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  .١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
  افتتاح اجللسة

األعـضاء بـالتوقيع    قال إن وترية قيـام الـدول        : الرئيس  - ١
والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة تـربهن         
علـــى أن اجملتمـــع الـــدويل ملتـــزم بتعزيـــز ومحايـــة متتـــع هـــؤالء  
األشخاص على حنو كامـل بكافـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات             

ومنــذ الـــدورة األخــرية ملـــؤمتر الــدول األطـــراف،    . األساســية 
تفاقيـة؛ وباإلضـافة إىل      دولة جديدة أطرافا يف اال     ٢٠أصبحت  

ذلــك، قامــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  
ــا    ــسا ومكتبـــ ــت رئيـــ ــث عينـــ ــساهتا، حيـــ ــد أوىل جلـــ , بعقـــ

وسيــسلط . اعتمــدت إعالنــا واختــذت قــرارات خمتلفــة     كمــا
 الضوء على ما اختذته الـدول األطـراف مـن           ٢٠٠٩مؤمتر عام   

  .تدابري تشريعية يف جمال تنفيذ االتفاقية
قالـت إن عـددا     ): نائبـة األمـني العـام      (السيدة ميغريو   - ٢

كبريا من البلدان قد قـام بالفعـل بوضـع تـشريعات وسياسـات              
ح جديــدة أو بتعــديل مــا لديــه مــن تــشريعات قائمــة حــىت تــصب

ن مثل هذه التدابري وتنفيـذها  متمشية مع االتفاقية، مث ذكرت أ  
يـع الـدول    وحثت مج . جزء ال يتجزأ من عملية تطبيق االتفاقية      

األعــضاء علــى مواصــلة جهودهــا هبــدف القيــام، دون تــأخري،   
ــاري والتــصديق عليهمــا    ــة وبروتوكوهلــا االختي بتوقيــع االتفاقي

وأعلنــت أن األمــم املتحــدة مــستعدة ملــساندة تلــك . وتنفيــذمها
ــة، وذلــك     ــة والوطني ــة واإلقليمي اجلهــود علــى األصــعدة الدولي

ــق املـــ      ــالل الفريـ ــن خـ ــل مـ ــضمن العمـ ــرق تتـ ــني بطـ شترك بـ
الوكــاالت لــدعم اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،      
ــشروع اســتراتيجية       ــة مل ــا وضــع صــيغة هنائي ــوىل حالي ــذي يت ال

  . مشتركة وخطة للعمل
األمــــني العــــام املــــساعد لتنــــسيق (الــــسيد ســــتيلزر   - ٣

قـال إن إدارة    ): السياسات والشؤون املشتركة بـني الوكـاالت      
ية ستواصل، بالتعاون مـع سـائر    الشؤون االقتصادية واالجتماع  

ــدول      ــذهلا ال كيانــات األمــم املتحــدة، مــساندة اجلهــود الــيت تب
وأوضـح  . األعضاء من أجل التوقيـع والتـصديق علـى االتفاقيـة          

أن الفريـــق الرفيـــع املـــستوى ســـيهيئ فرصـــة ملناقـــشة التـــدابري  
التشريعية الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقية، مما يشكل خطوة هامـة          

لتحديات فيما يتصل حبماية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان          حمفوفة با 
والتنمية لدى مجيع األشخاص، سواء كانوا مـن ذوي اإلعاقـة           

وصــــرح بأنــــه يتطلــــع أيــــضا إىل اجتماعــــات املائــــدة   . أم ال
املـــستديرة، الـــيت ستـــساعد يف بنـــاء قـــدرات كافـــة األطـــراف  
املشتركة بطرق تتضمن تقاسم أفضل املمارسات بـشأن تنفيـذ          

ــةاالتفاق ــه      . ي ــا تبذل ــياق م ــي االضــطالع، يف س ــه ينبغ ــني أن وب
الدول األعضاء من جهـود متـضافرة لتطبيـق االتفاقيـة، بتنـاول             
حاالت عـدم املـساواة والتمييـز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة         

  . التنمية وحقوق اإلنسانجيمع بنييف إطار متكامل 
أشـارت  ): مفوضية حقوق اإلنسان   (السيدة نيويرث   - ٤

تفاقية تنظر إىل اإلعاقة باعتبارها من أمراض اجملتمـع،  إىل أن اال 
وهي تركز علـى األحـوال البيئيـة واجملتمعيـة الـيت جتعـل انعـدام                

ــع    ــات اجملتمـ ــن مسـ ــة مـ ــوده مسـ ــصاء أو وجـ ــراف . اإلقـ واالعتـ
باإلعاقــة بوصــفها قــضية مــن قــضايا حقــوق اإلنــسان يتطلــب   

فيــذ الــتفكري علــى حنــو موضــوعي يف تلــك التــدابري الالزمــة لتن 
 غالبيـة العـبء يف      حـني أن  ويف  . االتفاقية على الـصعيد الـوطين     

 علــى عــاتق الــدول، ال جيــوز أن ينظــر إىل      تقــعهــذا الــشأن 
املناقــشة الرفيعــة املــستوى احلاليــة مبعــزل عمــا ســبق أن حــدث  

تطـــورات يف ســـياق آليـــات حقـــوق اإلنـــسان؛ وبوســـع    مـــن
ق تــستمر يف االعتمــاد علــى مــساندة مفوضــية حقــو أن الــدول
  .اإلنسان

واستطردت قائلة إن اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص           - ٥
ــشرين       ــا يف تـ ــاع هلـ ــاين اجتمـ ــتعقد ثـ ــيت سـ ــة، الـ ذوي اإلعاقـ

، ستناقش التدابري املتخذة يف جمال تنفيـذ        ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
ــدول األطــراف    ــع ال ــة م ــدمت  االتفاقي ــا ق ــدول  مــىت م  هــذه ال
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اقيـــة، وذلـــك يف  مـــن االتف٣٥دة تقاريرهـــا األوىل وفقـــا للمـــا
جملـس حقـوق اإلنـسان       يقـوم    ،عالوة على هذا  و. ٢٠١٠ عام

بتعزيـز أهـداف االتفاقيـة داخـل منظومـة األمـم           على حنو نشط    
ــدة، وال ــوق     املتحـ ــسنوية حلقـ ــشته الـ ــالل مناقـ ــن خـ ــيما مـ سـ

 لمناقـــشة الـــيت أجرهتـــا  ل ودعمـــا. األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
لتـدابري   بشأن ا  ٢٠٠٩مارس  / يف آذار  مفوضية حقوق اإلنسان  

ــة،    ــذ االتفاقي ــشريعية املتعلقــة بتنفي  دراســة أعــدت املفوضــية الت
وقــد .  األطــراف املــشاركةكانــت معروضــة علــى مواضــيعية، 

ــراره    ــذ يف ٧/٩أوصـــى جملـــس حقـــوق اإلنـــسان، يف قـ  املتخـ
، بــأن ينظــر يف هــذه الدراســة عنــد صــوغ ٢٠٠٩مــارس /آذار

اص ذوي  وتطبيق التدابري املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق األشـخ       
ــة ــة اخلاصــة      . اإلعاق ــر الوطني ــشأن األط ــة أخــرى ب ــة دراس ومث

بالرصد والتنفيذ جيري إعدادها حاليـا، كمـا أن مـن املزمـع أن             
  .٢٠١٠مارس / ثانية يف آذارحتاوريةتنظم مناقشة 

ــة  - ٦ ــة حبقــوق األشــخاص   (الــسيد الطراون ــة املعني اللجن
فيمـا  قال إن اللجنة قـد حققـت تقـدما مطـردا            ): ذوي اإلعاقة 

باإلضـافة إىل قيامهـا   ف. ببلوغهـا كامـل طاقتـها التـشغيلية      يتصل  
بانتخاب أعضاء مكتبها، وضـعت اللجنـة أيـضا نـسخا للعمـل             
ــة املتــصلة     ــادئ التوجيهي مــن وثائقهــا األساســية، مــن قبيــل املب

سـاليب العمـل الـيت يتوقـع         التقـارير والنظـام الـداخلي وأ       بتقدمي
ورة اللجنـة الـيت سـتنعقد يف       حيز النفاذ يف د    اعتمادها ودخوهلا 

ــشرين األول ــوبر /ت ــة   ٢٠٠٩أكت ــصبح اللجن ــك ست ــد ذل ، وبع
 علـى التقـارير     وإبداء تقييمها للوضع بناء   مستعدة إليالء النظر    

لدول األطراف، وهي تقارير ستعرض ابتـداء       لالعشرين األوىل   
  .٢٠١٠مايو /من أيار

هنجــــا ”واسترســــل قــــائال إن الــــدول الــــيت اتبعــــت    - ٧
الـــدول الـــيت ال تـــستطيع أن تنفـــذ مباشـــرة  ي  أ- “مزدوجـــا

معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت أصـبحت طرفـا فيهـا أو         
 جيـب عليهـا أن   -أن حتتج هبا أمام احملاكم واملؤسسات العامـة   

ــة يف      ــاج االتفاقي ــشريعات إلدم ــشطة بوضــع ت ــصورة ن ــوم ب تق
اهـدات   من اتفاقيـة فيينـا لقـانون املع        ٢٧واملادة  . القانون احمللي 

تقول بأنه ال ميكن للدول أن تتذرع بأحكـام قانوهنـا الـداخلي             
 مـن قبـل     املقدمـة التحفظـات   ولتربير عدم تطبيقها ملعاهدة مـا؛       

الـــدول األطـــراف الـــيت ســـلكت هنجـــا مزدوجـــا قـــد تتـــضمن 
وعلــى أي . حتــديات إزاء التوافــق مــع املــادة الــسالفة الــذكر     

جهـا علـى حنـو      التـصديق علـى االتفاقيـة وإدرا      حال، ال يشكل    
 فــــالتطبيق ؛كامــــل يف النظــــام القــــانوين ســــوى خطــــوة أوىل

 مـــن جانـــب  اســـتباقيلالتفاقيـــة يتطلـــب اختـــاذ هنـــج     التـــام
األطـــراف مـــع االضـــطالع جبهـــود متـــضافرة علـــى       الـــدول

 مـن   ٣٧ مراعـاة أحكـام املـادة        مـع الصعيدين الوطين والدويل،    
  .االتفاقية

 علـــى عتمــد ومــضى يقـــول إن أي تعريــف لإلعاقـــة ي    - ٨
أن واملــستوى الــوطين ينبغــي أن يكــون متمــشيا مــع االتفاقيــة،  

يتــضمن شــىت أنــواع اإلعاقــات املترتبــة علــى مــا يوجــد داخــل  
ــق      ــة وحــواجز أخــري تتعل ــة ومادي اجملتمــع مــن حــواجز قانوني

، يتطلـــب االعتـــراف اجلنـــائيويف ميـــدان القـــانون . بـــاملواقف
غــاء الــدفاع باألهليــة القانونيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إل

ــة       ــة عقليـ ــود إعاقـ ــة لوجـ ــسؤولية اجلنائيـ ــي املـ ــستند إىل نفـ املـ
وبــدال مــن ذلــك، ينبغــي تطبيــق مبــادئ حمايــدة مــن . ذهنيــة أو

 العنـصر الـذايت للجرميـة، وذلـك مـع أخـذ       بـشأن حيث اإلعاقة   
وباإلضافة إىل هـذا، جيـب إلغـاء        . حالة الفرد املتهم يف االعتبار    
سري ملـن يتـسمون بـبعض أنـواع         القوانني اليت جتيز احلـبس القـ      

اإلعاقات، كما يتعني وضـع تعريـف حمايـد لقـوانني االحتجـاز             
اليت تفضي إىل تقييد احلريات حـىت ميكـن تطبيقهـا علـى مجيـع               

ومثة أمهية، يف هناية األمـر،  . األشخاص بأسلوب يتميز املساواة  
ــشطة      ــصورة ن ــاجهم ب ــات وإدم ــشارة ذوي اإلعاق ــة است لكفال

  . االتفاقيةطوال عملية تنفيذ
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التحـــالف الـــدويل لألشـــخاص (الـــسيد ســـترومغرن   - ٩
 دور رئيــسي يف هلــاقــال إن التــدابري التــشريعية ): ذوي اإلعاقــة

وأضـــاف أنـــه يتطلـــع، يف هـــذا الـــصدد، إىل . تنفيـــذ االتفاقيـــة
اجتماعــات املائــدة املــستديرة الــيت ســتنعقد أثنــاء املــؤمتر، والــيت 

ية الـيت ظهـرت حـىت اآلن        ستتناول التحديات والثغرات الرئيس   
 تغــيري ملمــوس إحــداث أن وذكــر. فيمــا يتــصل بعمليــة التنفيــذ

ونبـه إىل أنـه لـيس مـن         . يستدعي إشراك مجيع األطراف املعنية    
عمليـة التنفيـذ    اليت تطرحهـا     أي من التحديات     يقابلاجلائز أن   

 تفــــسريية تــــسعى إىل تغــــيري معــــىن  بتحفظــــات أو إعالنــــات
وأوضح أنـه  .  جمتمع املعوقني  وأيدهل  اتفقت عليه كافة الدو    ما

حيــث الــدول بالتــايل علــى أن تــصدق علــى االتفاقيــة بــدون        
  .حتفظات أو أن تسحب أية حتفظات سبق هلا أن قدمتها

تطلــب لتنفيــذ ل املقــدموأردف قــائال إن زيــادة الــدعم   - ١٠
 نتائج الدورة الراهنة للمؤمتر تشكيل فريق عامـل         منكون  أن ي 

إلعــداد وثيقــة توجيهيــة تقنيــة يف جمــال      فيمــا بــني الــدورات  
 احملــددة الــيت  املــسائل مــن مــسألةالتنفيــذ، وذلــك فيمــا خيــص  
 عمليـة مـن شـأهنا أن        وجيب بـدء  . جيري تناوهلا يف هذه الدورة    

تتــيح للــدول األطــراف تقــدمي مــسامهاهتا للفريــق العامــل، مــع    
 الوثيقـة التوجيهيـة قبـل       بإبـداء آرائهـا يف    القيام يف وقت الحـق      

  .٢٠١٠ضها على دورة املؤمتر يف عام عر
 التحــــالف الــــدويل لألشــــخاص ذوي   وأضــــاف أن  - ١١

ــة ـــ  اإلعاقـ ــشة إزاء القل ــشعر بالدهـ ــه يـ ــع أنـ ــسبية  مـ ــدد ة النـ لعـ
فــإن التغــيريات الــيت جنمــت عــن دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ، 

التعـديالت الـيت أدخلـت يف       يـثري قلقـه بـشكل أكـرب هـو أن             ما
 حكومــات وال زالــتمــع االتفاقيــة،  ال تتــواءمبعــض البلــدان 

ــدة غــري   ــسية الالزمــة لتطبيــق هــذه   ملمــةعدي ــالتغيريات الرئي  ب
ــة ــة علــى حنــو     . االتفاقي ــذ االتفاقي ــه ال ميكــن تنفي وأشــار إىل أن

. كامــل بــدون تــوفري قــدرات معــززة علــى الــصعيد الــوطين       
وصــرح بــأن مــن احلــري مبنظومــة األمــم املتحــدة أن تزيــد مــن  

 من خالل اختاذ جمموعـة كـبرية مـن التـدابري            النهوض باالتفاقية 

تتــضمن إنــشاء صــندوق لتعزيــز عمليــة التطبيــق علــى الــصعيد   
مراعـاة  الوطين؛ وبأنه ينبغي للمنظومة أيـضا أن تـشجع تعمـيم            

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بكافة أحنائها، مع اضـطالعها          
لألشـخاص ذوي   بالترتيبات الالزمة إلشراك املنظمـات املمثلـة        

 الـدول   أن إبـداء  وذكـر   .  يف هيكـل صـنع القـرار لـديها         اقةاإلع
ا هـ  ودعم إنشاء صندوق من هذا القبيـل     بشأن   آراءهااألعضاء  

  .له سيكونان موضع ترحيب من جانبه
ــن املهــم   و  - ١٢ ــائال إن م ــع   استرســل ق ــة اشــتراك مجي كفال

ــم     ــة لألمـ ــربامج التابعـ ــصناديق والـ ــصة والـ ــاالت املتخصـ الوكـ
ــز حقــوق  ــة ا املتحــدة يف تعزي  وينبغــي. ألشــخاص ذوي اإلعاق

ؤمتر الــدول األطــراف واجلمعيــة العامــة أن يعلنــا بوضــوح أن ملــ
ــة  ــياالتفاقي ــصكه ــب يف ال ــدان  الغال ــة مي ــة اإلعاق ، وأن كاف

ــسابقة الــيت ال تتمــشى مــع      ــائق األمــم املتحــدة ال صــكوك ووث
بــد مــن تنقيحهــا أو التوقــف عــن      أحكــام هــذه االتفاقيــة ال  
  .جعيةاستخدامها كوثائق مر

ــة    و  - ١٣ ــادئ التوجيهي ــى اإلســراع يف اعتمــاد املب حــث عل
  مراعـاة  فرقة األمم املتحدة القطرية يف جمال تعمـيم       أل املوضوعة

إعـدادها  ب يقـوم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي مبـادئ        
وبـني،  . يف الوقت الراهن فريق الدعم املـشترك بـني الوكـاالت        

نم على أنـه    ت االتفاقية    التصديق على  وتريةيف هناية املطاف، أن     
 حبلـول   ١٨ إىل   ١٢ينتظر لعدد اخلـرباء باللجنـة أن يرتفـع مـن            

ذلك أن تتألف دورة املـؤمتر      ل وأنه يقترح    ؛دورة املؤمتر القادمة  
 من ست جلسات تستغرق ثالثـة أيـام كاملـة،           ٢٠١٠يف عام   

والحــظ أن مثــل . أو أن متــدد هــذه الــدورة لتــشغل أربعــة أيــام
ــيتي  ــذا الترتيـــب سـ ــضاء  هـ ــريس جلـــستني النتخـــاب أعـ ح تكـ

. اللجنة، وختصيص أربع جلسات من أجل املناقشة املوضوعية       
وأعلن أنـه ينبغـي إتاحـة الوقـت الـالزم للمرشـحني لالنتخـاب               
ــة، كــي يتحــدثوا إىل      ــات الفعلي ــل موعــد االنتخاب ــة، قب باللجن

م مؤمتر الدول األطـراف، وكـي يقـدموا معلومـات عـن خـربهت             
  .ن واإلعاقةيف حقل حقوق اإلنسا
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  )CRPD/CSP/2009/1(إقرار جدول األعمال 
  .أقر جدول األعمال  - ١٤

  تنظيم األعمال
  )DSPD-09/00237 (اعتماد املنظمات غري احلكومية

   االنتبـــــــاه إىل املـــــــذكرة رقـــــــموجـــــــه: الـــــــرئيس  - ١٥
DSPD-09/00237           اليت تتضمن أمساء املنظمـات غـري احلكوميـة 

وذكـر أنـه سـيعترب أن       . ملؤمتراليت ترغب يف أن تعتمد من قبل ا       
  .الدول األطراف تود أن توافق على تلك الطلبات

  .وقد تقرر ذلك  - ١٦
ــة حلقــــــــوق اإلنــــــــسان    مــــــــشاركة املؤســــــــسات الوطنيــــــ

)DSPD-09/00255(  
 انتباه الدول األعضاء إىل املـذكرة رقـم         وجه: الرئيس  - ١٧

DSPD-09/00255     ــة ــسات الوطنيـ ــاء املؤسـ ــضمن أمسـ ــيت تتـ  الـ
وأشـار أنـه    . سان اليت ترغب يف املشاركة يف املؤمتر      حلقوق اإلن 

  .سيعترب أن الدول األطراف تود أن توافق على تلك الطلبات
  .ولقد تقرر ذلك  - ١٨

  مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية
عـــين مبوضـــوع املرفيـــع املـــستوى الفريـــق ال  )أ(  

التــدابري التــشريعية لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق  ”
  “األشخاص ذوي اإلعاقة

، وهــو قــائم بأعمــال نائــب  )األردن(األمــري احلــسني   - ١٩
قــال إن األردن قــد اختــذ اخلطــوات الالزمــة جلعــل      : الــرئيس

قانونه احمللي متمشيا مع االتفاقيـة، وأنـه قـد قـام، طبقـا للفقـرة                
، بتشكيل فريق عامل مسؤول عن حتديـد        ٤من املادة   ) ب( ١

اص ذوي القوانني واملمارسات اليت تتسم بالتمييز ضـد األشـخ     
وكــذلك اضــطلع األردن، . اإلعاقــة هبــدف تعديلــها أو إلغائهــا

فيمــا يتــصل بتعمــيم محايــة وتعزيــز حقــوق هــؤالء األشــخاص   

سـتراتيجية   مجيع السياسات والربامج، بوضـع ا   ذوي اإلعاقة يف  
، )٢٠١٥-٢٠٠٧(لــشؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة  وطنيــة 

ــه قــد أنــشأ اجمللــس األعلــى لــشؤون األشــخاص ذوي     كمــا أن
ــة مــستقل حكــومياإلعاقــة، وهــو كيــان  ــه الدول  وخيــضع  متول

ويشمل هـذا اجمللـس     . لرئاسته ويستهدف رصد تنفيذ االتفاقية    
ــة واخلـــــرباء    ــة واملنظمـــــات غـــــري احلكوميـــ متثـــــيال للحكومـــ

ومثـة مـؤمتر وطـين سـوف يعقـد يف      . واألشخاص ذوي اإلعاقـة  
 احملـرز    من أجل استعراض التقـدم     ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

ولقــد استــشري األشــخاص . ســتراتيجيةثنــاء املرحلــة األوىل لالأ
، خـالل وضـع     ذوو اإلعاقة، عـن طريـق املنظمـات الـيت متثلـهم           

  . ستراتيجية الوطنيةالتشريع ذي الصلة واال
وتــابع كالمــه قــائال إن جملــس الــوزراء قــد قــام، يف         - ٢٠

 مــن االتفاقيــة، بتعــيني اجمللــس األعلــى  ٣٣ للمــادة امتثــاال منــه
ؤون األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ليكــــون جهــــة التنــــسيق لــــش

ــة علــى الــصعيد املــشترك بــني     ــة بتنفيــذ االتفاقي احلكوميــة املعني
ــوزارات ــوطين حلقــوق     . ال ــإن املركــز ال ــى هــذا، ف وعــالوة عل

اإلنـسان قــد شــكل جلنـة مــستقلة ملراقبــة تطبيـق االتفاقيــة علــى    
  .مستوى البلد

ــسيدة ماينــدي   - ٢١ ــجنــوب أ (ســيبيا - ال وهــي ): افريقي
ــرئيس   ــوب أ : قائمــة بأعمــال نائــب ال ــد  قالــت إن جن ــا ق فريقي

ــدابري حمــددة    ــى األشــخاص ذوي   اختــذت ت ــسري عل ــادة التي لزي
 وبلــوغ تعلــيم يتــسم فعــال بالــشمولية وحتقيــق معيــشة   اإلعاقــة

 بوجـود   يما منـها  وبينت أن حكومتـها تـسل     .  هلم معززة النوعية 
ــة،     ــر واإلعاق ــني الفق ــة ب ــة متكامل ــدمعالق ــة   منتق حــا اجتماعي

للجماعات املصنفة باعتبارها من اجلماعات الضعيفة، مبـا فيهـا    
ــة  ــد   . األشــخاص ذوو اإلعاق ــة ق  تــسعىوأضــافت أن احلكوم

جاهـــدة إىل هتيئـــة بيئـــة متكينيـــة علـــى الـــصعيدين االقتـــصادي  
ــق      ــسياسي مــن أجــل هــؤالء األشــخاص، وذلــك عــن طري وال

 يبــاتترت الــسياسة العامــة إىل جانــب   علــى صــعيد مبــادرات 
  .خاصة من جانب هيئات من قبيل اللجنة االنتخابية املستقلة
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ول بأنــه جيــري حاليــا إتاحــة إمكانيــة وانتقلــت إىل القــ  - ٢٢
ــز     ــة مراكــــ ــة إىل كافــــ ــخاص ذوي اإلعاقــــ ــول األشــــ وصــــ

 يف جمــال  تعلــيم يقــدم حاليــا كمــا جبنــوب أفريقيــا؛   الــشرطة
مدتــه عــشرون عامــا االحتياجــات اخلاصــة مــن خــالل برنــامج 

ــصرية   ) ٢٠٢١-٢٠٠١( ــال قــ ــوات ذات آجــ ــضمن خطــ يتــ
 باإلضـــافة إىل أن الرعايـــة الـــصحية هـــذاومتوســـطة وطويلـــة؛ 

ألجهزة املساعدة قد مكنـا     ا  على لر إمكانية احلصو  تيّساجملانية  
املــستحقني مــن ذوي اإلعاقــة مــن االســتفادة مــن جمموعــة مــن 

  .اخلدمات تتضمن الرعاية املتخصصة
لـة تـسلم بالعالقـة املتكاملـة        واستطردت قائلـة إن الدو      - ٢٣

 بني الفقر واإلعاقة، وهي تـوفر منحـا اجتماعيـة           اليت ال تنفصم  
ومن بني هذه املنح، هناك منحة تقدم بـصفة         . للفئات الضعيفة 

ومثــة . خاصــة ملــن حيتــاجون عنايــة مــستمرة مــن قبــل اآلخــرين 
مبــادرات خمتلفــة تتعلــق بالــسياسات العامــة قــد هيــأت بيئــة        

ــة علــى الــص  ــة،  عيد متكيني االقتــصادي لألشــخاص ذوي اإلعاق
 يف املائــة مــن  ٤  نــسبةال بــد أن تكــون علــى ســبيل املثــال،   ف

ــة     ــة املقدم ــربامج التدريبي ــدين يف ال ــة املقي ــانون مبوجــبالطلب  ق
ويف االنتخابـات  . تنمية املهارات من األشـخاص ذوي اإلعاقـة      

ــام    ــت يف عـ ــيت أجريـ ــة الـ ــات  ٢٠٠٩الوطنيـ ــذت الترتيبـ ، اختـ
ــة با ــن    الالزمـ ــهم مـ ــهم إعاقتـ ــذين ال متكنـ ــاخبني الـ ــسبة للنـ لنـ

ــوفني أن      ــا كــان بوســع املكف ــراع، كم اســتخدام مراكــز االقت
  .يدلوا بأصواهتم بلغة بريل

ــام    - ٢٤ ــداد عـــ ــادم ٢٠١١ومـــــضت تقـــــول إن تعـــ  القـــ
ــات      ــع احتياجــ ــالتكيف مــ ــز بــ ــتبيانات تتميــ ــستعمل اســ سيــ
األشخاص ذوي اإلعاقة، كما أن مجيع مـواد االتفاقيـة سـوف            

تباعهــا مــن قبــل كافــة  اتية جيــري اول إىل توجيهــات سياســحتــ
قـد تعهـدت   و. الشركاء، مما يتـضمن احلكومـة واجملتمـع املـدين        

احلكومة جبمع البيانات املتصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة حـىت         
تــــــستخدمها يف التخطــــــيط العــــــام ويف إعــــــداد تقــــــديرات 

 واألشـخاص ذوي  املرأة والطفلوأنشئت وزارة   . االحتياجات
عاقــة مــن أجــل النــهوض حبقــوق تلــك الفئــات، وذلــك مــن  اإل

ــسيق     ــيم وتنــ ــيم والتعمــ ــد والتقيــ ــطالع بالرصــ ــالل االضــ خــ
  .السياسات

 يعتريهـا ن الـسياسات ذات الـصلة       استدركت قائلة إ  و  - ٢٥
الــضعف مــن جــراء عــدم اضــطالع القــائمني بــالتطبيق بوضــع   

 اكـثري و. د ميزانيـات إلعمـال الـسياسات      آليات للتنفيـذ وحتديـ    
 هــذه الــسياسات بالتعامــل مــع اإلدارات احلكوميــة هتــتمال  مــا

ــات   ــة هلــا،   أو بباعتبارهــا مــن األولوي ــوال كافي ــا رصــد أم ألهن
. تفهم االحتياجات القائمة من وجهة نظر حقـوق اإلنـسان          ال

وال توجد كذلك قاعدة للبيانات تتصل باإلعاقـة، ومثـل هـذه            
  .القاعدة يف غاية األمهية بالنسبة للتنمية

ــسيدة كاشــريي    - ٢٦ ــة  ): مــالوي(ال شــددت علــى األمهي
احلامسة للتعاون الـدويل فيمـا يتـصل بتنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو                

وأضــافت أن حكومــة مــالوي قــد اختــذت عــددا مــن   . كامــل
التــدابري الــيت ترمــي إىل حتويــل أهــداف االتفاقيــة إىل حقيقــة       
واقعــة، وذلــك بطــرق تتــضمن إنــشاء وزارة لألشــخاص ذوي  

 لتحقيـــق ٢٠٠٦اعتمـــدت يف عـــام املـــسنني؛ كمـــا اإلعاقـــة و
وهي سياسـة شـأهنا أن   ألشخاص ذوي اإلعاقة  ل تكافؤ الفرص 

. اإلعاقـة يف كافـة بـرامج التنميـة        ب تعمم مراعاة املسائل املتصلة   
وسوف يقوم الربملان يف وقت قريب بالنظر يف مشروع قـانون   

  .يتضمن سن التشريعات الالزمة لتنفيذ تلك السياسة
ن احلكومـــــة قـــــد زادت مـــــن تنفيـــــذها أ أضـــــافتو  - ٢٧

إلصــالحات جمتمعيــة تــشمل الوصــول للقــروض واالئتمانــات   
واألنشطة املولدة لإليرادات واملـدخالت الزراعيـة، فـضال عـن           
توفريهـــا ألجهـــزة مـــساعدة، وذلـــك هبـــدف تعزيـــز مـــشاركة 

ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـــ ــشطة  األشـــ ــة يف األنـــ ــشاركة فعالـــ  مـــ
فقـر، وحتقيـق النمـو االقتـصادي        ، واحلـد مـن ال     للثـروات  املدرة

  .والتنمية



CRPD/CSP/2009/SR.1  
 

09-50113 7 
 

ــا   - ٢٨ ــا(الــسيد كي ــا  ): كيني ــه قــال إن دســتور كيني مــع أن
يتــــضمن نــــصا صــــرحيا بــــشأن حقــــوق األشــــخاص ذوي  ال

 هاإلعاقة، ومع هذا، فقـد شـكلت جلنـة مـن اخلـرباء الستعراضـ           
التـــشاور مـــع منظمـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة واهليئـــات ب

ف كفالــة تــضمني اإلصــالح العاملــة مــن أجلــهم، وذلــك هبــد 
 حــق مجيــع األشــخاص يف تقريــر     اجلــاري حاليــا  الدســتوري 

املصري، واالعتراف بـاجلميع علـى قـدم املـساواة أمـام القـانون،              
ــواردة يف شــرعة       ــات ال ــوق واحلري ــع احلق ــة جلمي ــة الكاف وأهلي

 املراعـاة   متام الدستور اجلديد يف     كما سيكون احلقوق بالدولة،   
  .شخاص ذوي اإلعاقةواالستجابة حلقوق األ

ــانون املتــصل باألشــخاص ذوي     - ٢٩ وأردف يقــول إن الق
 يـضمن حقـوق هـؤالء األشـخاص، كمـا           ٢٠٠٣اإلعاقة لعـام    

أنــه يكفــل إعــادة تأهيلــهم وتــساويهم يف الفــرص مــع غريهــم،  
وقد أفضى هذا القـانون إىل إنـشاء اجمللـس الـوطين لألشـخاص              

ض أحكـام   ورغـم ذلـك، ويف ضـوء احتيـاج بعـ          . ذوي اإلعاقة 
هــذا القــانون للتعــديل مــن أجــل الوفــاء باملعــايري الــواردة يف        

هـذا القـانون، وهـو بـصدد        ) تعـديل (االتفاقية، وضع مـشروع     
ــة    ــة الوطني ــى اجلمعي ــشر والعــرض عل ــق   . الن ــانون املتعل ــا الق أم

، فإنه حيظر التمييز ضد األطفال بـسبب        ٢٠٠١باألطفال لعام   
يف الوصـول إىل التعلـيم      اإلعاقة، كما أنـه يـنص علـى املـساواة           

بالنــسبة هلــؤالء األطفــال، ويتــضمن أن األطفــال ذوي اإلعاقــة  
ــة      ــالوا رعاي ــهاك أي مــن القــوانني حيــق هلــم أن ين املتــهمني بانت
خاصة وأن يعاملوا بـنفس االحتـرام الـذي يلقـاه األطفـال غـري               

طـوي  ، الـذي ين   ٢٠٠٦وقانون اجلرائم اجلنسية لعـام      . املعوقني
 اجلرميــة اجملــين عليــه يفكــون  خاصــة عنــدما يعلــى تــوفري محايــة

جتـرى مراجعتـه     مـن ذوي اإلعاقـات العقليـة،         ااملزعومة شخص 
ــا ــادة   حالي ــع امل ــساقه م ــة ات ــة ١٢ لكفال ــا أن.  مــن االتفاقي  كم

 األشـخاص  بـشأن ، والـسياسة الوطنيـة   للطفـل السياسة الوطنية   
ــة،   ــيم ذوي االحتياجـــات اخلاصـ ــة تعلـ ــة، وسياسـ ذوي اإلعاقـ

، هلـا مجيعـا تـأثري علــى     االجتماعيـة للحمايـة  الوطنيـة  والـسياسة 
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ــة،      - ٣٠ ــدان النامي ــا مــن البل ــائال إن كيني وواصــل كالمــه ق
وعليها أن تواجه بالتايل كثريا من التحديات يف إطار مواردها           

ــدودة ــل   . احملــ ــذ الكامــ ــة بالتنفيــ ــه ملتزمــ ــن أن حكومتــ وأعلــ
تضمن التعـاون الـدويل والـشراكات،       لالتفاقية، وذلك بطرق ت   

 يف  ألهنا حققت هذا القـدر مـن اإلجنـازات        وهي تشعر بالفخر    
وهي تسلم بالدور اهلام الذي تضطلع به       . قصريالوقت  ذلك ال 

ــخاص    ــة باألشـ ــات املعنيـ ــةاملنظمـ ــن  ذوي اإلعاقـ ــة مـ  والعاملـ
أجلهم، كما أهنا تقر أيضا حبقهم يف املشاركة التامـة يف تنفيـذ             

  .فاقية من خالل هياكل تتسم بالفعاليةورصد االت
، وهي قائمة بأعمـال     )هنغاريا(السيدة راو هورننغن      - ٣١

 مـن   ٥٧٧ ٠٠٠قالـت إن هنغاريـا، الـيت تـضم          : نائب الرئيس 
 أول دولة تقـوم بالتـصديق علـى         هي, األشخاص ذوي اإلعاقة  

كــل مــن االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، كمــا أهنــا تعمــل   
وقبـل إقـرار االتفاقيـة،      . فاقية يف القانون احمللـي    على إدماج االت  
وكانــت   هــو الــذي يــنظم مــسألة اإلعاقــة اإلعاقــةكــان قــانون

.  رصدها هيئة استـشارية تـسمى اجمللـس الـوطين لإلعاقـة            تتوىل
ومع هذا، فإن االتفاقية قد أصبحت مبثابة املعيار املـستخدم يف           

 كمــا أهنــا  تــسوية املنازعــات القانونيــة واملهنيــة ذات الــصلة،    
 حققت زمخا ملبادرات كان سيضطلع هبا، لوال ذلـك، بـصورة          

ــأ ــك    أبط ــن ذل ــف، وم ــشكل خمتل ــوم   أو ب ــف مفه ــادة تعري  إع
األهليــة القانونيــة؛ والتعــديالت التــشريعية الراميــة إىل كفالــة      

، إىل التيــسري علــى ذوي اإلعاقــةاملــساواة يف إمكانيــة الوصــول 
 القائمـة يف جمـاالت      نظمةواألمبا يف ذلك ما يتعلق بالسائحني؛       

  .لغة اإلشارة والترمجة الشفوية والتعليم
ــم  و  - ٣٢ ــن امله ــست   أضــافت أن م ــة لي ــاة أن االتفاقي  مراع

 تزويـد الـدول     إمنـا الغـرض منـها هـو       و. خطة من خطط العمل   
ــة     ــصلة باإلعاق ــسياسة املت ــدان ال ــالزم يف مي ــه ال ــن . بالتوجي وم

ــاون  ــدويل خــالل التع ــس و  احلكــومي ال  ميكــن ،ياسياملهــين وال
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؛ ومـن   كليهمـا  الـدويل والـوطين      الـصعيدين إحراز التقدم علـى     
الواجب أن تكون اخلطـوة احلامسـة األوىل متمثلـة يف التـصديق             

ودمـج احلقـوق الـواردة باالتفاقيـة يف         . على أوسع نطاق ممكن   
السياسة الوطنية يشكل استثمارا اجتماعيـا حقيقيـا، فمـا يفيـد            

مـع  تري، مـن شـأنه أن يفيـد اجمل        ذوي اإلعاقة، على املـدى القـص      
  .بأسرة، على املدى الطويل

 يف أن يـوفر     أعـرب عـن أملـه     ): تايلنـد  (السيد بونتان   - ٣٣
ــضل      ــارف واخلــربات واألفكــار وأف ــؤمتر فرصــة لتقاســم املع امل

برحـت   تايلنـد مـا   مع أن   و. املمارسات يف جمال تنفيذ االتفاقية    
وسـعها أن   تشارك بنشاط يف صوغ هذا الصك، فإنه مل يكن ب         

نظامهــا القــانوين ، ألن ٢٠٠٨يوليــه /تــصدق عليــه حــىت متــوز 
ــك شــرطا       ــار ذل ــي باعتب ــانون احملل ــديالت للق يتطلــب ســن تع

ومن خالل االضـطالع بـاحلمالت الالزمـة        . أساسيا لالنضمام 
 اقتنـع  وحكومتـه،    ءيف الشارع وبالربملـان ولـدى رئـيس الـوزرا         

ــإدراج قــضايا اإلعاقــة،    الــيت تــشمل جملــس صــياغة الدســتور ب
وقـد اعتمـد    . ، يف الدستور اجلديـد    بسبب اإلعاقة حظر التمييز   

 وكــذلك ٢٠٠٧قــانون متكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام 
، وكــل مــن هــذين   ٢٠٠٧قــانون تعلــيم ذوي اإلعاقــة لعــام    

القانونني مصحوب بقواعد ونظم تتصل بالتنفيذ، وكانـت مثـة          
 قـد أصـبحت     ة قانونا آخر مـن القـوانني اجلديـدة أو املعدلـ           ٢٠

والقانونــــان . مواتيــــة للمعــــوقنيجامعــــة ملوضــــوع اإلعاقــــة و
ــة     ــادة مــشاركة األشــخاص ذوي اإلعاق ــدان حيــاوالن زي اجلدي
ــتمكني     ــة بـ ــة املعنيـ ــة الوطنيـ ــم يف اللجنـ ــة هلـ واملنظمـــات املمثلـ
األشـــخاص ذوي اإلعاقــــة واللجنــــة الوطنيـــة املعنيــــة بتعلــــيم   

نونـــان إىل وقـــد أفـــضى هـــذان القا. األشــخاص ذوي اإلعاقـــة 
ــة    ــف اإلعاق ــادة تعري ــى أســاس إع ــاعي عل ــوذج اجتم إىل  و؛ من

ت حتـسني الوصـول خلـدما     إىل   و بـسبب اإلعاقـة؛   حظر التمييـز    
 وتـشجيع اسـتخدام     التعليم والعمالة والصحة وإعـادة التأهيـل؛      

املعلومـــــات واالتـــــصاالت والتكنولوجيـــــات  تكنولوجيـــــات 
  .املساعدة

 مــن ذوي ه بوصــفوتــابع كالمــه قــائال إنــه قــد متكــن،  - ٣٤
ــد      ــة يف تايلنـ ــة باإلعاقـ ــان املعنيـ ــع اللجـ ــل مـ ــة، أن يعمـ اإلعاقـ

ومثـــة قانونـــان جديـــدان قـــد مت  . لتحـــسني تـــشريعات الدولـــة
ــا مـــؤخرا باإلمجـــاع يف كـــل مـــن جملـــسي الربملـــان   : اعتمادمهـ

أحدمها يوفر ختفيضات ضريبية آلباء األشـخاص ذوي اإلعاقـة          
ــدم    ــتثنائية ومق ــة اس ــاجون لرعاي ــذين حيت ــة  ال ــات العناي ي واجب

، إيداعهم يف مؤسـسات   الالزمة هلم من أجل تقليل احلاجة إىل        
وذلــك يف حــني أن القــانون اآلخــر يتطلــب قيــام مكتــب أمــني  
املظامل بإتاحـة مـا لديـه مـن معلومـات عامـة يف قوالـب ميـسرة          

  .بغية حتسني وصول األشخاص ذوي اإلعاقة لساحة القضاء
،  طويــلكامــلاللتنفيــذ ا إىلومــضى يقــول إن الطريــق   - ٣٥

ــا وتايلنــد  ــدا غني مــستعدة ، ولكــن قطاعــات اجملتمــع  ليــست بل
ــاون  ــها للتع ــى وجــه اخلــصوص   و. كل  أن الوكــاالت ذكــر عل

 بـــدور األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة   تـــزداد تـــسليما احلكوميـــة 
واملنظمـات املمثلـة هلـم، ومــن مث، فإهنـا تيـسر نـشر الــسياسات       

ء تايلنــد علــى   أصــدقاء وشــركا ودعــا. ذات الــصلة باإلعاقــة 
الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي إىل العمــل دون كلــل مــن أجــل  

  .تنفيذ االتفاقية بشكل كامل فعال
قــال إن حكومتــه تقــر ): ســترالياأ (الــسيد مكمــوالن  - ٣٦

ــيت     ــة ال ــك الطريق ــيري تل ــضرورة تغ ــا إىل ا ب ــر هب ألشــخاص ينظ
 والتركيـز علـى   املعوقني، فـضال عـن تغـيري أسـلوب معاملتـهم،            

والتـصديق علـى    .  بوصفها مـن قـضايا حقـوق اإلنـسان         اإلعاقة
االتفاقية يزود الدول بفرصة موضوعية ورمزيـة لزيـادة التوعيـة         

  .حبق هؤالء األشخاص يف أن يعيشوا بكامل إمكاناهتم
 ا استعراضـــأجـــرتواســـتطرد قـــائال إن حكومتـــه قـــد   - ٣٧

 لقانوهنــا احمللــي مــن أجــل كفالــة تنفيــذ االتفاقيــة بــصورة شــامال
، وأنــه قــد تــبني هلــا أنــه ال توجــد ضــرورة لإلتيــان بتــشريع  تامــة

ــات        ــز لآللي ــن تعزي ــا مت م ــرغم مم ــى ال ــك عل ــاملرة، وذل ــد ب جدي
ومــع ذلــك فــإن التــشريعات    . ية القائمــةاتالتــشريعية والــسياس 
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ــة      ــالزم؛ فثم ــالتغيري االجتمــاعي ال ــأيت ب ــها أن ت وحــدها ال ميكن
ت الـيت حتـول      وممارسات جديدة إلزالة العقبا    مواقفحاجة إىل   

ــاهتم، إىل     ــل إمكانـ ــة كامـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوغ األشـ دون بلـ
يتعلق  جانب تشجيع الدمج االجتماعي، واحلد من الوصم فيما       

سـتراتيجية  سـتراليا بوضـع ا  أذه الغايـة، تقـوم    وحتقيقا هل . باإلعاقة
وطنيــة لإلعاقــة هبــدف القيــام علــى حنــو فعــال بتــوفري الــدعم         

  .قضايا اإلعاقةمراعاة تعميم والتوجيه على صعيد السياسات و
 القـوانني والـسياسات     ه بالنظر إىل أن   وأردف يقول إن    - ٣٨

 جـاء يف     إذا مل يكن هناك رصد وتنفيذ، كمـا        حمدودة اجلدوى 
سترالية حلقـوق اإلنـسان   ن اللجنة األ   فإ  من االتفاقية،  ٣٣املادة  

بــالتوفيق عنــد قــد فوضــت ممارســة مــا هلــا مــن ســلطات تتعلــق 
ء بانتـهاك االتفاقيـة علـى يـد احلكومـة، وإعـداد              أي إدعا  ورود

وتقـدمي  مبادئ توجيهيـة بـشأن جتنـب مثـل هـذه االنتـهاكات،              
ــارير إىل ــة يف    تقـ ــذ االتفاقيـ ــصل بتنفيـ ــا يتـ ــام فيمـ ــدعي العـ   املـ

 هــذه اللجنــة، بوصــفها هيئــة مــستقلة مــن تقــوموقــد . ســترالياأ
قوق وتثقيـف   احلدور حيوي يف ميدان تعزيز      بهيئات الدعوة،   

  .وسع نطاقااألتمع اجمل
بــأداء دور ســتراليا ملتزمــة أيــضا واسترســل قــائال إن أ  - ٣٩

 اإلعاقــة علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي، قيــادي يف ميــدان
 معلمــا أساســيا يف املــسألةوهــي مــصممة علــى أن جتعــل هــذه  

برناجمها املتصل باملعونـة فيمـا وراء البحـار، وذلـك مـن خـالل            
 نوعيـة حيـاة األشـخاص ذوي        ناختاذ تدابري من شأهنا أن حتـس      

ــة هبــؤالء األشــخاص،     ــاء قــدرات املنظمــات املعني اإلعاقــة، وبن
يف آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ         ومساعدة البلدان الشريكة هلا     

از األهـــداف باعتبـــار ذلـــك شـــرطا إلجنـــ يف تطبيـــق االتفاقيـــة 
ســــتراليا اجلديــــدة املتعلقــــة واســــتراتيجية أ. اإلمنائيــــة لأللفيــــة

باملساعدة اإلمنائية الدولية، واملسماة التنمية مـن أجـل اجلميـع،           
ــد أعــدت   ــل     ق ــن قب ــا م ــي فيه ــى إســهام فعل ــادا عل  ذوي اعتم

 بالبلـدان الناميـة؛     مـن جانـب األشـخاص ذوي اإلعاقـة         اإلعاقة
فـــضل املمارســـات يف تطبيـــق     للتوصـــل إىل أ الـــسعي لـــدى ف

ــة،  ميكــن الرجــوع إىل مــن يعلمــون األمــر أفــضل مــن    االتفاقي
  .أي األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم: غريهم
ــيلال    - ٤٠ ــسيد فـ ــيلي(الـ ــشاركة   ): شـ ــق املـ ــال إن حتقيـ قـ

الكاملة والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف اجملتمـع يـستدعي           
ــوفر إرادة سياســية مــن جانــ   ــدول، ووجــود ت  مؤســسات ب ال

وأشـار إىل   . ثقافيـا  مالئمـة     للتنفيـذ  ممارسـات تتميز بالكفاءة، و  
ــة    ــتها الوطنيـ أن شـــيلي قـــد بـــدأت مـــؤخرا يف حتـــديث سياسـ

ــة      ــع وضــع خطــة وطني ــة، وهــي تزم ــشمول اخلاصــة باإلعاق لل
. ٢٠١٨ إىل عـام     ٢٠١٠لفتـرة مـن عـام       ل االجتماعي للجميع 

 لتحديـد نقـاط     مبادئووبني أن هذه اخلطة ستشمل مؤشرات       
وذكــر أن . البدايــة واألهــداف مــع تــوفري مــا يلــزم مــن متابعــة  
جيــري حاليــا اإلطــار املؤســسي لتنفيــذ اخلطــة علــى حنــو منــسق 

 مــشروع قــانون يتــضمن مبــادئ تنقيحــه وتعزيــزه اســتناداء إىل
االتفاقيــة؛ وأعــرب عــن أملــه يف اعتمــاده مــن قبــل الربملــان يف    

قـدمت اقتراحـا بـشأن      شيلي قد   وأوضح أن   . املستقبل القريب 
مبادئ حتديد نقاط البداية ووضع األهداف وقياس التقـدم مـن     

 عمــال باتفاقيــة البلــدان األمريكيــة للقــضاء علــى جانــب الــدول
  .مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة

 مـدى   قيـيم  أن هنـاك جانبـا رئيـسيا ملتابعـة وت          أضافو  - ٤١
 شموللـ الحظـة التجريبيـة     وهو امل  االمتثال لاللتزامات القائمة،  

نـوي  وشـيلى ت  . األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمـع      
 النـهوض   متـنح عنـد ثبـوت      استحداث شـهادة وطنيـة للـشمول      

حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وذلـك لـإلدارات احلكوميـة            
. يف املرحلة األوىل، ويف سائر البيئـات أيـضا يف مرحلـة الحقـة             

 إحـداث جتديـد ثقـايف عميـق مـن           نـه يلـزم   وأهنى كالمـه قـائال إ     
لطريقة اليت تعامل هبـا قـضية اإلعاقـة؛    لأجل القيام بتغيري كامل    
ســتراتيجية إلدارة التغــيري ا خطــط العمــل إذ ينبغــي أن تتــضمن

  .هبدف كفالة عدم إمهال األهداف النهائية لالتفاقية
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قالـــت إن ): كوســـتاريكا(الـــسيدة ريتانـــا ســـاالزار   - ٤٢
ــد   ــها ق ــوق األشــخاص     حكومت ــة حق ــوات حلماي اختــذت خط

ــدى وضــع نظامهــا القــانوين    ــة، وخاصــة ل ــذ . ذوي اإلعاق ومن
ــةإنـــشاء اجمللـــس الـــوطين إلعـــادة التأهيـــل   ة يف  اخلاصـــوالتربيـ

بـــشأن حتقيـــق كوســـتاريكا تــشريعات  ســـنت ، و١٩٧٣ عــام 
 اختــــذت الفــــرص لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة؛ كمــــا تكــــافؤ

العمليـة االنتخابيـة؛   اخلطوات الستيعاب هـؤالء األشـخاص يف    
فضال عن قيامها بإعادة تأكيد أن اجمللس الـوطين هـو املؤسـسة     
املـــسؤولة عـــن وضـــع الـــسياسات املتـــصلة باألشـــخاص ذوي  

وجيـــري يف الوقـــت الـــراهن، بالتـــشاور مـــع اجملتمـــع  . اإلعاقـــة
املـــدين، إعـــداد مـــشروع قـــانون مـــن شـــأنه أن يـــزود اجمللـــس  

 اجلديـدة يف ميـدان محايـة    بالوسائل الالزمة ملواجهة التحـديات  
  .حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة

ــونيت   - ٤٣ ــسيدة تريامـ ــتني(الـ ــا  ): األرجنـ ــه وفقـ قالـــت إنـ
 مــن االتفاقيــة، عينــت اللجنــة االستــشارية الوطنيــة  ٣٣ للمــادة

املعنية بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفها اهليئـة احلكوميـة          
ــة، كمــ      ــذ االتفاقي ــى تنفي ــراف عل ــن اإلش ــسؤولة ع ا أنــشئ امل

إلعاقــة ليكــون مبثابــة آليــة للتنــسيق ترمــي إىل ل الــوطين املرصــد
  . ذات الصلة على مجيع األصعدةالتدابريتيسري اختاذ 

وواصــلت كالمهــا قائلــة إن األرجنــتني قــد اختــذت         - ٤٤
عددا من اإلجراءات احملددة، وكـان آخرهـا مـن خـالل وضـع              

امج  نــوع اجلــنس واإلعاقــات، وهــو برنــ بــشأن قــضايابرنــامج 
يتضمن مشاركة احلكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة، ويرمـي           

وكافـة الوكـاالت    . فهاإىل زيادة التوعية باالتفاقية وتعزيز أهدا     
زمـة بـاإلبالغ علـى حنـو منـتظم عـن مـدى التقـدم                احلكومية مل 

 حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، إعمـــالاحملـــرز يف كفالـــة 
املقاطعـات مـن   شاريع جتريبيـة يف مجيـع      مبـ  بدأ االضـطالع   كما

ومـن  . أجل تغيري املواقف ومنع التمييز ضد هـؤالء األشـخاص         
ــشامل    جمــاالت التحــسن، ا  ــيم ال ــسكن والتعل ــى ال حلــصول عل

  . واحلياة الريفية والثقافيةللجميع

ــولني    - ٤٥ ــان كوتـ قالـــت إن ): املكـــسيك(الـــسيدة أرابيـ
املكسيك قد اضطلعت بعدد مـن اإلصـالحات التـشريعية الـيت            

فالة تنفيذ االتفاقية، مما تـضمن تنقـيح املـادة األوىل           ترمي إىل ك  
من الدستور حلظر كافـة أشـكال التمييـز، مبـا يف ذلـك التمييـز                

 التزامـا  يرتـب  قـانون احتـادي   وسـن القائم على أساس اإلعاقة،    
جديدا باختاذ تدابري وقائيـة، ال جمـرد تـدابري عالجيـة، ملكافحـة              

باألشــخاص ذوي صل القــانون العــام املتــقــد أفــضى و. التمييــز
 إىل إنـــشاء اجمللـــس الـــوطين لألشـــخاص ٢٠٠٥ لعـــام اإلعاقـــة

ذوي اإلعاقة ليكـون آليـة تنـسيقية للـسياسات احلكوميـة ذات             
 مبــادئ توجيهيــة الختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري   وأرســىالــصلة، 

ــضمن      ــيت تتـ ــسان الـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــدات الدوليـ ــال باملعاهـ عمـ
ــيت   ــة وال ــا  إشــارات إىل األشــخاص ذوي اإلعاق  صــدقت عليه

ومــن التحــديات املتبقيــة، القيــام علــى حنــو مــستمر  . املكــسيك
 كُلــفوقــد . مبواءمــة القــوانني االحتاديــة واحملليــة مــع االتفاقيــة  

ربنامج الوطين حلقوق اإلنسان والربنـامج      ال املسألةعاجلة هذه   مب
  ).٢٠١٢-٢٠٠٩(  األشخاص ذوي اإلعاقةلنماءالوطين 

، وهـو قـائم بأعمـال نائـب         )نيوزيلنـدا (السيد مكلـي      - ٤٦
قال إن حكومته قد طلبت إىل اللجنة الوزاريـة املعنيـة           : الرئيس

بقضايا اإلعاقة، الـيت شـكلت مـؤخرا، أن حتـدد جهـة تنـسيقية               
تـضارب   وال  أوجه التداخل  حمتملة داخل احلكومة للقضاء على    

ــ ــالوالقــ ــة لتنــــسيق  صور يف جمــ ــسياسات، وأن تــــضع آليــ  الــ
، وفقـا    واملـستويات احلكوميـة    طاعـات  بـني الق   فيمااإلجراءات  

واملؤسسات الوطنية اليت تتوىل محايـة      .  من االتفاقية  ٣٣للمادة  
 نظـام أمـني املظـامل وجلنـة حقـوق           هـي وتعزيز حقوق اإلنـسان     

  . اإلنسان، فضال عن آليات أخرى
 بإشـراك األشـخاص     تعهدت أن نيوزيلندا قد     وأضاف  - ٤٧

 أهنـا تقـوم باستكـشاف       ذوي اإلعاقة يف تنفيـذ االتفاقيـة، كمـا        
ومن واجـب الوكـاالت     . الطرق املفضية إىل االضطالع بذلك    

ــرهم     ــة وأســ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــشرك األشــ ــة أن تــ احلكوميــ
 وقـد شـرعت     تطورات قـد تـؤثر علـيهم؛      واجملتمع املدين يف أية     



CRPD/CSP/2009/SR.1  
 

09-50113 11 
 

ملنظمـات  ، يف إجـراء مناقـشات مـع ا         يف هـذا الـصدد     ،احلكومة
ــنُ   ــاول جُهاملمثلــة هلــؤالء األشــخاص بــشأن ال هــذه  املناســبة لتن

وهي تزمع وضـع دليـل للمتطلبـات التـشريعية القائمـة            . املسألة
ــد صــياغة       ــا تعي ــا أهن ــشأن اإلســكان املناســب، كم ــسحها ب م

ألشــخاص ذوي  ابــشأن للتعــداد الــسكاين اإلحــصائي الالحــق
علــى النتــائج بدرجــة أكــرب  التركيــز اإلعاقــة، وذلــك مــن أجــل

. ستحداث ما يلزم مـن مؤشـرات  املتصلة باملعيشة العادية بغية ا 
املمـول   الـدعم    الـيت يـوفر هبـا     كيفيـة   الاحلكومة أيـضا يف     تنظر  و

شخاص ذوي اإلعاقـة اخليـارات ذات الـصلة         من املال العام لأل   
مع متكينهم من تويل أمر حيـاهتم حـىت يـستطيعوا املـشاركة يف              

  .اجملتمع
 حكومته تنـوي أن     أعلن أن ): بلجيكا(السيد غرولز     - ٤٨

علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري للعهـــد الـــدويل اخلـــاص توقـــع 
ــك كــدليل      ــة، وذل ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ب

ــسان   ــا حبقــوق اإلن ــى التزامه ــضا منــصب   . عل ــشأت أي ــد أن وق
وزير الدولة للشؤون االجتماعية الـذي تتـضمن واليتـه قـضايا            

واالتفاقيـــة متثـــل آليـــة لتحويـــل املبـــادئ املكرســـة يف . اإلعاقـــة
إلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنــــسان إىل إجــــراءات عمليــــة،  ا

القــانون يتــضمن و.  فعالــة رصــدباإلضــافة إىل وضــع آليــات  
البلجيكــي بالفعــل حظــرا عامــا علــى التمييــز ضــد األشــخاص   
ــصديقها      ــد تعهــدت، بعــد ت ــة ق ــة، ولكــن احلكوم ذوي اإلعاق
علــى االتفاقيــة، بإدخــال تــشريعات تنفيذيــة إضــافية، مبــا فيهــا   

شخاص وحقهـم يف     تتعلق باملركز القانوين هلؤالء األ     تشريعات
  .ملعلوماتالتعليم والوصول إىل ا

قال إن حكومته قد صـدقت علـى        ): أملانيا(السيد ين     - ٤٩
ــات     ــة حتفظــ ــدون أيــ ــاري بــ ــا االختيــ ــة وبروتوكوهلــ االتفاقيــ

 احتــــرام ودعــــم حقــــوق ألهنــــا تعتــــرببيانــــات تفــــسريية،  أو
ملا كانـت   و. البالغة األمهية  من األمور    األشخاص ذوي اإلعاقة  

رب قـــدر ممكـــن علـــى األزمــات املاليـــة واالقتـــصادية تـــؤثر بـــأك 
ــة   األشــخاص الــضعفاء  فإنــه يــتعني هتيئــة الــسبل الالزمــة لكفال

ص ذوي اإلعاقـة    عدم وقف الربامج احلكومية املتصلة باألشخا     
وعالوة على هذا، ينبغي النظـر  . لتمويلمن جراء االفتقار إىل ا    

ــراء ــؤدي إىل  ات الربملإىل اإلجـ ــيت تـ ــة الـ ــوقني يف  انيـ ــج املعـ دمـ
اجملتمع، انطالقـا مـن روح العمـل باالتفاقيـة، بوصـفها مكـسبا              

  .من املكاسب، ال عبئا على عامة اجلماهري
وتابع كالمه قائال إن ممثلي اجملتمع املدين قـد شـاركوا       - ٥٠

وذكـر أن   . يف العملية اليت أفضت إىل التـصديق علـى االتفاقيـة          
ة أصــحاب املــصلحة قــد ولــدت مناقــشة عامــة بــشأن   مــشارك

الــسياسات اجلديــدة، كمــا هيــأت زمخــا يتعلــق بالتنفيــذ علــى    
وبني أن حكومته قد قامـت، منـذ        . الصعيدين اإلقليمي واحمللي  

تصديقها علـى االتفاقيـة، بـسن تـشريعات جديـدة تركـز علـى             
 واملعيـشة علـى     تـوفري فـرص العمـل      و التوعيـة التعليم والـتمكني    

  .مستقل وتيسري الوصولحنو 
ومـــضى يقـــول إن العمـــل ضـــروري لالعتمـــاد علـــى    - ٥١

ــسب  ــن نــ ــذات، ولكــ ــذين  الــ ــة، الــ ــخاص ذوي اإلعاقــ ة األشــ
يعملون أو يعملـون بـأجر مـنخفض يف العـامل كلـه، مرتفعـة           ال

والربملان األملاين قد اتبـع منوذجـا       . بشكل يبعث على االنزعاج   
، وقد تبني لـه أن مثـة   “العمالة اليت حتظى باملساندة”من مناذج  

أسلوبا واعدا إىل حد كـبري يتـضمن القيـام يف البدايـة بالبحـث               
ــة أن     ــخاص ذوي اإلعاقــ ــن لألشــ ــيت ميكــ ــائف الــ ــن الوظــ عــ
يشغلوها، واالضطالع بعد ذلـك مبـساعدة الـشخص الـذي مت            
توظيفه على تنمية املهارات الضرورية من خالل توفري مـدرب   

عمل ذي الصلة وتيسري    خاص على العمل لتوضيح إجراءات ال     
  .التعاون بني العاملني من ذوي اإلعاقة وزمالئهم

واســتطرد قــائال إن اجلهــود الربملانيــة قــد انتقلــت مــن     - ٥٢
مرحلــــة تــــوفري اخلــــدمات اخلاصــــة إىل مرحلــــة النظــــر إىل      
ــساعدهتم يف    ــرادا ومـ ــارهم أفـ ــة باعتبـ األشـــخاص ذوي اإلعاقـ

شـــخاص وهـــؤالء األ. العـــيش علـــى حنـــو حيددونـــه بأنفـــسهم 
يستحقون بـدالت شخـصية مقدمـة مـن األمـوال العامـة ميكـن               
هلم أن ينفقوها كما يرغبون؛ وقد يتاح هلم علـى سـبيل املثـال              
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ــل     ــادة التأهي ــهم يف جمــال إع ــة معاملت ــار طريق ــة. اختي  واألنظم
 مجيع مشاريع البنـاء اجلديـدة،       اشتمالالصادرة مؤخرا تشترط    

. أجـل ذوي اإلعاقـة  معـامل خاصـة مـن    علـى  مبا فيهـا الفنـادق،    
 مواصـلة وتعتزم احلكومة كـذلك وضـع خطـة عمـل ترمـي إىل         

 مبـساعدة   ،تنفيذ االتفاقية على مجيع أصعدة اجملتمع، مـع القيـام         
 بفحص القوانني االحتاديـة، عـالوة علـى قـوانني           ،اجملتمع املدين 

الواليات واجملتمعـات احملليـة، هبـدف التوصـل للمجـاالت الـيت             
  .فيةتستدعي بذل جهود إضا

ــوب    - ٥٣ ــسيدة دنلـ ــل(الـ ــاه إىل وجهـــت): الربازيـ  االنتبـ
 املؤلـف ق  ا يف اللجنـة الدائمـة املعنيـة حبـ         اقتراح مت عرضه مؤخر   

قــوق التابعــة للمنظمــة العامليــة للملكيــة  مــا يتــصل بــه مــن احل و
وضـع خطـة عمـل ترمـي        ب يقضيوقالت إن االقتراح    . الفكرية

  يفعــضاءاأل إىل اسـتحداث وثيقــة دوليــة تكفــل تــسليم الــدول 
تثناءات والتقييـــدات الواجبـــة  والتزامهـــا باالســـ رمسيـــااملنظمـــة

اص ذوي  األشـخ ب يتـصل حبـق املؤلـف يف األمـور املتعلقـة           فيما
ويف هـذا   . طة التعليميـة  ت واألنـش  اإلعاقة واملكتبات واحملفوظـا   

 يف  املــذكورة، يف اللجنــة الدائمــة،ت الربازيــلالــصدد، شــارك
مــن أجــل تــوفري إمكانيــة    مــة تقــدمي مــشروع معاهــدة للمنظ  

لمكفـوفني وضـعاف البـصر وسـائر األشـخاص          اطالع أفضل ل  
ويـستهدف مـشروع الـصك      . ذوي اإلعاقات املتصلة بـالقراءة    

هذا هتيئة حد أدىن من املرونة الضرورية يف القوانني الـيت تـنظم            
حقـــوق التـــأليف والطبـــع والنـــشر لكفالـــة الوصـــول الكامـــل  

الت مـن قبـل ضـعاف البـصر،         واملتساوي للمعلومات واالتـصا   
  .باعتبار ذلك حقا إنسانيا واجب اإلنفاذ

واسترســـلت قائلـــة إن هـــذه املبـــادرة تتـــصل مباشـــرة    - ٥٤
 منـها، وهـي جـديرة       ٣٠ واملـادة    ٩سيما املـادة     باالتفاقية، وال 

 ولـذلك فقـد دعـت     . بالتأييد مـن قبـل مـؤمتر الـدول األطـراف          
ــة امل ــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــ  اللجن النظــر يف ة إىل عني

ــث صــلته      ــن حي ــذا م ــدة ه ــشروع املعاه ــدةم ــامبع ــن أحك   م
 حقـوق هـؤالء   بـشأن االتفاقية، وكذلك تقدمي عناصـر إضـافية    

ــة     ــة العامليـ ــادرة املنظمـ ــز مبـ ــخاص، وذلـــك هبـــدف تعزيـ األشـ
ــة  ــة الفكري ــسلم   . للملكي ــا ت ــت أهن ــوأعلن ــذهلا  ب ــيت تب اجلهود ال

ان تنفيـذ االتفاقيـة     اللجنة من أجل حبث التدابري املتخذة يف ميد       
ه وفيمــا خيــص حقــوق  علــى الــصعيد الــوطين؛ ومــع هــذا، فإنــ  

ــة    ــدنيا للحمايـ ــايري الـ ــدد املعـ ــة، تتحـ ــة الفكريـ  مبوجـــب امللكيـ
ــدويل، و    ــا علــى املــستوى ال ــذا ينبغــي  معاهــدات ملزمــة قانون ل

 ضــمناالســتثناءات والتقييــدات املتعلقــة بتلــك املعــايري  إرســاء 
  . أيضا ملزمة دوليةمعاهدة
 يقوم بتنفيـذ  قالت إن بلدها    ): مصر(السيدة اجلندي     - ٥٥
ستراتيجية ترمي إىل تـوفري التـدريب الـالزم لألشـخاص ذوي             ا

ــى حنــو        ــع عل ــم وإشــراكهم يف اجملتم ــة دجمه ــع كفال ــة م اإلعاق
ــل ــادئ     . كام ــشرت مب ــد ن ــأن وزارة اإلســكان ق وصــرحت ب

ــة   ــاكن اخلارجيــ ــة بــــشأن الوصــــول للمبــــاين واألمــ . توجيهيــ
ــد    وأضــافت أن مثــ  ــة ق ــادئ التوجيهي ة جمموعــة أخــرى مــن املب

صــدرت هبــدف تنظــيم دور احلــضانة اخلاصــة باألطفــال ذوي   
وأعلنـت  . اإلعاقة، فضال عن تـشجيع التـدخل يف وقـت مبكـر         

 بـــصوغ تعـــديالت ٢٠٠٦أن حكومتـــها قـــد قامـــت يف عـــام 
آخـذة  للتشريعات املتصلة بتـدريب األشـخاص ذوي اإلعاقـة،          

 ونبـــهت إىل أن وزارة التـــضامن .االتفاقيـــةيف احلـــسبان روح 
نــات بــشأن مرافــق  إعــداد قاعــدة للبيا حاليــااالجتمــاعي تتــوىل
  .التدريب باملديريات

ــذي       - ٥٦ ــدريب، ال ــى للت ــس األعل ــة إن اجملل ــت قائل وأردف
 لكفالــة حتقيــق متثيــل  تفعليــه، قــد أعيــد ١٩٧٣أنــشئ يف عــام 

 هبـدف دراسـة وصـوغ الـسياسات         املعاقنيمتوازن لألشخاص   
ــوم  . الـــصلةذات  ــها تقـ ــز بنـــشاطوذكـــرت أن حكومتـ  بتعزيـ

 يف ميادين الـصحة والتعلـيم والتـدريب والعمـل     املعاقنيحقوق  
وأشـارت إىل أن هنـاك      . واملشاريع الـصغرية النطـاق والرياضـة      

أمهية كبرية لقيام اجملتمع املدين واألمم املتحدة مبساعدة الـدول          
  .األطراف يف تنفيذ االتفاقية



CRPD/CSP/2009/SR.1  
 

09-50113 13 
 

قال إن قطر قـد عمـدت إىل        ): قطر(اري  السيد الكو   - ٥٧
تعديل تشريعاهتا حـىت تـصبح متمـشية مـع االتفاقيـة، كمـا أهنـا           
قد أنشأت إدارة للمسنني واألشخاص ذوي اإلعاقـة يف وزارة          

 تنفيـــذوتتمثـــل واليـــة هـــذه اإلدارة يف . الـــشؤون االجتماعيـــة
وضـــع االســـتراتيجيات واخلطـــط والـــسياسات ذات الـــصلة؛ و

لرعاية والتأهيل؛ وتنظيم أنشطة لتثقيف وتوعيـة    وتنفيذ برامج ا  
ــة ملــن يعملــون مــع األشــخاص   تنفيــذ؛ واجملتمــع ــرامج تدريبي  ب

ــؤ    ــات دراســية وم ــد حلق ــة؛ وعق ــات ذوي اإلعاق مترات وحلق
باألســـرة يف ســـتراتيجية العامـــة املتعلقـــة ويف إطـــار اال. للعمـــل

ــشروع ا    ــذ م ــر، ســوف ينف ــة لألشــخاص   قط ــتراتيجية وطني س
، ويستند هـذا املـشروع، مـن        )٢٠١٤-٢٠١٠(ذوي اإلعاقة   

  .بني مجلة أمور، إىل االتفاقية
ــر   - ٥٨ ــاه إىل مــا ورد يف  وجــه): النمــسا(الــسيد إبن  االنتب

، ممـــا يـــشمل احتمـــال  مبتكـــرةاالتفاقيـــة مـــن أحكـــام تطلعيـــة
 يف هـذا    يؤيـد وقال إن وفده    .  إليها انضمام املنظمات اإلقليمية  

. ن قبــل اجلماعــة األوروبيــةالــصدد التــصديق علــى االتفاقيــة مــ
قيـام  : وبني أن جناح هذه االتفاقية قد يعـزى إىل أسـباب ثالثـة            

الوفود على حنو هـادف باملـشاركة والتعـاون أثنـاء اجتماعـات             
اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية دولية شـاملة ومتكاملـة حلمايـة           

 وكرامتــهم؛ وتركيــز األشــخاص ذوي اإلعاقــةوتعزيــز حقــوق 
ــى مــ   ــن    املفاوضــات عل ــة م ــه األشــخاص ذوي اإلعاق ا يواجه

ــأمني إدمــاجهم يف اجملتمــع؛    إقــصاء ، وكــذلك علــى ضــرورة ت
سـيما األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ومشاركة اجملتمـع املـدين، وال     

ــذ املراحــل املبكــرة للمفاوضــات     ــة هلــم، من . واملنظمــات املمثل
وكـــرر اإلعـــراب عـــن التـــزام وفـــده بـــإدراج املنظمـــات غـــري  

  .لصعيد الدويل أم الوطيناحلكومية، سواء على ا
 أن حكومتــه بــصدد جعــل قوانينــها وممارســاهتا ذكــرو  - ٥٩

متــسقة مــع االتفاقيــة، وأهنــا قــد شــكلت جلنــة الرصــد املــستقلة 
وأعــضاء هــذه   . ٣٥ مــن املــادة   ٢النمــساوية عمــال بــالفقرة   

ــصفتهم الشخــصية، جيــري       ــون ب ــذين يعمل ــسبعة، ال ــة ال اللجن

لنمـساوي لألشـخاص ذوي     ترشيحهم من قبل اجمللس الوطين ا     
ومثة أربعة من هؤالء األعضاء ميثلـون منظمـات معنيـة          . اإلعاقة

يف حـــني أن اثـــنني منـــهم ميـــثالن , باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
منظمة غري حكومية تعمل يف حقـل حقـوق اإلنـسان ومنظمـة             
أخــرى إمنائيــة، علــى التــوايل، كمــا يوجــد عــضو واحــد يعمــل 

لجنــة الرصــد هــذه يــنص  والنظــام الــداخلي ل. كخــبري جــامعي
علــى مــشاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حنــو متــساو يف  
ــساعدة     ــسفر واملـ ــاليف الـ ــداد تكـ ــا يف ذلـــك سـ ــشطتها، مبـ أنـ

  .الشخصية ولغة اإلشارة
وواصـــل كالمـــه قـــائال إن جلنـــة الرصـــد بوســـعها أن    - ٦٠

تتلقى الشكاوى الفردية وأن تتابعها، كمـا أن مـن املمكـن هلـا      
. امـــة وحمــددة إىل الــسلطات احلكوميـــة  أن تقــدم توصــيات ع  

 مــن خــالل تــوفري الــدعم الــالزم  التوعيــة أنــشطة تــساندوهــي 
تتعاون مع الكيانـات    ت احلكومية بتنفيذ االتفاقية، و    لقيام اهليئا 

احمللية والدولية، من قبيل جهـات التنـسيق احلكوميـة، وهيئـات         
الرصــد بالبلــدان األخــرى، واملؤســسة الوطنيــة املقــرر إنــشاؤها 

مــن االتفاقيــة، وهيئــة اخلــرباء   ١٦ مــن املــادة ٣عمــال بــالفقرة 
وقـد  . املكلفة برصد وتنفيذ هـذا الـصك علـى الـصعيد الـدويل            

تلقت اللجنة حىت اليـوم سـت شـكاوى فرديـة تتـضمن قـضايا               
ــساعدة    ــستقلة، واملـ ــشة املـ ــل، واملعيـ ــساواة يف العمـ تتعلـــق باملـ

ــرة، والتـــدخل يف مرح   ــوين أسـ ــة الشخـــصية، واحلـــق يف تكـ لـ
ــ ــة كــذلك إىل وضــع القــضايا   وتــسعى. ة املبكــرةالطفول  اللجن

املترتبة على الشكاوى الفردية يف السياق األوسع نطاقـا الـذي           
ومن حق هـذه   .  وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة    بدمجيتصل  

اللجنة أن تقوم بتمحيص ملفات املؤسسات والـسلطات ذات         
ــب اهليئـــ     ــستمع إىل الـــشهادات، وأن تطالـ ــصلة، وأن تـ ات الـ

  .اإلدارية بتقدمي البيانات واإلحصاءات الالزمة
قالـت إن إكـوادور قـد       ): إكوادور(سبينوزا  إالسيدة    - ٦١
ر سياسـي واجتمـاعي كـبري،       يُّـ بتغ، يف السنوات األخرية،     مرت

مـن بـني    , وذلك فيما يتـصل حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          
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 قـد أدى إىل إنـشاء اجمللـس      ١٨٠والقـانون رقـم     . أمور أخـرى  
وطين لإلعاقة، وشبكة الـدفاع عـن حقـوق األشـخاص ذوي            ال

ولقـد عــدل  . اإلعاقـة، الـيت تتنـاول الــشكاوى املتعلقـة بـالتمييز     
  قـــانون اإلعاقـــة كـــي يتـــضمن فـــرض غرامـــات تتـــراوح بـــني  

مــــــــن دوالرات الواليــــــــات دوالر  ٥ ٠٠٠ دوالرا و ٢٥٠
قـانون العمـل حـىت      كمـا عـدل     يف حالة عدم االمتثال،     املتحدة  

 قيام الـشركات العامـة واخلاصـة الـيت تـضم            وجوب ينص على 
 موظفــا علــى األقــل بتــشغيل أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة    ٢٥

واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة . وبكفالـــة املـــساواة بـــني اجلنـــسني
ــشكلون ــة؛   ١٢,١٤ يـ ــكان الدولـ ــن سـ ــة مـ ــشكل  يف املائـ ويـ

ــهم ــراء بينـ ــة ٥٠ الفقـ ــا جيـــري و يف املائـ ــامج تنفيـــذ حاليـ الربنـ
بقيـادة نائـب الـرئيس، وهـو مـن          “ واحزبال حـ  ”اإلكوادوري  

 إشــــراك ودمــــج ذوي اإلعاقــــة؛ ويــــسعى هــــذا الربنــــامج إىل
ــى   ــة علـــ ــخاص ذوي اإلعاقـــ ــة  األشـــ ــعدة االجتماعيـــ  األصـــ

و وتدرس بعثة مانويال إسـبيخ    واالقتصادية والسياسية والثقافية    
ــصلة     ــة املت ــة والنفــسية واالجتماعي ــضامن القــضايا البيولوجي للت

جـل مجـع املعلومـات املتعلقـة بأسـباب          هبؤالء األشـخاص مـن أ     
اإلعاقــة وعــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف إكــوادور، وذلــك 

يف  صرية ومتوســطة وطويلــة األجــلقــهبــدف وضــع سياســات 
  .هذا الشأن

 قـال إن قـانون    ): مجهورية كوريـا  (  دانغو السيد كيم   - ٦٢
 قد أفـضى إىل     ٢٠٠٨ بالتمييز بسبب اإلعاقة لعام      بلده املتعلق 

ية للرقابة والرصد بـوزارة العـدل، فـضال عـن تـشكيل             إنشاء آل 
اخلطـة اخلمـسية املتعلقـة      تتضمن  جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، و    

جمموعــة شــاملة ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
والرعايــة مـن الــسياسات يف ميــادين مــن قبيــل التعلــيم والثقافــة  

فــة وتقــوم بتنفيــذ اخلطــة كا  يف اجملتمــع، واملــشاركة واإلدمــاج
  .الوزارات املعنية

 حكومتـــه ترحـــب بتقريـــر وخـــتم كالمـــه بـــالقول إن  - ٦٣
 فيمـا يتـصل   األمني العام بشأن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        

ــذ برنــامج العمــل        ــن خــالل تنفي باألشــخاص ذوي اإلعاقــة م
العـــاملي املتعلـــق بـــاملعوقني واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي 

إىل املـــشاركة علـــى حنـــو ، وهـــي تتطلـــع )A/64/180(اإلعاقـــة 
ــة يف      ــضايا اإلعاق ــسألة تعمــيم ق ــصلة مب ــشة املت ــستمر يف املناق م

  .ميدان التنمية
ــا   - ٦٤ ــسيدة غ ــد(يروال ال ــادة  ): اهلن ــت إن امل ــن ٤١قال  م

الدستور اهلندي تؤكد أن الدولة هي املـسؤولة عـن القيـام، يف             
، باختـاذ ترتيبـات   ومـستواها اإلمنـائي   حدود قـدرهتا االقتـصادية      

ــة يف      ف ــساعدة العام ــيم وامل ــة احلــق يف العمــل والتعل ــة لكفال عال
ــة   والقــانون املتعلــق مبجلــس  . حــاالت تتــضمن حــاالت اإلعاق

 قــد أفــضى إىل إنــشاء هــذا  ١٩٩٢إعــادة التأهيــل باهلنــد لعــام  
ــيني       ــدريب املهن ــة ت ــوىل تنظــيم ورصــد عملي ــذي يت ــس، ال اجملل

ث يف جمــايل واملـوظفني املعنـيني بإعـادة التأهيـل، وتعزيـز البحـو      
، وحتديد مـستويات دنيـا للتعلـيم        ة اخلاص والتربيةإعادة التأهيل   

ــضايا ذات الــصلة   قــانون األشــخاص ذوي اإلعاقــة   أمــا. والق
املساواة يف الفرص، ومحاية احلقوق، واملـشاركة        (١٩٩٥ لعام

أوجــب فقــد تــضمن تعريفــا واضــحا لإلعاقــة، كمــا  ) الكاملــة
ليم وإعادة التأهيـل والعمالـة       بربامج حمددة يف حقول التع     القيام

  .وعدم التمييز والضمان االجتماعي
 املتعلـق   ١٩٩٩وتابعت كالمهـا قائلـة إن قـانون عـام             - ٦٥
 األشـــخاص املـــصابني  لرعايــة  الـــوطين االســـتئماينالــصندوق ب

ــدمبــــرض  ــ أو التوحــ ــدماغيشللالــ ــي   الــ  أو التخلــــف العقلــ
ص حـىت   اإلعاقات املتعددة يسعى إىل متكني هؤالء األشـخا        أو

 ممكـن   علـى أكمـل وجـه     يعيشوا على حنـو مـستقل ويـشاركوا         
 أيضا إجراءات تتعلـق بتعـيني      أرسى القانون وقد  . يف جمتمعاهتم 

األوصياء واألمناء، إىل جانب تدابري أخرى لتيسري املـساواة يف          
ــة      ــوقهم وكفال ــة حق ــة ومحاي ــرص لألشــخاص ذوي اإلعاق الف

  .مشاركتهم بصورة تامة يف اجملتمع
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ــة   وا  - ٦٦ ــسياسة الوطنيــ ــة إن الــ ــتطردت قائلــ ــصلةســ  املتــ
ــة ــام باألشـــخاص ذوي اإلعاقـ  تـــسلم بـــأن هـــؤالء  ٢٠٠٦ لعـ

وقـد وضـعت هـذه      . األشخاص ميثلون موردا بشريا قيما للبلد     
السياسة أهدافا حمددة، تتـضمن كامـل التـسليم جبميـع حقـوق             
اإلنــسان اخلاصــة هبــم مــع ممارســتهم هلــا ممارســة تامــة، وتعزيــز  

 الوصـول   ريلتزام واسـع النطـاق فيمـا يتعلـق بتيـس          االضطالع بـا  
وقد اختـذت هـذه الـسياسة       . واالستقالل والتساوي يف الفرص   

ــا  ــضمن الكــشف     : هنجــا ثالثي ــذي يت ــدين ال ــل الب ــادة التأهي إع
ــوفري       ــالج الطــيب وت ــشورة والع ــر وامل ــت مبك ــدخل يف وق والت
األدوات املــساعدة واألجهــزة والتــدرب علــى إعــادة التأهيــل؛  

التأهيل التعليمي الذي يشمل التـدريب املهـين؛ وإعـادة       وإعادة  
ــة يف       ــشة كرمي ــة معي ــي إىل هتيئ ــذي يرم ــصادي ال ــل االقت التأهي

  .اجملتمع
ومضت تقول إن وزارة العدالة االجتماعية والـتمكني          - ٦٧

 املسؤول عـن تلـك      وجلنة التنسيق املركزية، اليت يرأسها الوزير     
ــا باالشــتراك مــع ممث الــوزارة لــي أصــحاب املــصلحة،  ، قــد قامت

وهنــاك جلــان . بتنــسيق املــسائل املتــصلة بتنفيــذ هــذه الــسياسة  
 مراكـز مماثلة بشىت واليـات اهلنـد، واهليئـات احملليـة تـشارك يف              

ــى صــعيد املقاطعــات    ــوقني عل ــل املع ــسي  . تأهي واملفــوض الرئي
املعــين باألشــخاص ذوي اإلعاقــات، علــى املــستوى املركــزي،  

وى الواليــــات، يعملــــون ومفوضــــو الواليــــات، علــــى مــــست 
بوصـــفهم أمنـــاء للمظـــامل، حيـــث يتنـــاولون شـــكاوى هـــؤالء 

ــانون    ــذ الق ــون ســالمة تنفي ــة، ويكفل . األشــخاص ذوي اإلعاق
  .واهلند عضو أيضا يف الشراكة العاملية لإلعاقة والتنمية

ن احلكومـــة قـــد شـــرعت، منـــذ أن  إ وتابعـــت تقـــول  - ٦٨
ديل تـشريعاهتا   صدقت على االتفاقية، يف االضطالع بعملية تعـ       

 مــشاريع  وتوجــد عــدة  . حــىت تــصبح متوائمــة مــع االتفاقيــة    
  .تعديالت قيد النظر يف الوقت الراهن

ــسيد جــو    - ٦٩ ــو ال ــصني(ننغي الحــظ أن األشــخاص  ): ال
 جــراء األزمــة املاليــة   قــد عــانوا ذوي اإلعاقــة بكافــة البلــدان   

ن أن يطلـع املـشاركو    ، بالتـايل،    من املهـم  وقال  . الدولية احلالية 
 فيمـا يتـصل بتنفيـذهم       بعـضهم الـبعض علـى جتـارهبم       يف املؤمتر   
  . طرق زيادة التعاون يف هذا املسعىوأن يناقشوالالتفاقية 

واسترسل قائال إن هناك حاجة إىل حتقيـق تـوازن بـني              - ٧٠
ومـن واجـب الـدول أن       . حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعيـة    

تـصاد الكلـي    صـعيد االق   قضايا اإلعاقة يف ختطيطها علـى        تدمج
والــصعيد االجتمــاعي أيــضا، كمــا ينبغــي هلــا أن تتخــذ تــدابري  
حمــددة تتعلــق بالتــشريع والقــضاء واإلدارة واإلعــالن مــن أجــل 
ضمان متكني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن ممارسـة حقهـم يف              

صول قرار على خمتلف املستويات ومن احل     املشاركة يف صنع ال   
 للقـضاء علـى   أكـرب وجيـب رصـد مـوارد    . على التعليم والعمـل   

التمييـــز االجتمـــاعي ضـــد هـــؤالء األشـــخاص وزيـــادة تيـــسري 
  .وصوهلم للهياكل األساسية

ــام      - ٧١ ــالء االهتمـ ــتعني إيـ ــه يـ ــول إنـ ــة وأردف يقـ للمحنـ
.  اإلعاقة يف البلـدان الناميـة     اخلاصة اليت يعانيها األشخاص ذوو    

ومن الواجب على البلـدان املتقدمـة النمـو واملنظمـات الدوليـة             
تقـوم اليــوم بـالتركيز علــى إعانتــهم يف ختطـي األزمــة املاليــة    أن 

 من املساعدة املالية والتقنيـة إىل       أكربعن طريق تزويدهم بقدر     
  .جانب املساعدة يف بناء القدرات

ــا      - ٧٢ ــه قــد ســنت قانون وواصــل كالمــه قــائال إن حكومت
قواعــد بــشأن محايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا وضــعت  

ــة  أخــرى وقواعــد تنظيميــة الء األشــخاص  لتعلــيم هــؤ تنظيمي
 كــل مــن األقــاليم واملنــاطق املــستقلة ووضــعتتــصل بعمالتــهم، 

وتقــوم األجهــزة القــضائية   .  تــدابري تنفيذيــة حمليــة  والبلــديات
ووكاالت املساعدة أيضا بتوفري خدمات قانونيـة ومـساعدات          

ومنذ تـصديق الـصني علـى االتفاقيـة     . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
لقانون حىت يصبح متوائمـا مـع       جرى تعديل ا   ،٢٠٠٨يف عام   
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هذه االتفاقية، وذلك من خالل إضـافة أحكـام جديـدة تتعلـق              
بتيــــسري الوصــــول واملــــسؤولية القانونيــــة وحقــــوق ومــــصاحل 

واللجنـة العاملـة املعنيـة باألشـخاص        . األشخاص ذوي اإلعاقـة   
ذوي اإلعاقـــة والتابعـــة جمللـــس الدولـــة مكلفـــة بتنـــسيق تنفيـــذ 

 كما أن اجمللس الـشعيب الـوطين مـسؤول عـن أعمـال       االتفاقية،
  .الرصد والتنفيذ ذات الصلة

أدرجــت ضــمن جمموعــة    احلكومــة قــد  وأضــاف أن  - ٧٣
ــ حوافزهــا االقتــصادية تــدابري صون وحتــسني معيــشة الــسكان  ل

ــضمان االجتمــاعي  ــز ال ــا. وتعزي  زودت األشــخاص ذوي كم
 الراميـة إىل    املبـادرات يف   بإمكانية اإلسـهام بقـدر أكـرب      اإلعاقة  

زادت من جهودها الرامية إىل بنـاء       وحتسني ظروفهم املعيشية،    
نظــام الــضمان االجتمــاعي ووضــع نظــام خــدمات متكامــل       
وشامل لـصاحل هـؤالء األشـخاص ذوي اإلعاقـة هبـدف تيـسري              

 األهــداف   بلــوغتعزيــز ومــشاركتهم يف احليــاة االجتماعيــة،   
  .اإلمنائية لأللفية

 أعـــرب عـــن أســـفه لتـــأخر): يـــاإيطال(الـــسيد ســـتنتا   - ٧٤
 بــسبب اإلجــراءات الربملانيــة    علــى االتفاقيــة  إيطاليــاتــصديق
ــدة ــادم     . املعق ــدول األطــراف الق ــؤمتر ال ــضمن م ــرح أن يت واقت

ــادة   ــشة املـ ــفه   ٣٢مناقـ ــدويل بوصـ ــاون الـ ــة دور التعـ ، وخاصـ
تتـيح للبلـدان الناميـة عـرض جتارهبـا وتتـيح       يشكل فرصة هامـة   

  .عرض ممارساهتا اجليدةللبلدان املتقدمة النمو 
  .١٥/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  
  
  


