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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٠البند 

ــها    ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ــذ : تعزي تنفي
        الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

حالــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والربوتوكــول االختيــاري     
  امللحق هبا

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، عرضـا حلالـة اتفاقيـة       ٦٦/٢٢٩هذا التقرير، املقدم عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة           يقدم    

ويتــضمن قائمــة بأمســاء الــدول املوقعــة علــى اتفاقيــة حقــوق . حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
املنـضمة    أواملـصّدقة عليهمـا     أو األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق هبـا           

ل اللجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وعــن اجلهــود إليهمــا، ومعلومــات عــن عمــ
ويقـدم التقريـر أيـضاً      . اجلارية اليت تبذهلا احلكومات من أجل التصديق على االتفاقية وتنفيـذها          

عرضاً للتقدم الذي أحرزته كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة يف سـبيل تنفيـذ االتفاقيـة ويـصف                    
  .ا املنظمات غري احلكوميةاألنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هب
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  مقدمة   - أوال  
، أن يقدم إليهـا يف دورهتـا    ٦٦/٢٢٩طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قرارها           - ١

ــستني   ــسابعة والـ ــة      الـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــة حلقـ ــة الدوليـ ــة االتفاقيـ ــن حالـ ــراً عـ تقريـ
  . والربوتوكول االختياري امللحق هبا

  
حالــة االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والربوتوكــول     - ثانيا  

  االختياري امللحق هبا
ــق        - ٢ ــاري امللحـ ــول االختيـ ــة والربوتوكـ ــة االتفاقيـ ــن حالـ ــسابق عـ ــر الـ ــذ التقريـ ــا منـ  هبـ

(A/66/121)   ضـافياً علـى االتفاقيـة      إ تـصديقاً    ١٣، كـان هنـاك      ٢٠١٢أغسطس  / آب ١، وحىت
 تـصديقات   ٥وكان هنـاك أيـضاً      .  موقعني آخرين عليها   ٤انضمام أخرى إليها و      حاالت   ٤ و

 حــاالت انــضمام أخــرى إليــه وال يوجــد موقعــون   ٥إضــافية علــى الربوتوكــول االختيــاري و  
  . عليه جدد
تفاقيـة،   دولـة طرفـا يف اال     ١١٩ريخ تقدمي هذا التقرير، كان هناك ما جمموعـه          وحىت تا   - ٣
وكانـت  . ٢٠٠٧مـارس  / آذار٣٠ دولة موقعة عليها، منذ فتح باب التوقيـع عليهـا يف     ١٥٣ و

وتـرد يف مرفـق هـذا       .  دولة موقعـة عليـه     ٩٠ دولة طرفاً يف الربوتوكول االختياري و        ٧١هناك  
 املـصدقة عليهمـا     أو  املوقعة علـى االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري         التقرير قائمة بأمساء الدول   

  .)١(املنضمة إليهما أو
 دولـــة مــن اجملموعـــة  ٣٣ يف االتفاقيـــة، هنــاك  ١١٩ومــن بـــني الــدول األطـــراف الـــ      - ٤

ــة، و  ــة اآلســيوية، و   ٢٨األفريقي ــن اجملموع ــة م ــشرقية،    ١٨ دول ــا ال ــة أوروب ــن جمموع ــة م  دول
 دولــة مــن جمموعــة ١٧ أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، و دولــة مــن جمموعــة ٢٢ و

واالحتاد األورويب هو أيضا دولة طرف يف االتفاقيـة بوصـفه           . دول أوروبا الغربية ودول أخرى    
  .منظمة للتكامل اإلقليمي

وخـالل الفتــرة املـشمولة بــالتقرير، واصـلت الــدول األعـضاء مواءمــة القـوانني الوطنيــة        - ٥
شريعات جديــدة وأنــشأت نقــاط اتــصال وطنيــة مــن أجــل التــرويج للتــصديق علــى     وســّنت تــ
  . دعماً لتنفيذها  أواالنضمام إليها  أواالتفاقية

ويتمثل الغرض املتوخى من االتفاقية منذ إبرامها يف أن ُتشكل أداة لتحقيق أمـرين مهـا                  - ٦
لجميـع ومنـوذج للتنميـة      تعزيز حقوق اإلنـسان وبلـوغ اهلـدف املتمثـل يف إقامـة جمتمـع شـامل ل                 

__________ 
 .األرقام تشمل تصديق االحتاد األورويب على االتفاقية والربوتوكول االختياري  )١(  
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األعـضاء باالتفاقيـة يف جهودهـا الراميـة إىل         وباإلضافة إىل ذلك، قـد تـسترشد الـدول          . الشاملة
ويف هذا الـصدد،    . تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية          

 رفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة          أن تعقـد اجتماعـاً     ٦٦/١٢٤قررت اجلمعية العامة، يف قرارها      
 للتـشجيع علــى اختــاذ  ٢٠١٣ســبتمرب / أيلـول ٢٣مدتـه يــوم واحـد بــشأن اإلعاقـة والتنميــة، يف    

.  يكـون شـامالً ملـسائل اإلعاقـة        ٢٠١٥إجراءات ملموسة لوضع إطار للتنمية إىل مـا بعـد عـام             
لـربامج الـشاملة    وتعمل منظومة األمم املتحدة على تعزيز جهودها يف جمال وضع الـسياسات وا            

ــشراكات بــني أصــحاب املــصلحة        ــة ال ــشجيع إقام ــع املــستويات، وت ــة علــى مجي ملــسائل اإلعاق
املتعددين بغية تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيـع جوانـب               

  . اجملتمع والتنمية
    

  قةمؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا  - ثالثا  
ــة حقــوق األشــخاص ذوي        - ٧ ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال ــة مل ــدورة الرابع ُعقــدت ال

: ، وكـان موضـوعها    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٧اإلعاقة يف مقر األمم املتحدة يف الفترة من         
وُعقـد اجتماعـان مائـدة      . “إعمال اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       : النهوض بالتنمية ”

، “مال اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مـن خـالل التعـاون الـدويل             إع”مستديرة بشأن   
وُعقـد أيـضاً اجتمـاع      . “كفالة املشاركة الفعالة والتامة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة            ” و

  .)٢(“إعمال احلق يف العمل والتوظيف”غري رمسي حتت عنوان 
ر حـول الـدعم الـذي تقدمـه      وطوال الدورة الرابعـة، كـان هنـاك حـوار تفـاعلي مـستم               - ٨

ن تــصاعد مــستوى املــشاركة الدوليــة يف املــؤمتر جعلــه أكــرب إو. األمــم املتحــدة لتنفيــذ االتفاقيــة
ــة وأكثرهــا تنوعــاً     ــد عــن   . منتــدى عــاملي معــين حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــا يزي وُعقــد م

  . مناسبة على هامش املؤمتر الذي انعقد ملدة يومني ونصف ٤٠
مي هذا التقرير، جتـري األعمـال التحـضريية للـدورة اخلامـسة ملـؤمتر الـدول                 ويف وقت تقد    - ٩

سـبتمرب  /أيلول ١٤ إىل   ١٢األطراف يف االتفاقية، اليت ستعقد يف مقر األمم املتحدة يف الفترة من             
ــوع ٢٠١٢ ــول موضـ ــساء    ” حـ ــدة النـ ــة لفائـ ــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــة حقـ تـــسخري اتفاقيـ

لى مناقشات حول األطفـال ذوي اإلعاقـة، والتكنولوجيـا          وسوف تشتمل الدورة ع   . “واألطفال
وســوف تــشمل الــدورة أيــضاً إجــراء حــوار  “ وإمكانيــة الوصــول إليهــا، والنــساء ذوات اإلعاقــة

وسـيجري خـالل الـدورة انتخـاب     . تفاعلي حول تنفيذ كيانات منظومة األمم املتحـدة لالتفاقيـة     

__________ 
  .CRPD/CSP/2011/2انظر   )٢(  
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 اإلعاقـة ليحلـوا حمـل األعـضاء الـذين مـن             تسعة أعضاء يف اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي         
  . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١املقرر أن تنتهي واليتهم يف 

    
  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - رابعا  

، عقـدت اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص           ٢٠١١منذ تقـدمي التقريـر الـسابق يف عـام             - ١٠
ــة  ــسادسة  ذوي اإلعاق ــرة مــن  يف الف(دورهتــا ال ودورهتــا ) ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٣ إىل ١٩ت

  ). ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠ إىل ١٦يف الفترة من (السابعة 
واعتمـــدت اللجنـــة، خـــالل دورهتـــا الـــسادسة، املالحظـــات اخلتاميـــة بـــشأن إســـبانيا     - ١١

(CRPD/C/ESP/CO/1) وبــــريو (CRPD/C/PER/CO/1) واعتمــــدت اللجنــــة، خــــالل دورهتــــا 
. ملــسائل املتعلقــة بالتقــارير األوليــة املقدمــة مــن األرجنــتني والــصني وهنغاريــا   الــسابعة، قــوائم ا

وعرضت أيـضاً للمـرة األوىل وجهـات نظرهـا حـول بـالغ فـردي مقـدم مبوجـب الربوتوكـول                      
االختياري لالتفاقية، وأيدت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر دبلن الثاين املعين بتعزيز نظـام هيئـات األمـم                

  .)٣(وجب معاهدات حقوق اإلنساناملتحدة املنشأة مب
ــا      - ١٢ ــة يف قراره ــة العام ــد أذنــت اجلمعي ــسادسة   ٦٦/٢٢٩وق ــا ال ــه يف دورهت ــذي اختذت  ال

  . والستني، للجنة بأن جتتمع لفترة إضافية مدهتا أسبوع سنوياً من أجل اجناز عملها
 عــن وتتــاح علــى املوقــع الــشبكي ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان معلومــات   - ١٣

جـراءات  إصحيفة وقـائع بـشأن      ، مبا يف ذلك     (www.ohchr.org) ٢٠١١أعمال اللجنة، يف عام     
تقـــدمي البالغـــات إىل اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مبوجـــب الربوتوكـــول 
االختياري امللحق باالتفاقية، ومبادئ توجيهية بشأن تقدمي البالغات إىل اللجنـة املعنيـة حبقـوق               

  .  ذوي اإلعاقة مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقيةاألشخاص
    

  األنشطة املضطلع هبا لدعم االتفاقية  - خامسا 
يف إطار األعمال التحضريية هلذا التقريـر، طُلـب إىل الـدول األعـضاء تقـدمي معلومـات                    - ١٤

التـصديق عليهمـا    عن وضـعها يف مـا يتعلـق بـالتوقيع علـى االتفاقيـة والربوتوكـول امللحـق هبـا و                    
 تقريــــراً مــــن ١٧وخــــالل الفتــــرة املــــشمولة بــــالتقرير، تلقــــت األمانــــة العامــــة  . وتنفيــــذمها
. )٦( تقــارير مــن منظمــات اجملتمــع املــدين ٤ و )٥( تقريــراً مــن الوكــاالت١٨، و )٤(احلكومــات
__________ 

  .http://www.2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/DublinII_Outcome_Document.pdfانظر   )٣(  
ــا      )٤(   ــة أمساؤهـ ــضاء التاليـ ــدول األعـ ــن الـ ــارير مـ ــل،   : وردت تقـ ــا، والربازيـ ــواي، وإيطاليـ ــسيا، وأوروغـ اندونيـ

ورود . طر، وكندا، والتفيـا، واملكـسيك، واليابـان   فاسو، وتوغو، ومجهورية كوريا، وسويسرا، وق    وبوركينا
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 عـن   هذا الفرع بـاالقتران مـع املعلومـات الـواردة يف التقريـر الـسابق لألمـني العـام                  وميكن قراءة   
  . (A/66/121)حالة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  
  الدول األعضاء  -ألف   

  التقدم احملرز يف سبيل التصديق على االتفاقية  -  ١  
أفادت دولتان من الدول املوقعة علـى االتفاقيـة، ومهـا اليابـان وسويـسرا، أهنمـا اختـذتا                     - ١٥

  : خطوات للتصديق عليها
، أنــشأت اليابــان اجمللــس الــوزاري املعــين ٢٠٠٩سمرب ديــ/ففــي كــانون األول  )أ(  

، نـشر اجمللـس القـانون       ٢٠١١أغـسطس   /ويف آب . صالح السياسات اخلاصة حباالت اإلعاقة    إب
ــى       ــصديق عل ــرويج للت ــة، وذلــك هبــدف الت ــنقح اخلــاص باألشــخاص ذوي اإلعاق األساســي امل

  االتفاقية؛ 
إجراء مـــشاورات ، شـــرعت سويـــسرا بـــ٢٠١٠ديـــسمرب /ويف كـــانون األول  )ب(  

ــيت        غــري ــة املــشاورات ال ــائج عملي ــادت أهنــا ســتحيل نت ــة، وأف ــضمام لالتفاقي ــشأن االن ــة ب رمسي
  .  إىل الربملان الختاذ قرار رمسي هبذا الشأن٢٠١١أبريل /اختتمت يف نيسان

  
  مواءمة التشريعات والسياسات احمللية ورصد التنفيذ  -  ٢  

حـراز تقـدم يف جمـال مواءمـة         إيف االتفاقية عن    أبلغت دول عديدة من الدول األطراف         - ١٦
  : التشريعات احمللية امتثاالً لالتفاقية

ــيس          )أ(   ــب رئ ــه مبكت ــسان وأحلقت ــوق اإلن ــوطين حلق ــب ال ــل املكت ــشأت الربازي أن
  اجلمهورية، ليقوم برصد تنفيذ االتفاقية؛ 

__________ 
أيضاً تقرير من جزر كوك، وهي دولة غري عضوة يف األمم املتحـدة، ولـئن كانـت دولـة عـضواً يف عـدد مـن                    

 .الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

تحدة لإلجـراءات املتعلقـة     إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومفوضية حقوق اإلنسان، ودائرة األمم امل           )٥(  
باأللغام، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، واللجنـة               
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـريب آسـيا، وبرنـامج األمـم                

وق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني ومنظمـة األمـم     املتحدة اإلمنائي، وصند  
متالزمـة  /، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

ظمـة األمـم املتحـدة      ، ومن )الفـاو (، ومنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة           )اإليدز(نقص املناعة املكتسب    
 . ، والبنك الدويل، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية)اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

اهليئة الدولية للمعـوقني، والتحـالف الـدويل للمعـوقني، واالحتـاد الـدويل لإلعاقـة والتنميـة، ومؤسـسة ليونـارد                        )٦(  
 . شيشري لذوي اإلعاقة
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  تعزيزها؛ عوقني، وماعتمدت بوركينا فاسو قانوناً بشأن محاية حقوق اإلنسان لل  )ب(  
ــة لألشــخاص          )ج(   ــة قوي ــديها محاي ــضائية ل ــات الق ــع الوالي ــدا أن مجي ذكــرت كن

 مـن امليثـاق الكنـدي       ١٥اإلعاقة تكفل هلم املساواة وعدم التمييز، وهي جمسدة يف املـادة             ذوي
للحقــوق واحلريــات ويف تــشريعات حقــوق اإلنــسان علــى الــصعيد االحتــادي وعلــى صــعيدي    

  املقاطعات واألقاليم؛ 
 بـشأن دمـج األشـخاص       ٢٠١١مـايو   /اعتمدت املكسيك قانوناً عامـاً يف أيـار         )د(  

ذوي اإلعاقة يف اجملتمـع، أكـد مـن جديـد حقـوق اإلنـسان لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف مجيـع                       
وأطلقـت املكـسيك أيـضاً آليـة وطنيـة مـزودة مبخصـصات يف امليزانيـة                . جوانب احليـاة والتنميـة    

  دماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ مل الوطنية الرامية إللتنفيذ ورصد السياسات وخطط الع
ــل عــن           )هـ(   ــا ال يق ــة حبجــز م ــزم املؤســسات العام ــاً يل ــاراغواي قانون اعتمــدت ب

وتعمـل بـاراغواي حاليـاً علـى إنـشاء          . املائة من الوظائف لديها لألشخاص ذوي اإلعاقـة        يف ٥
  أمانة وطنية حلقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

قت إسبانيا علـى الئحـة تتعلـق بالـشروط األساسـية ملـشاركة األشـخاص            وواف  )و(  
  ذوي اإلعاقة يف العمليات السياسية واالنتخابية؛ 

ــة       )ز(   ــة شــاملة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــوفر محاي ــاً ي ــواي قانون . اعتمــدت أوروغ
ومبوجب أحكامه، سـيتم إنـشاء جلنـة وطنيـة فخريـة معنيـة باإلعاقـة تتـوىل رصـد وتقيـيم تنفيـذ                        

وأنـــشأت أوروغــواي أيــضاً جملـــساً   . لــسياسات الوطنيــة اخلاصـــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة    ا
استشارياً معنياً باإلعاقة سيوفر بذاته آلية تـضمن ملنظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة املـشاركة                 

  .يف العمليات ذات الصلة هبم
  

   السياسات الوطنية املتبعة لتنفيذ االتفاقية    -  ٣   
كـل مـن أطـر الـسياسات      ل تقاريرها عن التقدم احملرز يف وضع وتعزيز       قدمت عدة دو     - ١٧ 

   : اإلعاقة وممارسات تنفيذ االتفاقية ورصدها الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي 
حتــت عنــوان  أطلقــت الربازيــل خطــة وطنيــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة   )أ(   

: وتتمحـور اخلطـة حـول أربعـة مواضـيع          . ٢٠١١نوفمرب  /، يف تشرين الثاين   “قيودالعيش بال   ”
   االجتماعي والتسهيالت اخلاصة باملعوقني؛  التعليم والصحة واإلدماج 

وزارة الداخليـة    أنشئ اجمللس الـوطين للمعـّوقني يف جـزر كـوك بالـشراكة مـع                  )ب(   
وقـد عاجلـت احلكومـة علـى        . اإلعاقـة  لتحسني عملية تنسيق اخلدمات املتاحة لألشخاص ذوي        
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النساء والفتيات ذوات اإلعاقـة يف إطـار سياسـتها اجلنـسانية             وجه التحديد املشاكل اليت تواجه      
عملـه يف    وينظر اجمللس الوطين للمرأة يف جزر كوك أيضا يف إطـار خطـة              . ٢٠١١  الوطنية لعام   

   إدماج النساء ذوات اإلعاقة يف أنشطته التنظيمية؛ 
بالتعـاون مـع املعهـد      الجتماعية يف إيطاليـا،     أطلقت وزارة العمل والسياسات ا      )ج(   

ويف . باألشخاص ذوي اإلعاقـة للجمهـور   الوطين لإلحصاء، موقعا شبكيا إلتاحة بيانات تتعلق    
وقعـــت املديريـــة العامـــة لإلدمـــاج االجتمـــاعي والـــسياسات   ، ٢٠١١ديـــسمرب /كـــانون األول

   من االتفاقية؛ ٣١ وفقا للمادة اتصاءللوزارة اتفاقا مع املعهد الوطين لإلح االجتماعية التابعة 
باألشـخاص ذوي   تقوم إندونيسيا حاليـا بتنفيـذ خطـة عملـها الوطنيـة اخلاصـة            )د(    

جــزءا مــن التزامهــا بتحقيــق إطــار   ، وهــي اخلطــة الــيت تــشكل  ٢٠١٣-٢٠٠٤اإلعاقــة للفتــرة 
ن احلــواجز وخــال مـ شــامل للجميـع  إجيــاد جمتمـع   بيواكـو للعمـل يف األلفيــة اجلديـدة مــن أجـل     

   لصاحل املعوقني يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛  وقائم على إحقاق احلقوق 
ــوان        )ـه(    ــة اســتراتيجية حتــت عن ــا بأهنــا تقــوم بإعــداد وثيق ــادت التفي ــا”  أف ئ داملب

، بالتعـاون   “٢٠١٩-٢٠١٣  األساسية لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة للفتـرة               
   اإلعاقة؛  شخاص ذوي عن كثب مع منظمات األ

اخلطـــوط   يـــبني ٢٠١٢أبريـــل /أطلقـــت املكـــسيك برناجمـــا وطنيـــا يف نيـــسان  )و(   
ــة   . العريــضة لسلــسلة مــن االســتراتيجيات ملنــع التمييــز والقــضاء عليــه    وســيعزز الربنــامج اإلزال

يـز  إىل املبـاين االحتاديـة، وسيـسعى إىل تعز         التدرجيية للحواجز الـيت حتـول دون وصـول املعـوقني            
وأصــدرت املكــسيك أيــضا مبــادئ  . لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ثقافــة احتــرام حقــوق اإلنــسان  

   االحتاديني؛  الدخول إىل املواقع الشبكية، وخباصة املواقع املوجهة إىل املوظفني  توجيهية لتيسري 
اخلاصـة باإلعاقـة     تعمل موزامبيق حاليا على وضع خطة عملها الوطنية الثانيـة             )ز(   
الوطنيـة والدوليـة وبإسـهامات مـن         ، تـسترشد فيهـا مبختلـف الـصكوك          ٢٠١٩-٢٠١٢للفترة  

منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات الدينيــة      أصــحاب املــصلحة كافــة، مبــا فيهــا     
ــدريب املهــين        . والقطــاع اخلــاص  ــرامج الت ــن ب ــة وم ــن محــالت التوعي ــة م ــضا طائف وُنفــذت أي

   والتعليمي؛  
الــيت تــشتمل  ، )٢٠١٦-٢٠١١(جيتها اإلمنائيــة الوطنيــة أطلقـت قطــر اســتراتي   )ح(   

وركـزت الـسياسة الـسكانية الوطنيـة،        . على توفري احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة      
ــام   ــيت اســتحدثت يف ع ــى ٢٠١٠ال ــدابري     ، عل ــة مــن خــالل الت متكــني األشــخاص ذوي اإلعاق
 عـدة مبـادرات يف جمـال تكنولوجيـا          وأجرت قطـر أيـضا    . فرص العمل  املناهضة للتمييز وتكافؤ    

   وتنفيذ االتفاقية؛  املعلومات واالتصاالت لتعزيز كل من إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة  
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ــة يف اخلطــة      )ط(    ــساء ذوات اإلعاق ــا الن ــة كوري اخلمــسية لوضــع   أدرجــت مجهوري
. بــاملرأةاألساســية للــسياسات املتعلقــة  الــسياسات املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وخطتــها  

اإلعاقــة حــاالت نت نظامهــا لتــسجيل ، وحــسَّذوي اإلعاقــة كمــا اســتحدثت نظامــا ملعاشــات  
خدمات اإلسكان لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقـة، واختـذت تـدابري            وتقييمها، ووسعت نطاق    

واحلــق يف  مــن أجــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فيمــا خيــص الفــرص االقتــصادية املتاحــة    إضــافية 
   فة وإمكانية الوصول إىل شبكة اإلنترنت؛ التعليم والثقا

بالتـسهيالت   للنـهوض   ) ٢٠٢٠-٢٠١٢الفتـرة   (اعتمدت إسبانيا اسـتراتيجية       )ي(   
االســتراتيجية يف كفالــة اســتفادة   ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيــسية مــن وراء  . املتاحــة للجميــع

االتـصال وغريهـا    وتكنولوجيات املعلومـات ونظـم       األشخاص ذوي اإلعاقة من خدمات النقل       
   املساواة مع عموم السكان؛  من اخلدمات، على قدم 

ــة يف آذار     )ك(    ــى االتفاقي ــو عل ــارس /صــّدقت توغ ــة  واعتمــدت . ٢٠١١م حكوم
احتياجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة     توغو استراتيجية تتعلق باحلد من الفقر تأخذ يف احلـسبان        

دت خطة يف جمال التعليم تشمل تـدابري إتاحـة   كما اعتم . فيما يتصل بالصحة والعمالة والتعليم  
   . باألطفال ذوي اإلعاقة التسهيالت اخلاصة 

ــافؤ          )ل(    ــق تك ــشأن حتقي ــة ب ــة وطني ــا بوضــع خط ــواي حالي ــوم أوروغ ــرص  تق الف
األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن        واحلقوق لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن شـأهنا أن تيـسر اسـتفادة                

   . اإلسكانخدمات الصحة والتعليم والعمالة و
  

   منظومة األمم املتحدة   -باء   
ــالتقرير تعزيــز الــدول   واصــلت منظومــة األمــم املتحــدة علــى مــدى الفتــرة املــشمولة       - ١٨  ب

ــذها      ــة وتنفي ــصديق االتفاقي ــا يف جمــال ت ــدرات     األعــضاء ودعمه ــاء الق ــة وبن ــق التوعي عــن طري
   . والتعاون التقين

وقــد . عمــل كــل منــها  إدراج اإلعاقــة يف جمــاالت وتــسعى كيانــات األمــم املتحــدة إىل   - ١٩ 
ــشأن     ــة بـ ــتراتيجيات عامليـ ــاالت اسـ ــدة وكـ ــعت عـ ــع،    وضـ ــشاملة للجميـ ــة الـ ــة والتنميـ اإلعاقـ

باألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف أمـاكن عملـها؛ بينمـا          نشرت املبادئ التوجيهيـة فيمـا يتعلـق          كما
   . ئل اإلعاقةجهات للتنسيق ووظائف خاصة تركز على مسا أنشأت وكاالت أخرى 

بـني كياناهتـا ومـع سـائر         وقامت منظومة األمم املتحدة بتعزيز أوجه التعاون والشراكة            - ٢٠ 
ومنذ صدور التقرير األخري لألمـني العـام        . وتنفيذها أصحاب املصلحة بغرض الترويج لالتفاقية      

) A/66/121  (  ،         ذوي  وق األشـخاص    وضع فريق الدعم املشترك بني الوكاالت املعين باتفاقية حق



A/67/281
 

10 12-45845 
 

اإلمنائيـة لألمـم املتحـدة بـشأن        اإلعاقة استراتيجية لتنفيذ املذكرة التوجيهية اليت أعدهتا اجملموعـة          
. بــرامج األمــم املتحــدة علــى الــصعيد القطــري إدمــاج حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ضــمن 

 أخـرى ذات صـلة      سيواصل فريق الدعم إعداد أدوات تدريبية ومواد       ووفقاً هلذه االستراتيجية،    
للنـهوض حبقـوق    الدعم السـتخدام هـذه املـذكرة التوجيهيـة بوصـفها أداة بالغـة األمهيـة          وتقدمي  

   . لألمم املتحدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمل األفرقة القطرية التابعة 
  

   املادية  املوارد البشرية واملعلومات واملرافق : تشجيع التسهيالت اخلاصة باملعوقني   -  ١   
الــضرورية لتنفيــذ االتفاقيــة  إن التــسهيالت اخلاصــة بــاملعوقني هــي أحــد املبــادئ العامــة    - ٢١ 

التــسهيالت باعتبارهــا مــسألة ذات أولويــة، ودعــت  وقــد أقــرت اجلمعيــة العامــة هبــذه . بنجــاح
واستجابة لذلك، تسعى األمانة العامـة إىل       . املعوقني إىل األمم املتحدة    مرارا إىل تسهيل وصول     

، أنـشأت   ٢٠١٠  ويف عـام    . كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف أعمـال األمـم املتحـدة             
مــع إدارة شــؤون اجلمعيــة العامــة     إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، جنبــا إىل جنــب     

اإلنـسان، فرقـة عمـل األمـم املتحـدة املـشتركة بـني               واملؤمترات ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق       
ــة اإلدارات وا ــك       ملعنيـ ــاملة لتلـ ــات شـ ــع سياسـ ــرض وضـ ــاملعوقني بغـ ــة بـ ــسهيالت اخلاصـ بالتـ

األشــخاص   وستــسعى هــذه الــسياسات إىل إتاحــة مــشاركة     . التــسهيالت يف األمانــة العامــة   
األمم املتحدة بتعزيـز البيئـات املبنيـة     اإلعاقة مشاركة كاملة وفعالة يف مجيع جوانب عمل        ذوي

إليها، واملرافق، واملوارد البـشرية، واملـؤمترات واخلـدمات          وصول  الشاملة للجميع واليت يتيسر ال    
   . العمل التابعة لألمم املتحدة يف مجيع أماكن 

ــة        - ٢٢  ــة العمــل املــشتركة بــني اإلدارات واملعني ــد استعرضــت فرق ــسهيالت اخلاصــة   وق بالت
وكياناهتـا بغـرض    منظمـات األمـم املتحـدة        باملعوقني السياسات واملمارسـات الـيت تتبعهـا سـائر           

والعقبـات والثغـرات الـيت قـد تعرقـل مـشاركة األشـخاص ذوي                الوقوف على احللـول املمكنـة       
كحـل   وحـددت فرقـة العمـل،    . أعمال املنظمة مشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة       اإلعاقة يف   

عـرب قنـوات مغلقـة،      األمـم املتحـدة      لـصم والـبكم ملـادة اجتماعـات         ل يممكن، توفري عـرض نـص     
يف شــكل يــسهل  لغــة اإلشــارة وتقــدمي وثــائق األمــم املتحــدة الرمسيــة   ترمجــة فوريــة بمجتــها وتر

للمعلومـــات واالتـــصاالت   االطـــالع عليـــه عـــن طريـــق اســـتخدام التكنولوجيـــات املناســـبة       
بـاللغتني   عرب القنـوات املغلقـة      وقد أتيح العرض النصي     . التعرف الصويت والنشر  تكنولوجيات  و

األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة        والعرض بلغة اإلشارة الربازيلية يف مؤمتر        ،ليةاإلنكليزية والربتغا 
، حيـث تيـسر عـالوة علـى ذلـك االطـالع         ٢٠١٢  يونيه  /املنعقد يف ريو دي جانريو يف حزيران      

   . يل للمكفوفنياقارئات الشاشات وبطريقة بر على وثائق املؤمتر على 
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ــشتركة      - ٢٣  ــة العمــل امل ــني اإلدارات وكــشفت فرق ــضا ب ــة إىل  عــن احلاجــة املاســة   أي إقام
أمـاكن   إىل التسهيالت اخلاصـة هبـم يف   األشخاص ذوي اإلعاقة   صندوق لدعم تلبية احتياجات     

اتـصال ميـسَّرة، مـن      لتـوفري تكنولوجيـات     ، مـثال  ،وميكـن أن ُيـستخدم هـذا الـصندوق        . عملهم
 بتــسهيالت ملبــاينجتهيــز اتخدم يف يــس قبيــل أجهــزة تقويــة الــسمع وقارئــات الــشاشات، أو قــد 

منظومـة األمـم املتحـدة بالفعـل صـناديق مـن             وقد أنشأت عدة مؤسـسات يف       . حديثة للمعوقني 
ــسهيالت اخلاصــة   ــة      أجــل الت ــا فيهــا منظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــاملعوقني، مب ــسيف(ب ) اليوني

   . العمل الدولية والبنك الدويل ومنظمة 
ــسان   - ٢٤  ــل /ويف ني ــر    ٢٠١٢أبري ــسان تقري ــوق اإلن ــة العمــل عــن    ، اعتمــد جملــس حق فرق

جنيف بـشأن تعزيـز تيـسري الوصـول          خدمات السكرتارية اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة يف         
جمموعـة مـن التوصـيات بـشأن التـسهيالت وتكنولوجيـا             وتضمن التقرير   . )٧(إىل اجمللس وآلياته  

ــة، واق  املعلومــات اخلاصــة   ــتعني اختاذهــا مــن قبــل    باألشــخاص ذوي اإلعاق ــدابري الــيت ي ــرح الت ت
   . األطراف الفاعلة املعنية يف مكتب جنيف 
ــدابري          - ٢٥  ــات عــن الت ــم املتحــدة معلوم ــن وكــاالت األم ــدد م ــدم ع املتخــذة لتحــسني   وق

بعض الوكاالت بتجهيـز أمـاكن عملـها         وتقوم  . التسهيالت اخلاصة باملعوقني يف مرافقها املادية     
اشـتمال مرحلـة تـصميم البنايـات اجلديـدة علـى        ، كمـا أهنـا تكفـل      للمعـوقني  بتسهيالت حديثة 

وأبلغـت كيانـات أخـرى تابعـة لألمـم          . وفقا ألنظمة البلـد املـضيف      خصائص التيسري للمعوقني    
بــاملعوقني مــن  عــن طائفــة واســعة مــن اجلهــود املبذولــة للنــهوض بالتــسهيالت اخلاصــة   املتحــدة 

وإعـداد مـواد إعالميـة يف شـكل      يهية بشأن تلـك التـسهيالت   خالل تقدمي أو وضع مبادئ توج  
   . ميسرة يف جمال املعلومات واالتصاالت يسهل االطالع عليه والترويج لتكنولوجيا 

للمعـوقني مـن أجـل تـوفري         وعمل صندوق األمم املتحدة للسكان مع جملـس بربـادوس              - ٢٦ 
التوعية باملسائل واحلقـوق املتعلقـة      زيادة  اإلعاقة و  معلومات وخدمات ميسرة لألشخاص ذوي      

وكان املراد من الربنامج توعيـة اآلبـاء والعـاملني يف قطـاع الـصحة                . بالصحة اجلنسية واإلجنابية  
حقـوق   االجتماعيني واملـثقِّفني األقـران واملـوجهني مبـا للمـراهقني ذوي اإلعاقـة مـن                  واملرشدين  

ــواد ميـــ     ــدهم مبـ ــك بتزويـ ــاب، وذلـ ــوق اإلجنـ ــسان وحقـ ــال اإلنـ ــيم   سرة يف جمـ ــالم والتعلـ اإلعـ
   . واالتصاالت

ألغذية والزراعة سياسة عامة بـشأن      لاملتحدة   ألمم  ا، اعتمدت منظمة    ٢٠١١ويف عام      - ٢٧ 
ــها،     ــاكن عمل ــة يف أم ــتقدام     األشــخاص ذوي اإلعاق ــة اس ــى عملي ــق عل األشــخاص ذوي تنطب

__________ 
  )٧(  A/HRC/DEC/19/119  .  
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ايري ذات الــصلة باملوضــوع، وتــوفر هــذه الــسياسة املعــ . وعلــى تــشغيلهم لــدى املنظمــةاإلعاقــة 
أيـضا   ، اختذت منظمة األغذيـة والزراعـة        ٢٠١٠ومنذ عام   . التيسريية املعقولة  فيها الترتيبات    مبا

يف ذلـك حتـديث املـصاعد        تدابري للنهوض بالتسهيالت اخلاصة باملعوقني يف مرافقها املاديـة، مبـا            
   . وتشييد مرافق دورة مياه ميسرة االستعمال

احلاليــة بــشأن تنفيــذ  م منظمــة الطــريان املــدين الــدويل بتنقــيح مبادئهــا التوجيهيــة   وتقــو   - ٢٨ 
 مـن اتفاقيـة     ٩النحـو الـوارد يف املرفـق         القواعد القياسية الدولية واملمارسات املوصى هبـا، علـى          

وتــبني . “التيــسري فيمــا يتــصل باألشــخاص ذوي اإلعاقــة”  الطــريان املــدين الــدويل حتــت عنــوان 
هبا التدابري اليت يتعني على الدول وخمتلـف أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك           املوصى  املمارسات  

اختاذهــا ملــساعدة   األرضــية ووكــالء الــسفر، اتاملطــارات ومــشغلو الطــائرات ومــشغلو اخلــدم  
 املـواد   ٢٠١٣تنـشر يف مطلـع عـام         ومـن املقـرر أن      . األشخاص ذوي اإلعاقة يف مسار سفرهم     

   . يف التطبيق اليومي للممارسات املوصى هبا ط الطريان املدين املراد هبا مساعدة أوسا
والثقافة تقريرا عامليا عـن      ، أعدت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم        ٢٠١١ويف عام      - ٢٩ 

وقدم التقريـر نظـرة   . األشخاص ذوي اإلعاقة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال تعليم    
الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف تعلـيم األشـخاص ذوي            إمجالية وتقييما نقديا    

ســلّط التقريــر و اإلعاقــة، يف الــسياسات واملمارســة معــا، اســتنادا إىل مخــس دراســات إقليميــة،    
   . الدراسات دراسات احلاالت اإلفرادية وأفضل املمارسات املستمدة من هذه الضوء على 

 مكرسـاً )  www.visionip.org (  للملكية الفكريـة موقعـا شـبكيا        وأنشأت املنظمة العاملية       - ٣٠ 
ونــشر املعلومــات يف ميــدان امللكيــة الفكريــة هبــدف تيــسري  كمنــرب حلــشد الــدعم وتبــادل اآلراء 

واملـصابني بإعاقـة بـصرية واألشـخاص اآلخـرين العـاجزين عـن القـراءة علـى                   اطالع املكفـوفني    
عــددا مــن األنــشطة  رت املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة وطــو. املعلومــات واملــضامني الثقافيــة 

الفكريـة أن يلـيب علـى أحـسن وجـه            لتعزيز الفهم العملـي للطـرق الـيت ميكـن هبـا لنظـام امللكيـة                 
ــصريا بتحــسني    ــاقني ب ــة مبوجــب حــق      احتياجــات املع ــضامني احملمي ــى امل توقيــت اطالعهــم عل

   . والنشر التأليف
، اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الـسياحة العامليـة يف          ٢٠١١توبر  أك/ويف تشرين األول     - ٣١ 

التاسعة عشرة قرارا عن السياحة امليسرة، طلبت فيه إىل أمانتـها إعـداد مبـادئ توجيهيـة        دورهتا  
   .باملعوقني يف خمتلف جماالت قطاع السياحة للتسهيالت اخلاصة 
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  التوعية  -  ٢  
 األمــم  مقــرســنويا يفُيحتفــل بــه اإلعاقــة، الــذي يعــزز اليــوم الــدويل لألشــخاص ذوي   - ٣٢

فهـم قـضايا اإلعاقـة، ويـساعد علـى تعبئـة            حتـسني   ،   علـى الـسواء    املتحدة ويف شـىت أحنـاء العـامل       
الدعم لكرامـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة وحقـوقهم ورفـاههم، ويرفـع درجـة الـوعي باالتفاقيـة                   

هرجـان األمـم املتحـدة الـسينمائي        يف املقـر م   الـذي يقـام     ويـشمل االحتفـال الـسنوي       . وتأييدها
بشأن التمكني، الذي تعرض خالله أفالم قصرية من شـىت أحنـاء العـامل للتوعيـة بقـضايا اإلعاقـة                    

  . وتشجيع املشاركة الكاملة والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع
 مـارس يومـا   / آذار ٢١، أعلنـت اجلمعيـة يـوم        ٦٦/١٤٩ومبوجب قرار اجلمعيـة العامـة         - ٣٣

، بغيــة تعزيــز رفــاه األشــخاص املــصابني  ٢٠١٢عامليــا ملتالزمــة داون، وذلــك ابتــداء مــن عــام   
ويف . مبتالزمــة داون وإدمــاجهم يف اجملتمــع وإشــراكهم يف التنميــة والتوعيــة هبــذه احلالــة الطبيــة  

، أقيم يف املقر احتفال ألصحاب املـصلحة املتعـددين، نظمتـه املؤسـسة              ٢٠١٢مارس  /آذار ٢١
ملتالزمــــة داون بالتعــــاون مــــع إدارة الــــشؤون االقتــــصادية واالجتماعيــــة وأطــــراف  الدوليــــة 
  . أخرى مهتمة
واقترانـا بالـدورة احلاديـة عـشرة ملنتـدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب              - ٣٤

، عقـدت حلقـة نقـاش حواريـة     ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١٨ إىل   ٧األصلية، اليت عقدت يف املقر مـن        
التغلب على حتديات احلصول علـى      : فراد الشعوب األصلية من ذوي اإلعاقة     أ”حول موضوع   

ــة   ــاج يف التنمي ــوق واإلدم ــوق ذوي اإلعاقــة       . “احلق ــيم صــندوق حق ــن تنظ ــان احلــدث م وك
  . بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وبرعاية حكومة أستراليا

 الــسنوي الثالــث بــشأن حقــوق  ونظمــت مفوضــية حقــوق اإلنــسان احلــوار التفــاعلي    - ٣٥
 للتوعيــة باملــسامهة اهلامــة للجهــود التعاونيــة ،٢٠١١مــارس / يف آذار،األشــخاص ذوي اإلعاقــة

وســلط احلــوار الــضوء أيــضا علــى التحــديات والــدروس   . الدوليــة يف حتقيــق أهــداف االتفاقيــة 
لــة أمــور، املــستفادة خبــصوص التعــاون الــدويل يف ســياق االتفاقيــة، وذلــك فيمــا يتعلــق، يف مج   

ــة ويف العمـــل     ــدان التنميـ ــاون يف ميـ ــال التعـ ــة يف جمـ بإدمـــاج حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـ
  . اإلنساين

ــون      - ٣٦ ــا املعن ــصادية ألفريقي ــة االقت ــشور اللجن ــام  ”ويف من ــر ع ــشباب  ٢٠١١تقري  عــن ال
ــد    : األفريقــي ــهم يف االقتــصاد العــاملي اجلدي ــيم الــشباب وعمالت ورد  ،“معاجلــة الــصلة بــني تعل

عتراف باإلعاقة كأحـد أقـل العوامـل بـروزا يف هتمـيش األطفـال والـشباب يف طـور التعلـيم،                اال
الــشباب ”وكــان التقريــر مبثابــة احملفــز ملــؤمتر  . رغــم كونــه أحــد أوثقهــا صــلة بــذلك التــهميش 
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ــه مجاعــات الــشباب  “لنرفــع أصــواتنا مــن أجــل اإلدمــاج  : األفارقــة ذوو اإلعاقــة ، الــذي نظمت
  . ٢٠١١ يف عام األفريقية يف نريويب

، أعلنـــت اللجنـــة االقتـــصادية   ٢٠١٢ويف دورهتـــا الثامنـــة والـــستني املعقـــودة عـــام       - ٣٧
 عقـد آسـيا واحملـيط       ٢٠٢٢ إىل عـام     ٢٠١٣واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ الفترة مـن عـام          

ــة   ــة  (اهلــادئ لألشــخاص ذوي اإلعاق ــرار اللجن ــة   ). ٦٨/٧ق ــك، ســاعدت محل وإضــافة إىل ذل
 اليت أطلقتها اللجنة، واليت هتدف إىل تسريع التصديق علـى االتفاقيـة وتنفيـذها               “قإحقاق احل ”

يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ، علـى بـدء محـالت وطنيـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة، وباكـستان،             
وقــد أدت تلــك احلمــالت . وبــنغالديش، ومجهوريــة كوريــا، والفلــبني، وكازاخــستان، واهلنــد 

متني دون إقليميتني لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومهـا منتـدى جنـوب آسـيا             أيضا إىل تشكيل منظ   
  . لذوي اإلعاقة، ومنتدى وسط آسيا لذوي اإلعاقة

 لتــشجيع التنــوع “جـوائز التنــوع ”وقـد أطلــق برنــامج األمـم املتحــدة اإلمنــائي مبــادرة     - ٣٨
د معـايري االختيـار   ويعد مدى الشمولية املراعيـة لإلعاقـة أحـ     . والعمالة الشاملة يف أماكن العمل    

ذه اجلــوائز، وتتــألف كــل جــائزة مــن شــهادة ومــن مكافــأة نقديــة لتــشجيع مبــادرات  لفــوز هبــل
ــوع األخــرى  ــى اإلنترانــت      . التن ــائي عل ــامج اإلمن ــع الربن ــى موق ــائزة عل ــشاركات الف ــشر امل وُتن

  .كنماذج تسترشد هبا مكاتبه األخرى
ــون     - ٣٩ ــسكو املعن ــشور اليون ــل من ــيمإعمــال احلــق يف ”وحل ــة :  التعل ــة عملي  “مــوجز أمثل
قدمته الدول األعضاء من إسهامات بشأن تنفيـذ االتفاقيـة ووضـع توصـيات ملعاجلـة التمييـز                   ما

ومشلـت األمثلـة   . يف التعليم، مبا يف ذلك إعمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلـصول عليـه           
مــاج األشــخاص ذوي العمليـة تــدابري تــشريعية وإداريـة وسياســات وبــرامج ترمـي إىل كفالــة إد   

، سُتنشر نتائج مشاورات جديـدة أطلقـت يف    ٢٠١٣وحبلول هناية عام    . اإلعاقة يف نظم التعليم   
  . حول تنفيذ تلك الصكوك٢٠١١سبتمرب /أيلول

  
  بناء القدرات  -  ٣  

تلبية لطلبات الدول األعضاء، واصـلت إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة تقـدمي                - ٤٠
املساعدة خبصوص وضع االستراتيجيات والسياسات والربامج املتعلقة بالتنميـة         املشورة التقنية و  

، تعاونت اإلدارة ومفوضية حقـوق      ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . اليت تشمل ذوي اإلعاقة   
اإلنسان مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب يف تنظـيم حلقـة عمـل              

، وبطلــب مــن املكتــب ٢٠١١ســبتمرب /ويف أيلــول.  ترينيــداد وتوبــاغوعــن تطــوير القــدرات يف
حــدة اإلمنــائي يف كرواتيــا، اشــتركت اإلدارة واملفوضــية يف تنظــيم   القطــري لربنــامج األمــم املت 

وبتعـاون مـع املفوضـية واللجنـة        . حلقة عمل حول تنفيذ االتفاقيـة لفائـدة بلـدان غـرب البلقـان             
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االقتصادية ألفريقيا، وبالتنسيق مع حكومات إثيوبيا، وجنوب أفريقيـا، وزامبيـا، وكينيـا، تنفـذ               
طـوير قـدرات احلكومـات ومنظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة       اإلدارة حاليـا مـشروعا لـدعم ت   

  . لتعزيز تنفيذ االتفاقية
، عقدت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة        ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٤١

وقـدم  . البحر الكـارييب اجتماعـا دون إقليمـي تـضّمن حلقـة عمـل تدريبيـة عـن تنفيـذ االتفاقيـة                     
دوات تتعلــق بتعمــيم مــسألة اإلعاقــة علــى املــستوى الــوطين مــن خــالل   التــدريب معلومــات وأ

إجـــراء عمليـــات مراجعـــة ملـــدى تـــوافر إمكانيـــة الوصـــول وحتـــسني عمليـــات مجـــع البيانـــات  
  . )٨(واإلحصاءات عن اإلعاقة

ــات         - ٤٢ ــشروعا جلمــع البيان ــة لغــرب آســيا م ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــدأت اللجن ــد ب وق
ــة،   ــربامج     واإلحــصاءات عــن اإلعاق ــشريعات وال ــسياسات والت ــات عــن ال ــك املعلوم ــا يف ذل  مب

. بناء القدرات الوطنية على مجع مثل هذه البيانـات وحتليلـها ونـشرها            ولواخلدمات املتعلقة هبا،    
وبتعاون مع الدول األعضاء، أنشأت اللجنة شبكة من مراكز التنسيق الوطنية جلمـع وتـصنيف               

  . شخاص ذوي اإلعاقةاملعلومات والبيانات الوطنية عن األ
وتدخل شراكة األمم املتحدة لتعزيز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف إطـار اجلهـد                   - ٤٣

التعاوين اجلديد الذي تبذلـه إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة،                  
ويف . يــةومفوضــية حقــوق اإلنــسان، والربنــامج اإلمنــائي، واليونيــسيف، ومنظمــة الــصحة العامل  

، أنشأت هذه الـشراكة صـندوقا اسـتئمانيا متعـدد املـاحنني لتعبئـة             ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
وجـه  ،  ٢٠١٢مـايو   /ويف أيـار  . املوارد لفائدة جهودها العاملية الرامية إىل تعزيز وتنفيذ االتفاقيـة         

املتحـدة إىل    فريقـا قطريـا تابعـا لألمـم          ٣٧  إىل ألول مرة دعوة  صندوق الشراكة املعين باإلعاقة     
  . شأنذا التقدمي مقترحات هب

وقد واصلت مفوضية حقوق اإلنـسان تقـدمي الـدعم إىل الـدول األطـراف يف االتفاقيـة                    - ٤٤
يف اسـتعراض التــشريعات والــسياسات الوطنيــة املتعلقــة باإلعاقــة لــضمان اتــساقها مــع االتفاقيــة  

حقــوق اإلنــسان يف مكتــب وعلــى ســبيل املثــال، تعــاون عنــصر . ومــع بروتوكوهلــا االختيــاري
األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون مــع املفوضــية علــى تقــدمي الــدعم الــتقين إىل 

 /حكومـــة ســـرياليون يف صـــياغة قـــانون األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، الـــذي مت ســـنه يف آذار       
وتعاونت املفوضية أيـضا مـع حكومـة مجهوريـة مولـدوفا علـى وضـع مـشروع                . ٢٠١١ مارس
  . ن بشأن اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقةقانو

__________ 
  .http://www.eclac.org/publications: انظر الرابط الشبكي  )٨(  
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وقد نفذت دائرة األمم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام مبـادرات يف عـدة بلـدان                     - ٤٥
، نفـذ املركـز الـوطين لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف              ٢٠١١ففـي عـام     . دعما لتنفيذ االتفاقيـة   

تفاقيـة، ممـا أسـهم يف حتـسني فهـم القـوانني الوطنيـة          السودان برناجما لإلعالم والـدعوة بـشأن اال       
وقــدم املركــز كــذلك دعمــه إلنــشاء اجمللــس الــوطين لألشــخاص ذوي . املتعلقــة بــذوي اإلعاقــة

  .اإلعاقة لريصد تنفيذ االتفاقية وليعد التقارير بشأنه
 مـشاركا مـن     ١٤٠وبدعم من صندوق األمم املتحـدة للـسكان، مت يف ألبانيـا تـدريب                 - ٤٦
في احلكومــة وأعــضاء منظمــات اجملتمــع املــدين حــول حقــوق ذوي اإلعاقــة وحــول هنُــج    مــوظ

  . إدماج اإلعاقة يف السياسات والربامج الوطنية للتنمية
لــشؤون الالجــئني سلــسلة تدريبيــة  األمــم املتحــدة  مفوضــية ت، بــدأ٢٠١١ويف عــام   - ٤٧

ــة     ــة بقــضايا اإلعاق ــد للتوعي ــنغالديش، واهلن ــدا، وب ــة يف أوغن ــربامج  عاملي ــا يف ال ــز إدماجه  وتعزي
وشـــركاءها، الالجـــئني وقـــد ضـــمت حلقـــات العمـــل التدريبيـــة مـــوظفي مفوضـــية  . الوطنيـــة

ــادل        ــة لتب ــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ــة املعني ــة، واملنظمــات الوطني ــن ذوي اإلعاق والالجــئني م
وتقـوم  . املعلومات ووضع خطط عمل مشتركة لزيادة فرص احلصول على احلماية واخلـدمات           

، ة اإلعاقـ  حـاالت أيـضا بإعـداد دورة للـتعلم اإللكتـروين عـن التنـوع تـشمل             الالجـئني   وضية  مف
 ٢٠١١عــامي ، يف وســتكون متاحــة جلميــع مــوظفي املفوضــية، كمــا نظمــت يف عــدة بلــدان    

  .حلقات عمل حول موضوع إدماج ذوي اإلعاقة، ٢٠١٢ و
 مـسؤولني حكـوميني يف      وخالل الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر، قـدمت اليونيـسيف إىل              - ٤٨

. ُعمان تدريبا لبناء القدرات املتعلقة باالتفاقيـة وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                  
ويف . وركــز التــدريب حتديــدا علــى وضــع خطــة عمــل وطنيــة بــشأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

، نظمـت اليونيـسيف يف مقرهـا دورة توجيهيـة أوليـة حـول حقـوق                 ٢٠١١ينـاير   /كانون الثاين 
األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل توعية موظفيها باألمهية البالغة حلقوق ذوي اإلعاقة يف تنفيـذ               

وجيــري حاليــا وضــع اللمــسات . االتفاقيــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى حــد ســواء 
لتوجيــه املــوظفني بــشأن اإلعاقــة، شــبكية متاحــة علــى اإلنترنــت األخــرية علــى وحــدة دراســية 

  . ٢٠١٢يع موظفي اليونيسيف يف وقت الحق من عام وستعمم على مج
ــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية       - ٤٩ ــدز /وأعــد برن اإلي

مشروع استراتيجيته املتعلقـة بإدمـاج اإلعاقـة يف الـربامج املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                     
ية لتلبيـة احتياجـات املـصابني بفـريوس نقـص           هنُجـا اسـتراتيج   وفر  على الصعيد القطري، وهي تـ     
  . من السياسات والربامج املناعة البشرية من ذوي اإلعاقة
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ــاين   - ٥٠ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــة يف    ٢٠١١ن ــة عمــل دون إقليمي ــسكو حلق ، نظمــت اليون
أنتيغوا وبربودا للنهوض بـالتعليم الـشامل للجميـع، كـان املـشاركون فيهـا بـصورة رئيـسية مـن            

نــاهج الدراســية، وخــرباء التعلــيم الــشامل، وخــرباء آخــرين مــن الــدول األعــضاء يف   خمططــي امل
ويف األردن، وبتعاون وثيق مـع وزارة التعلـيم واجمللـس األعلـى لـشؤون األشـخاص                 . اليونسكو

ذوي اإلعاقة، نفذت اليونسكو مشروعا لتحسني جودة تعليم األطفـال ذوي اإلعاقـة الـسمعية               
  . والتوعية بشواغلهم

جمموعـة أدوات احلقـوق     ”، أصدرت منظمة الصحة العاملية      ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   - ٥١
ــاجلودة  ــة     “املتعلقــة ب ــاألمراض العقلي ــة املــصابني ب ــذوي اإلعاق ــة ب ــة العناي ــيم وحتــسني نوعي  لتقي

وكان اهلـدف مـن     . املقيمني يف مرافق الرعاية االجتماعية، وحلماية حقوق اإلنسان اخلاصة هبم         
موعة هو تزويد الدول األعضاء مبعلومات عن معايري اجلـودة وحقـوق اإلنـسان           إصدار تلك اجمل  

  . )٩(احترامها ومحايتها والوفاء هباعلى تلك املرافق يف مرافق الرعاية اليت جيب 
ويقــوم البنــك الــدويل حاليــا بإعــداد دراســة عــن اإلعاقــة والعمالــة يف أمريكــا الالتينيــة     - ٥٢
، الـذي اشـترك   ٢٠١١لعـام  عن اإلعاقـة   األول    العاملي بعة للتقرير ومتا. البحر الكارييب منطقة  و

يف إعداده البنك الدويل ومنظمة الصحة العامليـة، يقـوم هـذان الكيانـان حاليـا بوضـع استقـصاء                    
وإضـافة إىل   . منوذجي حول اإلعاقة يرمي إىل حتسني وسائل قياس اإلعاقة ومجع البيانـات عنـها             

ه دورة دراسـية اسـتهاللية عـن اإلعاقـة والتنميـة دامـت مخـسة               م البنك الدويل يف مقـر     ذلك، نظّ 
  .أيام، وذلك لفائدة املوظفني ونظرائهم التقنيني العاملني يف الوزارات الوطنية

  
  منظمات اجملتمع املدين  -جيم   

ال يــزال ملنظمــات اجملتمــع املــدين، وال ســيما منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــيت     - ٥٣
التـصديق   فّعـال يف  دورعمليَتـي صـياغة االتفاقيـة والتفـاوض بـشأهنا،        اضطلعت بدور نـشط يف      

 وغالبـاً مـا يكـون للمنظمـات       .  االتفاقية وتنفيذها على الّصُعد الـدويل واإلقليمـي والـشعيب          على
ــة شــبكات   ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق قائمــة علــى العــضوية  النظمــات املعــضاء واأل  مــنالدولي

وتنخـرط هـذه الـشبكات      . توعيـة مبـسائل اإلعاقـة واالتفاقيـة       خمتلف أحناء العامل تعمل على ال      يف
  .أيضا بنشاط يف رصد تنفيذ االتفاقية واإلبالغ عنه

ــة      - ٥٤ ــراف يف االتفاقيـ ــدول األطـ ــؤمتر الـ ــة ملـ ــدورة الرابعـ ــامش الـ ــى هـ ــودة يف ،وعلـ  املعقـ
 مـع    منتـدًى للمجتمـع املـدين، بالتعـاون        للمعـوقني ، نظّم التحالف الدويل     ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

ونظّـــم التحـــالف أيـــضا حلقـــة دراســـية يف جنيـــف  . إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة
__________ 

  .http://www.who.int/mental-health/policy/quality-right/en/index.htmlانظر الرابط الشبكي   )٩(  
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ــاين  يف ــشرين الث ــة     ٢٠١١نــوفمرب /ت ــة لتنفيــذ االتفاقي ــادئ توجيهي ــدف وضــع مب ويتــوىل . ، هب
التحالف حاليا قيادة مشروع لبناء القدرات يركّز على تدريب القادة واملـدّربني مـن منظمـات                

  . تنفيذ االتفاقيةعلىعاقة األشخاص ذوي اإل
، أعـّدت املبـادرة العامليـة لتكنولوجيـا املعلومـات           للمعـوقني  الدوليـة    اهليئـة وبالتعاون مع     - ٥٥

ــون     ــر املعن ــع، التقري ــشاملة للجمي ــصاالت ال ــة  ”واالت ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق : اتفاقي
. “مـات واالتـصاالت    عـن إمكانيـة الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلو          ٢٠١٠التقرير املرحلي لعام    

ويعرض التقرير التقّدم الذي أحرزته البلدان يف تعزيز إمكانية وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة               
  . إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، متشيا مع مواد االتفاقية

الـيت يوجـد    اإلعاقـة  لـذوي  ليونـارد شيـشري      مؤسـسة ، نظّمـت    ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   - ٥٦
تحدة، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،              يف اململكة امل   مقرها

 مـستخدمة ،  “األهداف اإلمنائية لأللفية الشاملة ملسائل اإلعاقة، وفعاليـة املعونـة         ”مؤمترا بعنوان   
 وفـدا  ٣٥٠وقد مجـع املـؤمتر الـذي ُعقـد يف بـانكوك،           .  لالسترشاد بأحكامها  يف ذلك االتفاقية  

 مبـا يف ذلـك ممثلـو احلكومـات، ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، واألوسـاط                     بلدا، ٦٥من  
 علـى   فيـه األكادميية، واملنظمـات غـري احلكوميـة، ومنظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة، انكبـوا               

واخُتـتم املـؤمتر    . مناقشة خيارات إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مبـادرات التنميـة الدوليـة            
ت إىل التـشاور مـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة لوضـع أطـر جديـدة                 بإصدار بيان يـدعو احلكومـا     

  .٢٠١٥وشاملة خلطة التنمية ملا بعد عام 
وتطّرقت شـبكة البلـدان األفريقيـة للخاضـعني للعـالج النفـسي واملتعـافني منـه، خـالل                     - ٥٧

، ٢٠١١أكتـوبر  /مؤمترها الدويل الذي ُعقد يف كيب تـاون، جنـوب أفريقيـا، يف تـشرين األول        
وُتّوج املؤمتر بإصدار إعالن كيـب      . ية االتفاقية وإصالح قطاع الصحة العقلية يف أفريقيا       إىل أمه 

تاون، الذي قُّدم أثناء مؤمتر القمـة الثـاين للحركـة مـن أجـل الـصحة العقليـة يف العـامل، ومـؤمتر                        
  .٢٠١١االحتاد العاملي للصحة العقلية اللذَين ُعقدا يف كيب تاون يف عام 

  
  ت بني أصحاب املصلحة املتعددينالشراكا  - دال  

عقدت الشراكة العاملية املعنية بقضايا اإلعاقـة والتنميـة منتـداها الثالـث املعـين باإلعاقـة                   - ٥٨
ــة واجتماعهــا املخــصص لألعــضاء  وقــد . ٢٠١١ســبتمرب /يــرس يف أيلــولأ يف بــوينس ،والتنمي

يـق اإلدمـاج االقتـصادي    انصب اهتمام األعضاء والشركاء على خيارات العمـل املؤديـة إىل حتق       
ونـاقش الـشركاء يف   .  مـن االتفاقيـة  ٣٢واالجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقـة، يف إطـار املـادة     

التنمية التحديات اليت تطرحها التنميـة الـشاملة ملـسائل اإلعاقـة وحبثـوا خيـارات للعمـل صـوب               
  . حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً
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 املعنـيني باإليـدز ومــسألة اإلعاقـة، الـذي نظمـه برنـامج األمــم       وُعقـد منتـدى الـشركاء     - ٥٩
متالزمـة نقـص    /املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        املشترك املشمول برعاية متعددة و    املتحدة  

ــدز(املناعــة املكتــسب   ــة،     )اإلي ــة والتنمي ــة بقــضايا اإلعاق ــة املعني ــشراكة العاملي ــاون مــع ال ، بالتع
وكنـدا وكيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة، مـن بينـها إدارة الـشؤون                 وحكومَتي الواليات املتحـدة     

االقتصادية واالجتماعية، بالتزامن مع انعقاد االجتمـاع الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة بـشأن               
وألقــى املــشاركون يف . ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٠ إىل ٨ يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  ،اإليــدز

 لفائـدة  اليت توفر إطارا إلضـفاء التكامـل علـى بـرامج اإليـدز              املنتدى الضوء على أمهية االتفاقية    
اإلعـالن  ”املعنونـة   ويف الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع الرفيـع املـستوى،            . األشخاص ذوي اإلعاقة  

القـرار   (“)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     
يــدا إىل اعتمــاد االتفاقيــة، وســلّمت بــضرورة مراعــاة  ، دعــت الــدول األعــضاء حتد)٦٥/٢٧٧

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والحظــت مــع القلــق أن بــرامج الوقايــة والعــالج والرعايــة    
والدعم ال يستفيد منها األشخاص ذوو اإلعاقة أو ال تتاح هلم بقـدر كـاف، والتزمـت بكفالـة                   

ــة، لتلبيــــة   ــة املرصــــودة للوقايــ ــوارد املاليــ ــة لألشــــخاص  أن ُتوظَّــــف املــ  االحتياجــــات اخلاصــ
  .اإلعاقة ذوي
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  املرفق
قائمة بأمساء األطراف املوقّعة أو املـصّدقة علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                      

  ٢٠١٢أغسطس / آب١والربوتوكول االختياري امللحق هبا أو املنضّمة إليهما، حىت 
      

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - ألف  
  

 تاريخ التصديق أو االنضمام  خ التوقيعتاري  الطرف

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  االحتاد األورويب

   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤  االحتاد الروسي 

 ٢٠١٠يوليه / متوز٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إثيوبيا 

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩  أذربيجان 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  رجنتني األ

 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  األردن 

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أرمينيا 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إسبانيا 

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أستراليا 

 ٢٠١٢مايو / أيار٣٠  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  إستونيا 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إسرائيل 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إكوادور 

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢  ألبانيا 

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أملانيا 

 ٢٠١٠رس ما/ آذار١٩  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨  اإلمارات العربية املتحدة 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أنتيغوا وبربودا 

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧  أندورا

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إندونيسيا 

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١١  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣  أوروغواي 

    ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧  أوزبكستان 

 ٢٠٠٨بتمرب س/ أيلول٢٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أوغندا 

 ٢٠١٠فرباير / شباط٤  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤  أوكرانيا 

 *٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣     ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أيرلندا 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  يسلندا أ
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 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إيطاليا 

    ٢٠١١يونيه /ن حزيرا٢  بابوا غينيا اجلديدة 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  باراغواي 

 ٢٠١١يوليه / متوز٥  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  باكستان 

    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠  باالو 

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥  البحرين 

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الربازيل 

    ٢٠٠٧يوليه /وز مت١٩  بربادوس 

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الربتغال 

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨  بروين دار السالم 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  بلجيكا 

 ٢٠١٢مارس / آذار٢٢  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  بلغاريا 

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢  ٢٠١١مايو /  أيار٩  بليز 

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ٢٠٠٧مايو /  أيار٩  نغالديش ب

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  بنما 

 ٢٠١٢يوليه / متوز٥  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨  بنن 

    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١  بوتان 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣  بوركينا فاسو 

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦  بوروندي 

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩  البوسنة واهلرسك 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  بولندا 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  بريو 

 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز٢٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  تايلند 

 *٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤     تركمانستان 

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  تركيا 

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  ترينيداد وتوباغو 

 ٢٠١١مارس / آذار١  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣  توغو 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  تونس 

    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥  تونغا 

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  جامايكا 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  اجلبل األسود 
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 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اجلزائر 

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦  جزر القمر 

    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣  جزر سليمان 

 *٢٠٠٩مايو /  أيار٨     جزر كوك 

    ٢٠٠٧مايو /  أيار٩  مجهورية أفريقيا الوسطى 

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اجلمهورية التشيكية 

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اجلمهورية الدومينيكية 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اجلمهورية العربية السورية 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠   املتحدةمجهورية ترتانيا

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  مجهورية كوريا 

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  مجهورية مولدوفا 

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  جنوب أفريقيا 

    ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  جورجيا 

 *٢٠١٢يونيه / حزيران١٨    جيبويت

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الدامنرك 

   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ينيكا دوم

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الرأس األخضر 

 *٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥     رواندا 

 ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦  رومانيا 

  ٢٠١٠فرباير / شباط١  ٢٠٠٨مايو /  أيار٩  زامبيا 
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سان مارينو

 *٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩    سانت فنسنت وجزر غرينادين 

    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢  سانت لوسيا 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  النكا  سري

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  السلفادور 

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦  سلوفاكيا 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  لوفينيا س

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥  السنغال 

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  سوازيلند 

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  السودان 
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    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سورينام 

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  السويد 

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سرياليون 

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سيشيل 

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  شيلي 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧  صربيا 

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الصني 

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦  ٢٠٠٨مارس / آذار١٧  عمان 

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  غابون 

 ٢٠١٢يوليه / متوز٣١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  غانا 

    ٢٠١٠يوليه / متوز١٢  غرينادا 

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  غواتيماال 

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١  غيانا 

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨  ٢٠٠٧مايو /  أيار١٦  غينيا 

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣  ٢٠٠٧مايو /  أيار١٧  فانواتو 

 ٢٠١٠فرباير / شباط١٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  فرنسا 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  الفلبني 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  فنلندا 

    ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي 

    ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  فييت نام 

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  قربص 

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر 

    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١  قريغيزستان 

    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١  كازاخستان 

    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  الكامريون 

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  كرواتيا 

    ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١  كمبوديا 

 ٢٠١٠مارس/ آذار١١   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  كندا 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦  كوبا 

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧  كوت ديفوار 

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  كوستاريكا 

 ٢٠١١مايو /  أيار١٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ولومبيا ك
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    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الكونغو 

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  كينيا 

 ٢٠١٠مارس / آذار١  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨  التفيا 

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤  لبنان 

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  لكسمربغ 

 ٢٠١٢يوليه / متوز٢٦  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ليربيا 

    ٢٠٠٨مايو /  أيار١  ليبيا 

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ليتوانيا 

 *٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢     ليسوتو 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  مالطة 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧  ٢٠٠٧مايو /  أيار١٥  مايل 

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٩  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا 

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  مدغشقر 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  مصر 

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  املغرب 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  املكسيك 

 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  مالوي 

 ٢٠١٠أبريل / نيسان٥  ٢٠٠٧أكتوبر /ل تشرين األو٢  ملديف 

 *٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤     اململكة العربية السعودية 

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 *٢٠٠٩مايو / أيار١٣     منغوليا 

 *٢٠١٢أبريل / نيسان٣     موريتانيا 

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٨  ٢٠٠٧سبتمرب /ول أيل٢٥  موريشيوس 

 ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  موزامبيق 

    ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣  موناكو 

 *٢٠١١ديسمرب / كانون األول٧     ميامنار 

    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 

 ٢٠٠٧ديسمرب /نون األول كا٤  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥  ناميبيا 

 *٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧    ناورو

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  النرويج 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  النمسا 

 ٢٠١٠مايو / أيار٧  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال 
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 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  النيجر 

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  نيجرييا 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  نيكاراغوا 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  نيوزيلندا 

 *٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣     هاييت 

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اهلند 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  هندوراس 

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  هنغاريا 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  هولندا 

    ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠  الواليات املتحدة األمريكية 

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  اليابان 

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اليمن 

 ٢٠١٢مايو /  أيار٣١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اليونان 
  

  .االنضمام  *  
  

  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - باء  
  

 تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الطرف

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩  أذربيجان 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  األرجنتني 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  األردن 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أرمينيا 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إسبانيا 

 *٢٠٠٩أغسطس / آب٢١     أستراليا 

 *٢٠١٢مايو /  أيار٣٠     إستونيا 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إكوادور 

 ٢٠٠٩ر فرباي/ شباط٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أملانيا 

    ٢٠٠٨فرباير / شباط١٢  اإلمارات العربية املتحدة 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أنتيغوا وبربودا 

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧  أندورا 

 *٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨     أوروغواي 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  أوغندا 
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 ٢٠١٠اير فرب/ شباط٤  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤  أوكرانيا 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سلندا أي

 ٢٠٠٩مايو /  أيار١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  إيطاليا 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  باراغواي 

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الربازيل 

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الربتغال 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  بلجيكا 

    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨  بلغاريا 

 *٢٠٠٨مايو / أيار١٢     بنغالديش 

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  بنما 

 ٢٠١٢يوليه / متوز٥  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨  بنن 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣  بوركينا فاسو 

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦  بوروندي 

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩  البوسنة واهلرسك 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣  بوليفيا 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  بريو 

 *٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠     تركمانستان 

    ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨  تركيا 

 ٢٠١١مارس / آذار١  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣  توغو 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  تونس 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  جامايكا 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  اجلبل األسود 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اجلزائر 

    ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤  جزر سليمان 

 *٢٠٠٩و ماي/  أيار٨     جزر كوك 

    ٢٠٠٧مايو /  أيار٩  مجهورية أفريقيا الوسطى 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اجلمهورية التشيكية 

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  اجلمهورية الدومينيكية 

 *٢٠٠٩يوليه / متوز١٠     اجلمهورية العربية السورية 

 ٢٠٠٩نوفمرب /ن الثاين تشري١٠  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٩  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  فريقيا أجنوب 
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    ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  جورجيا 

 *٢٠١٢يونيه / حزيران١٨    جيبويت

 *٢٠٠٨مرب ديس/ كانون األول١٥     رواندا 

    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  رومانيا 

    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  زامبيا 
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سان مارينو 

 *٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩    سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  السلفادور 

 ٢٠١٠مايو /  أيار٢٦  ٢٠٠٧سبتمرب /ل أيلو٢٦  سلوفاكيا 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سلوفينيا 

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥  السنغال 

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  سوازيلند 

 *٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤    السودان 

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  السويد 

    ٢٠٠٧س مار/ آذار٣٠  سرياليون 

    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سيشيل 

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  شيلي 

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧  صربيا 

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  غابون 

 ٢٠١٢يوليه / متوز٣١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  غانا 

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  غواتيماال 

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١  غينيا 

 ٢٠١٠فرباير / شباط١٨  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣  فرنسا 

   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  فنلندا 

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي 

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  قربص 

   ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر 

   ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١  كازاخستان 

   ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  الكامريون 

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  كرواتيا 

   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١  كمبوديا 

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧  كوت ديفوار 
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 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  كوستاريكا 

   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الكونغو 

 ٢٠١٠أغسطس / آب٣١  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢  التفيا 

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤  لبنان 

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  لكسمربغ 

   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ليربيا 

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ليتوانيا 

   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  مالطة 

 ٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٧  ٢٠٠٧مايو /  أيار١٥  مايل 

   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  مدغشقر 

 *٢٠٠٩أبريل / نيسان٨    املغرب 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  املكسيك 

 *٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤    اململكة العربية السعودية 

 ٢٠٠٩أغسطس / آب٧  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 *٢٠٠٩مايو / أيار١٣    منغوليا 

 *٢٠١٢أبريل / نيسان٣    موريتانيا 

   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  موريشيوس 

 *٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣٠    موزامبيق 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥  ناميبيا 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  النمسا 

 ٢٠١٠مايو / أيار٧  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  ل نيبا

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢  النيجر 

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  نيجرييا 

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  نيكاراغوا 

 *٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣    هاييت 

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣  هندوراس 

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  هنغاريا 

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١  اليمن 

 ٢٠١٢مايو / أيار٣١  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧  اليونان 
  

  .االنضمام  *  
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	12 - وقد أذنت الجمعية العامة في قرارها 66/229 الذي اتخذته في دورتها السادسة والستين، للجنة بأن تجتمع لفترة إضافية مدتها أسبوع سنوياً من أجل انجاز عملها. 
	13 - وتتاح على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن أعمال اللجنة، في عام 2011 (www.ohchr.org)، بما في ذلك صحيفة وقائع بشأن إجراءات تقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، ومبادئ توجيهية بشأن تقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. 
	خامسا - الأنشطة المضطلع بها لدعم الاتفاقية
	14 - في إطار الأعمال التحضيرية لهذا التقرير، طُلب إلى الدول الأعضاء تقديم معلومات عن وضعها في ما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها والتصديق عليهما وتنفيذهما. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت الأمانة العامة 17 تقريراً من الحكومات()، و 18 تقريراً من الوكالات() و 4 تقارير من منظمات المجتمع المدني(). ويمكن قراءة هذا الفرع بالاقتران مع المعلومات الواردة في التقرير السابق للأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (A/66/121). 
	ألف - الدول الأعضاء
	1 - التقدم المحرز في سبيل التصديق على الاتفاقية

	15 - أفادت دولتان من الدول الموقعة على الاتفاقية، وهما اليابان وسويسرا، أنهما اتخذتا خطوات للتصديق عليها: 
	(أ) ففي كانون الأول/ديسمبر 2009، أنشأت اليابان المجلس الوزاري المعني بإصلاح السياسات الخاصة بحالات الإعاقة. وفي آب/أغسطس 2011، نشر المجلس القانون الأساسي المنقح الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف الترويج للتصديق على الاتفاقية؛ 
	(ب) وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، شرعت سويسرا بإجراء مشاورات غير رسمية بشأن الانضمام للاتفاقية، وأفادت أنها ستحيل نتائج عملية المشاورات التي اختتمت في نيسان/أبريل 2011 إلى البرلمان لاتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن. 
	2 - مواءمة التشريعات والسياسات المحلية ورصد التنفيذ

	16 - أبلغت دول عديدة من الدول الأطراف في الاتفاقية عن إحراز تقدم في مجال مواءمة التشريعات المحلية امتثالاً للاتفاقية: 
	(أ) أنشأت البرازيل المكتب الوطني لحقوق الإنسان وألحقته بمكتب رئيس الجمهورية، ليقوم برصد تنفيذ الاتفاقية؛ 
	(ب) اعتمدت بوركينا فاسو قانوناً بشأن حماية حقوق الإنسان للمعوقين، وتعزيزها؛ 
	(ج) ذكرت كندا أن جميع الولايات القضائية لديها حماية قوية للأشخاص ذوي الإعاقة تكفل لهم المساواة وعدم التمييز، وهي مجسدة في المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات وفي تشريعات حقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي المقاطعات والأقاليم؛ 
	(د) اعتمدت المكسيك قانوناً عاماً في أيار/مايو 2011 بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، أكد من جديد حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة والتنمية. وأطلقت المكسيك أيضاً آلية وطنية مزودة بمخصصات في الميزانية لتنفيذ ورصد السياسات وخطط العمل الوطنية الرامية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
	(هـ) اعتمدت باراغواي قانوناً يلزم المؤسسات العامة بحجز ما لا يقل عن 5 في المائة من الوظائف لديها للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل باراغواي حالياً على إنشاء أمانة وطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
	(و) ووافقت إسبانيا على لائحة تتعلق بالشروط الأساسية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات السياسية والانتخابية؛ 
	(ز) اعتمدت أوروغواي قانوناً يوفر حماية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب أحكامه، سيتم إنشاء لجنة وطنية فخرية معنية بالإعاقة تتولى رصد وتقييم تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأنشأت أوروغواي أيضاً مجلساً استشارياً معنياً بالإعاقة سيوفر بذاته آلية تضمن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في العمليات ذات الصلة بهم.
	3 - السياسات الوطنية المتبعة لتنفيذ الاتفاقية 

	17 - قدمت عدة دول تقاريرها عن التقدم المحرز في وضع وتعزيز كل من أطر السياسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممارسات تنفيذ الاتفاقية ورصدها: 
	(أ) أطلقت البرازيل خطة وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان ”العيش بلا قيود“، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتتمحور الخطة حول أربعة مواضيع: التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي والتسهيلات الخاصة بالمعوقين؛ 
	(ب) أنشئ المجلس الوطني للمعوّقين في جزر كوك بالشراكة مع وزارة الداخلية لتحسين عملية تنسيق الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عالجت الحكومة على وجه التحديد المشاكل التي تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إطار سياستها الجنسانية الوطنية لعام 2011. وينظر المجلس الوطني للمرأة في جزر كوك أيضا في إطار خطة عمله في إدماج النساء ذوات الإعاقة في أنشطته التنظيمية؛ 
	(ج) أطلقت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا، بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء، موقعا شبكيا لإتاحة بيانات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة للجمهور. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، وقعت المديرية العامة للإدماج الاجتماعي والسياسات الاجتماعية التابعة للوزارة اتفاقا مع المعهد الوطني للإحصاءات وفقا للمادة 31 من الاتفاقية؛ 
	 (د) تقوم إندونيسيا حاليا بتنفيذ خطة عملها الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2004-2013، وهي الخطة التي تشكل جزءا من التزامها بتحقيق إطار بيواكو للعمل في الألفية الجديدة من أجل إيجاد مجتمع شامل للجميع وخال من الحواجز وقائم على إحقاق الحقوق لصالح المعوقين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ 
	(هـ) أفادت لاتفيا بأنها تقوم بإعداد وثيقة استراتيجية تحت عنوان ”المبادئ الأساسية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2013-2019“، بالتعاون عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
	(و) أطلقت المكسيك برنامجا وطنيا في نيسان/أبريل 2012 يبين الخطوط العريضة لسلسلة من الاستراتيجيات لمنع التمييز والقضاء عليه. وسيعزز البرنامج الإزالة التدريجية للحواجز التي تحول دون وصول المعوقين إلى المباني الاتحادية، وسيسعى إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. وأصدرت المكسيك أيضا مبادئ توجيهية لتيسير الدخول إلى المواقع الشبكية، وبخاصة المواقع الموجهة إلى الموظفين الاتحاديين؛ 
	(ز) تعمل موزامبيق حاليا على وضع خطة عملها الوطنية الثانية الخاصة بالإعاقة للفترة 2012-2019، تسترشد فيها بمختلف الصكوك الوطنية والدولية وبإسهامات من أصحاب المصلحة كافة، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الدينية والقطاع الخاص. ونُفذت أيضا طائفة من حملات التوعية ومن برامج التدريب المهني والتعليمي؛ 
	(ح) أطلقت قطر استراتيجيتها الإنمائية الوطنية (2011-2016)، التي تشتمل على توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وركزت السياسة السكانية الوطنية، التي استحدثت في عام 2010، على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التدابير المناهضة للتمييز وتكافؤ فرص العمل. وأجرت قطر أيضا عدة مبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز كل من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية؛ 
	(ط) أدرجت جمهورية كوريا النساء ذوات الإعاقة في الخطة الخمسية لوضع السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها الأساسية للسياسات المتعلقة بالمرأة. كما استحدثت نظاما لمعاشات ذوي الإعاقة، وحسَّنت نظامها لتسجيل حالات الإعاقة وتقييمها، ووسعت نطاق خدمات الإسكان لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذت تدابير إضافية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص الفرص الاقتصادية المتاحة والحق في التعليم والثقافة وإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت؛ 
	(ي) اعتمدت إسبانيا استراتيجية (الفترة 2012-2020) للنهوض بالتسهيلات المتاحة للجميع. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية من وراء الاستراتيجية في كفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات النقل وتكنولوجيات المعلومات ونظم الاتصال وغيرها من الخدمات، على قدم المساواة مع عموم السكان؛ 
	(ك) صدّقت توغو على الاتفاقية في آذار/مارس 2011. واعتمدت حكومة توغو استراتيجية تتعلق بالحد من الفقر تأخذ في الحسبان احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل بالصحة والعمالة والتعليم. كما اعتمدت خطة في مجال التعليم تشمل تدابير إتاحة التسهيلات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. 
	(ل) تقوم أوروغواي حاليا بوضع خطة وطنية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنها أن تيسر استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات الصحة والتعليم والعمالة والإسكان. 
	باء - منظومة الأمم المتحدة 
	18 - واصلت منظومة الأمم المتحدة على مدى الفترة المشمولة بالتقرير تعزيز الدول الأعضاء ودعمها في مجال تصديق الاتفاقية وتنفيذها عن طريق التوعية وبناء القدرات والتعاون التقني. 
	19 - وتسعى كيانات الأمم المتحدة إلى إدراج الإعاقة في مجالات عمل كل منها. وقد وضعت عدة وكالات استراتيجيات عالمية بشأن الإعاقة والتنمية الشاملة للجميع، كما نشرت المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن عملها؛ بينما أنشأت وكالات أخرى جهات للتنسيق ووظائف خاصة تركز على مسائل الإعاقة. 
	20 - وقامت منظومة الأمم المتحدة بتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين كياناتها ومع سائر أصحاب المصلحة بغرض الترويج للاتفاقية وتنفيذها. ومنذ صدور التقرير الأخير للأمين العام (A/66/121)، وضع فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استراتيجية لتنفيذ المذكرة التوجيهية التي أعدتها المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة بشأن إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج الأمم المتحدة على الصعيد القطري. ووفقاً لهذه الاستراتيجية، سيواصل فريق الدعم إعداد أدوات تدريبية ومواد أخرى ذات صلة وتقديم الدعم لاستخدام هذه المذكرة التوجيهية بوصفها أداة بالغة الأهمية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. 
	1 - تشجيع التسهيلات الخاصة بالمعوقين: الموارد البشرية والمعلومات والمرافق المادية 

	21 - إن التسهيلات الخاصة بالمعوقين هي أحد المبادئ العامة الضرورية لتنفيذ الاتفاقية بنجاح. وقد أقرت الجمعية العامة بهذه التسهيلات باعتبارها مسألة ذات أولوية، ودعت مرارا إلى تسهيل وصول المعوقين إلى الأمم المتحدة. واستجابة لذلك، تسعى الأمانة العامة إلى كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال الأمم المتحدة. وفي عام 2010، أنشأت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الإدارات والمعنية بالتسهيلات الخاصة بالمعوقين بغرض وضع سياسات شاملة لتلك التسهيلات في الأمانة العامة. وستسعى هذه السياسات إلى إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة في جميع جوانب عمل الأمم المتحدة بتعزيز البيئات المبنية الشاملة للجميع والتي يتيسر الوصول إليها، والمرافق، والموارد البشرية، والمؤتمرات والخدمات في جميع أماكن العمل التابعة للأمم المتحدة. 
	22 - وقد استعرضت فرقة العمل المشتركة بين الإدارات والمعنية بالتسهيلات الخاصة بالمعوقين السياسات والممارسات التي تتبعها سائر منظمات الأمم المتحدة وكياناتها بغرض الوقوف على الحلول الممكنة والعقبات والثغرات التي قد تعرقل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال المنظمة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة. وحددت فرقة العمل، كحل ممكن، توفير عرض نصي للصم والبكم لمادة اجتماعات الأمم المتحدة عبر قنوات مغلقة، وترجمتها ترجمة فورية بلغة الإشارة وتقديم وثائق الأمم المتحدة الرسمية في شكل يسهل الاطلاع عليه عن طريق استخدام التكنولوجيات المناسبة للمعلومات والاتصالات وتكنولوجيات التعرف الصوتي والنشر. وقد أتيح العرض النصي عبر القنوات المغلقة باللغتين الإنكليزية والبرتغالية، والعرض بلغة الإشارة البرازيلية في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 2012، حيث تيسر علاوة على ذلك الاطلاع على وثائق المؤتمر على قارئات الشاشات وبطريقة برايل للمكفوفين. 
	23 - وكشفت فرقة العمل المشتركة بين الإدارات أيضا عن الحاجة الماسة إلى إقامة صندوق لدعم تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التسهيلات الخاصة بهم في أماكن عملهم. ويمكن أن يُستخدم هذا الصندوق، مثلا، لتوفير تكنولوجيات اتصال ميسَّرة، من قبيل أجهزة تقوية السمع وقارئات الشاشات، أو قد يستخدم في تجهيز المباني بتسهيلات حديثة للمعوقين. وقد أنشأت عدة مؤسسات في منظومة الأمم المتحدة بالفعل صناديق من أجل التسهيلات الخاصة بالمعوقين، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي. 
	24 - وفي نيسان/أبريل 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير فرقة العمل عن خدمات السكرتارية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة في جنيف بشأن تعزيز تيسير الوصول إلى المجلس وآلياته(). وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات بشأن التسهيلات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، واقترح التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل الأطراف الفاعلة المعنية في مكتب جنيف. 
	25 - وقدم عدد من وكالات الأمم المتحدة معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين التسهيلات الخاصة بالمعوقين في مرافقها المادية. وتقوم بعض الوكالات بتجهيز أماكن عملها بتسهيلات حديثة للمعوقين، كما أنها تكفل اشتمال مرحلة تصميم البنايات الجديدة على خصائص التيسير للمعوقين وفقا لأنظمة البلد المضيف. وأبلغت كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن طائفة واسعة من الجهود المبذولة للنهوض بالتسهيلات الخاصة بالمعوقين من خلال تقديم أو وضع مبادئ توجيهية بشأن تلك التسهيلات وإعداد مواد إعلامية في شكل يسهل الاطلاع عليه والترويج لتكنولوجيا ميسرة في مجال المعلومات والاتصالات. 
	26 - وعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مجلس بربادوس للمعوقين من أجل توفير معلومات وخدمات ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة التوعية بالمسائل والحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وكان المراد من البرنامج توعية الآباء والعاملين في قطاع الصحة والمرشدين الاجتماعيين والمثقِّفين الأقران والموجهين بما للمراهقين ذوي الإعاقة من حقوق الإنسان وحقوق الإنجاب، وذلك بتزويدهم بمواد ميسرة في مجال الإعلام والتعليم والاتصالات. 
	27 - وفي عام 2011، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سياسة عامة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن عملها، تنطبق على عملية استقدام الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى تشغيلهم لدى المنظمة. وتوفر هذه السياسة المعايير ذات الصلة بالموضوع، بما فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة. ومنذ عام 2010، اتخذت منظمة الأغذية والزراعة أيضا تدابير للنهوض بالتسهيلات الخاصة بالمعوقين في مرافقها المادية، بما في ذلك تحديث المصاعد وتشييد مرافق دورة مياه ميسرة الاستعمال. 
	28 - وتقوم منظمة الطيران المدني الدولي بتنقيح مبادئها التوجيهية الحالية بشأن تنفيذ القواعد القياسية الدولية والممارسات الموصى بها، على النحو الوارد في المرفق 9 من اتفاقية الطيران المدني الدولي تحت عنوان ”التيسير فيما يتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة“. وتبين الممارسات الموصى بها التدابير التي يتعين على الدول ومختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطارات ومشغلو الطائرات ومشغلو الخدمات الأرضية ووكلاء السفر، اتخاذها لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار سفرهم. ومن المقرر أن تنشر في مطلع عام 2013 المواد المراد بها مساعدة أوساط الطيران المدني في التطبيق اليومي للممارسات الموصى بها. 
	29 - وفي عام 2011، أعدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تقريرا عالميا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدم التقرير نظرة إجمالية وتقييما نقديا لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، في السياسات والممارسة معا، استنادا إلى خمس دراسات إقليمية، وسلّط التقرير الضوء على دراسات الحالات الإفرادية وأفضل الممارسات المستمدة من هذه الدراسات. 
	30 - وأنشأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية موقعا شبكيا (www.visionip.org) مكرساً كمنبر لحشد الدعم وتبادل الآراء ونشر المعلومات في ميدان الملكية الفكرية بهدف تيسير اطلاع المكفوفين والمصابين بإعاقة بصرية والأشخاص الآخرين العاجزين عن القراءة على المعلومات والمضامين الثقافية. وطورت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عددا من الأنشطة لتعزيز الفهم العملي للطرق التي يمكن بها لنظام الملكية الفكرية أن يلبي على أحسن وجه احتياجات المعاقين بصريا بتحسين توقيت اطلاعهم على المضامين المحمية بموجب حق التأليف والنشر. 
	31 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها التاسعة عشرة قرارا عن السياحة الميسرة، طلبت فيه إلى أمانتها إعداد مبادئ توجيهية للتسهيلات الخاصة بالمعوقين في مختلف مجالات قطاع السياحة.
	2 - التوعية

	32 - يعزز اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به سنويا في مقر الأمم المتحدة وفي شتى أنحاء العالم على السواء، تحسين فهم قضايا الإعاقة، ويساعد على تعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم ورفاههم، ويرفع درجة الوعي بالاتفاقية وتأييدها. ويشمل الاحتفال السنوي الذي يقام في المقر مهرجان الأمم المتحدة السينمائي بشأن التمكين، الذي تعرض خلاله أفلام قصيرة من شتى أنحاء العالم للتوعية بقضايا الإعاقة وتشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. 
	33 - وبموجب قرار الجمعية العامة 66/149، أعلنت الجمعية يوم 21 آذار/مارس يوما عالميا لمتلازمة داون، وذلك ابتداء من عام 2012، بغية تعزيز رفاه الأشخاص المصابين بمتلازمة داون وإدماجهم في المجتمع وإشراكهم في التنمية والتوعية بهذه الحالة الطبية. وفي 21 آذار/مارس 2012، أقيم في المقر احتفال لأصحاب المصلحة المتعددين، نظمته المؤسسة الدولية لمتلازمة داون بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وأطراف مهتمة أخرى. 
	34 - واقترانا بالدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، التي عقدت في المقر من 7 إلى 18 أيار/مايو 2012، عقدت حلقة نقاش حوارية حول موضوع ”أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة: التغلب على تحديات الحصول على الحقوق والإدماج في التنمية“. وكان الحدث من تنظيم صندوق حقوق ذوي الإعاقة بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبرعاية حكومة أستراليا. 
	35 - ونظمت مفوضية حقوق الإنسان الحوار التفاعلي السنوي الثالث بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2011، للتوعية بالمساهمة الهامة للجهود التعاونية الدولية في تحقيق أهداف الاتفاقية. وسلط الحوار الضوء أيضا على التحديات والدروس المستفادة بخصوص التعاون الدولي في سياق الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق، في جملة أمور، بإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون في ميدان التنمية وفي العمل الإنساني. 
	36 - وفي منشور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المعنون ”تقرير عام 2011 عن الشباب الأفريقي: معالجة الصلة بين تعليم الشباب وعمالتهم في الاقتصاد العالمي الجديد“، ورد الاعتراف بالإعاقة كأحد أقل العوامل بروزا في تهميش الأطفال والشباب في طور التعليم، رغم كونه أحد أوثقها صلة بذلك التهميش. وكان التقرير بمثابة المحفز لمؤتمر ”الشباب الأفارقة ذوو الإعاقة: لنرفع أصواتنا من أجل الإدماج“، الذي نظمته جماعات الشباب الأفريقية في نيروبي في عام 2011. 
	37 - وفي دورتها الثامنة والستين المعقودة عام 2012، أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ الفترة من عام 2013 إلى عام 2022 عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة (قرار اللجنة 68/7). وإضافة إلى ذلك، ساعدت حملة ”إحقاق الحق“ التي أطلقتها اللجنة، والتي تهدف إلى تسريع التصديق على الاتفاقية وتنفيذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على بدء حملات وطنية في بابوا غينيا الجديدة، وباكستان، وبنغلاديش، وجمهورية كوريا، والفلبين، وكازاخستان، والهند. وقد أدت تلك الحملات أيضا إلى تشكيل منظمتين دون إقليميتين للأشخاص ذوي الإعاقة، وهما منتدى جنوب آسيا لذوي الإعاقة، ومنتدى وسط آسيا لذوي الإعاقة. 
	38 - وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة ”جوائز التنوع“ لتشجيع التنوع والعمالة الشاملة في أماكن العمل. ويعد مدى الشمولية المراعية للإعاقة أحد معايير الاختيار للفوز بهذه الجوائز، وتتألف كل جائزة من شهادة ومن مكافأة نقدية لتشجيع مبادرات التنوع الأخرى. وتُنشر المشاركات الفائزة على موقع البرنامج الإنمائي على الإنترانت كنماذج تسترشد بها مكاتبه الأخرى.
	39 - وحلل منشور اليونسكو المعنون ”إعمال الحق في التعليم: موجز أمثلة عملية“ ما قدمته الدول الأعضاء من إسهامات بشأن تنفيذ الاتفاقية ووضع توصيات لمعالجة التمييز في التعليم، بما في ذلك إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول عليه. وشملت الأمثلة العملية تدابير تشريعية وإدارية وسياسات وبرامج ترمي إلى كفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في نظم التعليم. وبحلول نهاية عام 2013، ستُنشر نتائج مشاورات جديدة أطلقت في أيلول/سبتمبر 2011 حول تنفيذ تلك الصكوك.
	3 - بناء القدرات

	40 - تلبية لطلبات الدول الأعضاء، واصلت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقديم المشورة التقنية والمساعدة بخصوص وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية التي تشمل ذوي الإعاقة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تعاونت الإدارة ومفوضية حقوق الإنسان مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تنظيم حلقة عمل عن تطوير القدرات في ترينيداد وتوباغو. وفي أيلول/سبتمبر 2011، وبطلب من المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كرواتيا، اشتركت الإدارة والمفوضية في تنظيم حلقة عمل حول تنفيذ الاتفاقية لفائدة بلدان غرب البلقان. وبتعاون مع المفوضية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبالتنسيق مع حكومات إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وكينيا، تنفذ الإدارة حاليا مشروعا لدعم تطوير قدرات الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. 
	41 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عقدت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اجتماعا دون إقليمي تضمّن حلقة عمل تدريبية عن تنفيذ الاتفاقية. وقدم التدريب معلومات وأدوات تتعلق بتعميم مسألة الإعاقة على المستوى الوطني من خلال إجراء عمليات مراجعة لمدى توافر إمكانية الوصول وتحسين عمليات جمع البيانات والإحصاءات عن الإعاقة(). 
	42 - وقد بدأت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا مشروعا لجمع البيانات والإحصاءات عن الإعاقة، بما في ذلك المعلومات عن السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات المتعلقة بها، ولبناء القدرات الوطنية على جمع مثل هذه البيانات وتحليلها ونشرها. وبتعاون مع الدول الأعضاء، أنشأت اللجنة شبكة من مراكز التنسيق الوطنية لجمع وتصنيف المعلومات والبيانات الوطنية عن الأشخاص ذوي الإعاقة. 
	43 - وتدخل شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الجهد التعاوني الجديد الذي تبذله إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أنشأت هذه الشراكة صندوقا استئمانيا متعدد المانحين لتعبئة الموارد لفائدة جهودها العالمية الرامية إلى تعزيز وتنفيذ الاتفاقية. وفي أيار/مايو 2012، وجه صندوق الشراكة المعني بالإعاقة لأول مرة دعوة إلى 37 فريقا قطريا تابعا للأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات بهذا الشأن. 
	44 - وقد واصلت مفوضية حقوق الإنسان تقديم الدعم إلى الدول الأطراف في الاتفاقية في استعراض التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة لضمان اتساقها مع الاتفاقية ومع بروتوكولها الاختياري. وعلى سبيل المثال، تعاون عنصر حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون مع المفوضية على تقديم الدعم التقني إلى حكومة سيراليون في صياغة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم سنه في آذار/ مارس 2011. وتعاونت المفوضية أيضا مع حكومة جمهورية مولدوفا على وضع مشروع قانون بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. 
	45 - وقد نفذت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مبادرات في عدة بلدان دعما لتنفيذ الاتفاقية. ففي عام 2011، نفذ المركز الوطني للإجراءات المتعلقة بالألغام في السودان برنامجا للإعلام والدعوة بشأن الاتفاقية، مما أسهم في تحسين فهم القوانين الوطنية المتعلقة بذوي الإعاقة. وقدم المركز كذلك دعمه لإنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ليرصد تنفيذ الاتفاقية وليعد التقارير بشأنه.
	46 - وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم في ألبانيا تدريب 140 مشاركا من موظفي الحكومة وأعضاء منظمات المجتمع المدني حول حقوق ذوي الإعاقة وحول نهُج إدماج الإعاقة في السياسات والبرامج الوطنية للتنمية. 
	47 - وفي عام 2011، بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلسلة تدريبية عالمية في أوغندا، وبنغلاديش، والهند للتوعية بقضايا الإعاقة وتعزيز إدماجها في البرامج الوطنية. وقد ضمت حلقات العمل التدريبية موظفي مفوضية اللاجئين وشركاءها، واللاجئين من ذوي الإعاقة، والمنظمات الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لتبادل المعلومات ووضع خطط عمل مشتركة لزيادة فرص الحصول على الحماية والخدمات. وتقوم مفوضية اللاجئين أيضا بإعداد دورة للتعلم الإلكتروني عن التنوع تشمل حالات الإعاقة، وستكون متاحة لجميع موظفي المفوضية، كما نظمت في عدة بلدان، في عامي 2011 و 2012، حلقات عمل حول موضوع إدماج ذوي الإعاقة.
	48 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قدمت اليونيسيف إلى مسؤولين حكوميين في عُمان تدريبا لبناء القدرات المتعلقة بالاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وركز التدريب تحديدا على وضع خطة عمل وطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كانون الثاني/يناير 2011، نظمت اليونيسيف في مقرها دورة توجيهية أولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توعية موظفيها بالأهمية البالغة لحقوق ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على حد سواء. ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على وحدة دراسية شبكية متاحة على الإنترنت لتوجيه الموظفين بشأن الإعاقة، وستعمم على جميع موظفي اليونيسيف في وقت لاحق من عام 2012. 
	49 - وأعد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مشروع استراتيجيته المتعلقة بإدماج الإعاقة في البرامج المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد القطري، وهي توفر نهُجا استراتيجية لتلبية احتياجات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من ذوي الإعاقة من السياسات والبرامج. 
	50 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، نظمت اليونسكو حلقة عمل دون إقليمية في أنتيغوا وبربودا للنهوض بالتعليم الشامل للجميع، كان المشاركون فيها بصورة رئيسية من مخططي المناهج الدراسية، وخبراء التعليم الشامل، وخبراء آخرين من الدول الأعضاء في اليونسكو. وفي الأردن، وبتعاون وثيق مع وزارة التعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، نفذت اليونسكو مشروعا لتحسين جودة تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والتوعية بشواغلهم. 
	51 - وفي حزيران/يونيه 2011، أصدرت منظمة الصحة العالمية ”مجموعة أدوات الحقوق المتعلقة بالجودة“ لتقييم وتحسين نوعية العناية بذوي الإعاقة المصابين بالأمراض العقلية المقيمين في مرافق الرعاية الاجتماعية، ولحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم. وكان الهدف من إصدار تلك المجموعة هو تزويد الدول الأعضاء بمعلومات عن معايير الجودة وحقوق الإنسان في مرافق الرعاية التي يجب على تلك المرافق احترامها وحمايتها والوفاء بها(). 
	52 - ويقوم البنك الدولي حاليا بإعداد دراسة عن الإعاقة والعمالة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومتابعة للتقرير العالمي الأول عن الإعاقة لعام 2011، الذي اشترك في إعداده البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، يقوم هذان الكيانان حاليا بوضع استقصاء نموذجي حول الإعاقة يرمي إلى تحسين وسائل قياس الإعاقة وجمع البيانات عنها. وإضافة إلى ذلك، نظّم البنك الدولي في مقره دورة دراسية استهلالية عن الإعاقة والتنمية دامت خمسة أيام، وذلك لفائدة الموظفين ونظرائهم التقنيين العاملين في الوزارات الوطنية.
	جيم - منظمات المجتمع المدني
	53 - لا يزال لمنظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي اضطلعت بدور نشط في عمليتَي صياغة الاتفاقية والتفاوض بشأنها، دور فعّال في التصديق على الاتفاقية وتنفيذها على الصّعُد الدولي والإقليمي والشعبي. وغالباً ما يكون للمنظمات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة شبكات من الأعضاء والمنظمات القائمة على العضوية في مختلف أنحاء العالم تعمل على التوعية بمسائل الإعاقة والاتفاقية. وتنخرط هذه الشبكات أيضا بنشاط في رصد تنفيذ الاتفاقية والإبلاغ عنه.
	54 - وعلى هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المعقودة في أيلول/سبتمبر 2011، نظّم التحالف الدولي للمعوقين منتدىً للمجتمع المدني، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ونظّم التحالف أيضا حلقة دراسية في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بهدف وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ الاتفاقية. ويتولى التحالف حاليا قيادة مشروع لبناء القدرات يركزّ على تدريب القادة والمدرّبين من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ الاتفاقية.
	55 - وبالتعاون مع الهيئة الدولية للمعوقين، أعدّت المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع، التقرير المعنون ”اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: التقرير المرحلي لعام 2010 عن إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات“. ويعرض التقرير التقدّم الذي أحرزته البلدان في تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تمشيا مع مواد الاتفاقية. 
	56 - وفي آذار/مارس 2012، نظّمت مؤسسة ليونارد شيشير لذوي الإعاقة التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، مؤتمرا بعنوان ”الأهداف الإنمائية للألفية الشاملة لمسائل الإعاقة، وفعالية المعونة“، مستخدمة في ذلك الاتفاقية للاسترشاد بأحكامها. وقد جمع المؤتمر الذي عُقد في بانكوك، 350 وفدا من 65 بلدا، بما في ذلك ممثلو الحكومات، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، انكبوا فيه على مناقشة خيارات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مبادرات التنمية الدولية. واختُتم المؤتمر بإصدار بيان يدعو الحكومات إلى التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع أطر جديدة وشاملة لخطة التنمية لما بعد عام 2015.
	57 - وتطرّقت شبكة البلدان الأفريقية للخاضعين للعلاج النفسي والمتعافين منه، خلال مؤتمرها الدولي الذي عُقد في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى أهمية الاتفاقية وإصلاح قطاع الصحة العقلية في أفريقيا. وتُوّج المؤتمر بإصدار إعلان كيب تاون، الذي قُدّم أثناء مؤتمر القمة الثاني للحركة من أجل الصحة العقلية في العالم، ومؤتمر الاتحاد العالمي للصحة العقلية اللذَين عُقدا في كيب تاون في عام 2011.
	دال - الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين
	58 - عقدت الشراكة العالمية المعنية بقضايا الإعاقة والتنمية منتداها الثالث المعني بالإعاقة والتنمية واجتماعها المخصص للأعضاء، في بوينس أيرس في أيلول/سبتمبر 2011. وقد انصب اهتمام الأعضاء والشركاء على خيارات العمل المؤدية إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار المادة 32 من الاتفاقية. وناقش الشركاء في التنمية التحديات التي تطرحها التنمية الشاملة لمسائل الإعاقة وبحثوا خيارات للعمل صوب تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً. 
	59 - وعُقد منتدى الشركاء المعنيين بالإيدز ومسألة الإعاقة، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة المشترك المشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بالتعاون مع الشراكة العالمية المعنية بقضايا الإعاقة والتنمية، وحكومتَي الولايات المتحدة وكندا وكيانات تابعة للأمم المتحدة، من بينها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الإيدز، في نيويورك في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 2011. وألقى المشاركون في المنتدى الضوء على أهمية الاتفاقية التي توفر إطارا لإضفاء التكامل على برامج الإيدز لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى، المعنونة ”الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)“ (القرار 65/277)، دعت الدول الأعضاء تحديدا إلى اعتماد الاتفاقية، وسلّمت بضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاحظت مع القلق أن برامج الوقاية والعلاج والرعاية والدعم لا يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة أو لا تتاح لهم بقدر كاف، والتزمت بكفالة أن تُوظَّف الموارد المالية المرصودة للوقاية، لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
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