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  .٥٥/٩افتتحت اجللسة الساعة   
  افتتاح مؤمتر الدول األطراف

وقـال إن   الدول األطراف   افتتاح مؤمتر   أعلن  : الرئيس  - ١
ــة،      ــري احلكوميـ ــات غـ ــدول، واملنظمـ ــوفّر للـ ــوف يـ ــؤمتر سـ املـ
ومنظومة األمم املتحـدة معلومـات عـن أفـضل الـسبل لتحقيـق              
التغــيريات اهليكليــة الــيت مــن شــأهنا إدمــاج حقــوق اإلنــسان        

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة الرئيسية
ــة للمــؤمتر هــي     - ٢ االنــدماج وأضــاف أن املواضــيع الثالث

واحليـاة يف اجملتمـع، واألشـخاص    واالنـدماج  واحلق يف التعليم،   
سـيتم  و.  والطوارئ اإلنـسانية   املعرضني للمخاطر ذوي اإلعاقة   

اتفاقية حقـوق األشـخاص     منظومة األمم املتحدة    تنفيذ  مناقشة  
ذوي اإلعاقة والتقدم احملرز يف إدماج حقوق األشخاص ذوي         

. تخصصة، مبا يف ذلك يف امليـدان اإلعاقة يف عمل الوكاالت امل    
فمـــثال، مـــن األمهيـــة مبكـــان عـــدم اســـتبعاد األشـــخاص ذوي  
ــا      ــة أحكام ــضمن االتفاقي ــام؛ وتت ــيم الع ــة مــن نظــم التعل اإلعاق

القيمــة اجلوهريــة للتعلــيم يف  بتتعلــق بأمهيــة تــدريب املعلمــني و 
تــوفري احليــاة واملهــارات اإلمنائيــة االجتماعيــة لألشــخاص ذوي 

خـــريا، يـــستطيع املـــؤمتر تعجيـــل إجـــراء التغـــيري      وأ. اإلعاقـــة
ــوا     ــي يتمتعـ ــة لكـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــالزم لألشـ ــوهري الـ اجلـ

  .مبكاهنم الصحيح يف اجملتمع
ــا    - ٣ ــسيد ش ــل (زوكــانغال ــشؤون   وكي ــام لل  األمــني الع

قـال إن االتفاقيـة صـك حاسـم مـن       ): االقتصادية واالجتماعيـة  
نـهوض حبقـوق    صكوك حقوق اإلنـسانية الدوليـة الراميـة إىل ال         

ويدعو تنفيـذها إىل    . وظروف معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة    
وضــع سياســات وبــرامج وتــدابري تقييميــة مــن شــأهنا أن تعــزز   
املشاركة الكاملة والعادلة لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف اجملتمـع          

ــة ــشاركني  . ويف خطـــط التنميـ وأعـــرب عـــن األمـــل يف أن املـ
االتفاقيـة وبتحـسني    التـزامهم ب   جمـّددين سوف يغـادرون املـؤمتر      

  . حياة األشخاص ذوي اإلعاقة

وأضــاف أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أكثــر عرضــة       - ٤
كل متـساوِ علـى خـدمات يف اجملـال          شعدم احلـصول بـ    لللفقر و 

ولــدى . التوظيــفيف جمــال االجتمــاعي والــصحي والتعليمــي و
ــد      ــراف املتزاي ــة لالعت ــسؤولية مجاعي ــدويل م ــع ال ــوق حباجملتم ق

، مبـا يف ذلـك       ولتـوفري محايـة متزايـدة هلـم        ة هبـم  اإلنسان اخلاصـ  
ــا    ــيم، وتكييـــف اجملتمعـــات الحتياجـــاهتم حيثمـ احلـــق يف التعلـ
ــشأن       ــور ب ــوب اجلمه ــول وقل ــيري عق ــا، وتغ ــك ممكن يكــون ذل

  .قدراهتم
وأضـــاف أن اخلطـــوة األوىل الـــيت ميكـــن أن تتخـــذها    - ٥

البلــدان يف معاجلــة هــذه القــضايا تتمثــل يف التوقيــع والتــصديق  
وخالل السنة املاضـية،    . لى االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري   ع

ــغ      ــة فبل ــصديقات علــى االتفاقي ــضاعف عــدد التوقيعــات والت ت
.  بلـــدا مـــصدقا حـــىت هـــذا التـــاريخ ٩٠ بلـــدا موقعـــا و ١٤٦
 مـن جانـب الـدول األعـضاء         ا واضح اهذه النتائج اعتراف   ومتثل

لـى  أن مثة حاجة ملحـة العتمـاد سياسـات وبـرامج جديـدة ع             ب
  . املستوى الوطين

ــصديق واختــذت       - ٦ ــدول جتــاوزت الت ــال إن بعــض ال وق
ــر التــشريعية        ــز األط ــك تعزي ــا يف ذل ــة مب ــذ االتفاقي ــدابري لتنفي ت
القائمة اليت حتمـي األشـخاص ذوي اإلعاقـة أو اعتمـاد قـوانني              

ومت إدخــال تعـــديالت علــى قــوانني البنـــاء    . ملكافحــة التمييــز  
دد مــن البلــدان بتحــسني رصــدها  واملعــايري املعماريــة، وقــام عــ 

ــة مـــن خـــالل الدراســـات    ألوضـــاع األشـــخاص ذوي اإلعاقـ
ــة    ــالس الوطنيـــة املنـــشأة يف اآلونـ ــان واجملـ االستقـــصائية واللجـ

وإن إدمــــاج قــــضايا اإلعاقــــة يف الــــربامج املتعلقــــة . األخــــرية
واسـتفاد يف مجيـع أحنـاء       . باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة أمـر حمبـذ        

 اإلعاقة من جمموعة واسـعة مـن أنـشطة          العامل األشخاص ذوي  
ــة    ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل حتقي ــة الرامي ــو. املعون ت بعــض قام

 اإلعاقـة  ن لألهداف اإلمنائية يشمال بإجرء رصد وتقييم  البلدان  
وذلــك علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي؛ وحــدث      

 بانتــشار املتعلقــةأيــضا حتــسن يف مجــع البيانــات واإلحــصاءات  
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نسبة إىل التقدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة         بالاإلعاقة  
وبدعم من املؤمتر، ميكن بذل حماولـة أخـرية مـن أجـل             . لأللفية
ــستطيع أن  ضــمان ــة  ي ــن االســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاق م

جمموعــة كاملــة مــن أنــشطة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول   
  . ٢٠١٥ عام
الــذي يـتعني القيــام  ومـع ذلـك، ال يــزال هنـاك الكـثري       - ٧
ــه ــا يف     . ب ــدول األعــضاء أطراف فقــد أصــبح أقــل مــن نــصف ال

االتفاقية ويف بروتوكوهلا االختيـاري؛ ودعـا الـدول املتبقيـة إىل        
ــأخري    ــدون ت ــصكوك ب ــذه ال ــضمام إىل ه ــصعيد  . االن ــى ال وعل

ــيط       ــة ختط ــصا يف اخلــربة يف كيفي ــاك نق ــال إن هن ــذي، ق التنفي
الـــيت تعـــاجل احتياجـــات    وتنفيـــذ االســـتراتيجيات احلكوميـــة   

ــوقني ــاين و: املعـ ــتـــصميم املبـ ــون دمات اخلـ ــة حبيـــث تكـ متاحـ
مطالبــة اخلــرباء ذوي التــدريب  وبــسهولة، علــى ســبيل املثــال،  
  .  بتقدمي إسهامامتاملتخصص واخلربة املتخصصة

وأضــــاف أن هنــــاك مثــــة حاجــــة أيــــضا إىل إدمــــاج     - ٨
ملقبـول  األشخاص ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي؛ فمن غـري ا         

ــا يف      ــون دروس ــة ال يتلق ــال ذوي اإلعاق ــن األطف ــني م أن مالي
وهنـــاك طـــرق ال حـــصر هلـــا للحكومـــات . القـــراءة والكتابـــة

لــضمان أن املبــاين املدرســية واملنــاهج وهيئــة التــدريس قــادرين 
 األطفـــال ولكـــن هـــذه   ؤالءهلـــ حاضـــرينعلـــى أن يكونـــوا  

ويات يف التغــيريات حتتــاج إىل تعــاون اخلــرباء علــى مجيــع املــست 
  .النظام التعليمي

ومــضى يقــول إن هنــاك حتــديا آخــر يتمثــل يف كيفيــة     - ٩
ــة    معاجلـــة احتياجـــات املعـــوقني يف أوقـــات الكـــوارث الطبيعيـ

وهذه حقيقـة ذات صـلة بـشكل مـؤمل يف           . والرتاعات املسلحة 
ــزالزل      ــن الـ ــستمر مـ ــق مـ ــامل دفـ ــذي يعـــصف بالعـ الوقـــت الـ

ويــتعني علـــى  . نــاطق امليف كــثري مـــن  حــروب  والفيــضانات و 
اجملتمـــع الـــدويل أن يـــضمن أن العمليـــات اإلنـــسانية تعطـــي      

. لألشــخاص ذوي اإلعاقــة األولويــة يف احلــصول علــى املعونــة 

وينبغي جلهود إعادة اإلعمار أن جتعـل املبـاين وشـبكات النقـل             
ــا؛    ــضافة ضــئيلة   تكــون وأن ســهلة الوصــول إليه التكــاليف امل

  . لةألشخاص ذوي اإلعاقة هائها لولكن فوائد
ــه بفــضل مــساعدة احلكومــات، واجملتمــع      - ١٠ وأضــاف أن

ــة، ميكــن     املــدين، والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري احلكومي
النـــهوض حبقـــوق اإلنـــسان لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتلبيـــة  

وجيــب أن يكــون هنــاك . احتياجــاهتم االقتــصادية واالجتماعيــة
نوعـة مـن   احتياجات هذه الفئة الكبرية واملت    تلبية  بالتزام متجدد   
 ملواهبـهم   برامج من شأهنا أن تطلق العنان     وضع  باألشخاص، و 

  .ومهاراهتم وقدراهتم
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق      (السيدة بيالي   - ١١

بالفيـــديو إن منقولـــة قالـــت متحدثـــة يف رســـالة   ): اإلنـــسان
التحدي الرئيسي يف الوقـت الـراهن هـو تنفيـذ االتفاقيـة؛ وقـد               

نـسان هـذه املـسألة يف دورتـه املعقـودة           ناقش جملس حقـوق اإل    
وأعــد مكتــب مفــوض األمــم املتحــدة . ٢٠١٠مـارس  /يف آذار

السامي حلقوق اإلنـسان دراسـات مـن شـأهنا أن تـساعد علـى               
توضـــيح مـــضمون بعــــض االلتزامـــات املنـــصوص عليهــــا يف     

  . االتفاقية وقدم جمموعة من املمارسات اجليدة
 االتفاقيــة آثــارا  مــن٢٤ و ١٩وأضــافت أن للمــادتني   - ١٢

ــة،      ــخاص ذوي اإلعاقــ ــاه األشــ ــسبة لرفــ ــدى بالنــ ــدة املــ بعيــ
وقـد  . ومشاركتهم، واندماجهم يف اجملتمع، ومنوهم الشخصي     

املناقـشة املتعلقـة باألشـخاص ذوي    يف الوقـت املناسـب   جاءت  
 يف  ،طر، وحلـاالت الطـوارئ اإلنـسانية      اخماإلعاقة املعرضني لل  

 مجيع أحنـاء العـامل، مبـا يف         ضوء كثري من األزمات اإلنسانية يف     
وغالبا مـا   .  العام املاضي  وقعتذلك الزالزل والفيضانات اليت     

يــتم إمهــال اعتبــارات حقــوق اإلنــسان يف مثــل هــذه األزمــات  
 باألولويات العاجلة وبتخطـيط     صلتها مدى   عنتساؤل  ويتم ال 

بـل إن مثـل هـذه األزمـات ينبغـي أن            . وتنفيذ عمليات اإلغاثة  
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ذكري بأنــه ينبغــي القيــام باملزيــد لــضمان محايــة   تكــون مبثابــة تــ 
  . طراخماألشخاص ذوي اإلعاقة املعرضني لل

وأعربـــت عـــن أملـــها يف أن توســـيع عـــضوية اللجنـــة    - ١٣
ــزز       ــأنه أن يع ــن ش ــة م ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حبق املعني
ــا ترشــيح        ــتم قريب ــه ســوف ي ــة وأن ــى العمــل بفاعلي ــدرهتا عل ق

ــة ليكو   ــات   وانتخــاب أشــخاص ذوي إعاق ــضاء يف هيئ ــوا أع ن
وينبغـي للـدول    . أخرى من هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان       

، احملـدد األعضاء أن تقدم تقاريرها مبوجب االتفاقية يف الوقت          
ينبغي توسيع نطاق التصديق علـى االتفاقيـة وبروتوكوهلـا          كما  

ــاري ــضا ينبغــيو. االختي ــة  أي ــذ توصــيات اللجن وســوف . تنفي
علــى االخنــراط يف أنــشطة أكثــر تكــون اللجنــة املوســعة قــادرة 

ل ويتحمّـ . موضوعية مثل االتصاالت وااللتماسات والزيارات    
ر مزيــد مــن املــوارد تــوفُّاجملتمــع الــدويل املــسؤولية عــن ضــمان 

هذه اجلهـود مـن أجـل حتويـل مـا هـو مكتـوب يف         تتناسب مع   
االتفاقية إىل حقيقة واقعة بالنسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف           

  . املمجيع أحناء الع
  (CRPD/CSP/2010/1) إقرار جدول األعمال

  .مت إقرار جدول األعمال  - ١٤
  تنظيم األعمال

  اعتماد املنظمات غري احلكومية
وجــــــه النظــــــر إىل املــــــذكرة املؤرخــــــة  : الــــــرئيس  - ١٥
 واملوجهـة مـن األمـني العـام املــساعد     ٢٠١٠أغـسطس  /آب ٣

ن ، الـــيت تتـــضم)DSPD-00721: املرجـــع(للتنميـــة االقتـــصادية 
. أمساء املنظمات غري احلكومية اليت طلبـت اعتمادهـا يف املـؤمتر           

وقــال إنــه يعتــرب أن الــدول األطــراف ترغــب يف املوافقــة علــى   
  .هذه الطلبات

  .وقد تقرر ذلك  - ١٦

ــة    ــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ــة املعني  انتخــاب أعــضاء اللجن
(CRPD/CSP/2010/2; CRPD/CSP/2010/CRP.1, and Add.1 and 2)  

ــرئيس  - ١٧ ــسري   : الـ ــاالقتراع الـ ــام بـ ــؤمتر إىل القيـ ــا املـ دعـ
بانتخــــاب أعــــضاء اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق األشــــخاص ذوي 

 / كــانون األول٣١ملــلء الــشواغر الــيت ســتحدث يف     اإلعاقــة
ــسمرب ــة للمرشــحني     . ٢٠١٠ دي ــر إىل الــسري الذاتي ووجــه النظ

 ;CRPD/CSP/2010/1) الـــذين رشـــحتهم الـــدول األطـــراف   

CRPD/CSP/2010/1/Add.1; and CRPD/CSP/2010/1/Add.2)  
ــة     ــاء يف الوثيقــــــــــ ــا جــــــــــ ــه كمــــــــــ ــار إىل أنــــــــــ وأشــــــــــ

CRPD/CSP/2010/1/Add.1مرشـــح واحـــد،  اســـم، مت ســـحب 
ووجــه النظــر إىل . الــسيد كفيتــو أورشــيتش مــن ســلوفينياوهــو 

اإلجــراءات املتبعــة يف االنتخابــات وغــري ذلــك مــن األحكــام       
  . ن االتفاقية م٣٤الصلة املنصوص عليها يف املادة  ذات
 بنــاء علــى دعــوة الــرئيس، قامــت الــسيدة ســاندرالند    - ١٨

) بنمــا(، والــسيد أليمــان  )اهلنــد(، والــسيد مــوراري  )كنــدا(
  . بعملية فرز األصوات

  . مت إجراء التصويت باالقتراع السري  - ١٩
  ٨٨       :عدد بطاقات االقتراع  
  ٢      :البطاقات الباطلة  
  ٨٦    :عدد البطاقات الصحيحة  
  ٨٦      :تنيدد املمثلني املصّوع  
  ٤٤       :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ٤٨  ) أستراليا(السيد ماكالوم     
  ٤٣    )كينيا(السيدة ماينا     
  ٤٠ )مجهورية كوريا(السيد كيم هيونغ شيك     



CRPD/CSP/2010/SR.1  
 

10-50131 5 
 

  ٣٥    )املانيا(السيدة ديغينر     
  ٣١  )اجلزائر( صالح حاجالسيدة     
  ٢٨  )تونس( الالهوم بني السيد    
  ٢٧  )غواتيماال(السيدة كوانغ تشانغ     
  ٢٦ )املكسيك(السيد ريوس إسبينوزا     
  ٢٦    )صربيا(السيد تاتيتش     
  ٢٥   )هنغاريا(السيد غومبوس     
  ٢٢  )األرجنتني(السيد بوليت غوين     
  ٢١   )الدامنارك(السيد النغفاد     
  ٢٠  )إكوادور(السيد توريس كوريه     
  ١٨    )ُعمان( الرواحي السيد    
  ١٨  )السلفادور( ميالرا باسكوالالسيدة     
  ١٢  )العربية السعودية(السيد باري     
  ١١    )أوغندا(السيد بابو     
  ١١  )بريو(السيد هويرتا بيالرتا     
  ١١    )الفلبني(السيد بورسيل     
  ١٠    )غينيا(السيد ديوب     
  ١٠  )جنوب أفريقيا(السيد موديل     
  ١٠    )زامبيا(السيد مويوندا     
  ٥    )السودان(السيد خريي     

ــالوم     - ٢٠ ــسيد ماك ــتراليا(إذ حــصل ال ــة  ) أس ــى األغلبي عل
 يف ااملطلوبة وعلى أكرب عدد مـن األصـوات، مت انتخابـه عـضو           

  . اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قـال إن هنـاك مخـسة شـواغر ال يـزال يـتعني              : الرئيس  - ٢١
، مقــصورة علــى تــصويت ثانيــةجولــة عقد ســُتولــذلك ملؤهــا، 

ــن       ــدد مـ ــى عـ ــى أعلـ ــصلوا علـ ــذين حـ ــشرة الـ ــحني العـ املرشـ
  .األصوات وإن مل حيصلوا على األغلبية املطلوبة

بنــاء علــى دعــوة الــرئيس، قامــت الــسيدة ســاندرالند     - ٢٢
ــدا( ــوراري  )كن ــسيد م ــد(، وال ــسيدة أليمــان  )اهلن ) بنمــا(، وال

  .بفرز األصوات
  .القتراع السريمت إجراء تصويت با  - ٢٣

  ٨٨      :عدد بطاقات االقتراع  
  ١      :البطاقات الباطلة  
  ٨٧    :عدد البطاقات الصحيحة  
  ٨٧      :عدد املمثلني املصوتني  
  ٤٤       :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ٥٦    )كينيا(ماينا السيدة     
  ٥٣    )املانيا(السيدة ديغينر     
  ٥٠ )مجهورية كوريا( شيك السيد كيم هيونغ    
  ٤٩ )املكسيك(السيد ريوس إسبينوزا     
  ٣٩  )اجلزائر( صالح حاجالسيدة     
  ٣٩  )تونس( الالهوم بنيالسيد     
  ٣٨   )هنغاريا(السيد غومبوس     
  ٣٥    )صربيا(السيد تاتيتش     
  ٣٤  )غواتيماال(السيدة كوانغ تشانغ     
  ٢٦  )األرجنتني(السيد بوليت غوين     
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، وحــصل الــسيد )أملانيــا(لت الــسيدة ديغيــنري إذ حــص  - ٢٤
، وحـصلت الـسيدة ماينـا       )مجهورية كوريـا  (كيم هيونغ شيك    

علــى األغلبيــة ) املكــسيك(، والــسيد ريــوس إســبينوزا )كينيــا(
ــة وأكــرب عــدد مــن األصــوات، مت انتخــاهبم أعــضاء يف      املطلوب

  .اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 هنـاك شـاغرا واحـدا ال يـزال يـتعني            قـال إن  : الرئيس  - ٢٥

، مقصورة علـى   تصويت ثالثة ملؤه، ولذلك سيتم إجراء جولة      
املرشحني اللذين حصال على أعلى عدد من األصـوات وإن مل           

  . حيصال على األغلبية املطلوبة
بنــاء علــى دعــوة الــرئيس، قامــت الــسيدة ســاندرالند     - ٢٦

ــدا( ــوراري  )كن ــسيد م ــد(، وال ــسيدة أل)اهلن ) بنمــا(يمــان ، وال
  .بفرز األصوات

  .مت إجراء تصويت باالقتراع السري  -٢٧
  ٨٦       :عدد بطاقات االقتراع  
  ٨٦    :الصحيحةالبطاقات عدد   
  ١      :املمتنعون عن التصويت  
  ٨٥      :تنيعدد املمثلني املصّو  
  ٤٣       :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ٤٥  )تونس(السيد بني الالهوم     
  ٤٠  )اجلزاائر( صالح حاجالسيدة     

إذ حــصل الــسيد بــني الالهــوم علــى األغلبيــة املطلوبــة   - ٢٨
وأكرب عدد مـن األصـوات مت انتخابـه عـضوا يف اللجنـة املعنيـة                

  .حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  

  
  


