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  .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
  )تابع (تعلق بتنفيذ االتفاقيةمسائل ت

ــم       )ج( ــة األم ــم منظوم ــشأن دع ــادل اآلراء ب حــوار لتب
  املتحدة لتنفيذ االتفاقية

األمــــني العــــام املــــساعد لتنــــسيق  (الــــسيد ســــتيلزر  - ١
قـال إن إدارة    ): السياسات والشؤون املشتركة بـني الوكـاالت      

 حفاظـا علـى    ،األمم املتحدة للشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة      
متــها لتعزيــز التنميــة للجميــع، تعمــل عــن كثــب مــع مجيــع   مه

فقــد . الــشركاء وأصــحاب املــصلحة لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة     
التفاقيـة وأدارت موقعهـا علـى شــبكة    لأمانـة  اإلدارة كت عملـ 

وقــد أعــدت تقريــرين عــن قــضايا اإلعاقــة للــدورة    . اإلنترنــت
ــة اتفاقيــ    ــة العامــة، أحــدمها عــن حال ة الرابعــة والــستني للجمعي

حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وبروتوكوهلـــا االختيـــاري، 
ــة لأللفيــــة املتــــصلة    واآلخــــر عــــن حتقيــــق األهــــداف اإلمنائيــ
ــذ برنــامج العمــل        ــن خــالل تنفي باألشــخاص ذوي اإلعاقــة م
العـــاملي املتعلـــق بـــاملعوقني واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي 

وتقدم اإلدارة دعما موضـوعيا للمقـرر اخلـاص املعـين           . اإلعاقة
مبــسألة اإلعاقــة التــابع للجنــة التنميــة االجتماعيــة، كمــا تــنظم   
. اجتماعـــات فنيـــة عـــن تطـــور قـــضايا اإلعاقـــة ذات األولويـــة

ــدول     ــتني إىل ال ــضا املــشورة واملــساعدة التقني ــه أي وتقــدم إدارت
األعضاء عن تصميم اسـتراتيجيات وسياسـات وبـرامج وطنيـة           

ــم املتحــدة لل      ــدير صــندوق األم ــا ت ــة، كم تربعــات عــن اإلعاق
حلــاالت اإلعاقــة الــذي دعــم مــشاريع للتوعيــة باالتفاقيــة يف       

  .بلدان عديدة يف غرب أفريقيا ويف أماكن أخرى
ــشؤون     - ٢ ــذهتا إدارة الـ ــادرات الـــيت اختـ وأضـــاف أن املبـ

االقتــصادية واالجتماعيــة بالتعــاون مــع شــركاء األمــم املتحــدة  
تتــضمن مــشروع اســتراتيجية وخطــة عمــل إلدمــاج اتفاقيــة       

وق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف مجيـــع أعمـــال منظومـــة حقـــ
 لفريق  ٢٠٠٩مارس  /األمم املتحدة املطروحة يف اجتماع آذار     

الــــدعم املــــشترك بــــني الوكــــاالت املعــــين باتفاقيــــة حقــــوق   
ومضى يقـول إن إدارتـه قـد ضـمت          . األشخاص ذوي اإلعاقة  

جهودها إىل إدارة شؤون اإلعالم إلجراء مناقشات عن وضـع          
يب للــوعي باإلعاقــة والــشعور هبــا علــى اإلنترنــت   منــوذج تــدري

للحــافالت املدرســية لألمــم املتحــدة، وإلنتــاج قــصة عــن تــأثري 
  .االتفاقية لتلفزيون األمم املتحدة

مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامية   (الـــسيد مـــوخيرب  - ٣
ــسان  ــوق اإلن ــسامية    ): حلق ــم املتحــدة ال ــال إن مفوضــية األم ق

ــشارك، إىل ج   ــسان ت ــوق اإلن ــة    حلق ــة للجن ــها كأمان ــب عمل ان
املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، يف إدمــاج أحكــام      
االتفاقيــة وأعمــال اللجنــة علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة  

لتعـــاون بـــني اللجنـــة ووكـــاالت بأســـرها عـــن طريـــق تيـــسري ا
وتعمــل املفوضــية أيــضا مــع جملــس حقــوق      . املتحــدة األمــم

اب دراسة مواضـيعية أجرهتـا      ويف أعق . اإلنسان لتعزيز االتفاقية  
 املطلوبـــة للتـــصديق علـــى   املفوضـــية عـــن التـــدابري القانونيـــة   

ــة ــة      االتفاقي ــإجراء دراس ــس املفوضــية ب ــف اجملل ــذها، كل وتنفي
ورحـب املـتكلم    . جديدة عن اآلليات الوطنية للرصد والتنفيـذ      

ــذي يعمــل      ــذي أنــشئ مــؤخرا وال ــة ال ــق أصــدقاء االتفاقي بفري
ــايري اال  ــاج معـ ــة إدمـ ــس  لكفالـ ــال اجمللـ ــع أعمـ ــة يف مجيـ . تفاقيـ

ــواتج      ــة إدمــاج ن ــضا إىل كفال ــسعى أي وأضــاف أن املفوضــية ت
ــدة، ويف     ــرى للمعاهـــ ــات األخـــ ــال اهليئـــ ــة يف أعمـــ االتفاقيـــ
اإلجـــراءات اخلاصـــة املـــستقلة حبيـــث تنتفـــع مبعـــايري االتفاقيـــة  

  .وحتترمها
ومــــضى يقــــول إن املفوضــــية كانــــت تعمــــل علــــى    - ٤

ساعدة الـدول األطـراف علـى       ملومنهجيات  أدوات  استحداث  
بالتزاماهتا مبوجب كل مادة من مواد االتفاقيـة؛ وعـالوة           الوفاء

ــك  ــى ذل ــراقيب     ،عل ــدليل مل ــة ل ــصيغة النهائي ــضع ال  فاملفوضــية ت
وتــدعم مكاتــب . حقــوق اإلنــسان عــن رصــد تنفيــذ االتفاقيــة 

 وجـــود ميـــداين لألمـــم املتحـــدة ٥٠ يف أكثـــر مـــن ،املفوضـــية
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، التــصديق علــى االتفاقيــة وتنفيــذها عــن  مجيــع أحنــاء العــامل يف
طريق تقـدمي تعـاون تقـين وخـدمات استـشارية وتـدريب علـى               

والتعـاون  . التنفيذ إىل احلكومات والشركاء امليدانيني اآلخـرين      
الوثيــق بــني مــؤمتر الــدول األطــراف واللجنــة واجملتمــع األوســع 
ــال      ــذ الفعـ ــة للتنفيـ ــالغ األمهيـ ــر بـ ــسان أمـ ــوق اإلنـ ــا حلقـ نطاقـ

  .فاقيةلالت
ــسويدا   - ٥ ــسيدة الـ ــوق     (الـ ــة حبقـ ــة املعنيـ ــررة اللجنـ مقـ

قالت إنه ال ينبغي النظر إىل أعمـال   ): األشخاص ذوي اإلعاقة  
اللجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبعــزل عــن        
ــة     ــا ملنظوم ــل يف اإلطــار األوســع نطاق ــارات األخــرى، ب االعتب

فيـذ االتفاقيـة    وتـضطلع اللجنـة بـدور هـام يف تن         . األمم املتحدة 
على الصعيدين الوطين والدويل عن طريق توفري إرشـاد عملـي           
عــن اعتمــاد سياســات جديــدة تتــسق مــع االتفاقيــة وتعــيني        

ووضـعت اللجنـة يف     . مؤسسات لتنسيق وتعزيز تنفيذ االتفاقية    
آخــر دورة عمــل هلــا مــشروعا للمبــادئ التوجيهيــة عــن تقــدمي  

ساسي لتنفيـذ االتفاقيـة     التقارير والشكاوى الفردية، وكالمها أ    
ــاري  ــا االختيـ ــت ؛وبروتوكوهلـ ــا انتخبـ ــة  كمـ ــة املتكلمـ   اللجنـ

مقررة خاصة لتناول الشكاوى الفردية مبوجب الربوتوكـول       ك
ــاري ــافة إىل   .االختيـ ــة، باإلضـ ــذ اهلامـ ــضمن أدوات التنفيـ  وتتـ

اإلرشاد العملي الذي تقدمه اللجنة ومـؤمتر الـدول األطـراف،           
لـدويل علـى تبـادل التكنولوجيـات        تعاون الدول على الصعيد ا    

  .ومساعدة وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة
وأضــافت أنــه ميكــن النظــر إىل اللجنــة أيــضا كآليــة         - ٦

وبينمـــا ميكـــن تنفيـــذ االتفاقيـــة مـــن خـــالل أنـــشطة   . للرصـــد
ــسياسات ع   ــدويل،  لــى مؤســسية وأعمــال تتعلــق بال ــصعيد ال ال

اللجنـة إىل   فمسؤوليات الرصد تقع بـصفة رئيـسية علـى عـاتق            
إهنـــا تأمـــل، علـــى وقالـــت . جانـــب مـــؤمتر الـــدول األطـــراف

املستوى احمللـي، أن يـشارك اجملتمـع املـدين، وخباصـة منظمـات             
األشخاص ذوي اإلعاقة، بفعالية يف رصد تنفيـذ االتفاقيـة عـن            

  .طريق وسائل منها تقدمي تقارير دورية إىل اللجنة

د للمخطـط   األمـني العـام املـساع      (السيد أدلر سـتاين     - ٧
قــال، مرفقــا بيانــه بعــرض شــرائح ): العــام لتجديــد مبــاين املقــر

 مشروع التجديد ملقر املنظمـة    -باحلاسوب، أن املخطط العام     
 وسيصبح آخر أماكن اإليـواء      ، يسري سريا حسنا   -يف نيويورك 

ــيبدأ       ــة، وس ــضون أشــهر قليل ــتخدام يف غ ــة جــاهزا لالس املؤقت
ومـن  . مترات يف ذلـك الوقـت     جتديد بناييت األمانـة العامـة واملـؤ       

شــأن املــشروع أن جيعــل جممــع األمــم املتحــدة برمتــه ممتــثال        
للقواعد احلديثـة للبنـاء والـسالمة مـن احلريـق، وحيـسن كفـاءة               

ومــن األهــداف األساســية .  مــستوى األمــنيزيــد مــنالطاقــة و
ــق      ــة إىل املرافـ ــول الكاملـ ــهولة الوصـ ــشروع سـ ــرى للمـ األخـ

وقــد . ؤقــت يف احلديقــة الــشماليةالدائمــة، فــضال عــن املــبىن امل
جرى التعاقد مـع شـركة معماريـة مـستقلة ومستـشار مـستقل              
ملدونة البناء الستعراض تـصميمات الـشواغل املتعلقـة بـسهولة           

 وطُلــب مــن إدارة املبــاين مبدينــة نيويــورك أن جتــري  ،الوصــول
  .استعراض جماملة خلطط سهولة الوصول

قة الـشمالية سيـضم     وأضاف أن املبىن املؤقت يف احلدي       - ٨
عــــددا مــــن مســــات ســــهولة الوصــــول، وســــعى املهندســــون 
املعماريون إىل أن يقوم املـبىن، باإلضـافة إىل االمتثـال للقـوانني             

. اتيـة احلقيقيـة  ربات احلياخلـ احمللية، بعكس أفـضل املمارسـات و     
وسيليب تصميم نظام األمـن وأمـاكن اجللـوس والطـرق املؤديـة             

جــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة،  إىل منــصات املــتكلمني احتيا
 بريـــل، وأجهـــزة رســـوموســـيزود املـــبىن بإشـــارات توجيهيـــة ب

 ،للمساعدة على السمع تستعمل تكنولوجيـا حلقـات التوجيـه         
 ومواقـف سـيارات ومـراحيض يـسهل         ،وأبواب تعمـل بالطاقـة    
وســيعمل املــبىن املؤقــت أيــضا بوصــفه . الوصــول الكامــل إليهــا

وال لـدى الـدول األعـضاء،       فإذا لقي جناحا وقبـ    : ساحة جتارب 
ــاهيم التـــصميمات يف جتديـــد املرافـــق    ســـيدرج عـــدد مـــن مفـ

  .الدائمة
): برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        (السيدة آالركـون    - ٩

قالت إن من األمور اهلامة جدا تناول األثر السليب للفقر الذي           
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يضر أغلبية األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يستمر اسـتبعادهم         
وقد أتاحت االتفاقية إطارا معياريا ميكـن أن   . نميةمن منافع الت  

يقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف إطــاره طائفــة مــن        
وجرى االعتراف باألشـخاص    . املبادرات على الصعيد الوطين   

ــامج األمــم املتحــدة     ــة يف اخلطــة االســتراتيجية لربن ذوي اإلعاق
امسـة   بوصفهم ممثلني لقـضية ح     ٢٠١١-٢٠٠٨اإلمنائي للفترة   

التنميـة  من قـضايا حقـوق اإلنـسان جيـب معاجلتـها مـن خـالل                
وقــد أنــشئت فرقــة العمــل املعنيــة باإلعاقــة للربنــامج   : الــشاملة

اإلمنــائي لكــي تــنظم جهــود الربنــامج يف جمــال اإلعاقــة وتــضع   
وتـشرف فرقـة العمـل يف الوقـت         . إطارا متماسـكا للـسياسات    

ــة، علــى احلــايل، بالتعــاون مــع االحتــاد الــدويل لإلعاقــ   ة والتنمي
ــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف    ــادئ توجيهي إعــداد مب

  .برامج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وأضافت أنه بعد إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف             - ١٠

اخلطة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، عـزز عـدد           
ل مـن خـالل     من املكاتب القطرية للربنامج دعمـه يف هـذا اجملـا          

وعلـى الـصعيد    . وسائل منها املشاريع اهلادفة وجهود اإلدمـاج      
اإلقليمــي اعتمــد املكتــب اإلقليمــي ألوروبــا ورابطــة الــدول       

 تـستهدف  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٨املستقلة خطة عمـل للفتـرة مـن     
الزيـــادة الكـــبرية يف مـــستوى ونوعيـــة أعمـــال برنـــامج األمـــم  

وتأخذ معظـم   . ةاملتحدة اإلمنائي لدعم األشخاص ذوي اإلعاق     
أنشطة الربنامج اجلارية لألشخاص ذوي اإلعاقـة بنـهج متعـدد           
القطاعــات للتــصدي ألشــكال التمييــز املتعــددة الــيت يواجههــا   

 يــضع مكتــب ،وباإلضــافة إىل ذلــك. األشــخاص ذوو اإلعاقــة
املوارد البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي اللمـسات          

ى اإلنترنـت لتوعيـة مـوظفي الربنـامج         األخرية ألداة تعليمية علـ    
باحتياجـــــات وحقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة وأمهيـــــة 

  .احتوائهم ومتكينهم وتوظيفهم
واعترفت بأنه ال ميكن استدامة التنمية البـشرية إال إذا            - ١١

ــى ضــرورة     ــة، وشــددت عل ــضمنت األشــخاص ذوي اإلعاق ت

. إدمــاج اإلعاقــة يف سياســات وبــرامج منظومــة األمــم املتحــدة 
ومـــضت تقـــول إن برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يـــشارك  
بفعالية يف اآللية املـشتركة بـني الوكـاالت الـيت أنـشئت لوضـع               
مبــادئ توجيهيــة إلدراج حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف  

  .الربجمة القطرية لألمم املتحدة
ــسيد  - ١٢ ــونزةال ــة    ( غيب ــم املتحــدة للطفول ــة األم ): منظم
) اليونيـسيف ( األمـم املتحـدة للطفولـة         إن أعمال منظمـة    تقال

املعنية باإلعاقة تسترشد بنهج قائم علـى احلقـوق ويركـز علـى             
 ٢٠٠٧ويف عــام . أفقــر األطفــال واألســر وأكثــرهم هتميــشا    

أصــدرت اليونيــسيف توجيهــا برناجميــا جديــدا بــشأن األطفــال 
ــذلك     ــة وشــركائها، ونتيجــة ل ــة للمكاتــب القطري ذوي اإلعاق

طريـة بزيـادة عـدد الـربامج املتعلقـة باإلعاقـة            قامت املكاتـب الق   
وفــضال عــن ذلــك، يبــدو أن الربجمــة املتعلقــة      . زيــادة كــبرية 

ــر        ــشاريع إىل هنــج أكث ــى امل ــائم عل ــن هنــج ق ــل م ــة تنتق باإلعاق
  .لسياسات واإلصالح التشريعيلتنظيما يتضمن الترويج 

 أن اليونيـسيف تعـزز بفعاليـة التـصديق علـى            توأضاف  - ١٣
 وتــوزع اليونيــسيف نــسخة مــن االتفاقيــة مالئمــة      .االتفاقيــة

، وهتـدف   األمر متعلـق بالقـدرة    لألطفال نشرت مؤخرا بعنوان     
مــن ني وغــري املعــاقني قعــاهــذه النــسخة إىل متكــني األطفــال امل 

. الضطالع بدور يف التصدي للتمييز وتعزيز مبـادئ االتفاقيـة         ا
، بالتعـــاون مـــع كيانـــات أخـــرى، نـــصا اليونيـــسيفونـــشرت 
ــال ـــ  مكم ــدرة  ل ــق بالق ــر متعل ــوان األم ــن    بعن ــي ع ــل تعليم دلي

ــة   ــة حبقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــ ــة املعنيــ  لكــــي االتفاقيــ
تــــستخدمه قيــــادات الــــشباب ومثقفــــو األقــــران واملعلمــــون  

  .والعاملون اجملتمعيون لدعم املعرفة باالتفاقية والعمل بشأهنا
ومــضت تقــول إن اإلصــالح التــشريعي جمــال رئيــسي    - ١٤
اعد اليونيــسيف الــدول األعــضاء علــى اســتعراض   وتــس. آخــر

ــع     ــشراكة مـ ــدعم، بالـ ــا تـ ــة؛ كمـ ــار االتفاقيـ ــشريعاهتا يف إطـ تـ
وكاالت األمم املتحدة األخـرى، إدمـاج االتفاقيـة يف التـشريع            
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وتقـــدم اليونيـــسيف الـــدعم . رافاحمللـــي جلميـــع الـــدول األطـــ
ريـــق مجـــع البيانـــات عـــن األطفـــال  إىل البلـــدان عـــن ط أيـــضا
ــ ذوي ــهااإلعاق ــات    . ة وإتاحت ــة إىل بيان ــة املاس ــة احلاج وملعاجل

مقارنـــة عـــن اإلعاقـــة، أدرجـــت اليونيـــسيف شاشـــة تتـــضمن  
ــا    رةعـــش ــئلة عـــن اإلعاقـــة يف مرحلـــة الطفولـــة يف برناجمهـ أسـ

للدراســات االستقــصائية جملموعــة املؤشــرات املتعــددة؛ وقـــد      
أصبح الربنامج منذ ذلك الوقت أكـرب مـصدر للبيانـات القابلـة          

نـــة علـــى الـــصعيد الـــدويل عـــن األطفـــال ذوي اإلعاقـــة للمقار
  .للبلدان النامية

ــام       - ١٥ ــدعم إصــالح نظ ــسيف ت ــة إن اليوني ــت قائل وأردف
رعاية الطفل بغية تقليـل اسـتخدام الرعايـة املؤسـسية لألطفـال             

ــة    ــال ذوي اإلعاقـ ــة األطفـ ــضعفاء، وخباصـ ــ. الـ ــدة درِِِوُتـ ج عـ
الـيت تبــذهلا  مكاتـب قطريــة لليونيـسيف اإلعاقــة ضـمن اجلهــود    

على نطاق واسع إلصالح نظام احلمايـة االجتماعيـة، وخباصـة           
خطــط دعــم الــدخل وذلــك باإلضــافة إىل قيامهــا بالدراســات   

ومــع . عــن اإلعاقــة يف تــسعة بلــدان والدراســات االستقــصائية 
ذلك فضعف احلضور يف املدارس يف عدد من البلـدان ال يـزال          

ميع األطفـال، مبـن      والتعليم حق أساسي جل    .يشكل قلقا عميقا  
فيهم األطفـال ذوو اإلعاقـة، ولـذلك تـدعم اليونيـسيف وضـع              

وفيمــا يتــصل بتــشييد املــدارس،  . أطــر وطنيــة للتعلــيم الــشامل 
قــوم اليونيــسيف بالــدعوة وبتقــدمي املــوارد التقنيــة لتحــسني       ت

اهلياكل األساسية حبيث يسهل وصـول األطفـال ذوي اإلعاقـة           
ــق  ــع املراف ــل اليون. إىل مجي ــوق    وتعم ــة حق ــضا حلماي ــسيف أي ي

  .اعرتاألطفال ذوي اإلعاقة يف حاالت الطوارئ وال
وأضافت أنه إذا كان لليونيسيف أن تفـي مبـسؤولياهتا            - ١٦

ال بـد هلـا مـن أن        فـ عن إعمال حقوق األطفـال ذوي اإلعاقـة،         
تعاجل بعض التحديات الداخلية، مبا فيها وضع سياسة تنظيميـة          

ة بغيـة إدمـاج قـضية اإلعاقـة يف          عن اإلعاقة وسرعة بنـاء القـدر      
ــشطتها  ــع أنـ ــبري يف   . مجيـ ــو كـ ــى حنـ ــسيف علـ ــتنتفع اليونيـ وسـ

املــستقبل القريــب بتعــيني خــبري يف مــسائل اإلعاقــة فــضال عــن   

انتفاعها بـالتعيني النـشط لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ألداء مهـام          
  .يف مجيع أحناء املنظمة

ئـيس  نائـب ر  ) نيوزيلنـدا (توىل الرئاسة السيد مكـالي        - ١٧
  .املؤمتر بالنيابة

ــاين   - ١٨ ــسيد ف ــايل (ال ــده يتخــذ خطــوات   ): م ــال إن بل ق
وقـد  . جلعل التشريعات واألنظمـة الوطنيـة تتـسق مـع االتفاقيـة           

قامـــت مـــايل منـــذ وقـــت طويـــل، حـــىت قبـــل التـــصديق علـــى  
ــة     ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــز ومحاي ــة، بتعزي . االتفاقي

ل خــاص بتــوفر واعتمــدت مــايل تــدابري تــشريعية تتعلــق بــشك  
التــسهيالت لكفالــة ســهولة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة  
إىل املباين احلكومية وخدمات التعليم اخلاص واملساعدة الطبية        

ونـــسخ االحتـــاد الـــوطين لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، . الالزمـــة
ة بريـــل ولغـــة طريقـــبـــدعم مـــن االحتـــاد األورويب، االتفاقيـــة ب

ــة دعــم االحتــا  . اإلشــارة ــل  وتواصــل احلكوم ــق متوي د عــن طري
ــة   . األنــشطة املــدرة للــدخل ملنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاق

  .وأخريا، أعرب عن دعمه إلنشاء صندوق لتنفيذ االتفاقية
قال إنـه بينمـا أتاحـت الـدورة      ): إيطاليا (تنتاالسيد س   - ١٩

تبـادل  لالدول  ذه  احلالية ملؤمتر الدول األطراف بعض الفرص هل      
الـــة أن تتـــيح الـــدورة القادمـــة مـــن اهلـــام جـــدا كففاألفكـــار، 

مشاركة عـدد أكـرب بكـثري مـن البلـدان الـيت يـسمح تـشاطرها                 
ــم    ــة األمـ ــة ملنظومـ ــسياسية احلقيقيـ ــورات الـ ــسياسات والتطـ للـ

  .املتحدة بتحسني أنشطتها من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة
وأضــاف أنــه ينبغــي للــدول األطــراف كفالــة أن تظــل   - ٢٠

فقــة مــع روح االتفاقيــة وممتثلــة  ا متهتأيــة تــدابري إدمــاج اعتمــد 
  .ملبادئها التوجيهية

ومــضى يقــول إن إيطاليــا أكــدت فيمــا ســبق أمهيــة         - ٢١
.  األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــةإدمـــاج قـــضية اإلعاقـــة يف إطـــار

زالــت إيطاليــا ملتزمــة التزامــا راســخا مبواصــلة اجلهــود يف   ومــا
هــذا الــصدد، وســتدعم مجيــع املبــادرات الــيت تعــزز حقــوق        
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وقـال إن   . شخاص ذوي اإلعاقة واألهداف اإلمنائية لأللفيـة      األ
وفد بلده قد قدم ورقة ستوزع خالل وقت قريب علـى مجيـع             
الدول األطراف، وأعرب عن أملـه يف أن حيوهلـا رئـيس املـؤمتر            
واملكتب إىل اجلمعية العامة واللجنة الثالثة للنظر فيهـا كإضـافة        

  .إلعالن األمم املتحدة لأللفية
قالــت إنــه مــن بــالغ ): األرجنــتني (امــونيتتريسيدة الــ  - ٢٢

األمهيــة أن توضــح الــدول األطــراف قــضايا معينــة مثــل الوقايــة 
مــن اإلعاقــة النامجــة عــن احلــرب واالفتقــار إىل التعلــيم ونظــم    

ومن املهم تعزيز جمتمعات أكثر عـدال فـضال         . النقل غري اآلمنة  
  .عن توجيه رسالة عن السالم العاملي

قــال إن بلــده يعمــل مــع    ): املغــرب (أســريةالــسيد   - ٢٣
ــيم     ــسيف والوكــاالت األخــرى لوضــع اســتراتيجية للتعل اليوني
الــشامل؛ وفــضال عــن ذلــك، بــدأ يف إجــراء حــوار وطــين عــن  
تنفيــذ مجيــع جوانــب االتفاقيــة وعــن إنــشاء صــندوق ينتفــع بــه 

وأخـــريا، تـــسعى . األطفـــال املعـــاقون مـــن البيئـــات املتواضـــعة 
قــضية اإلعاقــة يف خمتلــف براجمهــا الوطنيــة، املغــرب إىل إدمــاج 

والتعــاون بــني الــدول األطــراف ومنظومــة األمــم املتحــدة أمــر   
وحـث املـتكلم الـدول األطـراف        . بالغ األمهيـة يف هـذا الـصدد       

ــده      ــه وفــد بل ــذي تقــدم ب ــراح ال األخــرى علــى النظــر يف االقت
يتعلـــق بإنـــشاء صـــندوق لألمـــم املتحـــدة لتعزيـــز تنفيـــذ   فيمـــا

  .االتفاقية
): برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        (السيدة آالركـون    - ٢٤

قالــت إنــه كمــا أشــارت ممثلــة اليونيــسيف، فواحــد مــن أكــرب   
التحــديات الــيت تواجههــا الــدول األطــراف يف تنفيــذ االتفاقيــة  

وهلذا فمن بالغ األمهيـة     . عدم كفاية البيانات عن قضية اإلعاقة     
 املتحـدة يف هـذا      أن تتكاتف الدول األطـراف ومنظومـة األمـم        

وإدمــاج قــضية اإلعاقــة يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  . الــصدد
أمر أساسي لكفالة القيام بعملية أكثر مشوال فـضال عـن حتقيـق             

ودعــت املتكلمــة الــدول األطــراف . بعــض األهــداف الرئيــسية

إىل البـــدء يف حـــوار وطـــين مياثـــل احلـــوار اجلـــاري يف الـــدورة 
 بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم ،رافاحلاليــة ملــؤمتر الــدول األطــ

املتحـــدة والـــشركاء اآلخـــرين بغيـــة حتقيـــق مقاصـــد االتفاقيـــة  
  .واألهداف اإلمنائية لأللفية

ــة املتحــدة  (الــسيد وولــف   - ٢٥ ــال إن اإلثــارة  ): اململك ق
ا الـدورة احلاليـة للمـؤمتر جيـب         والشعور باإلحلـاح اللـذين سـاد      

وميكـــن . طـــرافيتوهجـــا يف اجملتمعـــات احملليـــة للـــدول األ أن
ــيــشكل هــذا األمــر حتــد  أن  مــن املــشجع أن نــسمع  هيا، إال أن
ــ أن راف اختـــــذت خطـــــوات بالفعـــــل بعـــــض الـــــدول األطـــ

ــال ــة   لالمتث ــا مبوجــب االتفاقي ــوم   . اللتزاماهت ــم أن تق ــن امله وم
ــضل       ــشاطر أفـ ــة لتـ ــات الواجبـ ــد اآلليـ ــدة بتحديـ ــم املتحـ األمـ

ميها ث املــتكلم الــدول األطــراف علــى تقــداملمارســات الــيت حيــ
  .على الصعيد الوطين

قالـت  ): اجلمهوريـة الدومينيكيـة    (السيدة بينيـا بـاوال      - ٢٦
إهنا تضم صوهتا إىل الوفود األخرى يف تـدعيم إنـشاء صـندوق             

وأضـافت أهنـا    . ملساعدة الدول األطراف علـى تنفيـذ االتفاقيـة        
ستكون ممتنة للحصول على إرشاد يتعلق مبا ميكن أن تقوم بـه            

ضة الــدخل، الــيت كــثريا مــا تفتقــر إىل التمويــل   البلــدان املنخفــ
  .واملوارد التقنية، لدعم تنفيذ االتفاقية

قالــت إنــه بينمــا يعتــرب بــدء  ): مــصر (الــسيدة جنــدي  - ٢٧
سريان االتفاقية إجنازا يف حـد ذاتـه فمـن املهـم كفالـة التنـسيق                
بــني االتفاقيــة والــصكوك األخــرى املوجــودة ســابقا، وخباصــة   

رر اخلـاص املعـين باإلعاقـة التـابع للجنـة التنميـة             التنسيق مع املق  
وأعربت عن رغبتـها يف معرفـة مـا إذا كـان عـدد              . االجتماعية

األشخاص ذوي اإلعاقة الـذين يعملـون داخـل منظومـة األمـم             
ــة     . املتحــدة متاحــا  ــاك أي ــت هن ــا إذا كان ــضا عم ــساءلت أي وت

دراسات أجريت عن األسباب اجلذرية لإلعاقة مقابل آثارهـا،         
ن الربامج املوجودة ملساعدة الدول األعضاء علـى التـصدي    وع

  .لإلعاقة النامجة عن النـزاعات املسلحة
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ــونز   - ٢٨ ــسيدة غيب ــة    (ال ــم املتحــدة للطفول ــة األم ): منظم
ــة الرئيـــسية لتـــشاطر أفـــضل املمارســـات   ــيقالـــت إن اآلليـ   هـ

وبينما تقف األمم املتحدة    . التقارير القطرية املقدمة إىل اللجنة    
ستعداد لتقدمي املساعدة املمكنة، يوجد عدد مـن األمـور          على ا 

اليت ميكن للبلدان ذات املوارد احملدودة القيام هبـا، مـن تـسليط             
الضوء على قضايا اإلعاقـة بوجـه عـام إىل اختـاذ تـدابري بـسيطة                
مثل التأكد من سهولة وصول األطفال املعوقني إىل املـراحيض          

ر االتفاقيـة زمخـا إضـافية       وتوقعت املتكلمة أن تـوف    . يف املدارس 
لألعمــال الــيت ســبق أن اضــطلعت هبــا اليونيــسيف بغيــة تنفيــذ   

 مــن اتفاقيــة ٢٣األحكــام املتعلقــة باإلعاقــة والــواردة يف املــادة  
واليونيــسيف لــديها عــدد مــن الــربامج املتعلقــة . حقـوق الطفــل 

  .ة عن حوادث األلغام األرضيةمجمبعاجلة ومنع اإلعاقة النا
مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامية   (خيربالـــسيد مـــو  - ٢٩

قال إنه باإلضافة إىل إجراء بنـاء بـني اللجنـة           ): حلقوق اإلنسان 
والــدول األطــراف داخــل إطــار عمليــة تقــدمي التقــارير، تقــوم    
املفوضية باستحداث أدوات أخرى للتشجيع على نشر أفـضل         

وتبــذل املفوضــية أيــضا جهــودا إلدمــاج أحكــام    . املمارســات
ــة  ــها   االتفاقي ــم املتحــدة بأكمل ــة األم ــه  . يف منظوم وأضــاف أن

 التنسيق بني مجيع هيئـات املعاهـدة املتنوعـة أمـر            أنيوافق على   
  .بالغ األمهية لكفالة الكفاءة والتجانس يف تنفيذ االتفاقية

ــسيد غونــــــوت  - ٣٠ ــة  (الــــ ــشؤون االجتماعيــــ إدارة الــــ
ئيـة  قال إن الصلة بني االتفاقيـة واألهـداف اإلمنا        ): واالقتصادية

ــوع       ــذا املوضــ ــن هــ ــر عــ ــها يف تقريــ ــرت تغطيتــ ــة جــ لأللفيــ
)A/64/180 (ــ ــة  سـ ــستني للجمعيـ ــة والـ ــدورة الرابعـ يقدم إىل الـ

ــسابقني بــشأن ضــرورة    . العامــة ــتكلمني ال وضــم صــوته إىل امل
التنــسيق علــى وجــه اخلــصوص بــني االتفاقيــة وبرنــامج العمــل   
 العــاملي بـــشأن املعـــاقني والقواعــد املوحـــدة املتعلقـــة بتـــساوي  

ويقوم فريق الـدعم املـشترك      . الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة   
ورغـم أن   . بني الوكـاالت مبناقـشات عـن اسـتراتيجية التنـسيق          

إال أنـه   قضية الوقاية مـن اإلعاقـة تقـع خـارج نطـاق االتفاقيـة،               

جيـري تناوهلــا يف تقريــر مــن املزمـع أن تــصدره منظمــة الــصحة   
ممثلـة اليونيـسيف،    العاملية والبنك الـدويل، وكمـا أشـارت إليـه           

جيـــري أيـــضا تناوهلـــا يف ســـياق األعمـــال املتعلقـــة باأللغـــام       
  .األرضية

أيد التعليقـات الـيت أدىل      ): الربازيل (السيد دورنيلس   - ٣١
 عـن أمهيـة التعـاون الـدويل، كمـا ورد يف املـادة         اهبا ممثل إيطالي  

ــة، و ٣٢ ــن االتفاقي ــة  م ــة املتفــق    أمهي ــة اخلطي املبــادئ التوجيهي
وأعــرب أيــضا عــن رغبتــه يف أن يعيــد . عمــال اللجنــةعليهــا أل

ذكر االقتراح الذي تقدم بـه سـفري بلـده يف أول أيـام الـدورة،                
وهــو أن اللجنــة قــد تنظــر يف إجــراء دراســة القتــراح املعاهــدة   
ــصاحل      ــشر لـ ــأليف والنـ ــوق التـ ــود حقـ ــتثناءات وقيـ ــشأن اسـ بـ
ــذي جتــري       ــراءة ال ــاجزين عــن الق ــوفني وغريهــم مــن الع املكف

ــ ــة  مناقـ ــة الفكريـ ــة للملكيـ ــة العامليـ ــي أن . شته يف املنظمـ وينبغـ
ــذه الدراســة    ــاديء تعكــس ه ــة   املب ــا االتفاقي ــصت عليه ــيت ن ال

بالنسبة للتعاون الدويل وتوفر التسهيالت واملـشاركة يف احليـاة    
ــة      ــوق امللكيـ ــها حقـ ــيت تفرضـ ــواجز الـ ــورة احلـ ــة وخطـ الثقافيـ

  .الفكرية
القلـق إزاء عـدم     أعرب عن   ): األردن (األمري احلسني   - ٣٢

  .وجود خطط لدى املؤمتر إلصدار بيان ختامي
أعـرب عـن قلقـه أيـضا لعـدم          ): تايلنـد  (السيد بونتان   - ٣٣

وجود خطط إلصدار بيان ختامي من شـأنه أن يبعـث برسـالة             
ووجود قـدر أكـرب مـن التـسهيالت داخـل           . إىل اجلمعية العامة  

التــزام منظومــة األمــم املتحــدة نفــسها مــن شــأنه أن يــشري إىل   
  .حقيقي مببدأ توفر التسهيالت املنصوص عليه يف االتفاقية

ــيال   - ٣٤ ــسيد ف ــد اســتمرار   ): شــيلي (ال ــده يؤي ــال إن بل ق
ــة      ــدورة القادم ــشر يف ال ــأليف والن ــوق الت ــضايا حق ــشة ق . مناق

جيهيـــــة لتنفيـــــذ االتفاقيـــــة يف وينبغـــــي إدمـــــاج املبـــــادئ التو
عـــة، آليـــات للمتابوضـــع الوطنيـــة، ومـــن الـــضروري  اخلطـــط

وينبغي السماح للدول األطراف بتقـدمي تعليقـات عـن املبـادئ            
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 /التوجيهيــة قبــل وضــعها يف الــصيغة النهائيــة يف تــشرين األول 
   .٢٠٠٩أكتوبر 

أعربت عن امتناهنـا ألن أمانـة       ): كينيا (السيدة سينيو   - ٣٥
ة بريل، وأضـافت أنـه مـن املطلـوب          طريقاملؤمتر أتاحت املواد ب   
العقود احلكومية أحكاما تتعلـق باإلعاقـة،   يف بلدها أن تتضمن     

أن وكاالت األمم املتحدة كثريا مـا تبطـئ يف اإلفـراج عـن               إال
وحثـت املتكلمـة علـى إنـشاء صـندوق خمـصص            . مبالغ للتنفيذ 

  .لدعم إدماج قضايا اإلعاقة
قـال إنـه    ): التحالف الدويل للمعـوقني    (السيد ترومي   - ٣٦

، قـد جـرت       لالتفاقيـة  مناقشة تنفيذ الدول األطراف   أن  حيث  
فمن املناسب أن تتناول اجللـسة اخلتاميـة مـا تـضطلع بـه األمـم             

ومن الضروري ترسـيخ االتفاقيـة      . املتحدة لتحقيق هذا اهلدف   
فيما يتعلق جبميـع سياسـات وبـرامج        “ كا ناسخا ص”بوصفها  

وأعرب عن رغبته يف مساع األعمال الـيت تقـوم          . األمم املتحدة 
ج األمــم املتحـدة اإلمنــائي لكفالـة اتبــاع   هبـا اليونيــسيف وبرنـام  

ــا    ــر تنظيم ــج أكث ــهن ــة   جلع ــع االتفاقي ــشطتهما تتماشــى م . ل أن
ــوع إىل      ــتمرار الرجـ ــشأن اسـ ــاص بـ ــق اخلـ ــن القلـ ــرب عـ وأعـ
ــاعي يف بعـــض     ــوذج االجتمـ ــوذج الطـــيب بـــدال مـــن النمـ النمـ

وحــث علــى تــضمني منظمــات األشــخاص ذوي     . احلــاالت
ــة علــى حنــو أكــرب يف أعمــال الو     ــة   اإلعاق كــاالت الدوليــة بغي

  .مكافحة ذلك االجتاه
  .رئاسة اجللسة) املكسيك(استأنف السيد هيلر   - ٣٧
 للمنظمـات   شـبكة أمريكـا الالتينيـة      (ة عطا اهللا  دالسي  - ٣٨

قالـت  ): غري احلكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم      
إنــه جــرت مناقــشة اآلثــار املتنوعــة لألزمــة االقتــصادية العامليــة   

شــخاص ذوي اإلعاقــة أثنــاء املنتــدى املعــين باملواضــيع  علــى األ
. املستجدة لألزمـة االقتـصادية العامليـة والفقـر وتنفيـذ االتفاقيـة            

وأضافت أن األشخاص ذوي اإلعاقة كـثريا مـا يكونـون آخـر             
املعيــنني وأول املطــرودين، يف نفــس الوقــت الــذي ســببت فيــه   

ــض  ــة خفـ ــيهم و  ااألزمـ ــيت حتمـ ــربامج الـ ــل للـ ــي  يف التمويـ حتمـ
وما مل جيري بذل جهود متضافرة، سيـستمر تـضرر          . حقوقهم

األشخاص ذوي اإلعاقة، وخباصة األطفال ذوي اإلعاقـة، مـن          
ولكــن األزمــة االقتــصادية  . جــراء األزمــة، حــىت بعــد انتــهائها 

تتيح أيضا الفرصة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة يف خطـط           
يم والعمـل،    علـى التعلـ    ماإلنعاش، مع االهتمام بزيـادة حـصوهل      

بينمــا جيــري العمــل علــى تغــيري املواقــف الثقافيــة حبيــث جيــري  
 بوصــفهم مــسامهني فعــالني يف التنميــة االقتــصادية يهمالنظــر إلــ

  .بدال من كوهنم مستنـزفني للموارد
ــة        - ٣٩ ــاذ اخلطــوات الالزم ــضا اخت ــي أي ــه ينبغ وأضــافت أن

ة لكفالة ذكر قضايا اإلعاقـة يف القـرارات ذات الـصلة للجمعيـ            
ــة     ــؤمتر االستعراضــي لألهــداف اإلمنائي ــشتها يف امل ــة ومناق العام

وأعربت عن رغبتـها يف أن تكـرر بـصفة          . ٢٠١٠لأللفية لعام   
خاصــــة املقترحــــات املقدمــــة يف منتــــدى التحــــالف الــــدويل   

ي ذفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الـ   التابع إلت للمعوقني  
 الوطنيـة   دعو إىل إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اخلطـط           ي

ملكافحــة الفقــر والــربامج اإلمنائيــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف   
  .ومجيع املبادرات املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية

ــة  - ٤٠ ــة حبقــوق األشــخاص   (الــسيد الطراون ــة املعني اللجن
دت االتفاقيـة محاسـا شـديدا،       قال إنه بينمـا ولّـ     ): ذوي اإلعاقة 

مـاج أهـدافها يف اإلطـار األكـرب         فالتنفيذ الفعال يعتمـد علـى إد      
ــدويل    ــصعيد ال ــى ال ــسان عل ــوق اإلن ــضروري أن  . حلق ــن ال وم

تعمل احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميـة    
علـى  معا بغية حث الدول الـيت مل تـصدق بعـد علـى االتفاقيـة                

ــك و  ــل ذلـ ــاري   ؤتأن أن تفعـ ــول االختيـ ــة الربوتوكـ ــد أمهيـ كـ
ـــ  ــة تعزي ز حقـــوق األشـــخاص ذوي كعنـــصر ضـــروري لكفالـ

ــى حنــو شــامل    ــة عل ــة    . اإلعاق ــشطة الوطني ــسيق األن ــي تن وينبغ
. واإلقليميــة والعامليــة، كمــا ينبغــي أن تعــزز بعــضها الــبعض      

وتوجد حاجة إىل حتويـل الـزخم الـذي ولّـده اعتمـاد االتفاقيـة               
 مليـــون شـــخص مـــن   ٦٥٠إىل تنفيـــذ، حبيـــث يـــتمكن الــــ    
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 حنو كامل مـن أول      األشخاص ذوي اإلعاقة من االنتفاع على     
  .اتفاقية حلقوق اإلنسان تعقد يف القرن احلادي والعشرين

  
    مسائل أخرى

 سـبتمرب /اقترح عقد الـدورة الثالثـة يف أيلـول        : الرئيس  - ٤١
٢٠١٠.  

  .تقرر ذلك  - ٤٢
 مـن   ٣٤ مـن املـادة      ٧قـرة   فقـال إنـه وفقـا لل      : الرئيس  - ٤٣

ن يـــة ســـتة مـــن أعـــضاء اللجنـــة الـــذي     االتفاقيـــة، تنتـــهي وال 
ــنتني     مت ــرة س ــة فت ــؤمتر األول يف هناي ــة يف امل ــارهم بالقرع . اختي

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١واألعضاء الذي تنتهي واليتهم يف      
، والـــسيد كـــونزي )تـــونس(الـــسيد بـــن الهلـــم :  هـــم٢٠١٠

ماينــــا ، والــــسيدة )أســــتراليا(، والــــسيد ماكــــالوم )هنغاريــــا(
ــا( ــا  )كينيــ ــوريس كوريــ ــسيد تــ ــوادور(، والــ ــسيد )إكــ ، والــ

، ٣٤ مــن املــادة  ٢ومبوجــب الفقــرة  ). ســلوفينيا (شأورســيت
تزداد عضوية اللجنة بواقع ستة أعضاء، لتصل إىل حـد أقـصى            

ــدره  ــة  ١٨قـ ــانني علـــى االتفاقيـ ــد التـــصديق الثمـ .  عـــضوا عنـ
، سيوجه األمني العـام رسـالة       ٣٤ من املادة    ٦ومبوجب الفقرة   

 ،رشـحني إىل الدول األطراف يـدعوها فيهـا إىل تقـدمي أمسـاء امل            
ويعد عقب ذلك قائمة بأمساء مجيع األشخاص املرشحني هبذه          
الطريقــة مــع توضــيح أمســاء الــدول األطــراف الــيت رشــحتهم،   

  .ويقدم القائمة املذكورة إىل الدول األطراف
 مـن النظـام الـداخلي    ٩وأضاف أنـه مبقتـضى القاعـدة         - ٤٤

ــة أعــضاء املكتــب يف    ــهي والي ــشرين األول٣٠للمــؤمتر تنت /  ت
، وبالتـايل يـتعني أيـضا انتخـاب مكتـب جديـد             ٢٠١٠توبر  أك

  .يف الدورة الثالثة
طلــب مــن أمانــة االتفاقيــة تزويــد الــدول  وأقتــرح أن ُي  - ٤٥

األطراف بتجميع ألفضل املمارسات الـيت جـرت مناقـشتها يف           
  .الدورة

  اختتام االجتماع
ــرئيس  - ٤٦ ــة ملــؤمتر    : ال ــدورة الثاني ــام أعمــال ال ــن اختت أعل

  .طرافالدول األ
  .٤٠/١٢رفعت اجللسة الساعة   

  


