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ة تــوىل الرئاســ) املكــسيك(نظــراً لغيــاب الــسيد هيلــر  
، )األردن( احلــسني ، واألمــري)هنغاريــا(الــسيد كوســا 

ــدي   ــسيدة ماين ــا ( ســبيا ‐وال ــوب أفريقي ــواب )جن ، ن
  .الرئيس

  .١٥/١٥افتتحت اجللسة يف الساعة   
  )تابع (املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

اإلدمــاج واحليــاة يف : ١ة املــستديرة ئــداجتمــاع املا  )أ(
  )تابع(اجملتمع احمللي 

ــستديرة    )ب( ــدة امل ــاج واحلــق يف  : ٢اجتمــاع املائ اإلدم
  )تابع(التعليم 

: ، الرئيـسة  )جنوب أفريقيـا  (بيا  ي س -السيدة مايندي     - ١
أشــارت إىل أن مناقــشات اجتمــاعي املائــدة املــستديرة اللــذين   

الدول األطراف قد ركـزت علـى       قدا يف اجللسة الثالثة ملؤمتر      ُع
 من االتفاقية، ودعـت إىل إبـداء املزيـد          ٢٤ و ١٩تنفيذ املادتني   

  .  يف اجملتمع احمللياحلياةالتعليم والتعليقات عن من 
قال إنه يف سـان مـارينو       ): سان مارينو  (السيد ستينتا   - ٢

تقــوم اللجنــة احلكوميــة املعنيــة باإلعاقــة بإعــداد قــانون إطــاري 
. االتفاقيـة املتعلقـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          يستند إىل   

سلـسلة  لوأضاف قائالً إن ذلك القانون سـوف يـوفر األسـاس            
ــذ وسياســات حمــدَّدة ســتُ    ــرة  مــن مراســيم التنفي عتمد خــالل فت

 يتمثل يف ضـمان أن يكـون لـدى      اهلدفوأشار إىل أن    . سنتني
 جمتمــع مــدين يــشمل بالكامــل    ٢٠١٤ســان مــارينو يف عــام   

ــام   األشــــخاص  ــع أحكــ ــياً مــ ــون متماشــ ــة ويكــ ذوي اإلعاقــ
ــة ــات    . االتفاقيـ ــع اهليئـ ــوم مجيـ ــل يف أن تقـ ــن األمـ ــرب عـ وأعـ

التشريعية الـيت سـّنت قـوانني جديـدة مـن هـذه الناحيـة بتقـدمي                 
ُنـــسخ إىل األمانـــة العامـــة مـــن أجـــل حتقيـــق التعـــاون وتبـــادل  

  .املعلومات وتشجيع تنفيذ االتفاقية

إنـه بعـد التـصديق علـى        قـال   ): صـربيا  (السيد تاتيـك    - ٣
 عكفت صربيا على تنفيذ عمليـة    ٢٠٠٩مايو  /االتفاقية يف أيار  

وفيمــا يتعلــق . هــاجعــل التــشريع الــوطين متماشــياً مــع أحكام  
 مــن االتفاقيــة مت جعــل نظــام التعلــيم نظامــاً شــامالً  ٢٤باملــادة 

 كعـضو يف احلركـة الوطنيـة       ،وأضـاف قـائالً إنـه     . وفقاً للقانون 
 معلومـات عـن   يتلقـى عاقـة، يتطلـع إىل أن     لألشخاص ذوي اإل  

ــسنة     ــالل الـ ــة خـ ــال ذوي اإلعاقـ ــع األطفـ ــسن وضـ ــة حتـ كيفيـ
 مـن االتفاقيـة فـإن       ١٩وفيمـا يتعلـق باملـادة       . الدراسية اجلديدة 

يهـدف  ويف صـربيا    قد صـدر    قانوناً جديداً للرعاية االجتماعية     
س  للمقاييس اليت تبـيَّن بالفعـل أهنـا مقـايي    إىل توفري إطار قانوين 

فعالة وأهنا نتجت عن مشاورات جرت مع السلطات الوطنيـة          
واختـتم حديثـه قـائالً    . واحمللية واجملتمع املـدين واجلهـات املاحنـة     

ــساعدة     ــدمي املـ ــري تقـ ــد ســـوف جيـ ــانون اجلديـ ــاً للقـ ــه وفقـ إنـ
ــة   ، كحــق،الشخــصية ــة اليومي  ووضــع معــايري خلــدمات الرعاي

  . وزيادة خدمات الدعم املتعلقة بتوفري السكن
قالـت إنـه علـى مـدى العقـد          ): أملانيـا (السيدة كيتنري     - ٤

املاضي حققت أملانيا بالفعل الكـثري ممـا نـصت عليـه االتفاقيـة،              
وأضــافت قائلــة إن املدونــة االجتماعيــة . ١٩مبــا يــشمل املــادة 

 األشــخاص ذوي اإلعاقــة بإدمــاجللبلــد تــشمل مبــادئ تتعلــق  
 اسـتحقاقات   وهتدف إىل تعزيـز اسـتقالليتهم مـن خـالل تقـدمي           

 مــستقلة علــى أن تؤخــذ يف    معيــشة لــدعم االتــصال وإتاحــة   
ــروفهم  ــضلياهتم وظــ ــار أفــ ــدى  . االعتبــ ــارت إىل أن إحــ وأشــ

األدوات األخــرى للمدونــة هــي امليزانيــة الشخــصية الــيت تقــدَّم 
إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكينــهم مــن االختيــار وســداد  

  .تكلفة اخلدمات اليت حيتاجون إليها بأنفسهم
وواصـــلت حـــديثها قائلـــة إن التـــشريع الـــذي أعطـــى   - ٥

ــى خــدمات املرضــى      ــة عل خــدمات املرضــى اخلــارجيني أولوي
نه وفقاً ملبدأ إلغاء ختصيص مؤسـسات إلقامـة         املقيمني قد مت سَ   

وقد جرى حتويل مرافق إقامة كـبرية       . األشخاص ذوي اإلعاقة  
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نقــل مت  يف دور البلــديات، كمــا ةإىل وحــدات أصــغر موجــود
ــة يف       العد ــاطق معزول ــن من ــيمني م ــق املرضــى املق ــن مراف ــد م ي

ويف حـــني أن . املنــاطق الريفيـــة إىل منـــاطق مأهولــة بالـــسكان  
ــة     ــات إســكان إقليمي ــة ومجعي ــة يف وحــدات غــري مركزي اإلقام
ووحدات تقدَّم فيها الرعاية للمرضى اخلارجيني قـد أصـبحت          
تشكل اإلجـراء القياسـي بالنـسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف             

ملانيا فإن عملية إلغاء دور اإلقامـة ليـست كاملـة وذلـك ألهنـا               أ
ــة األساســية   وســألت أعــضاء . تتطلــب الكــثري مــن مرافــق البني

حلقة النقاش والدول األطراف األخرى عما إذا كانت لديهم         
أمثلـــة ألفـــضل املمارســـات بالنـــسبة لعمليـــة إلغـــاء اإلقامـــة يف  

  . لمؤسسات وذلك من أجل تنفيذ االتفاقية بالكام
قالـت إنـه علـى الـرغم        ): نيوزيلنـدا (السيدة سـكاون      - ٦

من أن نيوزيلندا قد أغلقت مؤسساهتا الكبرية وأن األشـخاص          
ــدمات     ــإن خــ ــي فــ ــع احمللــ ــشون يف اجملتمــ ــة يعيــ ذوي اإلعاقــ

ــان خــدمات مؤســسية   االســتبدال .  تكــون يف كــثري مــن األحي
 املـادة  هيـ  يف اجملتمع احمللي، حسبما ترتئاحلياةوأضافت قائلة إن  

 من االتفاقية، يعين أنـه ينبغـي أن تكـون لألشـخاص ذوي              ١٩
اإلعاقة سيطرة علـى حيـاهتم اخلاصـة وأن تكـون هلـم عالقـات               

 اختيــاراهتم اخلاصــة بغــض النظــر عــن نــوع   حــسببــاآلخرين 
وهلـذا فـإن هنـاك حاجـة إىل تغـيري           . الدعم الذي حيتـاجون إليـه     

دعم حبيـث يكـون     النموذج من حيث الطريقة اليت يقدَّم هبـا الـ         
 مثـــل أفـــراد ايف مقـــدور األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة أن يعيـــشو

وهناك بعض الُنهج اجلديدة اليت جيـري       . اجملتمع احمللي اآلخرين  
تطبيقها يف نيوزيلندا واليت تـشمل ختـصيص ميزانيـة للخـدمات            

رهم ومن أجل األشخاص ذوي اإلعاقـة حبيـث يكـون يف مقـد            
فـصل تقـدمي أمـاكن      وهـا؛   أن حيددوا اخلدمات الـيت يرغبـون في       

اإليواء عن تقدمي الدعم؛ ورصد اخلدمات بالنسبة للنتائج الـيت          
ــستفيدون  ــا امل ــل يف أن   .حيققه  وأشــارت إىل أن التحــدي يتمث

تتخلــى احلكومــة عــن قــدر كــاٍف مــن الرقابــة كــي تــسمح        
لألشخاص ذوي اإلعاقة بأن يتحكموا يف حيـاهتم اخلاصـة مـع            

 يف احلـوار أن     نيبت مـن املـشارك    وطل. معاجلة املخاطر املتوقعة  
يقدموا أمثلة ألفضل املمارسات يف التفـاوض مـن أجـل حتقيـق             

  .هذا التوازن
 إىل أنــه يف حــني توبالنــسبة للحــق يف التعلــيم، أشــار  - ٧

أن مجيع املدارس التابعة للدولة يف نيوزيلنـدا مطلـوب منـها أن             
د تستوعب الطالب ذوي اإلعاقة فإن تقييماً أُجـري مـؤخراً قـ           

نــصف هــذه املــدارس فقــط يتبــع ممارســات للــشمولية   أن بــيَّن 
ذ إالّ بعــــضاً مــــن تلــــك الكاملــــة وأن بقيــــة املــــدارس ال تنفِّــــ

وقد حدَّدت احلكومـة هـدفاً يتمثـل يف رفـع نـسبة         . املمارسات
ــشمولية إىل    ــزم بال ــيت تلت ــدارس ال ــرة  ٨٠امل ــة خــالل فت  يف املائ

ائلـة إهنـا ترحـب      واختتمت حديثها ق  . السنوات األربع القادمة  
ــة        ــن أمثل ــشاركني يف احلــوار ع ــن امل ــدَّم م ــيت تق ــات ال باملعلوم

الـــــيت ميكـــــن أن تـــــساعد يف حتقيـــــق  ألفـــــضل املمارســـــات 
  .اهلدف هذا
رداً على الشواغل اليت أثريت     ): كينيا(السيدة سينيو     - ٨

يف االجتمــاع الثالــث للمــؤمتر مــن جانــب ممثــل البنــك الــدويل  
 ذوي اإلعاقـات املتعـددة واملـصابني        بالنسبة السـتبعاد األطفـال    

قني نظام التعليم يف كينيا، قالت إن األطفـال املعـوّ         من  بالتوحُّد  
ــاً كــبرياً    ــاً يلقــون اهتمام ــصرياً ومسعي ــإن  . ب وإضــافة إىل هــذا ف

اجلديــد لكينيــا، الــذي صــدر قبــل مخــسة أيــام، يــنص الدســتور 
 على أن التعليم هـو حـق أساسـي للجميـع، مبـا يـشمل                صراحةً

ــا حتتــل املقدمــة  . طفــال ذوي اإلعاقــةاأل وأشــارت إىل أن كيني
ــد      ــالنظر إىل أهنــا ق ــة وذلــك ب ــذ االتفاقي ــادرات تنفي ــسبة ملب بالن
اعتمـــدت سياســـات جديـــدة بـــشأن التعلـــيم اخلـــاص وبـــشأن 

وأعربـت عـن أملـها يف أن يعمـل البنـك الـدويل علـى                . اإلعاقة
ــة لــدعم وضــع اســتراتيجيات     حنــو وثيــق مــع الــسلطات الكيني
للوصول إىل األطفـال ذوي اإلعاقـة يف املنـاطق الريفيـة وتنفيـذ              
الوالية الدسـتورية اجلديـدة لتقـدمي التعلـيم االبتـدائي والثـانوي             

  .اجملاين للجميع
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قال إن  ): اإلمارات العربية املتحدة   (السيد السويدي   - ٩
ــبَّ   ــت س ــه كان ــة ووضــع    حكومت ــى االتفاقي ــصديق عل اقة يف الت

 بـدأت وزارة الـشؤون      ٢٤اشـياً مـع املـادة       ومت. تدابري لتنفيـذها  
مجيـــع األطفـــال ذوي  دمـــاجإلاالجتماعيـــة يف تنفيـــذ مبـــادرة 

، وهــو هــدف مــن املتوقــع حتقيقــه يف   يف نظــام التعلــيماإلعاقــة
وهناك أيضاً تعـاون بـني الـوزارات الوطنيـة          . هناية السنة احلالية  

لتعلـيم  ملراقبة األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام العـام ويف نظـام ا            
وقد اختذت احلكومة اخلطوة املبتكرة املتمثلـة يف نـشر          . اخلاص

جملة لألطفال الصغار ذوي اإلعاقة، وهي جملة تعـرض قـدرهتم           
االبتكارية وتعكس الوسط االجتماعي والثقايف الذي يعيـشون      

ــه ــدارس التابعــة للدولــة      جيــو. في ــع اجمللــة يف مجيــع امل رى توزي
تم حديثــه قــائالً إن  واختــ. وســوف تــصدر قريبــاً كــل شــهر    

 تــشمل اعتمــاد مــذكرات   ١٩التــدابري املتعلقــة بتنفيــذ املــادة    
تفــاهم بــني وزارة الــشؤون االجتماعيــة والوكــاالت االحتاديــة   
واحملليــة، وكــذلك تقــدمي مرتــب شــهري إىل مجيــع األشــخاص 

  .ذوي اإلعاقة من أجل رفع مستواهم املعيشي
قالــت ): وانيكــاراغ( أريغــادا -الــسيدة ســولورزانو   - ١٠

إن حكومتــــها ملتزمــــة بتنفيــــذ االتفاقيــــة وتعزيــــز حقــــوق      
وأضافت قائلة إنـه كخطـوة أوىل يف        . األشخاص ذوي اإلعاقة  

اجتاه وضع سياسات مالئمة جتـري وزارة الـصحة، بـدعم مـن             
خرباء من كوبا، دارسة ميدانية لتحديد عدد األشـخاص ذوي    

ــباب ا    ــة واألسـ ــباب الوراثيـ ــد واألسـ ــة يف البلـ ــرى اإلعاقـ ألخـ
ــة  ــضوء   . إلصــابتهم باإلعاق ــة ال وســوف تلقــي الدراســة امليداني

علــى نطــاق املــسائل الــيت يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة،    
وهو ما يوفر أساساً لتـصميم بـرامج وسياسـات مالئمـة لـدعم             

وإضـافة  . إدماجهم وتقدمي اخلدمات إلـيهم علـى قـدم املـساواة          
 نظـام  يكـون نـه جيـب أن      القائـل بأ   أبدإىل هذا فإنه متاشياً مع امل     
 وزارة التعلـيم  تقـوم مع التنـوع   متماشياً  التعليم الرفيع املستوى    

ــاملة إلزالـــة العقبـــات الـــيت    ــتراتيجيات تعليميـــة شـ بوضـــع اسـ
  . تعترض التعليم

قـال إن دمـج     ): مجهوريـة كوريـا   (دانغـو   السيد كـيم      - ١١
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اجملتمعــات احملليــة حيتــاج إىل بيئــة   

 مـن االتفاقيـة،     ١٩وأضاف قائالً إن املادة     . م استقالليتهم تدع
اليت تؤكد على مسائل مثل ُحرية االختيار بالنسبة لألشـخاص          
ذوي اإلعاقة واحلاجة إىل إقامة نظام للدعم يف اجملتمـع احمللـي،            

ــوذج  التعكــــس  ــول يف النمــ ــةتحــ ــوذج  أل نتيجــ ــبقية النمــ ســ
وأضـاف  . طـيب االجتماعي والنموذج املستقل على النمـوذج ال      

ماشـى مـع    تقد غيَّـرت سياسـاهتا مبـا ي       قائالً إن مجهورية كوريا     
ــول  ــذا التحـ ــدعم    . هـ ــة تـ ــإن احلكومـ ــال فـ ــبيل املثـ ــى سـ   وعلـ

 مركــزاً لإلقامــة املــستقلة، وهــي مراكــز يــديرها أشــخاص  ٨٠
يعــانون مــن اإلعاقــة وتقــدم خــدمات الــدعم ومــشورة األقــران 

مـد يف    مقياس اعتُ  ويف جمال التعليم أتاح   . واملساعدة الشخصية 
ــام  ــذين     ٢٠٠٧ع ــال ال ــدعم لألطف ــشامل وال ــيم ال ــوفري التعل  ت

وجيــري أيــضاً إعــداد خطــة  . يعــانون مــن أنــواع إعاقــة خمتلفــة  
مخسية تتعلق بالتعليم اخلاص وذلـك لـدعم دمـج طـاليب الـتعلم              

ــة يف اجملتمــع  ــه يف حــني    وا. ذوي اإلعاق ــائالً إن ــه ق ــتم حديث خت
ــي عملــه لتحقيــق اإلدمــاج    يــزال هنــاك الكــثري الــذي ين    ال بغ

الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة فإن احلكومة ختطط ملـضاعفة         
  . جهودها من أجل حتقيق هذا اهلدف

حكومتـــها،  قالـــت إن): مـــالوي(الـــسيدة كاتـــشري   - ١٢
ت مبـسؤوليتها   أقرَّقد   ،٢٠٠٩ على االتفاقية يف عام      بتصديقها

اط عن متكـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن أن يـشاركوا بنـش              
وعلـى هـذا جـرى وضـع مـشروع       . يف التنمية االقتصادية للبلد   

. قانون بـشأن تـوفري فـرص متـساوية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة            
وقد شهدت إمكانية احلصول على التعلـيم الـشامل والتـدريب          
واخلدمات األخرى حتسناً نتيجة للجهود املشتركة الـيت ُبـذلت          

عاقـة  من جانب احلكومة وجملس مـالوي لألشـخاص ذوي اإل         
وتقــوم احلكومــة أيــضاً بــسداد املــصروفات  . والكليــات الفنيــة

لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يرغبون يف االلتحـاق باملـدارس          
عــادة إلالثانويــة واملــدارس املهنيــة، كمــا أهنــا تقــدِّم جمموعــات   
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اليت تعمـل   التوطني إىل خرجيي املراكز املهنية ومراكز التدريب        
فة إىل هـــذا فـــإن العـــاملني يف وإضـــا. إعـــادة التأهيـــليف جمـــال 

ــشجعيهم لتعــيني أشــخاص      ــام واخلــاص جيــري ت القطــاعني الع
وعلـى الـرغم مـن أن احلكومـة         . ذوي إعاقة على قدم املـساواة     

. تعمــل دون كلــل لتنفيــذ االتفاقيــة فــإن املــوارد حمــدودة للغايــة
وقالــت إهنــا، مــن هــذه الناحيــة، تــدعو الــشركاء يف التنميــة        

نفيذ الناجح للـربامج املتعلقـة باألشـخاص        للتعاون يف ضمان الت   
وســألت عمــا إذا كــان ينبغــي أن تكــون عمليــة . ذوي اإلعاقــة
ــن ــول مـ ــيم ذويالتحـ ــيم   تعلـ ــة إىل التعلـ  االحتياجـــات اخلاصـ

الشامل عملية تدرجيية بالنظر إىل أهنـا تنطـوي علـى قـدر كـبري               
  .من األعمال

أساسـاً  قالت إن التعليم يوفر     ): اهلند (السيدة غريوال   - ١٣
هاماً للمساواة يف الفرص ويتيح املشاركة الكاملـة لألشـخاص          

وأضـافت قائلـة إن اهلنـد      . ذوي اإلعاقة يف مجيع جوانب احلياة     
كـان لـديها قبـل اعتمـاد االتفاقيـة بفتـرة طويلـة إطـار تــشريعي         

وهــذا اإلطــار يــشمل . صــلب بالنــسبة إلتاحــة فــرص متــساوية
ة نـسبتها   ــــ حـصة إلزامي  أحكاماً قانونية تقدمية، مثـل ختـصيص        

ــشاغرة يف احلكومــة واملؤســسات    ٣ ــة مــن الوظــائف ال  يف املائ
وجتـــري حاليـــاً صـــياغة . التعليميـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة

تــشريع جديــد مبــشاركة مــن جهــات خمتلفــة صــاحبة مــصلحة   
ــة يف اإلطــار احلــايل     ــك مــن أجــل إدراج أحكــام االتفاقي . وذل

ــع اال    ــيت تتماشــى م ــة ال ــشطة اجلاري ــشمل  واألن ــة ت ــذ تفاقي تنفي
ــدمي     ــي، وتقـ ــع احمللـ ــستند إىل اجملتمـ ــل تـ ــادة التأهيـ ــرامج إلعـ بـ
التدريب ملقدمي الرعاية، واختـاذ تـدابري لتحـسني القـدرة علـى             

ــدخول إىل املبــاين  ــيم فقــد مت إدمــاج حــوايل   . ال ــسبة للتعل وبالن
مليون طفل من ذوي اإلعاقـة يف نظـام التعلـيم العـام علـى         ٢٦

ئي والثـانوي وذلـك مـن خـالل اسـتراتيجيات           املستويني االبتدا 
ــدريب     ــشمل ت ــا ي ــار االحتياجــات اخلاصــة، مب تأخــذ يف االعتب

التعلـيم الـشامل وإشـراك الوالـدين يف خطـط           يف جمـال    املعلمني  
قـد جـرى تـدريب مـا يزيـد          نـه   أ أشـارت إىل  و. تطوير املدارس 

ــام ١٢٥ ٠٠٠عـــن  اختتمـــت و.  وحـــده٢٠٠٩ معلـــم يف عـ
التعلـيم االبتـدائي اجملـاين واإللزامـي يف         فـرض   حديثها قائلـة إن     

السنة املاضية سيكون من شـأنه تعزيـز اجلهـود الـيت هتـدف إىل               
  . تنفيذ االتفاقية

قالت إن اجلهـود الـيت تبـذهلا        ): قطر (السيدة العيسى   - ١٤
ــوق        ــشأن حقـ ــانون بـ ــن قـ ــشمل سـ ــة تـ ــذ االتفاقيـ ــر لتنفيـ قطـ

. اقيــةاألشــخاص ذوي اإلعاقــة ووضــع آليــة لرصــد تنفيــذ االتف
ــصم       ــخاص الـ ــت األشـ ــد مجعـ ــة قـ ــة إن الدولـ ــافت قائلـ وأضـ
ــع أحنــاء      ــن مجي ــة م ــصلحة اآلخــرين ذوي العالق وأصــحاب امل

. العــامل العــريب معــاً مــن أجــل وضــع قــاموس موحَّــد للــصم        
وأشــــارت إىل أن وزارة التعلــــيم تعمــــل مــــن أجــــل دمــــج      

ــيم   ــة يف نظــام التعل ــد جــرى هــذا  . األشــخاص ذوي اإلعاق وق
وهنــاك .  للــصم يف اجمللــس األعلــى للتعلــيمالعــام دمــج مدرســة

ــة       ــدمات املتاحـ ــل واخلـ ــرص العمـ ــد فـ ــة لتحديـ ــوث جاريـ حبـ
لألشخاص ذوي اإلعاقة، كمـا جـرى وضـع مبـادئ توجيهيـة             

 لتسهيل دخـول  اريملضمان إدراج خصائص يف التصميم املع    
وجرى أيضاً إنـشاء مراكـز تعليميـة وثقافيـة متخصـصة            . املباين

مـة  وحكاختتمت حديثها قائلة إن     و. لألشخاص ذوي اإلعاقة  
اناً راسخاً بأن األشخاص ذوي اإلعاقة هم جـزء         ميإقطر تؤمن   

 وهلــذا فإهنــا ســوف تواصــل الــسعي مــن ؛ال يتجــزأ مــن اجملتمــع
  .  جلميع األسرأجل توفري حياة كرمية

قالــــت إن الــــصني، ): الــــصني(يــــانغ الــــسيدة جيــــا   - ١٥
مــن األشــخاص  البلــد الــذي يوجــد فيــه أكــرب عــدد  اباعتبارهــ

 لـديها الكـثري مـن       - مليون شـخص     ٨٣هو   و -ذوي اإلعاقة   
ــدمها بالنـــسبة للمـــسائل قيـــد املناقـــشة   . اإلســـهامات الـــيت تقـ

وأضافت قائلـة إن الـصني قـد قـدَّمت مـؤخراً تقريرهـا النـهائي            
ــز      ــى تعزيـ ــل علـ ــي تعمـ ــة وهـ ــذ االتفاقيـ ــق بتنفيـ ــاجاملتعلـ  إدمـ

 يف للحيـــاة ة وبالنـــسب. األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف اجملتمـــع  
اجملتمع احمللي فـإن احلكومـة قـد أنـشأت منـازل تـوفر خـدمات                

ــة   ــدد   . متخصــصة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــغ ع وحــىت اآلن بل
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. زلـ منـ  ٣ ٠٠٠املنازل اليت مت إنشاؤها هلذا الغرض أكثـر مـن           
 ٤٦٥ ٠٠٠ احلكومة مت إدمـاج  بذلتهاومن خالل اجلهود اليت    

. اجملتمـع احمللـي   شخص من ذوي اإلعاقة كأعـضاء منـتجني يف          
وقالت إن اإلطار القـانوين املتعلـق بـاحلق يف التعلـيم قـد جـرى                
ــز      ــز علــى تعزي ــالتوازي مــع ذلــك جيــري التركي ــه ب ــزه وأن تعزي

وسـألت املقـرر    . التعليم اخلاص مع إدراج هنج للتعليم الـشامل       
 الكيفيـة   ناخلاص املعـين باإلعاقـة للجنـة التنميـة االجتماعيـة عـ            

يت تعـوق ممارسـة احلـق        العقبات اخلمـس الـ     اليت ميكن هبا ختطي   
  .يف التعليم

قالـت إن   ): الـسويد  ( داهليجرين -السيدة ليسكار     - ١٦
 قـد أكـد     مؤسسة اإلدماج يف أوروبـا    العرض الذي قدمته ممثلة     

ــد أحــسنت صــنعاً باالستعاضــة عــن مؤســسات      ــسويد ق أن ال
ة بتقدمي خدمات تعتمد على اجملتمع احمللي، وهـي عمليـة          اماإلق
 هوأضـافت قائلـة إنـ     . ستغرقت مـا يزيـد عـن عقـد مـن الزمـان            ا

ــم     يوجــد  ــأوى مالئ ــوفري م ــانون وت ــضمان حكــم الق ــشريع ل ت
وإتاحـــة فـــرص متـــساوية بالنـــسبة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة؛ 
وهــذا التــشريع أعطــى مــن هــم حباجــة إىل خــدمات اجتماعيــة  

ــاهنم مــن اخلــدمات   ــيت  . حــق الطعــن يف حرم واإلصــالحات ال
ــى التــ   ــت عل ــام   أُدخل ــسويد يف ع ــاعي لل  ١٩٩٤شريع االجتم

سـتحقاقات مـساعدة األسـر واملـساعدة        التتضمن تـدابري دعـم      
ــا أدّ   ــو مــ ــصية وهــ ــة   الشخــ ــرص املتاحــ ــضاعفة الفــ ى إىل مــ

لألشخاص ذوي اإلعاقة للمـشاركة يف اجملتمـع بتمكينـهم مـن            
  .اختيار مساعديهم ونوع الدعم الذي يرغبون فيه

ع ذلــك فــإن خــدمات وواصــلت حــديثها قائلــة إنــه مــ  - ١٧
وحكومـــة الـــسويد تعمـــل، مبـــشاركة . الـــدعم ليـــست كافيـــة

ــن أجــل       ــصلة، م ــدين ذات ال ــن منظمــات اجملتمــع امل ــة م إجيابي
ــع      ــة يف مجيـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــرام حقـ ــيم احتـ تعمـ

وأشـــارت إىل أن اجملـــالس املعنيـــة بـــذوي    . جمـــاالت اجملتمـــع 
أنــشئت يف التــسعينيات وفقــاً للقواعــد املوحَّــدة  الــيت  ،اإلعاقــة

بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني، هلـا دور أيـضاً كمحفـل            

هام للحوار اجلاري بني املنظمات املعنية بـاملعوقني والـسلطات          
مـن  يف هنايـة حـديثها      وطلبـت   . على مجيع مستويات احلكومـة    

ة الـيت تتعـاون     ممثل البنك الـدويل أن يقـدِّم مثـاالً حمـدَّداً للطريقـ            
  .املختلفة لتنفيذ التعليم الشاملهبا الوزارات 

ــسيدة ســادي    - ١٨ ــد   ): النيجــر(ال ــها ق ــت إن حكومت قال
ــة     ــخاص ذوي اإلعاقـ ــشأن األشـ ــدة بـ ــوانني جديـ ــدرت قـ أصـ

ــة    ــيم تنفيــذ االتفاقي ــة لتقي ــة وإقليمي ــاً وطني وقــد . وأنــشأت جلان
 نفذت احلكومة، بالتعاون مع منظمـات غـري حكوميـة، بـرامج           

 معلم يف مـسائل تتعلـق باإلعاقـة         ١ ٥٠٠لتدريب ما يزيد عن     
ــاء القــدرات  ــارة الــوعي وبن  يف ٥صــصت نــسبة وقــد ُخ. وإلث

املائـــة مـــن وظـــائف اخلدمـــة املدنيـــة خلرجيـــي اجلامعـــات ذوي 
قــد شــاركت يف اجتمــاع أضــافت قائلــة إن النيجــر و. اإلعاقــة

إقليمـــي نظمـــه االحتـــاد االقتـــصادي والنقـــدي لغـــرب أفريقيـــا 
ــاة األشـــخاص ذوي    لتوحيـــد اجلهـــود مـــن أجـــل حتـــسني حيـ

التكامـل االجتمـاعي    حتقيـق   وبالنـسبة إلثـارة الـوعي و      . اإلعاقة
 بــشأن اًفقــد جــرى عقــد حلقــات مناقــشة مذاعــة تليفزيونيــ      

ــة     ــا أتيحـــت االتفاقيـ ــة، كمـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ حقـ
وذكرت أنه جتري إذاعة برنامج إخباري علـى        . باللغات احمللية 

زيون كل أسبوعني بلغة اإلشـارة، كمـا أنـه جـرى إنـشاء              التليف
. احتــاد لأللعــاب الرياضــية مــن أجــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

واختتمـــت حـــديثها قائلـــة إن اإلجـــراءات الـــيت ســـُتتخذ يف      
املستقبل لتنفيذ االتفاقية سوف تشمل تغـيري االجتاهـات العامـة           

  . ئمةاملالوتقدمي خدمات التدريب والتوظيف والتأهيل الطيب 
ــني غو   - ١٩ ــسيد تــ ــداميالــ ــاد    (زينــ ــن االحتــ ــب عــ املراقــ

عداد االستراتيجية  إقال إن اللجنة األوروبية تقوم ب     ): األورويب
ــرة   ــة للفت ــة لإلعاق ــذ  ٢٠٢٠ - ٢٠١٠األوروبي ــضمان التنفي  ل

 اليت ترسـي حـق      ١٩الكامل لالتفاقية، مبا يشمل أحكام املادة       
قـــدم املـــساواة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف أن خيتـــاروا علـــى 

. مكان إقامتهم واألشـخاص الـذين يريـدون أن يعيـشوا معهـم            
ــشمل      ــة ســوف ت ــراءات ذات األولوي ــائالً إن اإلج وأضــاف ق
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تــدابري لــدعم التحــول مــن العــيش يف مؤســسات إىل العــيش       
املستقل والعـيش يف اجملتمـع احمللـي، مبـا يـشمل تقـدمي خـدمات         

دف سـوف يقـدَّم   ولتحقيـق هـذا اهلـ   . تعتمد على اجملتمع احمللي 
مــن جانــب صــندوق التــرابط التــابع لالحتــاد األورويب      دعــم 

مـن   إىل الـدول األعـضاء       ةوالصندوق األورويب للتنمية اإلقليمي   
تــدابري لتــدريب املــوارد البــشرية، ومواءمــة اهليكــل أجــل تنفيــذ 

، نياألساســي، ووضــع خطــط لتمويــل املــساعدين الشخــصي     
وتقـدمي   املهنيـة،  وتشجيع توفري ظروف عمـل جيـدة للوظـائف        

  .دعم منتظم ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة
وواصل حديثه قائالً إنه يف جمال التعليم سـوف يـدعم             - ٢٠

االحتــاد األورويب اجلهــود الوطنيــة الــيت تركــز علــى األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وذلــك مــن خــالل إطــاره االســتراتيجي املتعلــق    

ــدريب  ــالتعليم والت ــائالً  . ب ــذا  إن وأضــاف ق ــدعم أهــداف ه ال
تــشمل إزالــة العقبــات القانونيــة والتنظيميــة الــيت تعــوق التعلــيم 
والــتعلم مــدى احليــاة؛ وتقــدمي الــدعم للتعلــيم الــشامل والــتعلم  
الشخـــصي؛ وحتديـــد االحتياجـــات اخلاصـــة يف وقـــت مبكـــر؛ 

 ةوتدريب املهنيني العاملني يف جمال التعليم على املسائل املتعلقـ         
ــدعم املال   ــدمي ال ــة؛ وتق ــني؛ وحتــسني   باإلعاق ــم للمعلم ــداد ئ إع

التقــارير املتعلقــة مبــشاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبالنتــائج  
وباإلضـافة إىل هـذا     . اليت حيققوهنا على مجيع مستويات التعليم     

فإن االحتـاد األورويب يقـدم دعمـاً ماليـاً إىل الوكالـة األوروبيـة               
ــيم ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن أجــل     ــة يف جمــال تعل للتنمي

يف ُنظـم   ع املشاركة الكاملة لطـاليب الـتعلم ذوي اإلعاقـة           تشجي
  .التعليم العام والتدريب

ــيت      - ٢١ ــائالً إن االحتــاد األورويب وبلجيكــا، ال واســتطرد ق
تتوىل رئاسة جملس االحتاد األورويب حاليـاً، سـوف يستـضيفان       

 ٣٣يف وقت الحق من هذا العام اجتماعـاً بـشأن تنفيـذ املـادة               
ــة يف ــامــن االتفاقي إن االحتــاد األورويب وأضــاف قــائالً .  أوروب

حريص علـى أن يتبـادل مـا لديـه مـن خـربة يف تنفيـذ االتفاقيـة                 
ومن هذه الناحية سأل األمانة عمـا       . مع مجيع الدول األطراف   

ــو    ــاع أن يفعل ــن أجــل نــشر   هميكــن للمــشاركني يف االجتم  م
  .املعرفة املكتسبة مبا يتجاوز الوفود املوجودة يف املؤمتر

: ، الرئيـسة  )جنوب أفريقيـا  ( سيبيا   -السيدة مايندي     - ٢٢
 عليهـا بعـد     قعت على االتفاقية ومل تـصدِّ     دعت الدول اليت وقَّ   
  .إىل اإلدالء ببيانات

ــان    - ٢٣ ــسيدة هيومـ ــدة   (الـ ــات املتحـ ــن الواليـ ــة عـ املراقبـ
عـــت علـــى قالـــت إن الواليـــات املتحـــدة قـــد وقَّ ): األمريكيـــة

 وإن الفـــرع التنفيـــذي يقـــوم ٢٠٠٩يوليـــه /االتفاقيــة يف متـــوز 
ن جانــب  باألعمــال التحــضريية املطلوبــة للتــصديق عليهــا مــ     

 إن دعـــم األشـــخاص ذوي  قائلـــةتوأضـــاف. جملـــس الـــشيوخ
ى إىل التـزام سياسـي قـوي        اإلعاقة يف الواليات املتحـدة قـد أدَّ       

ى يف إنشاء مـا     بالنسبة إلدماجهم يف اجملتمع احمللي، وهو ما جتلَّ       
زاً للعــيش املــستقل، وهــي مراكــز تعتمــد  مركــ٤٥٠يزيــد عــن 

وأضافت قائلة إن صدور حكم للمحكمـة  . على اجملتمع احمللي  
ــام  ــا يف عـ ــة يف تأكيـــد حـــق   ١٩٩٩العليـ ــوة حامسـ  ميثـــل خطـ

ــشوا   ــة يف أن يعيـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة  يف األشـ ــة املتكاملـ البيئـ
تنفيـذ  قـد أعقبـه     صـدور هـذا احلكـم       إن  األكثر مالءمـة هلـم، و     

ة علــى مــستوى الدولــة واملــستوى االحتــادي  بــرامج إنفــاذ قويــ
وقالــت إنــه بالنــسبة . حلمايــة احلــق يف العــيش يف اجملتمــع احمللــي

للتعليم فإن القوانني االحتادية هلا أولوية علـى سياسـات التعلـيم      
الــذي تقدمــه الدولــة يف ضــمان تقــدمي التعلــيم العــام اجملــاين إىل 

ــساواة    ــدم امل ــى ق ــة عل ــال ذوي اإلعاق ــ.األطف ــدارس  ومجي ع امل
العامة واخلاصة على املستويني االبتـدائي والثـانوي الـيت حتـصل      
علــى متويــل مــن احلكومــة االحتاديــة مكلَّفــة بــأن تقــدم التعلــيم   
الذي يليب االحتياجـات الفرديـة يف الظـروف املتكاملـة األكثـر             

 عـن اآلليـات الـيت جيـري         احلـوار وسألت أعضاء فريق    . مالءمة
علومات بني الـدول األعـضاء واجملتمـع        إنشاؤها لتعزيز تبادل امل   

املدين بشأن أفـضل املمارسـات يف التعلـيم الـشامل والـدمج يف              
  .تمع احمللي واملعيشة املستقلةاجمل
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ــارو    - ٢٤ ــسيد باشـ ــا  (الـ ــن نيجرييـ ــب عـ ــال إن ): املراقـ قـ
ــدان الــيت وقَّ  رينيج ــا كانــت مــن أوىل البل ــة  ي عــت علــى االتفاقي

وأضـاف قـائالً إن     .  عليهـا  واستكملت تقريبـاً عمليـة التـصديق      
ــشأن حقــوق األشــخاص      ــوطين قــد وضــع تــشريعاً ب اجمللــس ال

وتــــسعى احلكومــــة لــــدمج األشــــخاص ذوي . ذوي اإلعاقــــة
اإلعاقة يف أنشطتها، كما أن هناك يقظـة بالنـسبة الحتياجـاهتم         

وأعـرب عـن    . اخلاصة يف اجملتمع بصفة عامة كنتيجـة لالتفاقيـة        
عقبــات الــيت تعتــرض التعلــيم  رغبتــه يف أن يــضيف إىل قائمــة ال

الـــشامل والـــيت ذكرهـــا املقـــرر اخلـــاص املعـــين باإلعاقـــة عـــدم 
. املشاركة من جانب الوالدين بالنـسبة لألطفـال ذوي اإلعاقـة          

ــه يف نيج  ــه قــائالً إن ــاء   ريواختــتم حديث ــا يرســل كــثري مــن اآلب ي
الــــسليمة إىل املــــدارس األجــــسام واألمهــــات أطفــــاهلم ذوي 

 مـشكلة أخـرى   ميثّـل  وهـو مـا    ، للتسول وأطفاهلم ذوي اإلعاقة  
  .حتتاج إىل اهتمام

قالت إنه بعـد    ): املراقبة عن إسرائيل   (السيدة فورمان   - ٢٥
جلنة ضمان حقـوق متـساوية      تشكيل  سنوات على    عشرمرور  

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة التابعــة حلكومــة إســرائيل ال تــزال      
احلكومــة ملتزمــة بــدعم حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن  

ــع      خــال ــع اجملتم ــشطة م ــة شــراكة ن ــيم وإقام ــشريع والتعل ل الت
ــدين وأضــافت قائلــة إن إســرائيل تعتــرب أن املــشاركة مــن      . امل

ــة أساســية بالنــسبة        ــة هلــا أمهي ــب األشــخاص ذوي اإلعاق جان
ن املفـــوض املعـــين بتمتـــع أشـــارت إىل وأ. لتمـــتعهم حبقـــوقهم

 األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق متساوية معاق بصرياً ومسعيـاً،    
كمــا أن اللجنــة االستــشارية للجنــة تتــألف إىل حــد كــبري مــن  

  . أفراد ذوي إعاقة
واستطردت قائلة إن احلكومة تعمل لتحقيـق اخنفـاض           - ٢٦

كبري يف عدد حاالت العالج النفـساين يف املستـشفيات وذلـك            
 إلدمـاج قانونـاً    ٢٠٠٠بتدابري من بينـها أهنـا أصـدرت يف عـام            

ونتيجـة  . يـة شـديدة يف اجملتمـع      األشخاص املصابني بإعاقـة عقل    
هلذا فإن كثريين من األشخاص الذين كانوا يعيـشون مـن قبـل             

قـدِّم  تيف مؤسسات أصبحوا يقيمون اآلن يف مـساكن مـستقلة           
 وينخرطـون يف أنـشطة يوميـة        ، أو يف منـازل مجاعيـة      ،املساعدة

اجملتمعــات احملليــة  ”وقــد أصــبح مــشروع   . يف اجملتمــع احمللــي 
جــزءاً مــن النظــام الرمســي “ ذوي اإلعاقــةالداعمــة لألشــخاص 

ــام    ــة يف عـــ ــة االجتماعيـــ ــارت إىل أن . ٢٠٠٩للخدمـــ وأشـــ
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املنــتمني إىل أقليــات أو إىل مجاعــات  

لــة بالكامــل يواجهــون اســتبعاداً مزدوجــاً، وســألت   ليــست ممثَّ
 يف  احلــوار عمــا إذا كانــت هــذه املــشكلة تعــاجلَ املــشاركني يف
  . كيفية معاجلتهاعن  وبلدان خمتلفة

ــا  (الـــسيدة بلـــوم  - ٢٧ ــة عـــن كولومبيـ قالـــت إن ): املراقبـ
ــن أجــل        ــة م ــا احمللي ــدماً يف إجراءاهت ــد حققــت تق ــها ق حكومت
ــة       ــتعراض االتفاقيـ ــشمل اسـ ــا يـ ــة، مبـ ــى االتفاقيـ ــصديق علـ التـ

وأضـافت قائلـة   . واملوافقة عليها من جانب احملكمة الدسـتورية      
ص ذوي اإلعاقة يتطلـب اتبـاع       إن حتسني نوعية احلياة لألشخا    

ــيس فقــط قطــاع      ــذه ل ــشترك يف تنفي هنــج متكامــل وشــامل وي
الصحة بل أيـضاً قطاعـات التعلـيم والثقافـة والنقـل واإلسـكان              

 الدولــة قــد  أنذكــرت و. والعــدل، ضــمن قطاعــات أخــرى   
مدخالت قدِّمت من جانـب     وضعت إطاراً تشريعياً يستند إىل      

ية علـى مجيـع املـستويات،       الكثري من خمتلف الوكاالت احلكوم    
وأشارت إىل أنه قـد جـرى       . اجملتمع املدين جانب  وكذلك من   

 إنشاء جملس وطين معين باإلعاقة كهيئـة دائمـة          ٢٠٠٧يف عام   
ــة    ــسياسة العام ــذ ورصــد ال ــضم  . مــسؤولة عــن تنفي واجمللــس ي

ممثلني رفيعي املستوى للوكـاالت واملنظمـات احلكوميـة املعنيـة          
ــة  ــة إن  .باألشــــخاص ذوي اإلعاقــ ــديثها قائلــ  واختتمــــت حــ

ــزِّ    ــوف يعــ ــة ســ ــى االتفاقيــ ــصديق علــ ــشريع  التــ ــضاً التــ ز أيــ
واالستراتيجيات الشاملة لـدعم حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

  . يف العيش حتت ظل ظروف متساوية
قـال إن الـسياسات   ): املراقب عن توغـو   (غاين  السيد    - ٢٨

 اليت تتبعهـا توغـو بالنـسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة قـد جـرى         
ســتناداً إىل التوصــيات والــصكوك الدوليــة الــصادرة  اتطويرهــا 
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وأضــاف قــائالً إن أحكــام االتفاقيــة، الــيت . عــن األمــم املتحــدة
سيتم التصديق عليها قريباً، سوف يتم دجمها أيضاً يف الـسياسة    

وأشار إىل أن اإلطار القـانوين احلـايل لألشـخاص ذوي           . العامة
ــة االجتم   ــم احلمايـ ــوفر هلـ ــة يـ ــتور   اإلعاقـ ــب الدسـ ــة مبوجـ اعيـ

ــانون    ــام صــدروكــذلك، مبوجــب ق ، حقهــم يف ٢٠٠٤ يف ع
ووفقـاً هلـذا فإنـه      . التعليم والتدريب املهين والتعيني يف وظـائف      

جيـــري تقـــدمي مــــنح لإلســـكان والتعلـــيم إىل الطــــالب ذوي     
اجلهـود الـيت تبـذهلا منظمـات        اختتم حديثه قـائالً إن      و. اإلعاقة

لوعي كان هلـا أثـر كـبري علـى     األشخاص ذوي اإلعاقة إلثارة ا   
ــة  ــات العامـ ــائالً إن  و. االجتاهـ ــه قـ ــتم حديثـ ــراد ذوي اختـ األفـ

ــة يــسهمون يف     ــيهم كمــواطنني كــاملي األهلي اإلعاقــة ُينظــر إل
تنمية البلد وينبغي أن يكونوا قـادرين علـى أن يتمتعـوا حبقهـم              

  .يف املشاركة يف اجملتمع
 جملـــس األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف(الـــسيد ريـــسر   - ٢٩

قـال إنـه، كخـبري يف جمـال التعلـيم الـشامل،             ): اململكة املتحـدة  
وأضــاف قــائالً إن . يــود أن يتنــاول بعــض النقــاط الــيت أثــريت 

خربتـــه يف تقـــدمي بـــرامج تدريبيـــة حـــول العـــامل قـــد بيَّنـــت أن 
العقبات اليت تعترض التعليم الشامل هي نفـس العقبـات بغـض            

ذج العجـز، الـذي     ومنـو . عن املـستوى االقتـصادي للبلـد      النظر  
ينظر إىل األشخاص ذوي اإلعاقة نظرة سـلبية وأشـري إليـه مـن              

 ،شكِّل عائقـاً  يـ جانب املقـرر اخلـاص املعـين باإلعاقـة علـى أنـه              
 يف التـدريب املتعلـق بـالتعليم اخلـاص يف           تطبيقـه يزال جيـري     ال

يف املفاوضـات   أضاف قائالً إنـه     و. اجلامعات وكليات املعلمني  
تفاقيـة ُبـذلت جهـود نـشطة لإلبقـاء علـى            اليت جرت بـشأن اال    

 ٢٤ نطــاق لغــة املــادة مــوذج القــدمي للتعلــيم اخلــاص خــارجالن
وذلك ألنه ينبغي بدالً من ذلـك أن تتحـرك الـدول حنـو تـوفري                

وأعـرب عـن    . أماكن اإليواء وتقدمي الدعم يف الظروف العامـة       
ــتأي ــدة مــن    ي ــة هلــذه املمارســات اجلي ــادل أمثل ده للــدعوة إىل تب

أحنــاء العــامل وذلــك ألن عــددها قليــل وميكــن أن تقــدِّم    مجيــع 
  .رؤى هامة

وواصل حديثه قائالً إن وضـع األطفـال ذوي اإلعاقـة             - ٣٠
وجيـب أن تتغيَّـر   . يف ظروف عامة هو اخلطـوة األوىل فحـسب       

وهـذا يـشمل    . ُنظم التعليم كي تستوعب مجيع أنواع األطفال      
وأشـار  . ائينيعملية لتدريب مجيع املعلمني وليس فقط األخـص       

إىل أن اهلنــد تقــدِّم مثــاالً جـــديراً بالثنــاء مــن خــالل براجمهـــا       
التدريبية القصرية األجـل ملعلمـي الفـصول الدراسـية النظـاميني            
ــن      ــاق مـ ــعة النطـ ــة واسـ ــات جمموعـ ــون اآلن حاجـ ــذين يلبـ الـ

 ذوي اإلعاقــة حباجــة إىل األشــخاصوبــالنظر إىل أن . األطفـال 
 فإنه ينبغي أن تقدِّم الـدول    وذجأن يكونوا جزءاً من حتول النم     

متويالً لدعم إثارة الوعي مـن جانـب األشـخاص ذوي اإلعاقـة         
 املهنـــيني العـــاملني يف جمـــال التعلـــيم تغـــيري مواقـــفمـــن أجـــل 
يـا  ريوأعـرب عـن موافقتـه علـى مـا ذكـره ممثـل نيج           . واألطفال

 املواقـف وذكر أن تغـيري     .  الوالدين تشكل عقبة   مواقفمن أن   
 واختـتم حديثـه     . الوالـدين أيـضاً    مواقفف يغيِّر   يف اجملتمع سو  

قائالً إنـه ميكـن أيـضاً لألشـخاص ذوي اإلعاقـة أن يـستخدموا           
 الوالدين علـى أن     زقدراهتم وخرباهتم كأمثلة للمساعدة يف حف     

ــى       ــاهلم مــن أجــل احلــصول عل ــاء يف صــراع أطف ــصبحا حلف ي
ضــني علــى وضــعهم يف دور  ا حمرِّوحقــوق بــدالً مــن أن يكونــ 

  .مؤسسيةإقامة 
ــايز    - ٣١ ــز نريف ــسيدة بيالي ــة   (ال ــة املعني ــيس اللجن ــة رئ نائب

ــة   ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــئلة   ): حبق ــى األس ــت رداً عل قال
ن حتويـل مـدارس التعلـيم اخلـاص إىل          إاملتعلقة بالتعليم الـشامل     

مراكــز للتعلــيم الــشامل ينطــوي علــى عمليــة لتزويــدها مبــوارد  
وعلى سبيل املثـال    . لعاديلدعم االندماج يف النظام املدرسي ا     

فإنه يف إسـبانيا تقـوم مراكـز املـوارد هـذه بتحديـد مـواد ميكـن            
أن يــــستخدموها يف املــــدارس لطــــاليب الــــتعلم ذوي اإلعاقــــة 

تعمل مع األسـر وتـدعم املعلمـني ملـساعدهتم          كما أهنا    ،العادية
 إنـه لـذلك     ت قائلـة  وأضـاف . يف تلبية احلاجات اخلاصة للطالب    

ــل   مــن املمكــن أن تكــ  ــة أمــاكن لتحوي ــوارد مبثاب ون مراكــز امل
. الطالب ذوي اإلعاقة إىل طالب عـاديني يف جمتمعـاهتم احملليـة           

 إن اســـتراتيجيات التعـــاون الـــدويل ة قائلـــا حـــديثهتختتمـــاو
املتعلقـــة بـــالتعليم لـــن تتحقـــق بالكامـــل مـــا مل تكـــن متـــضمنة 
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ص حتديــداً لالســتراتيجيات املتعلقــة باألشــخاص  لتمويــل خيــصَّ
  . إلعاقةذوي ا
املقرر اخلـاص لألمـم املتحـدة املعـين          (شالكلنيالسيد    - ٣٢

 قــال رداً علــى الــسؤال :)باإلعاقــة يف جلنــة التنميــة االجتماعيــة
هــه ممثــل الــصني إن العقبــات اخلمــس الــيت تعتــرض    الــذي وجَّ

 ؛التعلـيم الــشامل لألشــخاص ذوي اإلعاقـة هــي منــوذج العجــز  
نفيذ سياسات وتـشريعات؛    ة السياسية لت  ادونقص املوارد واإلر  

وعدم وجود وسـائل لـدخول املـدارس؛ ونقـص الـدعم املقـدَّم              
ــن املعلمــني و  ــا يف كــثري مــن      مــن م ــادات الــيت يكــون هل االحت

ــيم     ــق تعلـ ــاء علـــى مرافـ ــصادية يف اإلبقـ ــصلحة اقتـ ــان مـ األحيـ
منفصلة؛ ووجود قصور يف فهم املـوظفني اإلداريـني واملعلمـني           

 وأعــرب يف هنايــة حديثــه عــن    .يف املــدارس لإلطــار القــانوين  
نظر إىل نقص الـوعي بـني الوالـدين       موافقته على أنه ينبغي أن يُ     

  . على أنه عقبة إضافية
رئيسية أمانة اتفاقية حقـوق األشـخاص       (  إيتو السيدة  - ٣٣

 قالت إنـه سـيكون مـن دواعـي إعـراب اللجنـة              :)ذوي اإلعاقة 
عـــة عـــن تقـــديرها أن تقـــدِّم الـــدول األطـــراف واجلهـــات املوقِّ 

معلومــات عــن مــا لــديها مــن خــربة يف تنفيــذ خمتلــف مــواد        
االتفاقية حبيـث يكـون مـن املمكـن أن تكـون تلـك املعلومـات                

  .اخلاص باالتفاقية“ الويب”متاحة على موقع شبكة 
م هتانيـــه إىل قـــدَّ: ، الـــرئيس)األردن(األمـــري احلـــسني   - ٣٤

  .تايلند وجامايكا لتصديقهما على االتفاقية
أعرب عـن أملـه يف      : ، الرئيس )هنغاريا ( كوسا السيد  - ٣٥

ــها      ــدول جهودهــا وتفــرض ضــغوطاً علــى هياكل أن تكثِّــف ال
 ذوي اإلعاقــــة مــــن التمتــــع احلكوميــــة لــــتمكني األشــــخاص

  .حبقوقهم
: ، الرئيـسة  )جنوب أفريقيـا  ( سيبيا   -السيدة مايندي     - ٣٦

 علــى مــستوى  إنــه ينبغــي أن يكــون مجيــع احلاضــرين    قالــت 
أضـافت قائلـة    و. لتحديات اليت بيَّنتها املناقشات   املسؤوليات وا 

 اجللسة العامة الرفيعة املستوى املقبلة اليت ستعقدها اجلمعيـة          إن
ــة    ــة لأللفي ــشأن األهــداف اإلمنائي ــة ب ــيح  العام فرصــة ســوف تت

ــور     ــن منظـ ــة مـ ــسائل اإلعاقـ ــشأن مـ ــاون بـ تلـــك لبحـــث التعـ
وأشـــارت إىل أن أفـــضل املمارســـات الـــيت جـــرى . األهـــداف

هلا يف املؤمتر هلا فائدة، غري أنـه ينبغـي توسـيع نطـاق تبـادل                تباد
  . أفضل املمارسات كي يشمل بلداناً أخرى أيضاً

  .٤٥/١٦فعت اجللسة يف الساعة ُر  
  
  


