذ الفعــال  ): الربازيــل (الــسيد باســتوس  - ٤٤
ــدول     ــتواجهه الـ ــل التحـــدي الرئيـــسي الـــذي سـ ــة ميثـ لالتفاقيـ

 يــتمكن األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن التمتــع وكــي. األطــراف
علــى حنــو كامــل حبقــوقهم اإلنــسانية هنــاك حاجــة إىل التغلــب 
ــوطين حبيــث      ــشريع ال ــة املوجــودة يف الت ــل القانوني ــى العراقي عل
يكون من املمكن ألولئك األشخاص أن يطلعـوا علـى الكتـب           

وحــىت يف البلــدان املتقدمــة النمــو تبلــغ نــسبة      . بــصيغ ســهلة 
أو ككتــــب “ بريــــل”نــــشورة املتاحــــة بطريقــــة األعمــــال امل

وأشــــار إىل أن إكــــوادور .  يف املائــــة٥مــــسموعة أقــــل مــــن 
ــل واملكــسيك منخرطــة يف مفاوضــات يف    ــاراغواي والربازي وب
ــة، كمــا أهنــا ترعــى مــشروع      ــة الفكري ــة للملكي املنظمــة العاملي
ــدة تتعلـــق بتحـــسني إمكانيـــة الوصـــول إىل املكفـــوفني       معاهـ

صرية واألشـخاص اآلخـرين العـاجزين عـن      واملصابني بإعاقـة بـ    
وحثّ الـدول األطـراف يف االتفاقيـة واجملتمـع الـدويل             . القراءة

ــى       ــاق يف وقــت مبكــر عل ــل يف االتف ــى دعــم اهلــدف املتمث عل
  . مشروع املعاهدة

قالت إن كنـدا كانـت مـن        ): كندا(السيدة أوليفوتو     - ٤٥
ن التـصديق   بني الدول األوىل اليت وقَّعت على االتفاقية؛ كما أ        

ــا يف آذار ــارس /عليهـ ــها   ٢٠١٠مـ ــزام حكومتـ ــر التـ ــد أظهـ  قـ
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باملـــضي قُـــدماً يف إزالـــة العقبـــات الـــيت حتـــول دون املـــشاركة  
  . بشكل كامل من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع

واســتطردت قائلــة إنــه لــدى حكومتــها، إضــافة إىل        - ٤٦
د التــشريع القــوي الــذي أصــدرته بــشأن حقــوق اإلنــسان، عــد

من الـربامج واملبـادرات الـيت تـساعد األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
على املشاركة بشكل كامل يف اجملتمع وذلـك بتقـدمي التمويـل            
لتوفري دور إقامة ووسـائل نقـل ميكـن الـدخول إليهـا بـسهولة،               
وائتمانات ملقدمي الرعاية وإعفـاءات ضـريبية أخـرى، ووضـع           

  . خطط ادخارية ألولئك األشخاص وأسرهم

وواصلت حديثها قائلة إن التركيـز اجلغـرايف خلـدمات            - ٤٧
الـــدعم يعـــين أنـــه جيـــب يف كـــثري مـــن األحيـــان أن يعـــيش        
األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف ظــروف انعزاليــة يف مؤســسات؛     
وسوف ترحِّب كندا بتقدمي آراء عـن كيفيـة ضـمان احلـصول             
على ما يلزم من خـدمات ودعـم لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف              

 وأضافت قائلة إن الرخاء الذي تتمتع به كنـدا          .املناطق الريفية 
وأشـارت إىل   . يعتمد على مهـارات مواطنيهـا وعلـى تدريبـهم         

أن حكومتها قد نفذت، وفقـاً لتـشريعها، بـرامج للـدعم املـايل              
ــن أجــل مــساعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى مواصــلة        م
الدراســة بعــد إمتــام مرحلــة التعلــيم الثــانوي وذلــك عــن طريــق  

وقـد سـاعدت    . ض الطالب أو تقدمي ضمانات هلـا      تسديد قرو 
احلكومة الناس أيضاً يف احلصول على وظـائف، والبقـاء فيهـا،            

ويف ختــام حــديثها أعربــت  . أو يف أن يعملــوا بــشكل مــستقل 
عن رغبة وفدها يف تبادل اخلربات والدروس املستفادة بالنسبة          
لإلدماج واحلـق يف التعلـيم واسـتنباط وسـائل وطرائـق جديـدة              

  .التصالل

ــا(الــسيد زيليــويل   - ٤٨ ــة إشــراك  ): إيطالي شــدَّد علــى أمهي
الــسلطات واجلمعيــات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف       

وقـال إن احلكومـة اإليطاليـة قـد         .  من االتفاقية  ١٩تنفيذ املادة   
ــة ومنظمــات غــري       ــا احمللي ــة بارم ــن حكوم ــساعدة م قامــت، مب

مكانيـة التنقـل    حكومية، بوضع صـياغة لكتـاب أبـيض بـشأن إ          
يف املنـــاطق احلـــضرية والـــدخول إليهـــا، وهـــو كتـــاب قـــدَّم       
للسلطات احمللية مبـادئ توجيهيـة للمـشاريع مـن أجـل حتـسني              

وذكر أن الغرض مـن ذلـك هـو تغـيري       . إمكانية االستفادة منها  
ــدخول       ــة ال ــر إىل إمكاني ــث تنظ ــة حبي ــسلطات احمللي ــاهيم ال مف

ــيس كترتيــب يفرضــه واضــعو    ــار طبيعــي ول ــسياسة يف كخي  ال
  .البلد

 ٢٠٠٩وقال إنه بعد التصديق علـى االتفاقيـة يف عـام              - ٤٩
ــة يف       ــسألة اإلعاق ــيم م ــة لتعم ــادئ توجيهي ــا مب وضــعت إيطالي

وسوف تكـون مجيـع املبـادرات       . املساعدة اإلمنائية اليت تقدمها   
  .املقبلة مستندة إىل هنج مشويل

ــي       - ٥٠ ــة، هـ ــة خاصـ ــسة إيطاليـ ــائالً إن مؤسـ ــاف قـ وأضـ
، قـد اضـطلعت   )Fundazione Rosselli(“ للييسسة روسمؤ”

مبشروع إلنشاء مركز متيُّز للتكنولوجيا واالبتكـار لألشـخاص         
ــاولو، الربازيــل   ــة ســان ب وأشــار إىل أن . ذوي اإلعاقــة يف والي

أولئك األشخاص هلم إمكانات ومعارف خاصة وذلك نتيجـة         
ة الضــطرارهم إىل التعــويض عــن احلــواس املفقــودة أو حمدوديــ  

ــة أخــرى   ــهم أو ألوجــه إعاق ــائالً إن  . حركت ــه ق ــتم حديث واخت
املركز سوف حيدِّد حلوالً تكنولوجية وتنظيمية لرفـع مـستوى          
اإلدماج االجتماعي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل أقـصى حـد            
ممكــن، كمــا أنــه ســوف يــستخدم القــدرات اخلاصــة ألولئــك   
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األشخاص إلتاحة فرص عمل وذلك بالتعـاون مـع مؤسـسات           
  . خاصة

قال إن املؤمتر سوف يـؤثر      ): جامايكا(السيد وولف     - ٥١
 مليـون شـخص، وهـم جمموعـة         ٦٥٠على حياة مـا يزيـد عـن         

وأضــاف قــائالً إن جامايكــا . جــرى هتميــشها والتمييــز ضــدها
تؤمن بقـوة، باعتبارهـا أول بلـد يوقِّـع علـى االتفاقيـة ويـصدِّق              

ي عليهــا يف وقــت واحــد، أنــه ينبغــي أن تتــاح لألشــخاص ذو 
  . اإلعاقة زيادة قدراهتم إىل أقصى حد ممكن

ــداد     - ٥٢ ــل إلعـ ــا تعمـ ــائالً إن جامايكـ ــه قـ ــل حديثـ وواصـ
تشريع وطين من أجل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،          

ــذ      ــوائح صــدرت من ــدَّلت ل ــا ع ــا أهن ــسمح  ٥٠كم ــاً ال ُي  عام
وأشـــار إىل أن جامعـــة . مبوجبـــها لألشـــخاص الـــصم بالقيـــادة

ــدييـــو” ــة  قـــد أ“ زست إنـ ــزاً للدراســـات املتعلقـ نـــشأت مركـ
باإلعاقــة، وهــو مركــز ســوف تــؤدي أعمالــه إىل تعزيــز نوعيــة  
حياة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف جامايكـا ويف منطقـة البحـر              

ويقــوم املركــز بوضــع مؤشــر عــاملي  . الكــارييب األوســع نطاقــاً
لإلعاقة من أجـل متابعـة، وقيـاس، التقـدم الـذي حتـرزه الـدول              

واختــتم حديثــه قــائالً إنــه ســوف .  االتفاقيــةاألعــضاء يف تنفيــذ
يرحب باآلراء اليت ستقدَّم يف االجتماع عن املبـادرة وعمـا إذا            
كانت تبذَل أية جهود لربط املساعدة اإلمنائية الدوليـة بتعمـيم            

  .الدعم املؤسسي لألشخاص ذوي اإلعاقة

قالـــت إن وكالـــة ): كوســـتاريكا(الـــسيدة ســـاالزار   - ٥٣
اقــة التابعــة حلكومــة كوســتاريكا تعمــل   األشــخاص ذوي اإلع

وجيـري  . على حتقيق املواءمة مع الواليات املنبثقة عن االتفاقيـة        
تنقــيح الربنــامج املتعلــق بتقــدمي اخلــدمات إىل األشــخاص ذوي 

ــدمج يف       ــدائل لل ــشجيع وضــع ب ــة املعرضــني للخطــر وت اإلعاق
  . اجملتمع احمللي

احلكومـة  وواصلت حـديثها قائلـة إن حمدوديـة مـوارد             - ٥٤
قــد منعتــها مــن تقــدمي مجيــع اخلــدمات الالزمــة لــضمان حيــاة   

غـري أن أنـشطة التوجيـه والتـدريب وتقـدمي      . مستقلة للمعـوقني  
ــصية     ــتقاللية الشخـ ــادئ االسـ ــرم مبـ ــات حتتـ ــدمات املعلومـ خـ

ــاة املــستقلة  ــاة    . واحلي وقــد نظــم اجملتمــع املــدين حركــات للحي
ة التــشريعية املــستقلة ومعــروض يف الوقــت احلــايل علــى اهليئــ     

ــانون يهـــدف إىل ضـــمان تقـــدمي الـــدعم لـــضمان    مـــشروع قـ
وتقوم احلكومة بتقـدمي دعـم اقتـصادي        . االستقاللية الشخصية 

ــا    ــة مبـ ــية واألشـــخاص ذوي اإلعاقـ يـــشمل احلاجـــات األساسـ
  .ميكِّنهم من تطوير قدراهتم الفردية

ــُنهج     - ٥٥ ــسليمة يف الــ ــات الــ ــة املمارســ وقالــــت إن أمثلــ
تمع احمللي يف كوستاريكا تشمل اللجـان احملليـة   املستندة إىل اجمل  

الــيت تعمــل للجمــع بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة االجتماعيــة يف 
اجملتمعــات احملليــة مــع مــشاركة نــشطة مــن جانــب األشــخاص  

وباإلضافة إىل هـذا    . ذوي اإلعاقة وذلك لبناء جمتمعات شاملة     
ــشاء جلــان دائمــة     ــديات املعــدَّل يــنص علــى إن ــانون البل ــإن ق  ف
لتــسهيل احلــصول علــى اخلــدمات مــن أجــل وضــع ميزانيــات    

  .لتحسني إمكانية الوصول إىل املرافق واملعلومات

واســتطردت قائلــة إنــه وفقــاً للــسياسة الوطنيــة املتعلقــة   - ٥٦
باإلعاقة ُيعترب التعليم وسيلة رئيـسية لـتمكني األشـخاص ذوي           

لمني وجيري تدريب املع  . اإلعاقة من تطوير قدراهتم ومهاراهتم    
واملـــوظفني اإلداريـــني يف املـــدارس للتأكـــد مـــن أهنـــم ســـوف   
ــسبة لألشــخاص ذوي       ــيم بالن ــرام احلــق يف التعل ــضمنون احت ي

وقــد جــرى تعــديل الدســتور حلمايــة احلــق يف التعلــيم . اإلعاقــة
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ــا      ــة، مب ــيم الــذي تقدمــه الدول ــل للتعل ــادة التموي مــن خــالل زي
  .يشمل التعليم العايل

لة إن تقدمي أفكـار تتعلـق حبجـم         واختتمت حديثها قائ    - ٥٧
امليزانيات املؤسسية وميزانية الدولـة بالنـسبة جملـايل اإلدمـاج يف            
اجملتمع احمللي والتعلـيم، وكـذلك توصـيات بـشأن توزيـع هـذه              

  .املوارد يف البلدان النامية، سيكون موضعاً للترحيب

حتدث مستعيناً بنص مكتوب    ): تايلند (السيد بانتون   - ٥٨
وقال إن تايلنـد هـي أحـد البلـدان األوىل الـيت       “ يلبر”بطريقة  

وقَّعــت علــى االتفاقيــة وعــدَّلت تــشريعها كــي تــتمكّن مــن        
ــه قــد جــرى أيــضاً تعــديل   . التــصديق عليهــا وأضــاف قــائالً إن

الدســتور وإضــافة ســت مــواد تتعلــق حبقــوق األشــخاص ذوي  
  . يف العملية التشريعيةماإلعاقة وضمان مشاركته

 إن تـــشريع محايـــة األشـــخاص ذوي واســـتطرد قـــائالً  - ٥٩
اإلعاقة يشمل توفري حياة مستقلة وإتاحة االنـدماج يف اجملتمـع           

واألشخـــــاص ذوو اإلعاقــــة حيــصلـــون علــى بــدالت . احمللــــي
أو معاشات، ومساعدة شخـصية، ومـساعدة يف مواءمـة البيئـة            
ــضمان      ــسفر لـ ــد الـ ــساعدة عنـ ــاهتم، واملـ ــع احتياجـ ـــزلية مـ املنـ

وسوف ختصم تكاليف املعيـشة مـن الـضرائب يف          . ةاالستقاللي
والتــــشريع يف جمــــال التعلــــيم يتجــــاوز متطلبــــات  . املــــستقبل
فباإلضـــــافة إىل التعلـــــيم اإللزامـــــي اجملـــــاين حيـــــق . االتفاقيـــــة

ــايل      ــيم العـ ــى التعلـ ــصلوا علـ ــة أن حيـ ــخاص ذوي اإلعاقـ لألشـ
  .باجملان

اجـة  وقال إنه ينبغي أن تشدِّد تدابري الشمولية على احل   - ٦٠
وينبغي أن تكـون ُنظـم التعلـيم متماشـية      . إىل التنوع والتسامح  

ــة     ــواع اخلــدمات، مبــا يــشمل اخلــدمات املتكامل مــع خمتلــف أن
واخلــدمات التخصــصية، حبيــث يكــون يف مقــدور األشــخاص   

ذوي اإلعاقــــة أن يــــشاركوا بــــشكل كامــــل يف اجملتمــــع وأن 
حيــصلوا علــى الــدعم الــذي حيتــاجون إليــه مــن أجــل اكتــساب 

  .مهارات احلياة وحتقيق التنمية االجتماعية

قـــال إنـــه توجـــد بـــرامج ): الـــسودان (الـــسيد حممـــد  - ٦١
ــة،     ــخاص ذوي اإلعاقــ ــسبة لألشــ ــسودان بالنــ ــة يف الــ للتوعيــ
وخاصة ضحايا األلغام األرضية واملـشاركني يف نـزع الـسالح           

ــدمج   ــادة الـ ــشاريع إعـ ــسريح ومـ ــائالً إن  . ويف التـ ــاف قـ وأضـ
ــستفيدون أيــضاً مــن    األشــخاص ذوي اإلعاقــة   يف الــسودان ي

برامج اجتماعيـة وتعليميـة واقتـصادية جيـري تنفيـذها بالتعـاون             
وينبغي أن تؤدي اجلهود احلاليـة يف   . مع منظمات دولية وحملية   

ــدمي       ــق حنــو تق ــد الطري ــصحة إىل متهي ــل وال ــادة التأهي جمــايل إع
  .الدعم االقتصادي يف املستقبل

ــس    - ٦٢ ــة الـ ــائالً إن حكومـ ــاف قـ ــاركت يف وأضـ ودان شـ
األعمال التحضريية املؤديـة إىل اعتمـاد االتفاقيـة وانـضمت إىل       

وقد جرى العمل من أجل جعل التـشريع احمللـي          . ذلك الصك 
متماشــياً مــع االتفاقيــة، كمــا جــرى نــشر الــسياسة الوطنيــة        

وأشـــار إىل أن احلكومـــة . املتعلقـــة باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
 اإلعاقة جيـب أن يكونـوا   السودانية تعتقد بأن األشخاص ذوي  

ــرام     قــادرين علــى التمتــع حبقــوقهم وحريــاهتم وبأنــه جيــب احت
وينبغــــي إتاحــــة فــــرص أمــــام أولئــــك . كرامتــــهم اإلنــــسانية

األشخاص للحصول على وظائف ومتكينهم مـن املـشاركة يف          
واختـتم حديثـه قـائالً إن احلظـر الـذي يفرضـه اجملتمـع               . اجملتمع

امج املتعلقـة باألشـخاص ذوي      الدويل على السودان يعوق الـرب     
  . اإلعاقة وينبغي رفعه
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قــال إنــه بــالنظر إىل أنــه مل ): تركيــا (الــسيد ســينترك  - ٦٣
يبدأ يف تعلم اللغـة اإلنكليزيـة إالّ مـؤخراً سـيقوم زميلـه بقـراءة                

  .بيانه

تال بياناً جرى إعداده من قبـل،       ): تركيا (السيد سني   - ٦٤
طــرب معــروف يف  وقــال إن الــسيد ســينترك، وهــو فنــان وم    

تركيا، قد ضرب مؤخراً الـرقم القياسـي العـاملي للـسرعة علـى              
وأضــاف قــائالً إنــه قــد فعــل . األرض بالنــسبة للمعــاقني بــصرياً

ــة ميكــن هلــم أن      ذلــك كــي يثبــت أن األشــخاص ذوي اإلعاق
  . حيققوا أي شيء يريدونه

واســتطرد قــائالً إنــه علــى الــرغم مــن التطــورات الــيت     - ٦٥
ا وحول العـامل واسـتفاد منـها األشـخاص ذوو       حدثت يف تركي  

اإلعاقة ال يـزال هنـاك الكـثري الـذي ال تـزال توجـد حاجـة إىل               
وأضــاف قــائالً إنــه  . عملــه، وخاصــة بالنــسبة لتنفيــذ االتفاقيــة 

ينبغي تشجيع مجيع البلدان على أن تصبح أطرافاً يف االتفاقيـة،   
 يف كمــا ينبغــي أن تقــوم املنظمــات غــري احلكوميــة بــدور هــام  

  . تنفيذها

ــاملي املتعلـــق      - ٦٦ ــامج العمـــل العـ ــسبة لربنـ ــه بالنـ ــال إنـ وقـ
ــشاء احتــاد عــاملي     ــاك خطــط إلن ــة هن باألشــخاص ذوي اإلعاق
ــا، الــيت تعتــرب     ــة باملعــاقني يف اســطنبول، تركي للمنظمــات املعني

وسـوف  . جسراً جغرافياً وثقافياً وتارخيياً بني الـشرق والغـرب        
املة للمنظمـات غـري احلكوميـة،       يكون االحتاد مبثابة منظمـة شـ      

ــة والوكــاالت       ــة التركي ــوي مــن احلكوم ــدعم ق وهــو حيظــى ب
واختتم البيان قـائالً إن اهلـدف يتمثـل         . واملنظمات ذات الصلة  

يف حتقيق إمكانات األشخاص ذوي اإلعاقة يف عامل خـالٍ مـن            
  . العقبات يناسب اجلميع

ي قالـت إنـه جيـر     ): جنـوب أفريقيـا    (السيدة موباتـشا    - ٦٧
بــذل جهــود علــى املــستويني الــسياسي والتــشريعي إلدمــاج       

وأضافت قائلـة إن    . األشخاص ذوي اإلعاقة يف جنوب أفريقيا     
برنامج البلد بالنسبة للتحول االجتمـاعي يؤكـد بـصفة خاصـة            
على مبـدأي عـدم التمييـز واملـساواة بالنـسبة لألشـخاص ذوي              

كومـة  اإلعاقة وذلك كما يتجلى يف التشجيع الـذي تقدمـه احل          
  .إلتاحة فرص متساوية وحتقيق التكامل

ــة الـــصحية هـــي     - ٦٨ ــة إن الرعايـ ــديثها قائلـ وواصـــلت حـ
إحدى مكونات الـربامج الوقائيـة الـيت تـشمل التعلـيم الـصحي              

. والكشف عن اإلصابات يف وقـت مبكـر ومبـادرات التـدخل           
وقد اعتمـدت جنـوب أفريقيـا سياسـة لتقـدمي الرعايـة الـصحية               

ــة لألشــخاص  ــة   اجملاني ــة، كمــا أهنــا عــزَّزت إمكاني ذوي اإلعاق
الوصول إىل املرافق واخلدمات الصحية وتتبِـع هنجـاً يـستند إىل         

  .احلقوق إزاء معاجلة مسألة العجز
واستطردت قائلة إن احلق يف التعلـيم، الـذي جيـب أن              - ٦٩

جتعله الدولة متاحـاً بالتـدريج ومبـا ميكِّـن اجلميـع مـن احلـصول                
والغـرض مـن سياسـة      . تور جنوب أفريقيا  عليه، يتجسَّد يف دس   

التعليم الشامل اليت يتبعها البلد هـو تـشجيع التـسامح واحتـرام             
التعدديـــة ومتتـــع مجيـــع النـــاس، وحتديـــداً ذوي اإلعاقـــة الـــذين 
جــــرى، وال يــــزال جيــــري، هتميــــشهم واســــتبعادهم حبقــــوق 

ــدريب   . اإلنـــسان ــواد وتـ ــدعم يف شـــكل مـ وجيـــري تقـــدمي الـ
  . م الشامللتحقيق أهداف التعلي

وقالت إن األشخاص ذوي اإلعاقة يف املنـاطق الريفيـة       - ٧٠
ــى اخلــدمات األساســية،     يواجهــون صــعوبات يف احلــصول عل
كمـــا أن غالبيـــة األشـــخاص الفقـــراء ذوي اإلعاقـــة تعـــيش يف 

ولــذلك فــإن مــسألة تنميــة هــذه املنــاطق جيــري  . منــاطق ريفيــة
قـر عـن طريـق      وجتري معاجلـة الف   . تناوهلا كمسألة ذات أولوية   

إتاحة فرص اقتصادية وزيادة قدرات اجملتمعات احمللية واألفراد        
واختتمـت حـديثها قائلـة إنـه يف         . لالستفادة مـن تلـك الفـرص      

حــني تقــر احلكومــة بأمهيــة تــوفري شــبكة أمــان اجتمــاعي فإهنــا  
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ــراد اجملتمعــات      ــضاً مــن أجــل متكــني األشــخاص وأف ــسعى أي ت
  .خريناحمللية من أن يدعموا أنفسهم واآل

قالـت  ): موريـشيوس  ( التـشومان  -السيدة دوكون     - ٧١
إن حكومتــها تتبــع دائمــاً هنجــاً يــستند إىل احلقــوق واملــساواة    
ــك     ــة وذلـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة باألشـ ــسياسات املتعلقـ إزاء الـ

وأضـافت قائلـة    . مبشاركة من مجيع األطراف صاحبة املصلحة     
ص إن حكومتــها قــد أنــشأت اجمللــس الــوطين لتأهيــل األشــخا   

ويـنص  . ذوي اإلعاقة، وهو يضم ممثلني جملتمـع املعـاقني احمللـي          
قانون صدر بشأن تدريب وتوظيـف األشـخاص ذوي اإلعاقـة      
ــذ مــشاريع موجَّهــة حنــو أهــداف حمــدَّدة وختــصيص      علــى تنفي

ــة،    . حــصص ــشمل محــالت للتوعي ــادرات أخــرى ت ــاك مب وهن
ــة  ــبكة عامــ ــائف،  -وشــ ــة لتــــسهيل التعــــيني يف الوظــ  خاصــ

 بشأن وسائل دخـول املبـاين العامـة واملتطلبـات           وحلقات عمل 
القانونيـــة مـــن هـــذه الناحيـــة، وتـــوفري النقـــل العـــام اجملـــاين        
لألشخاص ذوي اإلعاقـة، وتقـدمي معـاش أساسـي لألشـخاص            
ذوي اإلعاقة، وتقدمي بدالت ملقدمي الرعاية من أجل تـشجيع    

  .اإلدماج يف األسر

وس تـود   واختتمت حديثها قائلة إن حكومـة موريـشي         - ٧٢
أن تعرف ما إذا كان سيحق جلميع املوقعني علـى االتفاقيـة أن          
يستفيدوا من الصندوق املقترح لدعم التحول مـن تعلـيم ذوي        

  .االحتياجات اخلاصة إىل التعليم العام

  .١٠/١٣رفعت اجللسة يف الساعة   
  


