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ــراف يف    ــؤمتر الــدول األط اتفاقيــة حقــوق  م
  األشخاص ذوي اإلعاقة

  الدورة الثامنة
        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١١-٩نيويورك، 

تقرير الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص        
  ذوي اإلعاقة

    
  مقدمة  -  أوال  

ــة حقــوق األشــخاص ذوي        - ١ ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال ــة مل ــدورة الثامن عقــدت ال
  .)١(٢٠١٥حزيران/يونيه  ١١إىل  ٩اإلعاقة يف مقر األمم املتحدة يف الفترة من 

صــباح يــوم   وافتــتحوعقــد املــؤمتر ســت جلســات علــى مــدى ثالثــة أيــام كاملــة،           - ٢
  حزيران/يونيه. ١١بعد ظهر يوم  واختتمحزيران/يونيه   ٩
تيسـريية معقولـة   وترتيبـات   ذوي اإلعاقـة  وقد أعدت األمانة العامـة جتهيـزات لـدخول     - ٣

ــع    ــة،      املشــاركنيلتســهيل مشــاركة مجي ــة اإلشــارة الدولي ــة بلغ ــت ترمجــة فوري ــؤمتر، مشل يف امل
وخاصــية إظهــار نــص الكــالم املســموع (عــن طريــق خــدمات نســخ الكــالم املســموع آنيــاً)،    

بالكراسي املتحركة، وتوفري الوثـائق بطريقـة برايـل، وغـري      اجللوسومتكني الوصول إىل أماكن 
  من التدابري عن طريق مركز التسهيالت اخلاصة بذوي اإلعاقة يف مقر األمم املتحدة.ذلك 

__________ 

دولـة طرفـاً ودوالً أخـرى هلـا دور      ١٥٤مشارك، من بينهم مندوبون ميثلـون   ١ ٠٠٠حضر الدورة أكثر من   )١(  
املراقـــب، وكيانـــات تابعـــة لألمـــم املتحـــدة، ومؤسســـات وطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان، ومؤسســـات أكادمييـــة،  

اسـبة جانبيـة، عقـدا حكومـات     من ٥٢ومنظمات غري حكومية. وعقـد بـاالقتران مـع الـدورة مـا يزيـد علـى        
  ووكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات من اتمع املدين يف مقر األمم املتحدة ويف مواقع أخرى.
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  املؤمتر افتتاح  - ثانياً   
٤ -  افت٩ح اجللسة األوىل يف صباح يـوم  ت   األمـني العـام، الـذي افتـتح      حزيران/يونيـه نائـب

  اجللسة باسم األمني العام.
ؤمتر بانتخـاب أعضـاء مكتـب املـؤمتر     جدول األعمـال، شـرع املـ    من ٢ويف إطار البند   - ٥

ــل وبولنــدا           ــو إيطاليــا والربازي ــؤمتر، وممثل ــا رئيســاً للم ــة كوري ــب ممثــل مجهوري خــايل: انت كالت
  ومجهورية ترتانيا املتحدة نواباً للرئيس.

)، CRPD/CSP/2015/1واعتمد املؤمتر جدول األعمال املؤقت املقـدم مـن األمـني العـام (      - ٦
  ن جدول األعمال.م ٣إطار البند  يف
منظمـة غـري    ٣٢مـن النظـام الـداخلي، اعتمـدت      ٢٥(ج) من املادة  ٥وعمالً بالفقرة   - ٧

  حكومية لدى املؤمتر (انظر املرفق الثاين).
نائـب األمـني العـام،    و، أدىل ببيـان كـل مـن رئـيس املـؤمتر،      االفتتاحيـة وخـالل اجللسـة     - ٨

  اإلعاقة، وممثل عن اتمع املدين.وأعضاء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي 
مسـائل  ”(أ) من جـدول األعمـال، املعنـون     ٥يف النظر يف البند  ذلكوشرع املؤمتر بعد   - ٩

  حزيران/يونيه. ٩يف اجللستني األوىل والثانية للمؤمتر يف  “تتعلق بتنفيذ االتفاقية: املناقشة العامة
، )٢(دولـة طرفـاً   ٨٣ ألقتـها من جـدول األعمـال   (أ)  ٥بياناً يف إطار البند  ٩٧بـ وأُديل   - ١٠

ممثلون عن مؤسسات وطنيـة حلقـوق اإلنسـان،     من بينهم، )٤(مراقبني ١٠، و)٣(دول موقعة ٣و
  وكيانات األمم املتحدة، ومنظمات غري حكومية.

__________ 

ــا،         )٢(   ــبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وإكــوادور، وألباني ــتني، واألردن، وإس االحتــاد الروســي، واألرجن
اإلســالمية)، وإيطاليــا،   -، وإندونيســيا، وأوغنــدا، وإيــران (مجهوريــة    وأملانيــا، واإلمــارات العربيــة املتحــدة   

ــدا، وبوليفيــا (دولــة     ــا، وبنمــا، وبوركينــا فاســو، وبولن املتعــددة  -والربازيــل، وبربــادوس، وبلجيكــا، وبلغاري
ريـة  القوميات)، وبريو، وتايلند، وتركيا، وتوغو، واجلمهورية التشـيكية، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، واجلمهو    

الدومينيكية، ومجهورية كوريا، وجورجيا، ودولـة فلسـطني، ورومانيـا، وزمبـابوي، وسـلوفينيا، وسـنغافورة،       
والســودان، والســويد، وسويســرا، وســرياليون، وشــيلي، والصــني، وغــابون، وغانــا، وغرينــادا، وغواتيمــاال،    

ربص، وقطـر، وكازاخسـتان، وكنـدا،    البوليفارية)، وفييت نـام، وقـ   –وفانواتو، والفلبني، وفرتويال (مجهورية 
وكوبــا، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، وكينيــا، وليتوانيــا، وليســوتو، ومالطــة، وماليزيــا، ومصــر، واملغــرب،          
واملكســيك، ومــالوي، وملــديف، واململكــة العربيــة الســعودية، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  

ونيبــال، ونيجرييــا، ونيكــاراغوا، ونيوزيلنــدا، واهلنــد، وهنــدوراس، الشــمالية، وميامنــار، والنــرويج، والنمســا، 
  وهنغاريا، واليابان، واليونان، واالحتاد األورويب.

  أنتيغوا وبربودا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وفنلندا.  )٣(  
ــة حلقــو      )٤(   ــة للمؤسســات الوطني ــة التنســيق الدولي ــة، وجلن ــة الفكري ــة للملكي ق اإلنســان، واملنظمــة املنظمــة العاملي

ــل،           ــة للتأهي ــة الدولي ــون، واهليئ ــة، ومؤسســة نيب ــين بقضــايا اإلعاق ــدويل املع ــوقني، والتحــالف ال ــة للمع الدولي
)، واالحتــاد العــاملي للمكفــوفني، واملنتــدى األورويب  Fundación Teleton Mexicoومؤسســة تليتــون املكســيك (

  ة.لإلعاقة، واملنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاق
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  املستديرة املائدة ياجتماعمناقشات   -  ثالثا  
حزيران/يونيه، عقـد املـؤمتر اموعـة الثانيـة      ١١ويف صباح يوم  يونيهحزيران/ ١٠يف   - ١١

 ١من اجللسات اليت مشلت عروضاً قدمها فريق من املـتكلمني مـن اجتمـاعي املائـدة املسـتديرة      
 رئيسـا وكذلك فريق غري رمسي، تلتها مناقشات تفاعلية. وبعـد العـروض املـذكورة، فـتح      ٢ و

سـئلة واملناقشـة. ويـرد يف املرفـق الثـاين املـوجز الـذي أعـده         املائدة املسـتديرة بـاب األ   ياجتماع
والفريـق غـري الرمسـي، وللحـوار التفـاعلي       ٢و ١الرئيس ملناقشـات اجتمـاعي املائـدة املسـتديرة     

  جللسة اخلتامية.ااملتعلق بتنفيذ االتفاقية، و
  

الفقــر  عاقــة يف إطــار احلــد مــن . تعمــيم مراعــاة مســائل اإل ١ املســتديرة املائــدةاجتمــاع     
  املساواة  وعدم

تعميم مراعاة مسائل اإلعاقـة  ”املعنون  ١املستديرة  املائدةترأس ممثل الربازيل اجتماع   - ١٢
هـم:   مـن املشـاركني يف النقـاش    . وقـدم عروضـاً أربـع   “عدم املسـاواة يف إطار احلد من الفقر و

ان لألشــخاص ذوي يو ســوليداد فلــورنتني غــوميز (األمانــة الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنســ  ســرو
ــومي   ــا نـ ــاراغواي)، وتينـ ــة، بـ ــة   - اإلعاقـ ــودرغرين (منظمـ ــال  MyRightسـ ــويد)، وكمـ ، السـ

ــة     تشــالمي ــداس أغــيالر (املقــررة اخلاصــة املعني ــا ديفان ان (جامعــة تســوكوبا، اليابــان)، وكاتالين
إىل وجــود عالقــة قويــة بــني  املشــاركون يف النقــاشحبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة). وأشــار 

أحدمها اآلخر، ما مل توضع سياسـات وإجـراءات موجهـة     تعزيز مييالن فيها إىلواإلعاقة  الفقر
سـائل  يف هذا الصدد. وأشاروا أيضاً إىل أن أهداف التنمية املسـتدامة ينبغـي أن تكـون شـاملة مل    

إلعاقة، استناداً إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك لتجنب أوجه القصـور الـيت   ا
أيضـاً إىل ضـرورة تنـاول     املشـاركون هداف اإلمنائية لأللفيـة يف هـذا الصـدد. وأشـار     شابت األ

 إذ أن، ١قضـــايا األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة حتديـــداً يف إطـــار هـــدف التنميـــة املســـتدامة رقـــم   
ــة، وال ســيما النســاء واألطفــال ذوي        ــى بكــثري هلــذه الفئ مؤشــرات الفقــر وعــدم املســاواة أعل

الدور الرئيسي للتكنولوجيا بوصفها عامالً متكينياً وإىل ضـرورة تـوافر    اإلعاقة. وأشري أيضاً إىل
  التكنولوجيا وإتاحتها بأسعار ميسورة.

  
ــة: . حتســــني البيانــــات واإلحصــــ٢املائــــدة املســــتديرة اجتمــــاع      اءات املتعلقــــة باإلعاقــ

  والتحديات  األهداف

حتسني البيانـات واإلحصـاءات   ”املعنون  ٢املائدة املستديرة  اجتماعترأس ممثل بولندا   - ١٣
هـم:   النقـاش . وقدم عروضاً مخس مـن املشـاركني يف   “املتعلقة باإلعاقة: األهداف والتحديات

يســكا بريوتشــي (شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة)،  شفران
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ا)، وصـويف ميتـرا   وجنيفر مـادانس (مراكـز الواليـات املتحـدة ملكافحـة األمـراض والوقايـة منـه        
هيونـــغ شـــيك كـــيم (اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق األشـــخاص ذوي الســـيد (جامعـــة فوردهـــام)، و

 املشـاركون اإلعاقة)، وماريان داميوند (رئيس التحالف الدويل املعين بقضـايا اإلعاقـة). ونـاقش    
ل قضايا يف إطار موضوع اجتماع املائـدة املسـتديرة وتبـادلوا األفكـار واالقتراحـات بشـأن سـب       

حتسني بيانات وإحصـاءات اإلعاقـة، ـدف حتسـني املعلومـات       جمال التغلب على التحديات يف
  املتاحة إلرشاد السياسات والربجمة اإلمنائية وضمان التنفيذ الفعال لالتفاقية.

  
التصــدي ملــا يعانيــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن ضــعف    بشــأن رمسيــةحلقــة نقــاش غــري      

يات، وحق األطفال يف احلصول علـى التعلـيم، والكـوارث    وإقصاء: حاالت النساء والفت
  واألزمات اإلنسانية

املدين يف رئاسة حلقة النقاش غري الرمسية املتعلقـة   اتمعاشترك ممثل إيطاليا وممثل عن   - ١٤
بالتصــدي ملــا يعانيــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن ضــعف وإقصــاء: حــاالت النســاء والفتيــات، 

على التعليم، والكوارث واألزمات اإلنسانية، والـيت عقـدت صـباح     وحق األطفال يف احلصول
حزيران/يونيــه. وقــدم عروضــاً مخــس مــن أعضــاء حلقــة النقــاش، مــن بينــهم والتــون    ١١يــوم 

شــاجي (نائبــة الــرئيس، املنظمــة الدوليــة     تألفونســو وبســون (أنتيغــوا وبربــودا)، وراشــيل كا    
وق جبامعـة بنسـلفانيا)، وديـان كينغسـتون (اللجنـة      للمعوقني)، ورانغيتا دي سـيلفا (كليـة احلقـ   

املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)، وماري كروك (جامعة سيدين). وشدد املتكلمـون يف  
لحقوق واالحتياجات واملنظـورات الـيت للنسـاء    لمناقشام على ضرورة وعجالة املراعاة التامة 

ــة، وال ســيما يف احلــاالت اخلا   ــال ذوي اإلعاق ــة وحــاالت    واألطف ــل الكــوارث الطبيعي صــة مث
اإلعاقــة يف خطــة مســائل طرحــوا مقترحــات لزيــادة تعمــيم مراعــاة  كمــا الطــوارئ اإلنســانية، 

  .٢٠١٥التنمية واجلهود املبذولة يف سياق التنمية ملا بعد عام 
  

  املتحدة بشأن تنفيذ االتفاقية األمماحلوارات التفاعلية مع منظومة   -  رابعا  
األعمــال، أُجـري حــوار تفــاعلي أثنــاء اجللســة السادســة   جــدولمــن  ٦يف إطـار البنــد    - ١٥

إدارة الشــؤون  مــن. وقـدم عروضــاً ممثلـون   ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ١١املعقـودة بعــد ظهـر يــوم   
االقتصــادية واالجتماعيــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، واللجنــة االقتصــادية         

، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة    سكوا)(اإل واالجتماعية لغريب آسيا
)، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة للحد مـن  للمرأة (هيئة األمم املتحدة

خماطر الكوارث. وقـدم عروضـاً أيضـاً كـلٌّ مـن رئـيس اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي           
املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملبعــوث اخلــاص لألمــني اإلعاقــة، واملقــررة اخلاصــة 
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العام املعين مبسألة اإلعاقة وتوفري التسهيالت اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلـك إلعـالم   
  املؤمتر بعملهم من حيث عالقته بتنفيذ االتفاقية.

  
  القرارات اليت اختذها مؤمتر الدول األطراف  -  خامسا  

 وتوقيـت السادسة، اعتمد مؤمتر الدول األطراف ثالثة قرارات تتعلق مبكان يف اجللسة   - ١٦
انعقاد الـدورة التاسـعة؛ وتوصـية إىل األمـني العـام بتقـدمي الـدعم إىل الـدورات املقبلـة للمـؤمتر؛           
وطلــب إىل األمــني العــام بــأن حييــل تقريــر الــدورة إىل الــدول األطــراف واملــراقبني. وتــرد تلــك  

  ق األول هلذا التقرير.القرارات يف املرف
  

  املؤمتر اختتام  -  سادسا  
ببيـانني. وأكـد ممثـل الربازيـل أن القاسـم       وإيطاليـا  الربازيـل يف ختام املـؤمتر، أدىل ممـثال     - ١٧

املشـترك بــني املناقشــات، يف املـؤمتر نفســه ويف غالبيــة املناسـبات اجلانبيــة علــى حـد ســواء، هــو     
ذوي اإلعاقة واملفاوضـات املسـتمرة بشـأن خطـة التنميـة      العالقة بني اتفاقية حقوق األشخاص 

، والتوســع احلضــري، توظيــفاألهــداف املتصــلة بــالتعليم، وال  قــال إن. و٢٠١٥ملــا بعــد عــام  
عمليـة إمنائيـة    تقـع يف صـميم أي  ووسائل التنفيذ، واملرفق املتعلق بتيسـري التكنولوجيـا، مجيعهـا    

ألشـخاص  اصـادي واالسـتدامة للجميـع، وخباصـة     النمـو االقت  تشمل مجيع أفـراد اتمـع وتعـزز   
  ذوي اإلعاقة.

وأدىل رئيس املؤمتر ببيان ختامي أخري أوجز فيه اإلجنازات اليت حققتها الـدورة الثامنـة     - ١٨
ــة إدراج   ــى أمهي ــا بعــد عــام     مســائل وأكــد عل ــة مل ــة يف اإلطــار اإلمنــائي واجلهــود اإلمنائي اإلعاق

مؤمتر الدول األطراف وتقدمي الدعم الكـايف لـدورات   . وشدد أيضاً على ضرورة تعزيز ٢٠١٥
مجيــع املشــاركني ذوي اإلعاقــة إىل املــؤمتر.  تــوفري التســهيالت الالزمــة لوصــولاملــؤمتر وكفالــة 

وسلط الرئيس الضوء أيضاً على القيمة املضافة للمـؤمتر باعتبـاره إحـدى آليـات األمـم املتحـدة       
عاقــة وحتقيــق التنميـة الشــاملة للجميــع، وهــي  لنــهوض حبقــوق األشـخاص ذوي اإل الراميـة إىل ا 

  أمور تستحق املزيد من املوارد والدعم.
١٩ -  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١١يوم  ٠٠/١٨ تم املؤمتر الساعةواخت.  
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  املرفق األول    
  القرارات اليت اختذها مؤمتر الدول األطراف    

    
١ -  اعتاألطـراف يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، يف دورتـه        الـدول د مؤمتر م

  الثامنة، القرارات التالية:
  

مكان وتوقيت انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقـوق   :١ القرار    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

يشــري إىل إن مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إذ    - ٢
مـن النظـام    ١مـن املـادة    ٢ و ١، ويأخـذ يف االعتبـار الفقـرتني    ٦١/١٠٦قرار اجلمعيـة العامـة   

 ١٦إىل  ١٤الداخلي للمؤمتر، يقرر عقـد دورتـه التاسـعة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن         
  .٢٠١٦حزيران/يونيه 

  
ؤمتر الـدول  علـى مـدى ثالثـة أيـام كاملـة لـدورات مـ        جلسـات ختصـيص سـت    :٢ القرار    

  األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ــة حيــيط علمــاً        - ٣ ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــدول األطــراف يف اتفاقي إن مــؤمتر ال
بتقدمي الدعم الـالزم لعقـد سـت جلسـات علـى مـدى ثالثـة أيـام كاملـة خـالل الـدورة الثامنـة             

لـدعم الكـايف علـى حنـو مماثـل لعقـد سـت        للمؤمتر، ويكـرر توصـيته إىل األمـني العـام أن يقـدم ا     
جلسات على مدى ثالثة أيام كاملـة يف الـدورات املقبلـة للمـؤمتر. ويـدعو املـؤمتر األمـني العـام         

  إىل أن يكفل التنفيذ السريع هلذا القرار.
  

ــة      :٣ القــرار     ــدول األطــراف يف اتفاقي ــر مــؤمتر ال ــام أن حييــل تقري الطلــب إىل األمــني الع
  ي اإلعاقةحقوق األشخاص ذو

يف اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يقـرر أن يطلـب       األطرافإن مؤمتر الدول   - ٤
  إىل األمني العام أن حييل تقرير املؤمتر عن دورته الثامنة إىل مجيع الدول األطراف واملراقبني.
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  املرفق الثاين    
األطـراف يف  املوجز الذي أعده الرئيس عن الدورة الثامنـة ملـؤمتر الـدول        

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  افتتاح مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

افتــتح نائــب األمــني العــام الــدورة الثامنــة ملــؤمتر الــدول األطــراف باســم األمــني العــام،   - ١
  وترأس جلسة انتخاب أعضاء مكتب املؤمتر.

كوريا مبالحظـات اسـتهاللية، بعـد انتخابـه رئيسـاً للمـؤمتر، ذكـر        وأدىل ممثل مجهورية   - ٢
فيها أن اتمـع الـدويل اعتمـد االتفاقيـة بغـرض ضـمان محايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان العامليـة            

  والكرامة الواجبة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جوانب اتمع والتنمية.
ن العمـل العـاملي إلجيـاد إطـار إمنـائي      هـو أوا  ٢٠١٥أن عـام   العـام وذكر نائب األمـني    - ٣

، مبـا يف  واحتـوائهم ضـمان اسـتفادة مجيـع أصـحاب املصـلحة       من خاللعاملي جديد، وحتديداً 
اعتمــاد أي خطــة تنميــة شــاملة  تأســيسذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وشــدد علــى ضــرورة 

نظمــة ميثــاق األمــم املتحــدة، الــذي نــص علــى تطلعــات امل  علــى ٢٠١٥للجميــع ملــا بعــد عــام 
تحقيق التقدم االقتصادي واالجتمـاعي وإعمـال حقـوق اإلنسـان إلجيـاد عـامل يسـوده السـالم         ب

 أال يتخلـف ”والرخاء للجميع. وأكد أيضاً أن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبوجـب مبـدأ   
ج يف مجيـع جوانـب   ومن أجل ضمان حيـاة كرميـة للجميـع، ينبغـي أن تـدم      “عن الركب أحد

. وإضــافة إىل ذلــك، فقــد حــث اجلميــع علــى العمــل إلجيــاد  ٢٠١٥بعــد عــام إطــار التنميــة ملــا 
مؤشرات عامليـة حمتملـة جتسـد األهـداف واملقاصـد املتوخـاة يف االتفاقيـة. وأكـد نائـب األمـني           
ــع        ــة يف مجي ــة إدراج األشــخاص ذوي اإلعاق ــات يف كفال ــة مجــع البيان ــى أمهي ــام كــذلك عل الع

ال ســيما الفئــات املعرضــة ألخطــار أعلــى، مبــا يف ذلــك   االســتراتيجيات اإلقليميــة والوطنيــة، و 
األطفال والنساء وكبار السـن. ويف اخلتـام، كـرر التأكيـد علـى وجـود ضـرورة ملحـة لضـمان          

 ٢٠١٥مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العملية املستمرة لوضـع خطـة تنميـة ملـا بعـد عـام       
  د منها اجلميع.ليستفي الالزمةتكون شاملة ومستدامة ومراعية للتيسريات 

ــا ســوليداد    - ٤ ــوق األشــخاص ذوي      سيســترناسماري ــة حبق ــة املعني ــيس (رئيســة اللجن ري
ناقشــت تقريــر فريــق اجلمعيــة العامــة العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأهــداف   :اإلعاقــة)

ــيم والنمــو       ــة يف التعل ــة املســتدامة. وأشــارت إىل ضــرورة إدراج األشــخاص ذوي اإلعاق التنمي
ادي، ويف احلد من الفقـر وعـدم املسـاواة، وإنشـاء املـدن اآلمنـة والشـاملة للجميـع، ويف         االقتص

تعزيز سبل تنفيذ التنمية املستدامة من خالل مجـع البيانـات واإلحصـاءات. وأردفـت تقـول إن      
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مـؤمتر  ”منوذج حقـوق اإلنسـان بـالغ األمهيـة يف مجيـع األنشـطة الرئيسـية لألمـم املتحـدة، مثـل           
، واملـؤمتر  ٢٠١٦املقبل املقـرر عقـده يف اسـطنبول يف أيار/مـايو      “ي للعمل اإلنساينالقمة العامل

احلادي والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املقرر عقـده يف  
  .٢٠١٥باريس يف كانون األول/ديسمرب 

كلمـة   ألقـى  :ذوي اإلعاقـة ، ممثالً عن منظمات األشـخاص  باالكريشناالسيد فنكاتش   - ٥
ــالرغم مــن اعتمــاد   فيهــا أشــار تفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي  دولــة عضــواً ال ١٥٤إىل أنــه ب

ضـمن فئـة السـكان    يعـدون  يف املائة من مجيع األشـخاص ذوي اإلعاقـة    ٢٠، فإن نسبة اإلعاقة
إلعاقـة  األفقر يف العامل. ودفع السـيد باالكريشـنا بضـرورة اإلدمـاج الكامـل لألشـخاص ذوي ا      

  .٢٠١٥يف أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
  

  إقرار جدول األعمال    
 ، علــىبتوافــق اآلراء وافــق،) وCRPD/CSP/2015/1أقــر املــؤمتر جــدول أعمــال املــؤمتر (  - ٦

  اعتماد املنظمات غري احلكومية اليت قدمت طلبات للمشاركة بصفة مراقب يف املؤمتر.
  

  املائدة املستديرة يتماعمناقشات اج    
  

الفقــر . تعمــيم مراعــاة مســائل اإلعاقــة يف إطــار احلــد مــن    ١املائــدة املســتديرة اجتمــاع     
  املساواة  وعدم

دم تعليقـات بشـأن خطـة التنميـة     ، وقـ ١املائـدة املسـتديرة    اجتمـاع افتتح ممثل الربازيل   - ٧
روا يف كـ األشـخاص ذوي اإلعاقـة ذُ  وأهـداف التنميـة املسـتدامة. وقـال إن      ٢٠١٥بعد عام  ملا

األهداف اإلمنائيـة   يفأهداف وغايات معينة من أهداف التنمية املستدامة، وهو شيء مل حيدث 
لأللفية، كما كان هلم وجود يف مجيع أحناء الوثيقـة. وذكـر نائـب الـرئيس أن بعـض األهـداف       

إمكانيــة  هــي تطــرحة، والقائمــ والغايــات الــواردة يف املســودة األوىل تشــري إىل املعــايري الدوليــة 
اإلحالة إىل املعايري املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وشـدد أيضـاً         
علــى ضــرورة إنشــاء واليــة لــتمكني منظومــة األمــم املتحــدة مــن تقــدمي املســاعدة والــدعم            

يح املناقشـات  اإلعاقة. ويف األشهر املقبلـة، سـتت   وللتكنولوجيات اليت يستخدمها األشخاص ذو
القادمـــة بشـــأن متويـــل التنميـــة فرصـــة فريـــدة إلثـــارة املســـائل املتعلقـــة بالتكنولوجيـــا وتـــوفري    
التسهيالت الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وأشار نائب الـرئيس أيضـاً إىل أمهيـة التأكـد مـن      

نفة علـى بيانـات مصـ    ٢٠١٥اشتمال املؤشرات املقررة لقياس تنفيذ خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
حبســب حالــة اإلعاقــة، وذلــك لكفالــة التعريــف باحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وهــذه  
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فرصــة جيــب اغتنامهــا لــدفع جهــود احلــد مــن الفقــر وتعزيــز املســاواة لفائــدة األشــخاص ذوي   
  .٢٠١٥خطة التنمية الناشئة ملا بعد عام واإلعاقة مبوجب االتفاقية 

عرض حبثاً قائماً على األدلـة مـن الفلـبني     :ابان)، اليتسوكوبا(جامعة  انالميتشكمال   - ٨
          ـ ونيبال عن اإلعاقـة والتعلـيم، لتوضـيح العالقـة بـني الفقـر واإلعاقـة وعـدم املسـاواة. وقـد نر ش

الضـوء   انالميتشـ ذلك البحث مؤخراً بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل. وسلط السيد 
مهيـة للقضـاء علـى الفقـر، مؤكـداً أن كفالـة احلصـول        على أمهية التعليم بوصفه وسيلة بالغة األ

على التعليم ال يفيد األشخاص ذوي اإلعاقة فحسب وإمنا يفيد أيضاً أسـرهم واتمـع ككـل.    
وقدم بعـض األمثلـة علـى فوائـد االسـتثمار مبكـراً يف األطفـال ذوي اإلعاقـة مـن حيـث تقليـل            

. فعلـى سـبيل املثـال، بينـت نتـائج حبثـه يف       احتمال وقوعهم يف براثن الفقر يف حيام فيما بعـد 
يف  ٢٠إىل  ١٩بنسـبة  دخل األشخاص ذوي اإلعاقـة  تزيد نيبال أن إضافة سنة دراسية واحدة 

ــتم الســيد املائــة مــن ”كلمتــه بالتشــديد علــى ضــرورة حــدوث حتــول منطــي    انالميتشــ. واخت
ونـاقش أيضـاً    “.سـتثمار القبـول، ومـن اإلحسـان إىل اال    إىلاإلقصاء إىل اإلدماج، ومن التمييز 

من آثار الزلزال املدمر الـذي وقـع    يتعافوناحلالة الراهنة لنيبال، حيث مازال آالف األشخاص 
ــال،           ــل نيب ــة مث ــدان النامي ــدان، وخباصــة البل ــع البل ــام مجي ــؤخراً. وأكــد جمــدداً ضــرورة اهتم م
باالستثمار يف بناء قـدرات األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى سـبيل الضـرورة امللحـة، عـن طريـق          

  التكيف والتعمري.التثقيف، بصفة خاصة، يف جماالت احلد من خماطر الكوارث والقدرة على 
(األمانـة الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان لألشـخاص        غـوميز روسيو سوليداد فلورنتني   - ٩

ناقشــت أمهيــة إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجيــع أهــداف    :ذوي اإلعاقــة، بــاراغواي)
يـق ذلـك.   التنمية املستدامة، غري أا أشارت أيضاً إىل العوائق الرئيسية اليت يلـزم جتاوزهـا لتحق  

وأشارت إىل أن التقدم يتوقف يف اية املطاف علـى اإلرادة السياسـية وأبـرزت احلاجـة إىل أن     
تفكر كل دولة من الدول األعضاء يف التحديات اخلاصـة ـا عنـد وضـع السياسـات. فاتفاقيـة       
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن الصـكوك الـيت ينبغـي أن تسترشـد ـا الـدول عنـد وضـع           

يف هــذا  أمـر بـالغ األمهيـة    “فكـر عامليـاً، واعمـل حمليــاً   ”تطبيـق شــعار   إال أنملة، سياسـات شـا  
الســيدة فلــورنتني غــوميز علــى أمهيــة وضــع أطــر زمنيــة مالئمــة حــىت يتســىن  ت. وشــددالصــدد

ختطيط العمل على املدى القصري واملتوسط والطويل، كما شددت على أمهية امليزنـة. وأخـرياً،   
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة مرتفعـة، يف حـني أن إدراجهـم يعـين اسـتثماراً        قالت إن تكلفة إقصاء ا

  يف املستقبل.
شددت علـى أمهيـة وضـع وتنفيـذ      :، السويد)MyRight(منظمة  سودرغرن-تينا نومي  - ١٠

أهــداف التنميــة املســتدامة مبــا يتوافــق مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وســلطت   
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سـني يف سياسـات احلـد مـن الفقـر. وعـالوة علـى ذلـك،         الضوء على جانب التفـاوت بـني اجلن  
كفالـة   ، بغـرض هورصـد  شددت على ضرورة تعزيـز مؤشـرات اإلعاقـة لتحسـني التقـدم احملـرز      

سـودرغرن  -. وأكـدت السـيدة نـومي   ةاخلدمات الوطنيـة والدوليـ  أداء تنفيذ السياسات و فعالية
ــة       ــددين يف عملي ــة مشــاركة أصــحاب املصــلحة املتع ــى أمهي ــة   أيضــاً عل ــرارات املتعلق اختــاذ الق

قـة يف خطـة التنميـة املسـتدامة     بأهداف التنمية املستدامة، مـن أجـل ضـمان إدراج مسـائل اإلعا    
  بأسرها. ٢٠١٥بعد عام   ملا

اخلاصة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة): قالـت    املقررةكاتالينا ديفانداس أغيالر (-١١
األشـخاص ذوي اإلعاقـة أكثـر     صـفوف تفعـة يف  إن معدالت الفقر وعـدم املسـاواة مازالـت مر   

ــالرغم مــن التقــدم احملــرز مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر علــى الصــعيد العــاملي.        مــن غريهــم، ب
وشــددت علــى أن الفقــر قضــية مــن قضــايا حقــوق اإلنســان وأن الفقــر املــدقع انتــهاك حلقــوق   

مــاً بالنســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لــيس مه يف صــفوفاإلنســان. وذكــرت أيضــاً أن الفقــر 
للبلدان الناميـة فحسـب، بـل هـو مشـكلة عامليـة تـؤثر علـى األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف مجيـع            
أحناء العامل. وعالوة على ذلك، شددت علـى احلاجـة املاسـة إىل جتـاوز النـهج التقليديـة املتبعـة        

مايــة يف بـرامج احلمايـة االجتماعيـة الــيت قـد تعـزز اإلقصــاء، والتركيـز بـدالً مــن ذلـك علـى احل         
االجتماعية الشاملة لذوي اإلعاقة واليت تعـزز اسـتقالل األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومشـاركتهم      
بفعالية يف اتمع ومتتعهم الكامل حبقوق اإلنسان. واعترفت أيضاً أن بـالرغم مـن التقـدم اهلـام     

خراً العتمـاد  الذي متثله املسودة األولية للوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة اليت نشرت مؤ
، مازالــت هنــاك فرصــة كــبرية للتأكــد مــن اشــتمال أهــداف ٢٠١٥خطـة التنميــة ملــا بعــد عــام  

على إشارة صرحية وقوية ملسائل اإلعاقة والتفاقية حقـوق   ٢٠١٥التنمية املستدامة ملا بعد عام 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ولوضــع مؤشــرات شــاملة ملســائل اإلعاقــة تقــيس التقــدم احملــرز يف     

  فحة الفقر يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة.مكا
ممثلــو كــل مــن غانــا وغواتيمــاال وســرياليون   كلمــةًألقــى وخــالل املناقشــة الــيت تلــت،   - ١٢

  واالحتاد األورويب.
  

ــة: . حتســــني البيانــــات واإلحصــــ٢املائــــدة املســــتديرة اجتمــــاع      اءات املتعلقــــة باإلعاقــ
  والتحديات  األهداف

  املائدة املستديرة الثاين. اجتماعممثل بولندا مناقشة  ترأس  - ١٣
ــي (   - ١٤ ــكا بريوشــ ــعبةفرانشســ ــؤون االقتصــــادية     شــ ــة إلدارة الشــ اإلحصــــاءات التابعــ

أن  ينتظَـر منـه  واالجتماعية): ناقشت إطار املؤشرات املتعلقة بأهداف التنمية املسـتدامة، الـذي   
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دون الــوطين. فاملؤشــرات تســاعد يف  يشــتمل علــى مؤشــرات علــى الصــعد الــدويل والــوطين و  
تقدم إطـاراً هيكليـاً علـى الصـعيد الـدويل،      هي إرشاد النقاش السياسي من حيث األولويات، و

عم اجلمهور ووسائط اإلعالم. وتتطلب معاجلـة مبـدأ   وتأن  “أال يتخلـف أحـد عـن الركـب    ”ل
 اسـتخدام بسـهولة  تتوافر بيانات مصنفة ومؤشرات تتعلـق جبميـع فئـات السـكان. ولـئن أمكـن       

ــه ال يجــرى إال كــل عشــر ســنوات ويتضــمن       ال ــة مــن الســكان، فإن تعــداد ألي جمموعــة فرعي
بلـداً يف   ١٢٤متغريات أقـل. وتنحـو الدراسـات االستقصـائية إىل مجـع معلومـات أكثـر. فمـن         

 يف املائة منها آخـر تعـداد هلـا أسـئلةً عـن اإلعاقـة. وإضـافة إىل ذلـك،         ٧٤العامل، ضمنت نسبة 
وضعت منظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) دراسـات استقصـائية عـن األطفـال ذوي        
اإلعاقة ونفذا فعالً. وتشـمل اخلطـوات املقبلـة التركيـز علـى الفـرص اجلديـدة لبنـاء القـدرات          
وإشراك املنظمـات املعنيـة بقضـايا املعـوقني واملنظمـات اإلحصـائية الوطنيـة والدوليـة. وسـيقدم          

إىل  ٢٠١٦ذار/مـــارس بشـــأن املؤشـــرات املتعلقـــة باألهـــداف التنميـــة املســـتدامة يف آ مقتـــرح 
  اإلحصائية.  اللجنة

): ناقشــت يف العـرض الــذي قدمتـه عــن مجـع البيانــات    فوردهـام صـويف ميتـرا (جامعــة     - ١٥
امللحــة لتــوافر بيانــات عاليــة اجلــودة بغــرض مقارنتــها علــى الصــعيد    املتعلقــة باإلعاقــة، احلاجــةَ

ي، كمــا ناقشــت مــدى فعاليــة التقيــيم والبيانــات الطوليــة يف تتبــع التقــدم احملــرز علــى مــر  العــامل
الزمن، مبا يشمل البيانات واملعلومات املتعلقة بامتثال أي بلد التفاقية حقوق األشـخاص ذوي  
اإلعاقة. وقـد أحـرز فريـق واشـنطن املعـين بإحصـاءات اإلعاقـة بعـض التقـدم يف هـذا اـال يف            

والية اللجنة اإلحصائية باألمم املتحـدة.  وفقاً لاضي، وهو هيئة دولية من اخلرباء تعمل العقد امل
ــه          و ــوم ب ــذي تق ــال العمــل ال ــني األطف ــة ب ــاس اإلعاق ــة لقي ــة املبذول ــود الدؤوب ــن ضــمن اجله م

اليونيسيف. وتعكف منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل أيضاً على إعداد دراسـة استقصـائية   
احلواجز البيئيـة. وباسـتطاعة األطـراف الـيت تنضـم إىل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص         عن اإلعاقة و

ذوي اإلعاقة أن ترى التقدم احملرز على الصـعيد الـوطين. وتشـمل الفـرص املتاحـة لزيـادة مجـع        
ــات علــى الصــعيد العــاملي جمموعــات البيانــات املســتقاة مــن االستقصــاءات الدميغرافيــة          البيان

ستقصـائية العنقوديـة املتعـددة املؤشـرات، ودراسـة قيـاس مسـتويات        والصحية، والدراسـات اال 
ــدة جلمــع       ــك الدراســات فرصــاً فري ــن تل ــيح كــل م ــى    املعيشــة. ويت ــة عل ــات عــن اإلعاق البيان

  العاملي.  الصعيد
الدويل املعـين بقضـايا اإلعاقـة): ناقشـت الكيفيـة الـيت        التحالفماريان داميوند (رئيسة   - ١٦

ــا    ــ للخطــةميكــن ــد أن  ةالعاملي ــة بواســطة إدراج    تاجلدي ــزز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ع
مــدخالت مــن األشــخاص املعــوقني علــى مجيــع املســتويات. ورغــم أن حالــة األشــخاص ذوي  
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اإلعاقة مل تتضمن يف كثري من األحيان يف عملية مجع البيانات، فإن تصنيف البيانـات جيـب أن   
لغايـات يف أهـداف التنميـة املسـتدامة حباجـة إىل      يكون أولوية يف املسـتقبل. ويوجـد عـدد مـن ا    

مؤشرات لإلعاقة، مثل التعليم والفقر وإمكانية احلصول على املياه النظيفـة. وحتظـى كثـرة مـن     
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بآليــات لقيــاس البيانــات املتعلقــة 

كـن مجـع البيانـات وتصـنيف     ميلوسـائل. و باإلعاقة وستساعد اخلطة اجلديدة على تعزيـز تلـك ا  
البيانات عن طريق شراكات تبادل البيانات. وتشتد احلاجة أيضاً إىل الشراكة بـني املؤسسـات   
اإلحصائية واتمع املدين لدعم مصاحل أصحاب املصلحة املتعددين. وميكن ملنظمـات املعـوقني   

  صدد.واملنظمات غري احلكومية أن تؤدي دوراً حيوياً يف هذا ال
للعلوم يف املركز الوطين لإلحصاءات الصـحية، مراكـز    املساعدجينيفر مادانس (املدير   - ١٧

الواليات املتحدة ملكافحـة األمـراض والوقايـة منـها): قـدمت عرضـاً مـوجزاً عـن عمـل املركـز           
تـوفري املزيـد مـن    لدعوة دولية  انبثق عنالوطين لإلحصاءات الصحية وعن فريق واشنطن الذي 

نات الشـاملة املوثوقـة والقابلـة للمقارنـة دوليـاً عـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة. ومـن خـالل           البيا
جهد تولت تنسـيقه عـدة منظمـات تابعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـات لألشـخاص ذوي اإلعاقـة          
ــق واشــنطن جمموعــة مــن       ــة، أنشــأ فري ومنظمــات اتمــع املــدين واملكاتــب اإلحصــائية الوطني

ــة. وتأخــذ هــذه األداة، املؤلفــة مــن اســتبيان    األدوات الالزمــة جلمــع الب يانــات اخلاصــة باإلعاق
مـن شـأا أن    ،قصري، شكل جمموعة مكونـة مـن سـتة أسـئلة وأربـع فئـات لإلجابـة متصـلة ـا         

تســاعد احملققــني، عنــد تطبيقهــا علــى أي دراســات كــبرية جلمــع البيانــات مثــل الدراســات          
ملتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وبالتـايل يف     ، يف تصـنيف البيانـات ا  اتاالستقصائية والتعداد

حتســني اإلحصــاءات الوطنيــة املتعلقــة باإلعاقــة. وقــد أُنشــئت تلــك األداة لــيس لزيــادة حجــم     
 إجـراء  أيضـاً لتوحيـد البيانـات بغـرض تيسـري      بـل البيانات املتاحة يف مجيع أحناء العامل فحسب، 

ة. وهـــذا بــدوره سيســاعد البـــاحثني   مقارنــات البيانــات عــرب الوطنيـــة وعــرب الفتــرات الزمنيــ      
واحلكومات علـى تتبـع التقـدم احملـرز أو الـتغريات املتصـلة باإلعاقـة علـى مـر الـزمن وفيمـا بـني             
العديــد مــن البلــدان. وناقشــت الســيدة مــادانس أمهيــة أن تــدرج الــدول األطــراف علــى ســبيل  

مـن األسـئلة يف    الضرورة العاجلة، كخطوة أوىل وفوريـة مـن جانبـها، جمموعـة مصـادق عليهـا      
بغــــرض مجــــع معلومــــات مصــــنفة حبســــب التعــــدادات والدراســــات االستقصــــائية الوطنيــــة 

  اإلعاقة.  نوع
املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة): حتـدث عـن أمهيـة        اللجنةهيونغ شيك كيم (  - ١٨

حتسني أساليب مجع البيانات ألغراض تنفيذ ورصـد اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة.      
ــزام ورد يف         وذكــر  ــي إال إل ــا ه ــات م ــع البيان ــاملة وموحــدة جلم ــة ش ــاد طريق أن ضــرورة إجي
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كـثرية يف االتفاقيـة عجـزت عـن      اًمن االتفاقية. وأشار السيد كيم إىل أن دوالً أطرافـ  ٣١ املادة
تقدمي بيانات مصنفة يف تقاريرها املقدمة عن حالة التنفيذ، مما كشف عـن الفجـوات الضـخمة    

الدول األطراف بتنفيـذ ورصـد االتفاقيـة وبـني جهودهـا املبذولـة للتنفيـذ فعـالً.          القائمة بني نية
ودعــا الســيد كــيم إىل إجيــاد طريقــة شــاملة وموحــدة جلمــع البيانــات حــىت يفــي مجيــع الــدول     
األطراف مبتطلبات مجع البيانات الـواردة يف االتفاقيـة. وسـلط الضـوء أيضـاً علـى أمهيـة حتقيـق         

نــات الكميـة والنوعيـة بغـرض التصــدي ملختلـف القضـايا واالحتياجــات      التـوازن بـني مجـع البيا   
اخلاصـــة باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ومعاجلتـــها. فالبيانـــات النوعيـــة، علـــى وجـــه اخلصـــوص،  
ستسـاعد علــى تــوفري فهــم أفضــل لإلعاقــة والوظـائف البشــرية وعلــى إعمــال احلقــوق مبوجــب   

خالل الطرائق الكمية. واختـتم قـائالً إنـه     االتفاقية، على حنو مل يكن ليتسىن قياسه بسهولة من
ينبغي إنشاء واستخدام طريقة جديدة جلمع البيانـات تكـون معتـرف ـا ومتفـق عليهـا دوليـاً،        

اقيــة، ورصــد وتنفيــذ أهــداف     ألغــراض جممــوعتني مــن العمليــات مهــا: رصــد وتنفيــذ االتف      
  املستدامة.  التنمية

  أثناء اجللسة.واهلند أسئلة  أسترالياوطرح ممثالن من   - ١٩
  

ملا يعانيه األشخاص ذوو اإلعاقة من ضعف وإقصاء:  التصديحلقة النقاش غري الرمسية:     
ــول    ــال يف احلصـ ــق األطفـ ــات، وحـ ــاء والفتيـ ــاالت النسـ ــوارث   حـ ــيم، والكـ ــى التعلـ علـ

  اإلنسانية  واألزمات

رش نيبِــتيِالســيد ممثــل إيطاليــا وكــلٌّ مــن فريــق النقــاش غــري الرمســي   ةاشــترك يف رئاســ  - ٢٠
  نيغوسي (املدير التنفيذي للمركز اإلثيويب املعين باإلعاقة والتنمية).

(أنتيغــوا وبربــودا): بــدأ عرضــه بتقــدمي إحصــاءات عــن انتشــار   وبســنوالتــر ألفونســو   - ٢١
اإلعاقة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب. وأشـار إىل ضـرورة وضـع أحكـام، بـالنظر       

يــون شــخص مــن ذوي اإلعاقــة يعيشــون يف املنطقــة، ملنــع االســتغالل   مل ٦٠إىل أن أكثــر مــن 
ــن      ــاً عـ ــم أيضـ ــال. وتكلَّـ ــاء واألطفـ ــيما النسـ ــة، وال سـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــد األشـ واألذى ضـ

أشـخاص مصـابون بإعاقـات خفيـة يف املنطقـة، حيـث إن قلـة         هـا التحديات اليت مل يـزل يواجه 
لــدعم هــؤالء األشــخاص. وتكلــم الســيد  املعــارف الالزمــةقاعــدة مــن البلــدان متتلــك املــوارد و

الكـوارث شـاملة ملسـائل اإلعاقـة      خماطروبسن أيضاً عن ضرورة وضع استراتيجيات للحد من 
ــيت أعــدا       ــة والبشــرية. وحتــدث عــن االســتراتيجيات ال ــدان املعرضــة للكــوارث الطبيعي يف البل

ز عـن حتـديات اهلياكـل    أنتيغوا وبربودا للتصدي لألعاصري اليت تصيبها كل عام. وحتـدث بإجيـا  
ــية الــيت تواجههــا البلــدان الناميــة يف مســعاها لتنفيــذ اســتراتيجيات احلــد مــن           خمــاطراألساس
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الكــوارث، وطــرح أمثلــة حمــددة للكيفيــة الــيت اســتطاع ــا بلــده أن يتجــاوز مشــاكل اهلياكــل   
  األساسية املذكورة من أجل احتواء األشخاص ذوي اإلعاقة.

امعـة بنسـلفانيا): ركـزت علـى التعلـيم      كلية احلقـوق جب ي ألويس (راجنيتا دي سيلفا د  - ٢٢
الشامل للجميع وعلى حقوق األطفـال ذوي اإلعاقـة، وكـذلك علـى نقـاط التقـاطع بـني نـوع         
اجلنس واإلعاقة. وناقشت احلاجة إىل إجراء إعادة تقييم للتعليم الشامل اجلميـع الـذي ينطـوي    

 سياقات من بينها إعالن إنشيون الـذي انبثـق   ألشخاص ذوي اإلعاقة، يفل أعلى على مشاركة
 ةالدوليـ  األوسـاط التعليميـة  ، والـذي يـدعو إىل التـزام    ٢٠١٥عن منتدى التعليم العاملي يف عام 

التعلـيم لفئـات    تـوفري فـرص   حنـو السياسات التعليميـة الوطنيـة واإلقليميـة القائمـة      توجيهبإعادة 
أن  ةـا بلـدان خمتلفـ    تأمثلة للسـبل الـيت حاولـ    السكان األكثر ضعفاً يف العامل. وذكرت أيضاً

التعليمية أكثر مشوالً لألشخاص ذوي اإلعاقة. وذكـرت كأحـد تلـك     اوسياسا هاعل قوانينجت
األمثلــة اجلهــود الــيت تبــذهلا احملكمــة العليــا جبنــوب أفريقيــا إلعــادة تعريــف التعلــيم حــىت يشــمل  

يف الوقت نفسه نطاق تعريف اإلعاقـة يف البلـد   سع مبا يواملشاركة املدنية واملشاركة السياسية، 
املشاركة السياسية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وناقشت أيضاً كيـف ميثـل العنـف     ويعزز

ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وال سـيما النسـاء، عائقـاً يف سـبيل التعلـيم الشـامل وبالتـايل يف           
  قيادية يف اتمع ويف التنمية. سبيل مشاركة النساء ذوات اإلعاقة وتقلدهن مناصب

ماري كروك (كلية احلقوق جبامعـة سـيدين): ناقشـت مسـألة محايـة األشـخاص ذوي         - ٢٣
اإلعاقة يف حاالت الكوارث واألزمات اإلنسانية. وبدأت مناقشتها بعرض دراسـة مشلـت سـتة    

ــدان كانــ  ــة      تبل  صــفوفيف قــد أجرــا مــع زمالئهــا يف جامعــة ســيدين بشــأن انتشــار اإلعاق
السكان املهـاجرين والالجـئني. وخلصـت الدراسـة إىل أن الالجـئني معرضـون إىل خطـر أكـرب         
ــة      ــة والبشــرية، وأن األشــخاص ذوي اإلعاق ــاء الكــوارث الطبيعي ــاة أو اإلصــابة أثن بكــثري بالوف

أكرب. وأحـد التحـديات الكـثرية    بدرجة طر ذا اخلالذين يعيشون يف تلك اتمعات معرضون هل
ه احلكومــات ومنظمــات املعونــة اإلنســانية يف حــاالت الكــوارث هــو إجيــاد طريقــة    الــيت تواجــ

دراسـتهم ملخيمـات الالجـئني    معـرض  لتقدمي خدمات الدعم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة. ويف 
السوريني، وجدوا أن األشخاص ذوي اإلعاقة كثرياً مـا حيرمـون مـن الرعايـة الصـحية والغـذاء       

كيف أن اهليئات الدوليـة املعنيـة بوضـع السياسـات كانـت يف      بسبب نقص املوارد. مث ناقشت 
غايــة الــبطء يف تــوفري احلمايــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املنــاطق املنكوبــة. فاتفاقيــة حقــوق   
ــزام دويل ملــزم، وهــي تشــكل خطــوة أوىل يف وضــع      ــارة عــن الت ــة عب األشــخاص ذوي اإلعاق

اقة يف حـاالت الكـوارث. وإحـدى    ستراتيجيات لضمان محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعالا
هويـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املنـاطق املنكوبـة.      حتديـد  القضايا األساسـية الـيت بقيـت هـي     
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ودعت السيدة كروك، مرددة دعوة زمالئهـا أيضـاً، إىل إجيـاد نظـام شـامل وموثـوق بـه جلمـع         
  البيانات لتلبية احتياجات مجاعة ذوي اإلعاقة بشكل أفضل.

، املنظمة الدولية للمعوقني): قدمت عرضاً عن النسـاء  الرئيستشاجي (نائبة راشيل كا  - ٢٤
ذوات اإلعاقــة وناقشــت مــدى تعقيــد ســبل التصــدي ألشــكال التمييــز املتعــددة الــيت تواجههــا  

أمـام واضــعي السياســات. وقالـت إن أهــم شــيء هـو التوصــل إىل حــل     ،النسـاء ذوات اإلعاقــة 
لسياسـات املتعلقـة باإلعاقـة. فـإن ارتفـاع مسـتويات الفقـر        ملشكلة إقصاء النساء والفتيـات يف ا 

ميكـن أن يــؤدي إىل زيـادة الضــعف والتعـرض للعنــف اجلنسـي للنســاء ذوات اإلعاقـة. ودعــت      
السـيدة كاتشـاجي إىل تــوفري بيانـات مصــنفة للمسـاعدة يف تنـوير اختــاذ القـرارات السياســاتية.       

يث ال جيري إقصاؤها بعد ذلك من القـرارات  ومن شأنه التعليم أن يساعد على متكني املرأة حب
اسـتراتيجية   هيالطريقة األكثر فعالية لشمول املرأة أضافت قائلة إن املتعلقة بالسياسة العامة. و

ذات مســار مــزدوج تكفــل إمكانيــة حصــول النســاء ذوات اإلعاقــة علــى التعلــيم والرعايــة          
ثانيــة هــي تعمــيم مراعــاة مســائل الصــحية، فضــالً عــن الــتمكني االقتصــادي. ومثــة اســتراتيجية 

 أن إذاإلعاقة يف مجيع الوزارات احلكومية التنفيذية. ويف مالوي، مـا بـرح هـذا التعمـيم يتقـدم      
كفالـة عـدم تركـز هـذا التعمـيم يف إدارة      ل وذلـك كل وزارة لديها حالياً سياسة عامة لإلعاقـة،  

تـدريب  أن جيـري   القـدر  بـنفس البالغـة  مهيـة  مـن األ حكومية واحـدة فقـط. وإضـافة إىل ذلـك،     
املسؤولني احلكوميني على مجيع املستويات لضمان فهمهم ملسائل اإلعاقة. وتشمل التوصـيات  
مجع بيانات مصنفة عن حاالت حمددة متس النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وبذل اجلهود عـن  

ومــن شــأن  قصــد لتمويــل املنظمــات املعنيــة بالنســاء ذوات اإلعاقــة ومشــاركتها يف املــؤمترات. 
إجياد شراكات مع النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة أن يثبـت فائدتـه مـع مضـي اتمـع الـدويل          

  .٢٠١٥قدماً خبطة التنمية ملا بعد عام 
ــة    - ٢٥ ــةدايــان كينغســتون (اللجن  اعتلــت املنصــةحبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة):   املعني

ــا األشــ      ــيت يكــون فيه ــب اخلطــر   خاص ذوو اإلوتكلمــت عــن حــاالت الضــعف ال ــة يف قل عاق
معرضــني لــه. وشــددت علــى ضــرورة إعــادة تشــكيل اخلطــاب املتعلــق باإلعاقــة عــن طريــق   أو

من اعتماد ج قائم على مـذهب الرعايـة األبويـة. فـإن يئـة       التركيز على آليات التمكني بدالً
خاص يعـين أن يتمتـع األشـ    املعـاقني ألشخاص ذوي اإلعاقة واألشـخاص غـري   ل املتكافئةالفرص 

ــد. ويف حــاالت      وذو ــتمكني بشــكل جي ــة والقــدرة علــى التكيــف واألمــن وال اإلعاقــة باحلماي
الطــوارئ، يلــزم إدراج األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل كامــل يف اختــاذ القــرارات وتنفيــذ         
اخلطــط. ويلــزم وضــع ضــمانات للنســاء ذوات اإلعاقــة، وهــم أكثــر عرضــة للعنــف اجلنســي.    
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ذوات اإلعاقة إىل التمكني االقتصادي وإمكانية احلصـول علـى    وإضافة إىل ذلك، حتتاج النساء
  الرعاية الصحية.

  وخالل جلسة األسئلة واألجوبة، أخذ الكلمة مندوب من اهلند.  - ٢٦
  

  تنفيذ منظومة األمم املتحدة لالتفاقية    
  .“التفاقيةابتنفيذ ”املتعلقة  اجللسةافتتح رئيس املؤمتر   - ٢٧
ــل   - ٢٨ ــيين مونتي ــة االقتصــادية، إدارة الشــؤون االقتصــادية      ل ــام املســاعد للتنمي ــني الع (األم

إطار للتنمية ملـا بعـد    لطرحواالجتماعية): قدم حملة عامة عن اجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا اإلدارة 
يكــون مســتداماً وشــامالً ملســائل اإلعاقــة وللتيســريات املتعلقــة باألشــخاص ذوي   ٢٠١٥عــام 

أصـحاب املصـلحة اجلـدد والتقليـديني ويفعـل شـراكات أصـحاب املصـاحل          اإلعاقة، وجيمع بني
املتعددين من أجل إحـراز تقـدم ملمـوس بشـأن املسـائل ذات األولويـة، مثـل تـوفري التيسـريات          

ألشخاص ذوي اإلعاقة، بغرض حتقيق املشاركة الكاملة واملتسـاوية لألشـخاص ذوي   با املتعلقة
يف املائـة مــن سـكان العــامل    ١٥ر احلاضـرين بـأن حــوايل   د ذكَّــاإلعاقـة يف اتمـع والتنميــة. وقـ   

 أن تلـك إعاقة شـديدة، و  ميف املائة لديه ٣شكل ما من أشكال اإلعاقة، وأن من بينهم  ملديه
العوامل اخلطرية يف هذا الصـدد. وأكـد    من، مؤكداً أن الرتاعات على األرجح تزدادساألعداد 

الدؤوبة الرامية إىل يئة إطار شامل للتنميـة ملـا بعـد عـام     السيد مونتيل من جديد أمهية اجلهود 
يف كفالــة متركــز خطــة التنميــة حــول اإلنســان، وعــدد املكاســب الكــثرية العائــدة عــن   ٢٠١٥

ــة املســتدامة.     إدراج إشــارات صــرحية وضــمنية إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أهــداف التنمي
لبيانـات بوصـفهما جمـالني مـن جمـاالت      الكـوارث ومجـع ا   خمـاطر وسلط الضـوء علـى احلـد مـن     

الدول األعضاء ومنظومة األمـم املتحـدة ومنظمـات اتمـع      إسهاماتالعمل اهلامة، وأشار إىل 
 خمـاطر املدين يف الوثيقة اخلتاميـة الناجحـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث بشـأن احلـد مـن           

حقــوق ووجهــات نظــر    ه علــىاشــتمالالكــوارث املعقــود يف ســينداي باليابــان، مــن حيــث      
األشخاص ذوي اإلعاقة، ليصبح بذلك منوذجاً ملؤمترات األمم املتحـدة واجتماعاـا العامليـة يف    
املستقبل. وشدد على أمهية الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين على مجيع املسـتويات،  

مجيــع النــاس،  دم التنميــة ورفــاهوســلط الضــوء علــى التحــديات النامجــة عــن تأثريهــا علــى تقــ   
  سيما األشخاص ذوي اإلعاقة.  ال

مبـادرات   تماريت كوهونني شريف (مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان): ناقش  - ٢٩
املفوضـية قـدمت تقريرهـا إىل الـدورة      وقالـت إن عديدة تضطلع ا مفوضية حقـوق اإلنسـان.   

تقنيـة  ات السادسة والعشرين لس حقوق اإلنسان، ونظمت حلقات نقـاش وقـدمت مسـاعد   
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إىل الدول األعضاء من أجل حتسني تنفيـذ االتفاقيـة. وعـددت السـيدة شـريف التحـديات الـيت        
يـة ذات البيانـات   واجهتها املفوضـية، وهـي إدراج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املؤشـرات العامل     

املصنفة. وذكـرت أن الفقـر والتعلـيم الشـامل مـازاال مـن األولويـات، وكـذلك زيـادة التركيـز           
  على النساء والفتيات باعتبارهن من الفئات الضعيفة اليت تواجه التمييز.

ــوق          - ٣٠ ــة تعمــيم حق ــى أمهي ــائي): شــدد عل ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم شــارل شــوفيل (برن
قة. مث ناقش دور الربنـامج اإلمنـائي يف تقـدمي الـدعم إىل الـدول األعضـاء       األشخاص ذوي اإلعا

للوفاء بالتزاماـا، وكـذلك يف تعزيـز معـايري ومبـادئ حقـوق اإلنسـان املتفـق عليهـا دوليـاً ويف           
حتقيق التكامل. وناقش السيد شوفيل بعد ذلك اخلطة االسـتراتيجية اجلديـدة للربنـامج اإلمنـائي     

ــة  ــيت يواجههــا      “لعــاملتغــيري ا”املعنون ــى احلــد مــن اإلقصــاء وعــدم املســاواة ال ــيت تركــز عل ، ال
والوصـم وتـوفري التسـهيالت الالزمـة لـذوي       والتوظيـف  اإلعاقة، وعلى التعليم واألشخاص ذو

ــياً     ــدراً رئيسـ ــة بوصـــفها مصـ ــراف باإلعاقـ ــالً عـــن االعتـ ــة، فضـ ــات لاإلعاقـ لضـــعف يف األزمـ
جمـدداً علـى مـا أُعـرِب عنـه يف السـابق بأنـه لـن يتسـىن          والكوارث اإلنسانية. واختـتم بالتأكيـد   

بدون معاجلة اإلعاقة بوصـفها قـوة دافعـة لالمسـاواة واإلقصـاء       ٢٠١٥حتقيق إطار ما بعد عام 
  يف اتمع.

): قـدمت عرضـاً باسـم فريـق     قتصادية واالجتماعية لغريب آسياجيزيال نوك (اللجنة اال  - ٣١
ين باتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتكلمـت عـن       الدعم املشترك بني الوكاالت املعـ 

اجلهـــود املتزايـــدة مـــن أجـــل النـــهوض حبقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف حـــاالت اخلطـــر  
والطــوارئ اإلنســانية عــن طريــق إقامــة الشــراكات مــع احلكومــات واتمــع املــدين ومنظمــات  

 مــؤمتر األمــم املتحــدة األشـخاص ذوي اإلعاقــة. وأبــرزت الســيدة نــوك اإلجنـاز الــذي حتقــق يف  
الكـوارث يف سـينداي، متمـثالً يف االعتـراف باألشـخاص ذوي       خمـاطر العاملي بشـأن احلـد مـن    

من عوامل التغيري ومورداً من املوارد يف حاالت الكـوارث. وأشـارت   عامالً اإلعاقة باعتبارهم 
هوض بعمليـة  إىل عدة أمثلة لكيانـات األمـم املتحـدة الـيت عـززت جهـود التعـاون مـن أجـل النـ          

مـن االتفاقيـة. واختتمـت كلمتـها بالتأكيـد جمـدداً        ٣١مجع البيانات عن اإلعاقة مبوجب املـادة  
علــى وجــود فريــق الــدعم املشــترك بــني الوكــاالت جــاهزاً ملســاعدة الــدول األعضــاء يف وضــع  

  سياسات عملية شاملة ملسائل اإلعاقة.
عــام املعنيــة بتنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة مارغريتــا فالشــتروم (املمثلــة اخلاصــة لألمــني ال  - ٣٢

للحد من الكوارث): أحاطت املؤمتر باإلجناز التارخيي ملؤمتر األمم املتحـدة العـاملي بشـأن احلـد     
الكـــوارث يف ســـينداي بإدراجـــه منظـــور اإلعاقـــة واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف   خمـــاطرمـــن 

طـار العـاملي الـذي اعتمـد حـديثاً      العمليات اليت أفضت إىل مؤمتر ونتائجـه. وأشـارت إىل أن اإل  
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بشأن احلد من الكوارث الذي انبثق عن مؤمتر سينداي ميثل حتوالً واضحاً يف النـهج املتبـع إزاء   
الكوارث، حيث زاد التأكيد علـى أمهيـة التأهـب للمخـاطر وبنـاء القـدرة علـى         خماطراحلد من 

نفسـها، وإمنـا علـى خمـاطر      الصمود والتعمري. وشـددت علـى أن التركيـز مل يعـد علـى الكارثـة      
توسـيع   إىلذلـك   وأدىالكوارث وما ينبغي القيام به من أجل منع تلك املخاطر أو احلد منها. 

التعاون فيما بـني أصـحاب املصـلحة     احلاجة إىلنطاق جدول األعمال إىل حد كبري من حيث 
. وقـد  ٢٠١٥عـام  التساوق مع األطر اإلمنائية األخـرى اجلـاري التفـاوض عليهـا يف     أيضاً إىل و

سـبعة أهـداف عامليـة     ٢٠٣٠-٢٠١٥حدد إطار سـينداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث للفتـرة       
ذات أمهية خاصة. ومن بني تلك األهداف السبعة، يلزم رصد أربعـة منـها كميـاً، مـع التركيـز      
علــى اخلســائر يف األرواح واخلســائر االقتصــادية واآلثـــار النامجــة علــى اهلياكــل االجتماعيـــة        

اكــل األساســية احليويــة، واخلطــط املطلعــة علــى املخــاطر، ونظــم اإلنــذار املبكــر، وتــوفري     واهلي
ذوي اإلعاقة. واختتمـت السـيدة فالشـتروم مبناقشـة الـدروس الـيت اسـتفاد        ب املتعلقةالتسهيالت 

الكوارث، فأكدت أن االتفاقـات الدوليـة ضـرورية     خماطرمنها مكتب األمم املتحدة للحد من 
تخطـيط لـه تلزمـه منظـورات     الافية، وأن أي سياسـة عامـة أو مشـروع جيـري     ولكنها ليست ك

  ومقترحات األشخاص ذوي اإلعاقة.
٣٣ -  ــة كريســتني ه ــةتلــي (ممثل ــز املتعــدد     هيئ األمــم املتحــدة للمــرأة): ناقشــت أوجــه التميي

للعنـف العـائلي    معرضـات اجلوانب اليت تواجهها النساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة، حيـث إـن     
كثر من النساء غري املعاقات مبقدار الضعف، ويتعرضن لسوء املعاملة علـى امتـداد فتـرة زمنيـة     أ

أطول. وأطلعت احلاضرين بعد ذلك على املسار املزدوج، وهو أساس متني للعمل على تعزيـز  
ومحاية النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة. وقـد أولـت اخلطـة االسـتراتيجية اجلديـدة هليئـة األمـم           

ــة، بغيــة ضــمان    املتحــد ــات ذوات اإلعاق ــاراً خاصــاً للنســاء والفتي ــع  اشــتمالة للمــرأة اعتب مجي
لنسـاء ذوات اإلعاقـة،   علـى قضـايا ا  سياسات هيئة األمم املتحدة للمرأة والـربامج الـيت تـدعمها    

املساواة بني اجلنسـني. غـري أنـه مازالـت توجـد حتـديات كـثرية، مـن بينـها          مبدأ مبا يتماشى مع 
البيانات املصنفة حسب نوع اإلعاقة ونوع اجلـنس والسـن؛ واحلاجـة إىل إقامـة      ضرورة حتسني

شراكة عاملية من أجل حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لتقـوم ببنـاء حتالفـات مـع النسـاء      
اإلعاقـة   اتواملنظمات النسـائية ذات األهـداف املشـتركة؛ وكفالـة إيصـال أصـوات النسـاء ذو       

تلـي علـى ضـرورة عمـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         ددت السيدة هعلى مجيع املستويات. وش
  يف شراكة مع الوكاالت األخرى لضمان التصدي لتلك التحديات.

ــات،     - ٣٤ ــاب تلــك البيان ــن اجلمهوريــة الدومينيكيــة      اعتلــى املنصــة ويف أعق ــو كــل م ممثل
  واملكسيك وجنوب أفريقيا بغرض توجيه أسئلة.
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  أعضاء حلقة النقاش املعنيني جبلسة احلوار التفاعلي الثانية.وقدم رئيس املؤمتر   - ٣٥
ــوق األشــخاص ذوي         - ٣٦ ــة حبق ــة املعني ــيس (رئيســة اللجن ــا ســوليداد سيســترناس ري ماري

اإلعاقة): قالت إن اللجنة لديها ركائز خمتلفة للعمل. وتتناول الركيزة األوىل شراكات اللجنـة  
باإلعاقــة ومــع املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبقـــوق       مــع خمتلــف وكــاالت األمــم املتحــدة املعنيـــة     

ــة وتـــوفري     ــألة اإلعاقـ ــام املعـــين مبسـ ــة، واملبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـ األشـــخاص ذوي اإلعاقـ
التسـهيالت اخلاصــة باألشـخاص ذوي اإلعاقــة. وتتنــاول الركيـزة الثانيــة للجنـة تعزيــز اهليئــات     

ناء القدرات مع اتمـع املـدين وجهـات    املنشأة مبوجب معاهدات. أما الركيزة الثالثة فتتناول ب
أخرى. وتشارك اللجنة أيضاً يف عملية حتديد أهداف التنمية املسـتدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد      

. وقد أكدت اللجنة أمهيـة عملـها يف تعزيـز التصـديق العـاملي علـى اتفاقيـة حقـوق         ٢٠١٥عام 
ــاري. وأكــدت الســيد     ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــيس أن  األشــخاص ذوي اإلعاق ة سيســترناس ري

ل مــع املــؤمتر بواســطة عقــد املناســبات اجلانبيــة وحلقــات   فاعــاللجنــة عملــت دون كلــل يف الت 
النقاش واملشاركة فيها. وأشارت إىل ضـرورة إجيـاد فريـق نقـاش معـين بـالتعليم خـالل الـدورة         

  التاسعة للمؤمتر.
اإلعاقـة وتـوفري التسـهيالت     لينني مورينو (املبعوث اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبسـألة       - ٣٧

اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة): قــال إن الــدالئل تشــري إىل تزايــد اجلهــود املبذولــة لتعزيــز   
جــدول األعمــال الــدويل فيمــا يتعلــق حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل منظومــة األمــم    

د التنميـة  املتحدة. غري أن تعميم مراعـاة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اتمـع ويف جهـو      
مــازال يف طــور اإلجنــاز. وقــد تســبب إغفــال فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتمييــز ضــدها يف 
خلــق حلقــة مفرغــة مــن انعــدام املســاواة والتمييــز، ومل يكــن واضــحاً مــا إذا كانــت األهــداف  
اإلمنائية لأللفية قد حسنت مـن حالـة تلـك الفئـة. ومـن الضـروري مواصـلة الـدعوة إىل حتقيـق          

للجميــع وجيــب أن توضــع السياســات والــربامج   نيوالرعايــة الصــحية والعمالــة الشــامل التعلــيم 
واملشاريع من أجل إـاء اإلقصـاء والتـهميش وعـدم املسـاواة. واقتـرح السـيد مورينـو أنـه رمبـا           

  تكون هناك حاجة إىل إصدار تقرير عاملي حمدث عن اإلعاقة.
(املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة):        كاتالينا ديفانـداس أغـيالر    - ٣٨

أشــارت إىل أــا عملــت خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن واليتــها لضــمان الوصــول الكامــل     
واملشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة. أما فيمـا يتعلـق بأهـداف التنميـة املسـتدامة، قالـت       

ــة   ــن األمهي ــة إن م ــل تضــمني   البالغ ــة    مبكــان أن يكف ــد مؤشــرات خاصــة باإلعاق ــار اجلدي اإلط
وبيانات مصنفة حسـب نـوع اإلعاقـة للمؤشـرات العامـة. وأبـرزت كـذلك احلاجـة إىل ترمجـة          
املعـايري الدوليــة حلقــوق اإلنسـان إىل تــدابري حمــددة هلـا أثــر مباشــر علـى حيــاة األشــخاص ذوي     
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الـدول األعضـاء يف هـذا     لتقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل    مستعداإلعاقة، وشددت على أن مكتبها 
الصدد. وأشارت السيدة ديفانداس أغيالر أيضاً إىل استمرار احلاجة إىل تأكيد وتعزيـز حقـوق   

  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومشاركتهن باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعات.
مـن  وعقب البيانات اليت أدىل ـا أعضـاء حلقـة النقـاش، طُرِحـت أسـئلة مـن احلضـور           - ٣٩

  ممثلي شيلي واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وعلى إثر حلقة النقـاش، قـدم الـرئيس ثالثـة قـرارات اعتمـدها املـؤمتر يف وقـت الحـق            - ٤٠

  (انظر املرفق األول).
  

  اختتام املؤمتر    
أشار الرئيس يف مالحظاته اخلتامية إىل أن املؤمتر حظى بعدد قياسي من املتكلمني بلـغ    - ٤١
مناقشـات اجتماعـات املائـدة    يف الرئيسـية   القضـايا متكلماً خالل املناقشـة العامـة. وأوجـز     ٩٧

إىل مـا أحـرز مـن تقـدم يف دعـم الـدول األطـراف يف تنفيـذ          فأشاراملستديرة واحلوار التفاعلي، 
ــة  ــة إىل تعمــيم مراعــاة مســائل     اتفاقي ــة، غــري أن اجلهــود الرامي حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق

اإلعاقة ما زالت حباجة إىل بلوغ اهلدف املتمثل يف إجياد جمتمع وتنمية شاملني ملسائل اإلعاقـة.  
ت خـالل الـدورة الثامنـة    ددوأشار إىل أن الرسالة املشتركة فيما بـني الـدول األطـراف الـيت حـ     

خلطــة التنميــة االقتصــادية الزمــة ضــرورة كحتميــة تعمــيم مراعــاة مســائل اإلعاقــة  يهــللمــؤمتر 
واالجتماعية اجلديدة، مبا يشمل مواصلة العمل من أجل وضع خطة وإطار للتنمية ملا بعد عـام  

ــد       ٢٠١٥ ــة. ويع ــذوي اإلعاق يتســمان بالشــمول واالســتدامة ومراعــاة التســهيالت اخلاصــة ب
علـى بليـون شـخص مـن ذوي اإلعاقـة يف خطـة جديـدة للتنميـة          إدماج حقوق ورفاه مـا يزيـد  

العدالة االجتماعيـة والتنميـة   حتقيق العاملية أمراً أساسياً لضمان إعمال حقوق اإلنسان العاملية، و
  املستدامة للجميع.

ــة ال    - ٤٢ ــة احملوري ــرئيس أيضــاً إىل األمهي ــاع وأشــار ال ــاملي  تب ــق  ــج التصــميم الع فيمــا يتعل
يف التنميـة احلضـرية والريفيـة،     اتاخلاصة بذوي اإلعاقة عند النظر يف أي استثمارلتسهيالت با

مبا يشمل اهلياكل األساسية واملرافق واخلدمات، مالحظاً أنه ال توجـد مشـاركة كاملـة وفعالـة     
  لألشخاص ذوي اإلعاقة دون توافر التسهيالت الالزمة هلم.

مؤمتر ومجيع الربامج واملناسبات اجلانبيـة العاليـة   إن الدورة الثامنة لل وقال الرئيس أيضاً  - ٤٣
اجلـودة املتصـلة ـا، الـيت متثـل رقمـاً قياسـياً يف تـاريخ املـؤمتر، بينـت جبـالء أن املـؤمتر ميثـل آليــة              
مركزيــة لألمــم املتحــدة للنــهوض حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ولتحقيــق التنميــة الشــاملة    

يف  ٢٠١٥تنميـــة شـــاملة للجميــع ملـــا بعـــد عـــام   للجميــع، يف ضـــوء االعتمـــاد املتوقــع خلطـــة  



CRPD/CSP/2015/5 

 

15-10927 21/24 

 

ــدول األطــراف يف       ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ــام ال ــور أم ــدة آخــذة يف الظه ــرص جدي . وتوجــد ف
االتفاقية لتعزيز الصلة بني اإلطار املعياري والسياسات واملمارسات اإلمنائية. وقد تطـور املـؤمتر   

 تسـتطيع فيـه  صحاب املصلحة املتعددين ليصبح حمفالً دولياً فريداً أل ٢٠٠٨منذ إنشائه يف عام 
ــة      ــة واألوســاط األكادميي ــري احلكومي ــات غ ــات واملنظم ــار واخلــربات   أن تاحلكوم ــادل األفك تب

واحللول العملية إلدماج حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اتمـع والتنميـة. وشـدد الـرئيس        
ــق األ       ــة يف مراف ــذوي اإلعاق ــى ضــرورة حتســني التســهيالت اخلاصــة ب ــم املتحــدة  كــذلك عل م

وخــدماا وقواعــدها، وذلــك لضــمان يئــة بيئــة عمــل غــري متييزيــة شــاملة للجميــع للمنــدوبني  
منظومة األمم املتحدة. وحتقيقاً هلـذه الغايـة، مـن األمهيـة     أحناء واملوظفني ذوي اإلعاقة يف مجيع 

ة حـىت تقــدم  مبكـان حتسـني القواعــد واملبـادئ التوجيهيـة املعمــول ـا يف منظومـة األمــم املتحـد       
ميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وقـال الـرئيس كـذلك إن       جلالدعم الكايف والتسهيالت الالزمة 

أعضاء األمم املتحدة، مبا يف ذلك الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،   
أن ينبغي أن ينظروا يف الشروع بقرار من قرارات اجلمعيـة العامـة تطلـب فيـه إىل األمـني العـام       

يقدم تقريراً شامالً عن سـبل جتسـيد حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة بشـكل أفضـل وحتسـني         
  بيئة العمل يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مرافقها وقواعدها وأنظمتها.

وأخرياً، كرر الرئيس تأكيد ضرورة ختصيص املوارد الالزمة للـدورات املقبلـة للمـؤمتر      - ٤٤
، طرفـاً دولـة   ٢٠، حني شـاركت  ٢٠٠٨واملشاركة ازدادت منذ عام  نظراً ألن نسبة احلضور

 ١ ٠٠٠، وازداد عـدد احلضـور إىل أكثـر مـن     ٢٠١٥دولـة يف عـام    ١٥٥يف حني بلغ عددها 
منظمة من منظمات اتمـع املـدين، ومـن العديـد مـن       ١٠٠وفداً و ١٥٠مشارك من أكثر من 

  وكاالت األمم املتحدة.
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  املرفق الثالث    
املنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة         

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف دورته الثامنة
  
  )Access Israelاخلاصة بذوي اإلعاقة يف إسرائيل ( منظمة التسهيالت  - ١
ــة (      - ٢ ــة والتنمي ــين باإلعاق ــترايل املع ــاد االس  Australian Disability and Developmentاالحت

Consortium(  
رابطــــة اآلبــــاء واألصــــدقاء واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة التابعــــة ملصــــرف الربازيــــل     - ٣

)Association of Parents, Friends and People with Disabilities of the Brazil Bank(  
  )Autism Europeمنظمة مرضى التوحد بأوروبا (  - ٤
  )Best Buddies of Mexicoذهنياً باملكسيك (منظمة أفضل أصدقاء للمعاقني   - ٥
  )Brazilian Academy of Neurologyاألكادميية الربازيلية لطب األمراض العصبية (  - ٦
٧ -  Campus Arnau d’Escala (إسبانيا)  
ــا) (    - ٨ ــامل (ترتانيــ ــل الشــ ــة للتأهيــ ــة األهليــ  Comprehensive Community Basedاملنظمــ

Rehabilitation(  
 Centre for the Education andتعلـــــيم وتنميـــــة األطفـــــال يف موريشـــــيوس (  مركـــــز  - ٩

Development of Mauritian Children(  
 Centre for Legalمركـــز املســـاعدة القانونيـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة (مولـــدوفا) (  - ١٠

Assistance for People with Disabilities(  
  )Collectiveقة التوحد باملغرب (حتالف اجلمعيات العاملة يف جمال إعا  - ١١
  )Commitmentsالتزامات (اهلند) (منظمة   - ١٢
ــة (    - ١٣  Dominica Association of Persons withرابطــة دومينيكــا لألشــخاص ذوي اإلعاق

Disabilities(  
  )Discovering Deaf Worldsاكتشاف عوامل الصم (الواليات املتحدة) (  - ١٤
  )Gedaraf Digital City Organizationالقضارف الرقمية (السودان) (منظمة مدينة   - ١٥
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  )IDeA Centerمركز قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة (الواليات املتحدة) (  - ١٦
١٧ -  Jubilee Sailing Trust (اململكة املتحدة)  
 Koreaالرابطــــة الكوريــــة لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة البدنيــــة (مجهوريــــة كوريــــا) (  - ١٨

Association of Persons with Physical Disabilities(  
 Koreaاالحتـــاد الكـــوري للنســـاء ذوات االحتياجـــات املختلفـــة (مجهوريـــة كوريـــا) (  - ١٩

Differently Abled Women United(  
 Koreaالرابطة الكوريا لألمن الوظيفي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة (مجهوريـة كوريـا) (      - ٢٠

Employment Security Association for the Disabled(  
ــا) (     - ٢١ ــة كوريـ ــة (مجهوريـ ــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــوري ملنظمـ ــاد الكـ  Koreaاالحتـ

Federation of Organizations of the Disabled(  
 Korean Societyاجلمعية الكورية لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة (مجهورية كوريـا) (   - ٢٢

for Rehabilitation of Persons with Disabilities(  
 Korea Spinal Cordالرابطــة الكوريــة إلصــابات العمــود الفقــري (مجهوريــة كوريــا) (   - ٢٣

Injury Association(  
٢٤ -  Lakeshore Foundation (الواليات املتحدة)  
  )Latin American Blind Unionاحتاد أمريكا الالتينية للمكفوفني (أوروغواي) (  - ٢٥
  اململكة املتحدة)( Lumosمنظمة   - ٢٦
  (اهلند) Manasaمنظمة   - ٢٧
ــا) (     - ٢٨ ــة كوريــ ــلية (مجهوريــ ــات العضــ ــة لإلعاقــ ــة الكوريــ  Muscle Disabilitiesالرابطــ

Association of Korea(  
  )Mobile Theatre Cultural Societyاجلمعية الثقافية للمسرح املتنقل (اهلند) (  - ٢٩
  (اهلند) Sense Internationalمنظمة   - ٣٠
  )Seocho Centre for Independent Livingمركز سوتشو للعيش املستقل (مجهورية كوريا) (  - ٣١
  )Wheelchairs of Hopeكراسي األمل املتحركة (إسرائيل) (  - ٣٢
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  املرفق الرابع    
  قائمة بالوثائق املعروضة على مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثامنة    

  
  أو وصفها عنوان الوثيقة  الرمز

    
CRPD/CSP/2015/1 جدول األعمال املؤقت  
CRPD/CSP/2015/2 تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة يف إطار احلد من الفقر وعدم املساواة  
CRPD/CSP/2015/3 حتسني البيانات واإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة: األهداف والتحديات  
CRPD/CSP/2015/4    صــدي ملــا يعانيــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن ضــعف وإقصــاء: حالــةالت

ســاء والفتيــات، وحــق األطفــال يف احلصــول علــى التعلــيم، والكــوارث الن
  واألزمات اإلنسانية

  
 


