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مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق          
  ذوي اإلعاقة األشخاص

  الدورة اخلامسة
        ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤-١٢نيويورك، 

ــوق           ــة حقـ ــراف يف اتفاقيـ ــدول األطـ ــؤمتر الـ ــسة ملـ ــدورة اخلامـ ــر الـ تقريـ
  األشخاص ذوي اإلعاقة

    
  مقدمة  -أوالً   

ــادة    - ١ ــاً للمـ ــخاص ذوي اإل   ٤٠طبقـ ــوق األشـ ــة حقـ ــن اتفاقيـ ــة  مـ ــة  (عاقـ ــرار اجلمعيـ قـ
، وكما مت االتفاق عليه خالل دورته الرابعة، ُعقَدت الـدورة اخلامـسة ملـؤمتر               )٦١/١٠٦ العامة

 ملناقـشة تنفيـذ     ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٤ إىل   ١٢الدول األطـراف يف نيويـورك يف الفتـرة مـن            
مهمـة  جعـل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       ”وكـان موضـوع الـدورة هـو         . االتفاقية

  .“بالنسبة إىل النساء واألطفال
ــة     - ٢ ــات رمسيـ ــة اجتماعـ ــؤمتر، أربعـ ــّم املـ ــد ضـ ــودة يف  . وقـ ــسته األوىل، املعقـ ــالل جلـ وخـ
 مـن االتفاقيـة مـن أجـل تعـيني      ٣٤، أُجريت االنتخابـات طبقـاً للمـادة      ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٢

ديرتان بعنــوان وُعقــَدت مائــدتان مــست. تــسعة أعــضاء يف جلنــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــا ” ــة والتكنولوجيـ ــة ” و“ اإلتاحـ ــال ذوو اإلعاقـ ــومي    “ األطفـ ــة يـ ــة والثالثـ ــستني الثانيـ يف اجللـ
سـبتمرب، فقـد    / أيلـول  ١٤أما اجللسة الرابعة، املعقودة يوم      . سبتمرب على التوايل  / أيلول ١٣ و ١٢

وباإلضـافة إىل   . “حـواراً تفاعليـاً بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة بواسـطة منظومـة األمـم املتحـدة                 ”مشلت  
سـبتمرب  /أيلـول  ١٣يف عـصر يـوم   “ النساء ذوات اإلعاقة ”ذلك ُعِقدت جلسة غري رمسية بعنوان       

  .املدين حيث شارك يف ترأُسها أعضاء مكتب املؤمتر وممثلو منظمات اجملتمع
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افتتاح املؤمتر وانتخاب أعضاء جلنة حقوق األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة        -ثانياً   
  واملناقشة العامة

، رئــيس مــؤمتر الــدول األطــراف يف  )الــسويد(افتــتح اجللــسة األوىل مــارتن غرونــديتز    - ٣
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي تولّى افتتاح املؤمتر رمسياً

وقـام بتعديلـه شـفوياً مـن     ) CRPD/CSP/2012/1(وأقّر املؤمتر جـدول األعمـال املؤقـت        - ٤
ومت طبقـاً لـذلك     ) أ( ٤ بوصـفه البنـد   “ ناقـشة العامـة   امل”أجل إدراج بند فرعـي إضـايف بعنـوان          

  .إعادة ترقيم البنود الفرعية املتبقية من جدول األعمال
 مــن  ١٠  مــن النظــام الــداخلي مت اعتمــاد   ٢٥مــن القاعــدة  ) ج (٥وعمــالً بــالفقرة    - ٥

  ).١ انظر املرفق(املنظمات غري احلكومية لدى املؤمتر 
 جانب كـل مـن وكيـل األمـني العـام للـشؤون االقتـصادية        وأُديل ببيانات استهاللية من   - ٦

واالجتماعية، ولينني مورينـو نائـب رئـيس إكـوادور، إضـافة إىل رئـيس فـرع التنميـة والقـضايا                     
االقتــصادية واالجتماعيــة يف مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ويــانيس فرداكــستانيس    

  .رئيس التحالف الدويل لإلعاقة
ــال   ٣ ؤمتر إىل البنــدمث حتــوَّل املــ   - ٧ انتخــاب أعــضاء جلنــة حقــوق    ” مــن جــدول األعم

  .“األشخاص ذوي اإلعاقة
وجرى االنتخاب بواسطة مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان ومكتـب الـشؤون                  - ٨

ومت انتخاب املرّشحني التـسعة التاليـة أمسـاؤهم كأعـضاء يف جلنـة حقـوق األشـخاص                  . القانونية
 أعـضاء منتخـبني     ٥ ومنـهم    ٢٠١٣ينـاير   /نوات تبـدأ يف كـانون الثـاين        سـ  ٤ذوي اإلعاقة لفترة    

ــان  : جمــّدداً ــان موليغ ــا العظمــي و  (دي ــشمالية أاململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا ال ــايف  ) يرلن ســافاك ب
ومــارتن مويــسغوا بــابو   ) هنغاريــا(لــسلوغابور لوفــسزي  ) تايلنــد(مونيثــان بونتــان  ) تركيــا(
، )شــيلي(ماريــا ســوليداد سـسترناس ريــس  : عــاد انتخـاهبم إضــافة إىل أربعـة أعــضاء م ) أوغنـدا (
  ).األردن(وحممد الطراونه ) غواتيماال(، سلفيا جوديث كوان شانغ )إسبانيا(باليز نارفايز  أنا
  .“املناقشة العامة”من جدول األعمال، ) أ( ٤ مث انتقل املؤمتر للنظر يف البند  - ٩
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كمـا أُديل ببيانـات كـذلك       : )١(ول األطـراف  وأُديل ببيانات من جانب ثالثـني مـن الـد           - ١٠
وهـذه البيانـات أحاطـت املـؤمتر علمـاً بالتقـدُّم            . )٣( وأحـد املـراقبني    )٢(من جانب أحـد املـوقِّعني     

احملرز يف تنفيذ االتفاقيـة وبالـذات يف إقـرار حقـوق النـساء واألطفـال ذوي اإلعاقـة مـن خـالل                       
  .تعزيز ُسبل اإلتاحة البيئية والتكنولوجية

 ومـن طـرف واحـٍد موقَّـع     )٤(وقد وردت بيانات خطّية من مخس من الدول األطـراف        - ١١
  .)٥(على االتفاقية

وأعرب الكثري من الدول، سواء عن االمتنان ملكتـب املـؤمتر علـى إخالصـه العميـق يف                    - ١٢
اجناز أعمال املؤمتر، أو عـن ارتياحهـا ألن املـؤمتر قـد أصـبح آليـة راسـخة ومهمـة لتعزيـز تنفيـذ                         

والحظــت دول كــثرية أن املــؤمتر يتــيح فرصــة فريــدة أمــام الــدول األطــراف  . رصــد االتفاقيــةو
ــة     ــادل املعلومـــات واخلـــربات يف تنفيـــذ االتفاقيـ ــاحبة املـــصلحة لتبـ ــر صـ ــا مـــن العناصـ . وغريهـ

نوقشت أمثلة عملية عن تدابري التنفيذ الوطنية املتـصلة بقـضايا األولويـة، ومـن ذلـك مـثالً                    كما
ونوَّهـت دول عديـدة باحلاجـة إىل إضـفاء حتـسينات علـى              . عد اجلنـساين واألطفـال    اإلتاحة والبُ 

الربجمة وعلى تنظيم املؤمتر، ومشلت املقترحات احملّددة املطروحة ختصيص املزيد من الوقـت مـن            
أجــل التبــادل التفــاعلي واملتعمِّــق لــآلراء بــني الــدول، ولتقاســم اخلــربات واملمارســات اجليــدة،   

  .اقشة العامة أو يف مناقشات املائدتني املستديرتنيسواء خالل املن
  

  مناقشات املائدتني املستديرتني  -ثالثاً   
سـبتمرب وصـباح يـوم      / أيلـول  ١٢عقد املؤمتر اجملموعة الثانية من اجتماعاتـه عـصر يـوم              - ١٣
وهــذان االجتماعــان ضــما عروضــاً مقّدمــة مــن فريــق مــن املــتكلّمني مــن   . ســبتمرب/أيلــول ١٣

وبعد العروض، أتـاح رئيـسا املائـدتني        .  وأعقبتها مناقشات تفاعلية   ٢  و ١ املستديرتني   املائدتني
ــدتني    . املــستديرتني الفرصــة لألســئلة والنقــاش   ــرئيس للمائ ــاين ملخــصات ال ــرد يف املرفــق الث وي

  .املستديرتني
__________ 

ســتراليا، إســبانيا، أملانيــا، إندونيــسيا، بنمــا، بــريو، تايلنــد، جامايكــا، أاالحتــاد األورويب، األرجنــتني، األردن،   )١(  
ة العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الـسلفادور، سـرياليون، شـيلي، قـربص، كنـدا،                 اجلمهوري

يرلنـدا الـشمالية، موريـشيوس،    أكوستاريكا، كولومبيا، مصر، املغـرب، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         
 .النمسا، نيكاراغوا، اهلند

 .اليابان  )٢(  
 .ت الوطنية حلقوق اإلنسانجلنة التنسيق الدولية للمؤسسا  )٣(  
 .إيران، الربازيل، بلجيكا، غواتيماال وقطر  )٤(  
 .إسرائيل  )٥(  
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   اإلتاحة والتكنولوجيا١املائدة املستديرة     

ــستديرة    - ١٤ ــدة امل ــة ١املائ ــا اإل” املعنون ــة والتكنولوجي ــريفايل   “ تاح ــت س ــها جاكري ترأس
هريوشــي كوامــورا :  مــن املــشاركني يف النقــاش٤حيــث قُــّدمت عــروض مــن جانــب ) تايلنــد(
، )مإ. يب. شــركة آي(، وفرانــسيس وســت ) ديــزي-احتــاد ُنظــم معلومــات اإلتاحــة الرقمــي  (

ــوريرو    ــسيا ب ــاكوالدا بالسين ــة (وإمي ــ(وســني كــروز  ) املفوضــية األوروبي ــم املتحــدة  اتف اق األم
 اليت ترسم معـامل مـسألة   ٩ سيما املادة وناقَش املشاركون عدداً من مواد االتفاقية وال    ). العاملي

  .اإلتاحة والتكنولوجيا
  

  األطفال ذوو اإلعاقة: ٢املائدة املستديرة     
). جامايكـا (ترأسها راميونـد أو وولـف       “ األطفال ذوو اإلعاقات   ”٢املائدة املستديرة     - ١٥

وزارة شـؤون   (هنـدرييتا بغوبـاين زولـو       :  مـن فريـق املناقـشة      ٥وقد قُدمت عروض مـن جانـب        
منظمة األمم املتحـدة    (ونك أليبوي   ) املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة يف جنوب أفريقيا       

، ومارتـا سـانتوس     )الدائرة الوطنية لإلعاقة يف شيلي    (وإكسمينا ريفاس   )  اليونيسيف -للطفولة  
قسم الـشباب   (وجيين نيلسون   ) مثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال       امل(باييس  

وقــد تطــرق أعــضاء الفريــق النقاشــي إىل املــسائل الرئيــسية وحــّددوا    ). الــُصّم باالحتــاد العــاملي 
التحـــديات ذات الـــصلة وقـــّدموا توصـــيات اســـتراتيجية للتوصُّـــل إىل إقـــرار حقـــوق األطفـــال 

  .اإلعاقة ذوي
  

  اجللسة غري الرمسية املعنية بالنساء ذوات اإلعاقات  -بعاً را  
) هنغاريـا (سبتمرب، شارك يف تـرأس جلـسة غـري رمسيـة آدم كوسـا             / أيلول ١٣يف عصر     - ١٦

ــان ديامونــد   ــدويل لإلعاقــة  (وماري ــن جانــب ياســني فــول      ). التحــالف ال وقُــّدمت عــروض م
وراشـيل  )  هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        -األمـم املتحـدة ملـساواة اجلنـسني ومتكـني املـرأة              كيان(

) شــبكة النــساء ذوات اإلعاقــة(ومــريا كــوفريي ) احتــاد اجلنــوب األفريقــي للمعــاقني(كاشــاجي 
وكـارلوس ريـوس    ) االحتاد الوطين لرابطات األشخاص املعاقني يف هنغاريـا       (وإرزبيت فونتيسي   

قـضايا الرئيـسية املتـصلة      ونـاقش املتكلمـون ال    ). جلنة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      (سبينوزا  
  .بإقرار حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من منظور جنساين
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  احلوار التفاعلي بشأن تنفيذ االتفاقية بواسطة منظومة األمم املتحدة  -خامساً  
ــة للمــؤمتر، صــباح      - ١٧ ــسة الرابع ــول١٤عقــدت اجلل ــؤمتر  / أيل ــيس امل . ســبتمرب برئاســة رئ

احلـوار التفـاعلي بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة          (دول األعمـال    مـن جـ   ) د (٤ونظرت اجللـسة يف البنـد       
وقُــّدمت عــروض مــن جانــب ممثلــي مركــز األمــم املتحــدة . “)بواســطة منظومــة األمــم املتحــدة

ــشرية  ــستوطنات البـ ــدة (للمـ ــم املتحـ ــل األمـ ــة،  ) موئـ ــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـ وإدارة الـ
ملتحدة اإلمنائي وطرح املناقشون أمثلـة      ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم ا       

عن الُسبل اليت تعمل هبا كيانات األمم املتحدة على تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مـع                
دعم الـدول األعـضاء يف تنفيـذ االتفاقيـة فيمـا يتعلـق هبـا مـن سياسـات وبـرامج، والتعـاون مـن                       

  . األشخاص ذوي اإلعاقةخالل فريق الدعم املشترك بني الوكاالت بشأن اتفاقية حقوق
وقّدم رونالد ماكالوم، رئيس جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، تقريـراً ُمـستكمالً             - ١٨

عـــن أعمـــال اللجنـــة ُمـــسلِّطاً األضـــواء علـــى احلاجـــة إىل ختـــصيص املزيـــد مـــن الوقـــت ســـواء 
 عـن   وأكّد كـذلك علـى حقيقـة أن املـسؤولية         . لالجتماعات أو خلدمات املواقع الشبكية للجنة     

  .الالجئني من ذوي اإلعاقة إمنا تندرج ضمن نطاق االتفاقية
وقام شويب شالكلن، املقرر اخلاص املعين باإلعاقة يف جلنة التنمية االجتماعيـة بإحاطـة      - ١٩

املــؤمتر علمــاً مبــا يــضطلع بــه مــن أعمــال تعزيــزاً لالتفاقيــة وخاصــة مــا يتــصل حبقــوق األطفــال    
  .والنساء من ذوي اإلعاقة

وبعــد دورة قــصرية مــن األســئلة والــردود طُرحــت ملّخــصات للمائــدتني املــستديرتني     - ٢٠
  .وللجلسة غري الرمسية

وخالل احلوار مع وكاالت األمم املتحدة طلـب الكلمـة ممثلـو عـدة دول معـربني عـن                     - ٢١
فيـذ  االرتياح إزاء أعمال املؤمتر فضالً عن التقدُّم احملرز من جانب منظومـة األمـم املتحـدة يف تن                 

كما أثار ممثلو دول عديدة شواغل بشأن خدمات املؤمتر وبرناجمه وخاصة مـا يتـصل               . االتفاقية
ــشفوية    ــة والترمجــة ال ــائق والترمجــة التحريري ــة جعــل    . بالوث ــا يف ذلــك إشــارة حمــّددة إىل أمهي مب

  .معلومات املؤمتر متاحة جبميع اللغات الرمسية
  

  اختتام املؤمتر  -سادساً  
م املــؤمتر دعــا الــرئيس إىل التــصديق العــاملي الــشامل علــى االتفاقيــة وعلــى   لــدى اختتــا  - ٢٢

بروتوكوهلا االختياري، وحدَّد االجتماع القادم الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـين باإلعاقـة             
والتنمية باعتباره فرصة رئيسية لتعزيز جـدول أعمـال إمنـائي يـشمل جانـب اإلعاقـة مـع حلـول                  

، مؤكّــداً علــى أن منظمــات األشــخاص املعــاقني ينبغــي أن تــؤّدي دوراً  ومــا بعــده٢٠١٥عــام 
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ونــّوه بــأن وثــائق املــؤمتر يف دورتــه اخلامــسة ســوف تتــاح علــى املوقــع . حموريــاً يف هــذا الــسياق
  ).٢٥انظر الفقرة (الشبكي 

  
  مسائل أخرى  -سابعاً   

ر ورقـات غـرف     ، كـان معروضـاً علـى املـؤمت        “جدول األعمـال املؤقّـت    ”باإلضافة إىل     - ٢٣
 ٣٤انتخاب أعضاء جلنة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف إطـار املـادة                : االجتماعات بشأن 

مـــن االتفاقيـــة وجتميـــع التـــدابري التـــشريعة املتخـــذة لتنفيـــذ االتفاقيـــة وورقـــات مناقـــشة بـــشأن 
ــستديرة   ــدة املــ ــة للمائــ ــا واإلتاحــ ــدة  . ١التكنولوجيــ ــة للمائــ ــال ذوي اإلعاقــ وبــــشأن األطفــ

  .، والنساء ذوات اإلعاقة للجلسة غري الرمسية٢ رةاملستدي
“ املــؤمتر اخلــامس للــدول األطــراف” حتــت عنــوان www.un.org/disabilitiesوتــرد يف   - ٢٤
، ورقـــات غـــرف االجتمـــاع املتعلـــق بـــاملؤمتر إضـــافة إىل http://papersmart.un.org/crpdيف  أو

فــضالً عــن املناقــشات التفاعليــة الــيت دارت يف البيانــات الــيت مت اإلدالء هبــا لــدى افتتــاح املــؤمتر 
  .املائدتني املستديرتني وغريمها

وافـق املـؤمتر علـى عقـد دورتـه          ) مسائل أخرى ( من جدول األعمال     ٥ويف إطار البند      - ٢٥
 علـى أن يـتم حتديـد املوعـد الـدقيق لـذلك بعـد التـشاور بـشأن تـوافر                      ٢٠١٣السادسة يف عـام     
  .خدمات املؤمترات
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  األولاملرفق 
املنظمات غري احلكومية اليت مت اعتمادها لدى مؤمتر الدول األطـراف يف                

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خالل دورته اخلامسة
    

 مـن النظـام األساسـي ملـؤمترات الـدول األطـراف             ٢٥من القاعدة   ) ج (٥طبقاً للفقرة     
دم االعتراض مت اعتماد املنظمـات      يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعمالً بإجراء بع        

  :غري احلكومية التالية
  حتالف أطلس  - ١
  جملس األطفال غري العاديني  - ٢
  صندوق حقوق التعليم والدفاع لإلعاقة  - ٣
  احتاد الرابطات الوطنية اإلثيوبية لألشخاص ذوي اإلعاقة  - ٤
  املركز الدويل للبحوث والتعليم للتوّحد  - ٥
  مجعية نيل سكواير  - ٦
  املنظمة الوطنية الشعبية لإلعاقة  - ٧
  بليون من األقوياء  - ٨
  األشغال االجتماعية ملدينة ريو دى جانريو  - ٩

  مؤسسة جملس مستقبل العامل  - ١٠
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  املرفق الثاين
ملخّص الرئيس للدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق              

  األشخاص ذوي اإلعاقة
    

  اإلتاحة والتكنولوجيا: ١ة املائدة املستدير    
ونــاقش الفريــق ذو ). تايلنــد( برئاســة جاكريــت ســريفايل ١ُعقــدت املائــدة املــستديرة   - ١

الصلة القضايا الرئيـسية الـيت تتـصل باإلتاحـة والتكنولوجيـا وبالتقـّدم احملـرز والتحـّديات املاثلـة                    
ت الـيت مـن شـأهنا مـساعدة         فيما يتعلّق بتعزيز اإلتاحـة يف جمـال تطـوير واسـتخدام التكنولوجيـا             

  .ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة يف مجيع جوانب اجملتمع والتنمية
علــى طــرح منــوذج يتمثّــل يف احتــاد ُنظــم ) جمموعــة ديــزي(وَعِمــل هريوشــي كوامــورا   - ٢

املعلومات الرقمية املتاحة للتدليل على كيـف ميكـن للتكنولوجيـات اجليـدة التـصميم واملتطـّورة            
ن ُتحِدث فرقاً كبرياً يف متكني األشـخاص ذوي اإلعاقـة لكـي تتـاح هلـم علـى أسـاس منـصف                     أ

والحـظ بـأن الرباجميـات الـيت تـستند إىل معـايري نظـم املعلومـات الرقميـة                   . املعلومات واملعـارِف  
اســتطاعت أن تتــيح الكــثري مــن اإلمكانــات، ومــن ذلــك مــثالً حجــم احلــروف املمكــن تعديلــه  

. سليط األضـــواء علـــى الـــنّص عنـــد اســـتخدامه بطـــرق قـــراءة الـــشاشاتوســـرعة القـــراءة وتـــ
للنظام املذكور أن يساعد األشخاص الذين يعانون مـن أمنـاط متنوعـة مـن إعاقـة الـتعلُّم                    وميكن

ــا أن       ــة، كمــ ــيكو اجتماعيــ ــسافات أو ســ ــصلة باملــ ــصرية أو متــ ــة أو بــ ــواء كانــــت مسعيــ ســ
ه تشكّل أدوات أساسية لـيس فقـط لـضمان    التكنولوجيات املتاحة من قبيل تلك املذكورة أعال     

ُسبل التحصيل الشامل للتعليم، ولكن أيضاً كُسبل فّعالة للحـد مـن الكـوارث وكفالـة التأّهـب        
  .الطوارئ يف حاالت

ــركة آي(وطرحـــت فرانـــسيس وســـت    - ٣ ــة  ) إم. يب. شـ ــوقياً بـــشأن اإلتاحـ منظـــوراً سـ
قة ليست مهمة حبد ذاهتا فقـط       والتكنولوجيا، والحظت أن مساعدة األشخاص من ذوي اإلعا       

ــار أن اجملتمعــات املتقّدمــة يف الــسن فــضالً عــن       ــها مــن منظــور جتــاري باعتب ولكــن هلــا جاذبيت
ــدة     ــة جدي ــة عاملي ــشكلون فرصــاً جتاري ــة ي ــد أدركــت شــركة  . األشــخاص مــن ذوي اإلعاق   وق

سبة إم احلاجــة إىل تكنولوجيــات مــساعدة ســواء بالنــسبة لقاعــدة عمالئهــا أو بالنـــ       . يب. يآ
وتـؤمن الـشركة مببـدأ      . لتمكينها من تشغيل قـوة عمـل متنوعـة وقويـة تبلـغ نـصف مليـون فـرد                  

الــشمول مــن أجــل االبتكــار، وبــأن أفــضل الطــرق إمنــا تــأيت مــن جانــب أفــراد ذوي خلفيــات   
كمـا أن منـو قـوة العمـل املتحّركـة أّدى إىل خلـق سـوق متوّسـعة                   . متنّوعة مبـا يف ذلـك اإلعاقـة       

مث أكّـدت علـى   . ميكن أن يستخدمها األشخاص من ذوي مجيع أنـواع اإلعاقـة       للتطبيقات اليت   
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أمهية الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مبـا يف ذلـك إدراج املعـايري العامـة يف مـا يتـصل                    
  .بالقطاع اخلاص من عمليات التنفيذ والتماس احللول

أن االحتـاد األورويب    ) ةاملفوضـية األوروبيـ   (بالسينـسيا بـوريرو      وأوضحت إميـا كـوالدا      - ٤
ويف إطـار االحتـاد األورويب      . والدول األعضاء فيه إمنا يشاركون املـسؤولية عـن تنفيـذ االتفاقيـة            

ُتَعـــد اإلتاحـــة ســـبيالً للحيلولـــة دون وجـــود عقبـــات متثّـــل مـــشاكل بالنـــسبة لألشـــخاص          
قـضاء علـى   اإلعاقة، سواء يف اسـتخدام املنتجـات واخلـدمات أو اهلياكـل األساسـية مـع ال            ذوي

وضمن هذا املفهوم يسعى االحتاد األورويب إىل تـدعيم عنـصر اإلتاحـة يف ثالثـة                . تلك العقبات 
وقد مشلـت   . النقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة املبنية     : جماالت مواضيعية رئيسية  

م أفـــضل ممارســـات االحتـــاد األورويب يف هـــذا املـــضمار زيـــادة التـــدريب والبحـــوث واالهتمـــا 
بالــسياسات ودراســات التكلفــة والعائــد وإجــراء املــشاورات فيمــا بــني العديــد مــن األطــراف    

  .صاحبة املصلحة
أن االتفاق العاملي لألمـم املتحـدة       ) االتفاق العاملي لألمم املتحدة   (وأوضح سني كروز      - ٥

عملياهتـا  هو مبادرة سياسات استراتيجية لـدوائر األعمـال التجاريـة الـيت التزمـت بـالتوفيق بـني                   
واستراتيجياهتا وبـني عـشرة مبـادئ مقبولـة عامليـاً يف جمـاالت حقـوق اإلنـسان والعمالـة والبيئـة                     

وبــذلك يــصبح العمــل التجــاري حــافزاً أساســياً بالنــسبة للعوملــة ومبــا يتــيح  . ومكافحــة الفــساد
د املساعدة على كفالة أن تتقدم خطـى األسـواق والتجـارة والتكنولوجيـا والتمويـل بطـرق تفيـ                  

وقــد أجــرى االتفــاق العــاملي لألمــم املتحــدة دراســة   . االقتــصادات واجملتمعــات يف كــل مكــان 
والحـظ  .  بفحـص أدائهـم فيمـا يتـصل باإلعاقـة          ٢٠١٢لشركاء األعمال التجارية معه يف عـام        

السيد كروز أن هذه األعمـال التجاريـة أفـادت كـثرياً مـن اسـتخدام األشـخاص ذوي اإلعاقـة                     
ومن مث فقد أوضح ضرورة تشجيع الشركات على الدخول يف شـراكات            . ومن االحتفاظ هبم  

بـني القطــاعني اخلـاص والعــام، مؤكّـداً كــذلك علــى الـدور املهــم للحكومـات يف إجيــاد بيئــات      
  .التمكني اليت تيّسر اختاذ املبادرات اإلجيابية من جانب دوائر األعمال التجارية

يـا والـسلفادور والـسنغال ومـصر ونيجرييـا          وحدَّد ممثلو كل مـن ترتانيـا وجنـوب أفريق           - ٦
مسألة النقص يف املـوارد املاليـة باعتبـار ذلـك عقبـة رئيـسية إزاء تطـوير وإتاحـة التكنولوجيـات                      

أمـا ممثلـو أملانيـا والـسويد وكنـدا واملكـسيك ونيوزيلنـدا فقـد                . لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقـة    
ز تكنولوجيـات اإلتاحـة ودعـم املنـافع         عمدوا إىل تقاسم جتارهبم وممارسـاهتم فيمـا يتـصل بتعزيـ           

وذكـر ممثـل تايلنـد أن اإلتاحـة ينبغـي أن تكـون مـن املواضـيع الـيت حتظـى بـأعلى               . العائدة منـها  
األولويات يف االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامـة املعـين باإلعاقـة والتنميـة، املقـرر عقـده                  
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يتجـزأ مـن سياسـات وبـرامج         اً ال وأشـار إىل ضـرورة أن تـصبح اإلتاحـة جـزء           . ٢٠١٣ يف عام 
  .وأنشطة احلّد من خماطر الكوارث

ويف معرض االستجابة إزاء التعليقات واألسئلة أوضح السيد كوامورا أن هناك مـوارد               - ٧
وأدوات ومن ذلك مـثالً الربجميـات الـيت تـستند إىل منظومـة ديـزي وهـي عبـارة عـن براجميـات                        

 الـصيغة احلاليـة مـن ديـزي تتفـق مـع الـصيغة الـشعبية                 وذكـر أن  . مفتوحة املصدر ومتاحة جمانـاً    
. اإللكترونيــة العامــة وتتمّتــع بالقــدرة علــى حتقيــق التــزامن بــني الــصور املتحّركــة وبــني الــنصّ    

وأكّــدت الــسيدة بالسنــسيا بــوريرو علــى أن هنــاك الكــثري مــن املــوارد املــساعدة واملتاحــة لقــاء 
 وضـع قواعـد ومعـايري واضـحة لإلتاحـة إضـافة             كما شّددت علـى أمهيـة     . كلفة بسيطة أو جماناً   

ــاذ  ــد واإلنفـ ــات للرصـ ــات    . إىل آليـ ــا املعلومـ ــة تكنولوجيـ ــسيدة وســـت أن كلفـ والحظـــت الـ
واالتصاالت قد اخنفضت بصورة مشهودة يف السنوات األخـرية، وأنـه يف ضـوء العـدد املتزايـد                  

ت العاديـة فلـسوف     من الشركات اليت باتت مستعدة لبناء تكنولوجيات اإلتاحة ضـمن املنتجـا           
  .تستمر التكاليف يف االخنفاض

  
  األطفال ذوو اإلعاقات: ٢املائدة املستديرة     

وتنـاول فريـق املناقـشة      ). جامايكـا ( برئاسة راميونـد وولـف       ٢عقدت املائدة املستديرة      - ٨
ــشاركة يف         ــك امل ــا يف ذل ــة مب ــال ذوي اإلعاق ــوق األطف ــصلة حبق ــسائل املت ــن امل ــاً واســعاً م نطاق

ات ُصنع القرار وإتاحة فُرص التعليم ومساندة آباء األطفال ذوي اإلعاقـة ومـسألة العنـف             عملي
  .ضد األطفال ذوي اإلعاقة

ــال،        - ٩ ــضعاف األطف ــة است ــرئيس األضــواء علــى حال ــة ســلّط ال ــه االفتتاحي ويف مالحظات
ــد مــن االهتمــام وإىل توســيع نطــاق الرع     ــة حباجــة إىل املزي ــة وذكــر أن األطفــال ذوي اإلعاق اي

ــم    ــصل هب ــه املت ــسامح والتوجي ــال      . واحلــْدب والت ــم يظــل األطف ــب األع ــي الغال ــك فف ــع ذل وم
وهذه املالحظات سـبقت مـداخالت مـن جانـب فريـق            . اإلعاقات عرضة للتمييز واإليذاء    ذوو

  .متنّوع من املتكلمني الذين ينتمون إىل مناطق شّتى وإىل خمَتلف وكاالت األمم املتحدة
ــاينفقـــد تكلمـــت هنـــد   - ١٠ ــرأة والطفـــل  (زولـــو  - ريتا بوجوبـ نائبـــة الـــوزير لـــشؤون املـ

ــا   ــوب أفريقي ــة يف جن ــات    ). واألشــخاص ذوي اإلعاق ــدرات واآللي ــدعيم الق عــن احلاجــة إىل ت
ودعت إىل حتـسني آليـات      . املتصلة بتعميم فرص اإلتاحة وبتصميم التدابري واملعايري ذات الصلة        

ــة مبــا يف   ــاء    اإلنفــاذ مبــا يكفــل تنفيــذ االتفاقي  ذلــك إنــشاء آليــات مــساعدة مــستجيبة لــصاحل آب
وأكدت على ضرورة تقدمي الدعم ملنظمـات اآلبـاء والـشباب مبـا ميكّـن         . األطفال ذوي اإلعاقة  

وبـرغم مـا حتقـق مـن       . األطفال والشباب ذوي اإلعاقة مـن املـشاركة يف عمليـات صـنع القـرار              
 حباجــة إىل أن يــصبح التعلــيم أكثــر زال األمــر تقــدُّم علــى مــدار الــسنوات العــشر املاضــية، فمــا
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زالـت متثـل     مشوالً، باعتبـار أن احلاجـة إىل التـدّخالت املبكّـرة وإتاحـة ُسـبل العدالـة والنقـل مـا                    
  .احلواجز الرئيسية اليت حتول دون مشول األطفال ذوي اإلعاقة

ــة االتفاقيــة وفعال: إىل أربــع قــضايا رئيــسية ) اليونيــسيف(وتطــّرق نــك أليبــوي    - ١١ ــة أمهي ي
تنفيذها، والقـضايا املطروحـة حاليـاً واخلطـوات الـالزم اختاذهـا ومتطلبـات الـشراكة الـضرورية           

ونّوه السيد أليبوي بـأن اليونيـسيف مـا برحـت           . لتدعيم الربامج املوّجهة لألطفال ذوي اإلعاقة     
عـدد  تستعمل االتفاقية بصورة فّعالة لتمكني األطفال، وأهنـا تـستخدم االستقـصاء العنقـودي املت              

وأعلـن أن   . املؤشرات جلمع البيانات اإلحصائية بـشأن حالـة األطفـال ذوي اإلعاقـة وعـائالهتم              
“ حالـة األطفـال يف العـامل      ” من املنشور الرئيسي الصادر عن اليونيـسيف بعنـوان           ٢٠١٣طبعة  

  .سوف يتم تكريسها ملوضوع األطفال والشباب ذوي اإلعاقة
ــا ســانتوس بــاييس    - ١٢ ــالعنف ضــد    امل(وتطّرقــت مارت ــة ب ــة اخلاصــة لألمــني العــام املعني مثل

إىل أمناط العنـف ضـد األطفـال ذوي اإلعاقـة فأوضـحت أن هـؤالء األطفـال درجـوا                    ) األطفال
ــا أن العنــف ضــد األطفــال ذوي اإلعاقــة كــثرياً            ــى أن يتــاح هلــم ُســبل أقــل للعدالــة، كم عل

وبـسبب الوصـمة    . ة من العقاب  يكون منظوراً فيما اعتاد مرتكبوه أن يتصّرفوا بغري خشي         ال ما
والتحيُّز فإن العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة كثرياً ما يصّور على أنه أقل خطورة من العنـف                 

وهـّن يقاسـني كـثرياً    . وُتَعّد الفتيات ذوات اإلعاقة األكثر تعّرضاً بصورة خاصـة  . ضد اآلخرين 
وبـرغم  . الحقـة مـن العمـر     من العنف البدين كأطفال مث يعقب ذلك العنف اجلنسي يف مراحل            

هذه الصورة القامتة فثمة أسباب للتفاؤل ويرجع ذلك جزئياً إىل االتفاقية وإىل سرعة التـصديق               
ومـن أجـل التـصّدي الفعـال للعنـف املوجَّـه ضـد األطفـال                . عليها من جانـب كـثري مـن الـدول         

يف جمــال توظيـف اسـتثمارات كافيـة    : ذوي اإلعاقـة فـإن األمـر يــستوجب العمـل علـى مـا يلــي      
تعليم الطفولـة املبكّـرة، وتعزيـز الـوعي العـام بـني صـفوف الفنـيني العـاملني مـع األطفـال ذوي                        
اإلعاقة، وإجراء إصالحات يف القوانني والسياسات ذات الصلة، ومشاركة الشباب واألطفـال            
مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات ُصــنع القــرار، وتــصديق الربوتوكــول االختيــاري املتعلــق بــإجراء 

تصاالت التفاقية حقوق الطفل ودمج شواغل ومنظورات األطفـال املعـاقني ضـمن عمليـات         اال
  .محاية حقوق الطفل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

أن الدول أحـرزت تقـدُّماً      ) الدائرة الوطنية لإلعاقة، شيلي   (والحظت إكسمينا ريفاس      - ١٣
سـيما يف ميـدان    إىل الكـثري وال يف تأمني حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، وإن كان األمـر حباجـة          

وأكّـدت الـسيدة ريفـاس علـى احلاجـة إىل اتبـاع هنـج قـائم علـى                   . تعليم وتعلُّم الطفولة املبكـرة    
. احلقوق، فـضالً عـن اتبـاع سياسـات عامـة وعمليـة حبيـث تركّـز علـى األطفـال ذوي اإلعاقـة                       
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ملدرســة وقــصور وذكــرت بالــذات أن مثــة حاجــة إىل التــصّدي الخنفــاض معــّدالت االنتظــام با  
  .اخلدمات االجتماعية املطلوبة يف هذا الشأن

طروحاهتــا مبالحظــة ) قــسم الــشباب الــُصّم يف االحتــاد العــاملي(وافتتحــت جــيين نلــسن   - ١٤
مفادها أن مثة نسبة صغرية فقط من املـشاركني يف مـؤمتر الـدول األطـراف تقـل أعمـارهم عـن                      

بـد أن يكونـوا أصـحاب     باب من ذوي اإلعاقـة ال    الثالثني، وهو ما ميثل مشكلة باعتبار أن الش       
وهــذه احلالــة هــي نفــسها قائمــة يف القطــاع غــري  . مــصلحة يف العمليــات املتــصلة بــصنع القــرار

احلكومي حيث أن العدد الصغري من منظمات اإلعاقة اليت يقودها شباب إمنا يدلّل علـى نقـص    
ودعـت الـسيدة   . يف حركـة اإلعاقـة  يف الدعم املقدَّم من أجل إشراك الشباب من ذوي اإلعاقـة    

  .نلسن إىل دمج استخدام لغة اإلشارة ضمن املسارات الرئيسية حول العامل
وبنــاًء علــى طلــب أمانــة الكمنولــث تلقّــى املــؤمتر عرضــاً مبــهراً قدمــه رابيجــوت ســينغ   - ١٥

د البالغ من العمر إحدى عشرة سنة بشأن جتربته كطفل معاق يف املدرسة االبتدائيـة حيـث أكّـ                
رابيجوت سينغ على أمهية فهمـه حقوقـه وحاجتـه إىل دعـم مـن جانـب البيئـة الـيت يعـيش فيهـا            
حبيث يتسّنى له املشاركة يف األنشطة االجتماعية وغريها من األنـشطة يف اجملتمـع الـذي يعـيش                  

  .بني ظهرانيه
ــتني وبنمــا وبــري       - ١٦ ــون مــن األرجن ــّدمها املــشاركون، تكلّــم ممثل و وبعــد العــروض الــيت ق

وجامايكا ومجهورية كوريا والسنغال والـسودان والـسويد وغواتيمـاال وكينيـا ومـصر والنيجـر         
ونيجرييا معربني عن آرائهم بشأن حالة األطفال ذوي اإلعاقة مع طرح أسئلة على املـشاركني               

  .يف املنّصة
ت أمــا القــضايا الرئيــسية الــيت مت تــسليط األضــواء عليهــا خــالل املناقــشات فقــد تعلّقــ      - ١٧

ــة،          ــن ذوي اإلعاق ــال م ــا األطف ــيت يواجهه ــة ال ــة وبالتحــديات املعّين ــة باإلعاق بالوصــمة املرتبط
وكالمهـــا مـــن الـــشواغل . وباالفتقـــار إىل تـــدّخالت مبكـــرة وإىل ُســـبل الوصـــول إىل العدالـــة 

وكـثري مـن املـتكلّمني    . املطروحة يف سياق التعليم إضافة إىل حتّدي عدم إتاحة ُسبل النقل العـام     
أكّد على أمهية إشـراك األطفـال يف عمليـات ُصـنع القـرار الـيت تـؤثّر علـى حيـاهتم وتقـدمي                  كما  

كما أكّد ممثل دولية األشخاص ذوي اإلعاقة باململكة املتحـدة علـى أن             . الدعم الكايف آلبائهم  
  .، أمور هتم األطفال ذوي اإلعاقة٧مجيع مواد االتفاقية، وليست فقط املادة 

ــدعوة    - ١٨ ــريت ال ــة اإلشــارة      وأث ــزدوج إزاء اســتخدام لغ ــاع هنــج لغــوي م كــذلك إىل اتب
وخاصة يف املرافق التعليمية، مع اقتراح أن تشّجع وسـائل اإلعـالم الوطنيـة علـى زيـادة وتعزيـز               

  .استخدام أُطر التفسري املغلقة يف اإلذاعات اليت تبثّها
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  النساء ذوات اإلعاقة: اجللسة غري الرمسية    
التحـالف  (ومريـان ديامونـد     ) هنغاريـا (ري الرمسيـة برئاسـة آدم كوسـا         عقدت اجللسة غ    - ١٩

ونــاقش الفريــق املخــتص احلالــة املتــصلة بــإقرار حقــوق النــساء ذوات اإلعاقــة  ) الــدويل لإلعاقــة
  .والقضايا الرئيسية ذات الصلة

ويف االفتتاح الحظ السيد كوسا أن النـساء ذوات اإلعاقـة يفتقـرن إىل ُسـبل الوصـول                    - ٢٠
غـىن عنـها مـن أجـل متـتعهن مبـا هلـن مـن حقـوق اإلنـسان ومـن                    اخلدمات األساسية الـيت ال     إىل

ــة        ــساء ذوات اإلعاق ــح كيــف أن الن ــيت توضِّ ــة ال ــات األساســية، وســاق عــدداً مــن األمثل احلري
يــواجهن متييــزاً مزدوجــاً، فاتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تقــصد إىل تعزيــز مــساواة   

لكـن الـسؤال هـو كيـف يـتم تنفيـذ االتفاقيـة مـن خـالل                  . ة ذات اإلعاقـة   اجلنسني ومتكـني املـرأ    
ويف هـذا الـسياق تطـّرق إىل ذكـر القـانون اجلديـد يف هنغاريـا الـذي                . تدابري وإجـراءات عمليـة    

  .حيمي حقوق مجيع األشخاص بغري متييز
ء أن مـن املعـروف جيـداً أن النـسا         ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (وذكرت ياسـني فـول        - ٢١

والفتيات من ذوات اإلعاقة يـواجهن التمييـز علـى أسـاس اإلعاقـة وقـد تفـاقم هـذا الوضـع مـن              
ــّددة       ــات املتع ــصادية واإلعاق ــة االقت ــين واحلال ــل اإلث ــر والعام وســلَّطت . جــّراء الرتاعــات والعم

األضواء على مشروعات عديدة تنفّذها هيئة األمم املتحدة للمرأة لتعزيز حقـوق النـساء ذوات             
وذكــرت الــسيدة فــول أن األمــر حباجــة إىل املزيــد وأكــدت علــى ضــرورة مــشاركة    . قــةاإلعا

ــذا اخلــصوص    ــات يف ه ــساء والفتي ــة مث     . الن ــات املختلف ــني الكيان ــاون ب ــادة التع ودعــت إىل زي
اقترحت أن تدعو جلنة وضـع املـرأة أعـضاء جلنـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل حـضور                 

  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاجتماعات اللجنة املعنية بالقضاء
أن اتفاقيــة القــضاء ) احتــاد اجلنــوب األفريقــي للمعــّوقني(وأوضــحت راشــيل كاشــاجي   - ٢٢

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة تكفـالن               
ى جوانـب مـن اتفاقيـة       وسـلَّطت األضـواء علـ     . هنجاً شامالً حلماية حقوق النساء ذوات اإلعاقة      
أن تتخـذ الـدول األطـراف التـدابري الـيت تكفـل             : القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           

. حصول املرأة كـامالً علـى التعلـيم وعلـى فـرص العمـل وعلـى املـشاركة يف العمليـة الـسياسية                       
رسـات  وأوضحت أن العنف على األساس اجلنـساين ميثّـل شـكالً مـن أشـكال التمييـز وأن املما                

  .وشّددت بصورة خاصة على متكني املرأة. غري الرمسية والتقليدية متّيز ضد املرأة
االحتــاد الــوطين لرابطــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة     (والحظــت إرزبيــت فولديــسي     - ٢٣
أنه برغم أن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة قائمـة علـى مـدار            ) هنغاريا يف

ــة عقــود وأن ات ــة حقــوق الطفــل عمرهــا عقــدان، لكــن ال  ثالث ــة األوىل وال فاقي ــة  االتفاقي الثاني
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وذكـرت أن   . أفضت إىل إحراز تقدُّم ملموس فيما يتصل حبماية حقوق الفتيات ذوات اإلعاقة           
هناك آليات أخرى حلقوق اإلنسان هلا بـدورها أمهيتـها الفائقـة بالنـسبة للنـساء ذوات اإلعاقـة،            

 الدوري العاملي، واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            ومن ذلك مثالً االستعراض   
مث أوردت السيدة فولديسي أمثلة مـن هنغاريـا مؤكّـدة علـى             . والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب   

احلاجـــة إىل اســـتناد النـــساء ذوات اإلعاقـــة ومنظمـــاهتن إىل هـــذه الـــصكوك يف إطـــار الـــدعوة  
  .إقرار حقوقهن إىل
األضـواء علـى   ) جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة (كارلوس ريوس سبينوزا وسلَّط    - ٢٤

 مـن االتفاقيـة     ١٩تعقيد أسباب العنف ضد املرأة والطفل، وأكّد السيد ريوس على أمهية املادة             
فيما يتصل مبن يعيشون بصورة مستقلة لكنـهم مـشمولون بـني صـفوف اجملتمـع، مـع مالحظـة                    

بعد تقدُّماً ملموساً يف تنفيذ هذه املادة وخاصة مـا يتـصل بالنـساء     أن كثرياً من البلدان مل حتقّق       
وحثّ السيد ريوس الدول على إنشاء اآلليـات الـيت تقـوم بـالتحقيق يف العنـف ضـد              . والفتيات

ــة يف املستـــشفيات      ــّدمي الرعايـ ــايف ملقـ ــبل التـــدريب الكـ ــة ُسـ ــع هتيئـ ــه مـ ــة عليـ ــرأة واحملاكمـ املـ
  .واملؤسسات

ــشت مــريا كوفــ    - ٢٥ املــسائل املتــصلة  ) الــشبكة الدوليــة للنــساء ذوات اإلعاقــة   (اري وناق
بالعنف ضد املرأة املعاقة، وذكرت أن العنف يف حد ذاته ميثّـل سـبباً رئيـسياً لإلصـابة بإعاقـات                    
احلركــة والعمــى والــصمم وغــري ذلــك مــن أشــكال اإلعاقــات، وكــثرياً مــا تكــون النــساء هــدفاً 

والحظـت  .  األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر من سواهم      للعنف الذي من األرجح أن مياَرس ضد      
أنه يف حاالت كتلك الـيت تنطـوي علـى اإليـداع القـسري يف املؤسـسات أو املعاجلـة النفـسانية                      

وذكـرت  . القسرية فحىت الدول تتورط هي نفسها يف ممارسة العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة            
ت صـكّاً بـالغ األمهيـة إالّ أن دور    زالـ  أنه برغم أن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـا            
ويف هذا اخلصوص فاألمر حيتـاج إىل       . الدعوة من جانب املعاقات أنفسهن أمر حموري لتنفيذها       

دعم ومتكني النساء املعاقـات ومنظمـاهتن، مؤكّـدة كـذلك علـى دور النـساء ذوات اإلعاقـة يف                    
من أولئك الذين كابـدوا     وذكرت أن على البلدان أن تتعلم إىل أقصى حد          . صياغة التشريعات 

  .إىل أقصى حد
ــتمكني           - ٢٦ ويف اجلــزء املتعلّــق باألســئلة واملناقــشات طُرحــت تعليقــات وأســئلة تتــصل ب

ــة والتمثيــل التناســيب للمــرأة ذات اإلعاقــة يف جلــان     الــشابات ذوات اإلعاقــة وبــاحلقوق اإلجنابي
من مـسار األنـشطة الرئيـسية    األمم املتحدة وبراجمها مع تعميم قـضايا النـساء ذوات اإلعاقـة ضـ       

وشــارك يف ذلــك . يف ســائر الــربامج املتــصلة بــاملرأة وإدراج منظــور جنــساين يف مجيــع الــربامج 
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ممثلون مـن األردن، أسـتراليا، إسـرائيل، الربازيـل، الـسودان، كنـدا، كينيـا، نيوزيلنـدا ونيجرييـا                    
  .ومنظمات اجملتمع املدين

ــى ا     - ٢٧ ــشون األضــواء عل ــد ســلّط املناق ــساء ذوات   وق ــع الن حلاجــة األساســية إلدراج مجي
اإلعاقة، مبن يف ذلك الفتيات واملسّنات ونساء الشعوب األصـلية ضـمن مجيـع جوانـب أعمـال                  

ومت تـشجيع الـدول أطـراف اتفاقيـة القـضاء           . منظومة األمـم املتحـدة املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية          
 اليت من شأهنا التـصّدي لقـضايا املـساواة          على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على اختاذ التدابري        

لصاحل النساء ذوات اإلعاقة، علـى أن يـشمل ذلـك مـشاركة هـؤالء النـساء يف تـصميم وتنفيـذ             
وأخرياً، أوصى فريق النقاش بأن يركِّز اجتمـاع اجلمعيـة العامـة            . وتقييم السياسات ذات الصلة   

ــساء     ــة، علــى الن ــة والتنمي ــالتمكني   الرفيــع املــستوى املعــين باإلعاق ــة فيمــا يتــصل ب ذوات اإلعاق
وينبغـي كـذلك أن يـشكّل هـذا         . االقتصادي وإتاحة الفرص الفّعالة يف جماالت التعليم والعمالة       

  .٢٠١٥يتجزأ من عملية التنمية الدولية بعد عام  الُبعد جزءاً ال
  

  احلوار التفاعلي بشأن تنفيذ االتفاقية بواسطة منظومة األمم املتحدة    
 االجتمــاع رئــيس املــؤمتر مرّحبــاً بأعــضاء أفرقــة النقــاش الــذين عرضــوا الــربامج    افتــتح  - ٢٨

  .وطرحوا أمثلة عملية عن التقدُّم الذي أحرزته كيانات األمم املتحدة يف دعم تنفيذ االتفاقية
جهـود اإلدارة الراميـة     ) إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة     (وعرضت دانييال باس      - ٢٩

قة ضمن جدول األعمال اإلمنائي العاملي يف منتديات دوليـة خمتلفـة مبـا يف ذلـك            إىل إدراج اإلعا  
ــة املــستدامة   ــربط بــني  . مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالتنمي كمــا أشــارت إىل دور اإلدارة يف ال

األعمــال املعياريــة لألمــم املتحــدة وبــني األنــشطة التــشغيلية املنفّــذة علــى الــصعيد القطــري مــن   
الــتقين اهلــادف إىل تــدعيم القــدرات الوطنيــة علــى تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة، فيمــا  خــالل التعــاون 

سلّطت األضواء بالذات على احلاجة إىل توفري البيانات واإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة والتنميـة             
  .٢٠١٥وعلى أمهية طرح جدول أعمال إمنائي شامل لإلعاقة فيما بعد عام 

 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، إدارة الـشؤون             أمانـة (وتكلّمت أكيكو إيتو      - ٣٠
ــة ــوافر بيانـــات    ) االقتـــصادية واالجتماعيـ ــز تـ ــة لتعزيـ ــود املبذولـ ــة اجلهـ ــذات حالـ فتناولـــت بالـ

. وإحصاءات مقاَرنـة دوليـاً بـشأن اإلعاقـة مـن أجـل رصـد وتقيـيم التنميـة الـيت تـشمل اإلعاقـة                        
ذ تكفل مزيداً من الظهـور لألشـخاص        وأوضحت أن إحصاءات اإلعاقة تتسم بأمهية جوهرية إ       

ذوي اإلعاقة، فضالً عن أمهيتها األساسية لقيام التشريعات والـسياسات والـربامج علـى أسـاس                
 بلداً مت استعراضها حـىت اآلن       ١١٩وأبلغت السيدة إيتو االجتماع بأنه من بني        . من املعلومات 

مـت جبمـع املعلومـات بـشأن         يف املائـة قا    ٧٠ بلـداً أو     ٨٢ فـإن    ٢٠١٤-٢٠٠٥يف جولة تعداد    
ــة التعــداد الــسابقة  ٥٤اإلعاقــة بينمــا اقتــصر األمــر علــى    ). ٢٠٠٤-١٩٩٥( يف املائــة يف جول
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حتقيـق الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة والغايـات      ”وأوضحت كـذلك أن تقريـر األمـني العـام املعنـون       
ئي شـامل لإلعاقـة   جـدول أعمـال إمنـا   : اإلمنائية املتفق عليها دولياً لألشخاص مـن ذوي اإلعاقـة       

يورد املزيد من التفاصـيل، كمـا حيتـوي علـى توصـية             ) A/67/211(“  وما بعده  ٢٠١٥حنو عام   
  .لبدء إصدار تقرير عاملي دوري عن األمم املتحدة بشأن اإلعاقة والتنمية

عن أعمال مفوضية حقـوق اإلنـسان يف        ) مفوضية حقوق اإلنسان  (وتكلّم كريغ خميرب      - ٣١
فيــذ االتفاقيــة مــن خــالل أفرقتــها القطريــة ويف التوصــل إىل نــواتج معرفيــة   تعزيــز وتــصديق وتن

وأوضح أن املفوضية دّعمت جلنة حقوق األشخاص املعـّوقني ودّربـت    . وأدوات ومواد تدريبية  
منظمات اجملتمع املدين على رصد التقدُّم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقيـة، وعـرض الـسيد خميـرب ملـا مت                      

ات والتقـارير الـيت أعـدهتا مفوضـية حقـوق اإلنـسان مبـا يف ذلـك دراسـة                    من العديد من الدراس   
ــاة العامــة،      ــاة الــسياسية واحلي مواضــيعية بــشأن مــشاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف احلي

وأخـرياً، سـلّط األضـواء      . إضافة إىل تقريـر بـشأن العنـف ضـد النـساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة                
ن حتـسني املعـايري املتعلقـة باإلتاحـة فيمـا اعتـرف أنـه               على أعمال مفوضية حقوق اإلنـسان بـشأ       

زال يقتضي إجناز الكثري مـن جانـب األمـم املتحـدة لكـي       برغم ما أُحرِز من تقّدم فإن األمر ما  
  .تصبح متاحة كاملة بالنسبة لألفراد من ذوي اإلعاقة

ى مـسألة   األضـواء علـ   ) موئـل األمـم املتحـدة     (مكورا   وسلّطت سيسيليا مارتنيز دي ال      - ٣٢
اإلعاقـة يف سـياق التنميـة احلـضرية وعلـى أمهيـة جعـل املـدن صـديقة للجميـع ومتاحـة للجميـع             

والحظـــت أن املـــدن الـــيت مت بناؤهـــا وصـــيانتها بطـــرق تراعـــي كـــامالً   . ومـــستدامة للجميـــع
مث تطّرقـت إىل مـشروعني      . زالت تعمل بصورة أفضل بالنـسبة لكـل فـرد          احتياجات املعاقني ما  

األمـم املتحـدة يعمـل بالنـسبة هلمـا يف هـذا الـصدد مؤكـدة علـى أمهيـة مـشاركة            ما برح موئـل    
ذوي اإلعاقة يف ضمان وجود مـساحات متاحـة يف املـدن مـع تأكيـدها علـى أن إجيـاد مـساحة            

يتعلّق فقط مبجرد التصميم ولكنه الزم حلسن اسـتخدام هـذه املـساحات مبـا يكفـل أن                  عامة ال 
وأهابـت بالـدول األعـضاء أن تـشكّل يف          . وصـديقة للجميـع   تصبح املدينـة جـاهزة لالسـتخدام        

هــذا الــصدد شــراكات علــى كــل مــن الــصعيد احمللــي والــوطين والــدويل كمــا أكّــدت الــسيدة    
مــاكورا علــى أمهيــة تــوافر البيانــات فــضالً عــن اســتخدامها مــن أجــل رســم الــسياسات وصــنع  

 ضـرورة أالّ تـصبح القيـود      القرارات مبـا يف ذلـك تعزيـز التعلـيم الـشامل، مـشّددة كـذلك علـى                 
املالية عذراً يتم التذرُّع به لعدم اختاذ إجراءات حيث أن اإلدارة السليمة للموارد من شـأهنا أن                 

  .تكفل ختصيصها بشكل كفؤ وفّعال
، األضـواء علـى اآلثـار األخالقيـة         )برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    (وسلّط سليم جاهان      - ٣٣

ايا اإلعاقة، وعرض أعمـال برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى كـل                 واإلمنائية املترتبة على قض   
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من املستوى التحليلي والربنـاجمي والقطـري مبـا يـشمله ذلـك مـن تيـسري احلـوار ودعـم تـصديق              
وذكر أن برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي        . االتفاقية واستكشاف مناذج تقدمي اخلدمات القانونية     

وجيه داخلية بشأن تطبيق االتفاقية يف سـياق بـرامج الربنـامج            يعكف حالياً على وضع مذكرة ت     
وقدَّم السيد جاهان معلومات بشأن شراكة األمم املتحـدة لتعزيـز حقـوق األشـخاص               . اإلمنائي

منظمــة العمــل (مــن ذوي اإلعاقــة وهــي شــراكة قامــت بــني ســتة مــن كيانــات األمــم املتحــدة   
ن، وإدارة األمـم املتحـدة للـشؤون االقتـصادية          الدولية، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسا        

واالجتماعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمـة الـصحة             
ــة ــاله        ). العاملي ــذكورة أع ــشراكة امل ــابع لل ــاحنني الت ــّدد امل ــتئماين املتع ــصندوق االس وذكــر أن ال

ص مـن ذوي اإلعاقـة لتنفيـذ االتفاقيـة          يستهدف دعم قـدرات احلكومـات، ومنظمـات األشـخا         
  .تنفيذاً فّعاالً

ــة         - ٣٤ ــة التنمي ــة يف جلن ــة مــن احلــوار ســلّط املقــرر اخلــاص املعــين باإلعاق ــة التالي ويف املرحل
ــة األضــواء علــى التزامــه إزاء الفئــات املستــضعفة بــصورة خاصــة وال     ــساء   االجتماعي ســيما الن

مـن مؤسـسة متكـني املـرأة يؤكـد علـى أمهيـة ضـمان         واألطفال مـن ذوي اإلعاقـة، مث قـّدم بيانـاً          
ودعــا املقــرر . مــشاركة النــساء مــن ذوات اإلعاقــة يف مجيــع جلــان واجتماعــات األمــم املتحــدة 

اخلـــاص إىل أن ُيعقَـــد اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة الرفيـــع املـــستوى املعـــين باإلعاقـــة والتنميـــة يف  
  .ألشخاص ذوي اإلعاقة على أساس من الشفافية واملشاركة الكاملة ل٢٠١٣ عام
وقدَّم رئيس جلنـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة التهنئـة للـذين انتخبـوا إىل عـضوية                      - ٣٥

. اللجنــــة مــــسلّطاً األضــــواء علــــى األدوار األساســــية لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف اللجنــــة  
أوضح أن حقوق الالجئني املعـاقني مغطّـاة مبوجـب االتفاقيـة مناشـداً ختـصيص املزيـد مـن                    كما

  .الوقت الجتماعات اللجنة
ــد         - ٣٦ ــا وتايلن ــود إســرائيل وبنم ــن وف ــداخالت م ــي األســئلة وامل مث واصــل االجتمــاع تلّق

وجنوب أفريقيا والسويد والفلبني وقطر وكينيا ومصر واملكسيك ونيجرييا، فضالً عـن منظمـة           
نظمـة جمتمـع   وهـو م (الصحة العاملية والتحـالف العـاملي بـشأن التكنولوجيـات والبيئـات املتاحـة        

وطلــب ممثلــو قطــر وكينيــا ومــصر مــن املــشاركني يف املنــّصة وضــع بــرامج يــتم علــى     ). مــدين
وأعـرب ممـثال تايلنـد وجنـوب        . أساسها ترمجة السياسات إىل إجراءات عمليـة بـصورة ناجحـة          

أفريقيا عن االنشغال إزاء احلالة الراهنة إلتاحة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، فيما أحـاط             
كمـا سـلّط ممثـل الفلـبني األضـواء          . ثل إسرائيل املؤمتر علمـاً بتـصديقها مـؤخراً علـى االتفاقيـة            مم

على أمهية ختصيص التمويـل الـالزم للمبـادرات املتـصلة باإلعاقـة مـع التأكيـد علـى ضـرورة أن                      
وأكّـد الكـثري مـن الوفـود علـى          . تظل اإلعاقة مبثابة أولوية يف عمليات وضع امليزانيـات الوطنيـة          
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مهية التنسيق بني كيانات األمم املتحدة والدول األعضاء، فضالً عـن احلاجـة إىل حتـسني ُسـبل                  أ
ورّد ممثـــل برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي . الوصـــول إىل مرافـــق وخـــدمات األمـــم املتحـــدة

مبعلومــات بــشأن مــا مت إنــشاؤه مــؤخراً مــن شــراكة األمــم املتحــدة لتعزيــز حقــوق األشــخاص   
ا ممثلة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية فقّدمت معلومـات عـن صـندوق           أم. اإلعاقة ذوي

  .صغرية األمم املتحدة للتربعات بشأن اإلعاقة الذي ميكن أن يقدم منحاً
  
  


