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. روالمد مائب الرئوس بالوكالم(النود  الرئوس  . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( ملاموا) .
 احملتوياس

 

 )تابف(مل جدول األ مال  املنائل املتتلقم بتنفوذ االتفاقوم  5البند 
 )تابف(املناقشم التامم  ) (
  مناقشاس املائدة املنتديرة ) (

احلوز املايل الوط  والشـــــــــــــــراكاس بو القاا  التام والقاا  ادايل والتتاون الدويل مل  ‘1’ 
 االتفاقوم. جل تتزيز تنفوذ 

  



 CRPD/CSP/2018/SR.3 

 

2/11 18-09734 

 

ة غوا  النـــــــــــود بامايوتو، )بلغاريا(، تو  النـــــــــــود روالمد ) ملاموا(، 
 مائب الرئوس بالوكالم، رئاإم اجللنم.

 .05 10ارتُتح  اجللنم النا م  
من جدول األعمال: المساااااااااااا ب المذ لقة  ذنفي   5البند  

 (تابف)االتفاقية 
 (تابف) ال امةالمناقشة  )أ( 

)كوبا(  قال  إن املزيد مل  الساااااااايدة رودريكيز أ ا اااااااا ال - 1
اإلرادة النواإوم ضروري لتتزيز التتاون الدويل، لوتنىن بذلك حتنو 
مو وم اواة األشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم وتتزيز إدماج م االجتما ي. 
وإــــــو ون مل املنــــــتحول القضــــــا   لج التمووز الذي تواج ه الننــــــا  

وو اإل اقم دون القضــــــــا   والش  لج املشــــــــاكل ا و لوم م ل واألطفال ي
ختلف التنموم واإلقصــا  االجتما ي. و ب  لج احل وماس  ن تتمل 
بفتالوم إلزالم احلواجز اليت حتول دون متتف األشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم 
حبق م ة املشـــاركم الفتالم وال املم ة  ملواس صـــنف القرار  لج قدم 

 ملواطنو. املناواة مف مجوف ا
و ردر  قائلم إن مل األمهوم البالغم مب ان، مل  جل حتقوق  - 2

التنموم االجتما وم ة كوبا،  ن جتري محايم األشــــــــ ايل يوي اإل اقم 
و ن تُلَّبَّ ااتواجاهتم اداصــــم. ر اال  األشــــ ايل  م اقو  مصــــومم 
وهم ضــــــمل املنــــــتفوديل مل اليامو االجتما وم والنــــــواإــــــاس التامم 

لتغاوم الشـــــاملم. غا  ن ااثار النـــــلبوم النامجم  ل وجود مظام ياس ا
دويل غا  ادل، مضا فم باحلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي 
ـــــاس املتحـــــدة األمري وـــــم، اـــــال دون تتزيز اليامو  تفرضــــــــــــــــــــه الوالي
االجتما وم الالزمم لألشــــــــــــ ايل يوي اإل اقم ة كوبا بنــــــــــــبب  دم 

تلتزم ا ومم كوبا وشتب ا التزاماش قوياش باختاي  كفايم املوارد. ومف يلك،
اإلجرا اس اليت إــــــتضــــــمل االارتام ال امل ل رامم األشــــــ ايل يوي 

 اإل اقم ومحايم مجوف اقوق م وتتزيزها.
رومغ مغا )روو  مام(  قال  إن خام التنموم الساايدة وكوين  - 3

واالتفــاقوــم تلتقوــان ة  ر ــارمهــا مل اوــ   2030املنـــــــــــــــتــدامــم لتــام 
املنـــاواة و ول اجلموف، وإـــتنـــا د املناقشـــم احلالوم  لج إ ادة ت كود 
االلتزاماس ومضــــــــــــــا فم اجل ود وتتزيز اإلجرا اس املت ذة للتمل  لج 
 دم ختلف  اد  ل الركب رتالش. وة روو  مام، تشـــــــــــ ل املنـــــــــــاواة 
و دم التمووز مبد يل توجو وو لتتزيز اقو  اجلموف ومحايت ا. وتوجد 

لد م األشـــــــــــــ ايل يوي اإل اقم، وكذلك مبادراس لتتزيز  دة برامو 
مشـــــــــاركت م ة األمشـــــــــام االجتما وم، م ل مراكز تتزيز االإـــــــــتقاللوم 

والتزويد باملتار، وامل اراس. وقد وضت  احل ومم إواإاس لتشجوف 
املنظماس واألرراد  لج تقدمي الد م التق  واملايل لألشـــــــــــــــ ايل يوي 

ريـــب امل   وإ ـــاد رريل التمـــل وغا اإل ـــاقـــم ألغرال التتلوم والتـــد
،  جريـــ  ة رووـــ  مـــام  ول 201٦يلـــك مل ادـــدمـــاس. وة  ـــام 

دراإـــــم اإـــــتقصـــــائوم وطنوم  ل األشـــــ ايل يوي اإل اقم، وُ صـــــد ر س 
لتم و الرصــــــــــــــــد واإلبال   201٧جممو ــم مل املاشـــــــــــــــراس ة  ــام 

املنتظمو بشـــــــــــ ن التقدم احملرز ة تنفوذ إـــــــــــواإـــــــــــاس الد م ة جمال 
  اقم. اإل
)املراقبم  ل اللجنم النووزيلنديم حلقو   الساااااااايدة تيسااااااااوريرو - 4

اإلمنــــان(  قال  إن تقارير دولوم ةتلفم خلصــــ  إ   ن األشــــ ايل 
يوي اإل اقم يتامون بشـ ل  ام مل  اوال صـحوم  ضـتف، وحتصـول 
تتلومي  دىن، ولدي م رريل اقتصــــــــــــــاديم  قل، ومتدالس   لج للفقر. 

بنفس  مهوت ا كما كام  قبل  قد مل الزمل،  ولذلك تظل االتفاقوم
وينبغي  ال يت لف  اد  ل الركب ة تنفوذها. وتت ف آلوم الرصـــــــد 
املنتقلم ة مووزيلندا  لج التمل مف احل ومم إلاراز تقدم ة اجملاالس 
ياس األولويم التالوم  التتلوم، والنــ ل، والتمل، والبواماس، والوصــول 

 التقوود. إ  املتلوماس، والتزل و 
واإـــتاردس قائلم إن اللجنم تت ف  لج إجرا  حبوه م مم  - 5

بشـــــــــــــ ن مواقف النووزيلنديو. واكُتشـــــــــــــف  ن التجاو  النـــــــــــــل  مف 
األشــــ ايل يوي اإل اقم ك ااش ما يزيد إــــو اش بنــــبب املواقف التمووزيم 
جتاه م ل هاال  األشــــ ايل مل يوي ا وياس األخرث، م ل النــــ ان 

لواس وامل لوو ومزدوجي املول اجلننــــي ومغايري ا ويم األصــــلوو  و امل 
اجلننـــــاموم وااملي صـــــفاس اجلننـــــو. و الوة  لج يلك،  صـــــبح  
هناك ةاطر جديدة ة إــوا  وإــائت التواصــل االجتما ي اليت تونـر 
التنمر ضــــــــــــــــد األشـــــــــــــــ ــايل يوي اإل ــاقــم. وتغوا التقلوــم،  ك ر مل 

م ل األشــــــ ايل يوي اإلانــــــات بااللتزام األخالقي، هو الذي إــــــو
اإل اقم مل االضــــــــاال  ب دوار رئونــــــــوم ة وضــــــــف النــــــــواإــــــــاس، ة 
القاا و التام وادايل  لج النوا . ومل هنا ت يت احلاجم إ  التنفوذ 

 مل االتفاقوم، املتتلقم بالتو وم.  8ال امل للمادة 
)النـــــــــــنغال(  قال  إن ا ومم بلدها  السااااااااايدة أالوشاااااااااير - ٦

م لتنفوذ االتفاقوم. و لج وجه ادصــــــــــــــويل، اإــــــــــــــتحدث  تدابا ةتلف
بااقم مل بااقاس ت ارا الفريل ة الفرتة بو  50 000ُ صــــــــــــــد ر س 

بغرل تتزيز احلصـــــــــــــــول  لج ادـــــدمـــــاس  201٧ و 2013 ـــــامي 
االجتما وم األإـــــاإـــــوم، مبا يشـــــمل برامو الت مو الصـــــحي املشـــــرتك، 
ران وم ن ح الضـــــــــــــــمان األإـــــــــــــــري، وخدماس النقل التام. وقد امب ق قرا
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شــــــــــبا /رياير  13هامان  ل اجتما  مشــــــــــرتك بو الوزاراس ُ ق د ة 
، مها  ا تماد تشريف تنفوذي حبلول هنايم التام لقامون النواإم 2018

االجتما وم للننغال مل  جل محايم اقو  األش ايل يوي اإل اقم، 
-201٧واشـــــــــــــــد املوارد لتمويل خام التمل الوطنوم ل  اقم للفرتة 

 لج يلك، اختاس النـــــــــنغال بوصـــــــــف ا البلد الرائد . و الوة 2021
املنـاول  ل تنفوذ املرالم ال اموم مل مشـرو  هو ل اإل اقم ة االحتاد 
األرريقي، كما   ق د س القم  مل تدريبوم إقلوموم ملنـــــــــــــــاولو رروتي 

شــــــــــ ايل يوي اإل اقم، ضــــــــــم  اوايل املنــــــــــتوث بشــــــــــ ن إدماج األ
 بلداش.  25
اس التربوم املتحدة(  قال إن بلده  ارز )اإلمار  السااايد لوتا  - ٧

بشــــــــ ن  200٦لتام  2٩تقدماش كبااش ة إصــــــــدار قامومه االحتادي رقم 
اقو  األشـــــ ايل يوي اإل اقم، ومرر تشـــــريتاش بشـــــ ن ت ارا الفريل 
ة التتلوم. وة النـــــنم املاضـــــوم، طرا  ا ومم بلده إـــــواإـــــم وطنوم 

يق وطنوم مل لتم و األشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم، رقدم  خريام طر 
ذس خاواس  ديدة لتحنـــــــو   جل بنا  جمتمف شـــــــامل للجموف. واختا
وضــــف الننــــا  يواس اإل اقم، مل بون ا إجرا اس اختذها البنك الوط  
لــد م الفريل التجــاريــم. ومل  جــل الورــا  بــااللتزامــاس امل رإــــــــــــــــم ة 
االتفاقوم، إـــولزم التف ا بار  جديدة واإـــت شـــا، إـــبل اإـــت دام 

ا مل  جل د م اجل ود التاملوم. وتبتاش لذلك  ُمشـــــا  مراكز الت نولوجو
خدماس الت نولوجوا إليصـــــــــــــــال الاال  يوي اإل اقم بالت نولوجوا، 
و مشـــــــــــــــاــ  قــا ــدة بوــامــاس  ك ر دقــم لتقــدمي خــدمــاس  ــالوــم اجلودة 
لألشـــــــــــــــ ــايل يوي اإل ــاقــم مل خالل ا واــم االحتــاديــم للتنــارنـــــــــــــــوــم 

 يضــــــاش  ن مت ل األشــــــ ايل  واإلاصــــــا . وقال إن ا ومم بلده ت مل
يوي اإل اقم مل الوصـــــــول إ  املرارق الرياضـــــــوم والنـــــــوااوم. وة هذا 
النــــــــــــوا ، كام  دورة األلتا  األوملبوم اداصــــــــــــم اإلقلوموم للشــــــــــــر  

، 2018األوإت و ال  رريقوا، اليت جرس ة  بو ظ  ة آيار/مارت 
 إـــــــــــــــتجرث مب ـابـم إ ـداد جوـد لـدورة األلتـا  األوملبوـم ادـاصــــــــــــــــم اليت

 . 201٩  ام
)املراقبم  ل االحتاد التاملي للصــــــــــم(  راب   السااااااايدة تو ي - 8

 يلول/إـــــــــــــــبتمي  23يوم  ٧2/1٦1بإ الن اجلمتوم التامم ة قرارها 
يوماش دولواش للغاس اإلشارة، األمر الذي مي ل خاوة هامم حنو اال رتا، 

اس اإلشـــارة واارتام ا  لج الصـــتود التاملي. وإـــُوتق د الووم الدويل بلغ
مف لغم ”األول للغاس اإلشــــــــــارة ة إطار املوضــــــــــو  الشــــــــــامل املتنون 

رما مل تتوارر املتلوماس لألشــ ايل الصــم . “اإلشــارة، ال ل مشــمول
بواإــــــــــام لغاس اإلشــــــــــارة، لل يتنــــــــــىن حتقوق ا د، املتم ل ة  دم 

وبدالش مل اللجو  إ   شــ ايل لدي م ااإــم  ختلف  اد  ل الركب.
النـــــــــــــــمف لوت لموا موابم  ل األشـــــــــــــــ ايل الصـــــــــــــــم، ينبغي  ن جُترث 
املشــــــاوراس مف الرابااس الوطنوم للصــــــم ومف القادة الصــــــم  مفنــــــ م. 
وقد ورر  دد صغا مل البلدان االتفاقوم بلغاس اإلشارة الوطنوم لديه، 

ح ة وق  الاق مل وينبغي  ن حتذو اذوها بلدان  ك ر. وإـــــــــــــــُتار  
هذا األإـــــــــــبو   لج املوقف الشـــــــــــب ي لالحتاد التاملي للصـــــــــــم جممو م 
 دواس بصــــــــــــريم تقدم إرشــــــــــــاداس وتتر ، مجا اس الصــــــــــــم باالتفاقوم 

 وب هدا، التنموم املنتدامم. 
)جورجوا(  قال إن ا ومم بلده  الساااااااايد ييوواتاميشاااااااافيلي - ٩

مان اواة منـــــــــاولم  ل محايم اقو  األشـــــــــ ايل يوي اإل اقم وضـــــــــ
كرميــــم للجموف، وينبغي  ال يضـــــــــــــــوف  ي وقــــ  دون متــــاجلــــم تلــــك 
التحدياس. وة ظل اإلداراس احلاكمم النــــــــابقم، مل يلق األشــــــــ ايل 
يوو اإل اقم  ي د م ة  ارإـــــــم اقوق م ة احلواة املنـــــــتقلم والتتلوم 
والتمل. ومل تُبذ ل  ي ج ود لزيادة التونـــااس الالزمم الاتواجاهتم  و 

د تشــريتاس جديدة، واختذس قراراس دون مشــاركم األشــ ايل ال تما
 ندما   لن  احل ومم  2012يوي اإل اقم. وقد تغا الوضف ة  ام 

املنت بم ادي اش اقو  األشــــــــ ايل يوي اإل اقم بوصــــــــف ا  ولويم،  ا 
 دث إ  التصـــــديق  لج االتفاقوم، وإجرا  إصـــــالااس قاموموم، وزيادة 

م الاتواجاس يوي اإل اقم، والتتلوم منـــــــــــــــتوياس التونـــــــــــــــااس الالزم
الشــــــــــــــامل للجموف، وإقامم برمامو إ ادة الت هول لألطفال املصــــــــــــــابو 
بـــــالتواـــــد، واحلركـــــم األوملبوـــــم للمتوقو ة جورجوـــــا. و لـــــ   ملوــــم 
اإلصـــــــالح الدإـــــــتوري ا ماش بشـــــــ ن االلتزام بت وام ظرو، متنـــــــاويم 

س ك اة، مل لألشـــــــــــــ ايل يوي اإل اقم. غا  مه مازال  هناك حتديا
بون ـا اإـــــــــــــــتمرار القوود املفروضــــــــــــــــم  لج التونـــــــــــــــااس املـاديـم الالزمم 
لألشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم ورريل التمل املتاام  م، والتقباس اليت 
تترتل التوش املنــــــــــــتقل، وامتدام الرتويو الاتواجاس التتلوم وبرامو 
التنموــم الشــــــــــــــــاملــم للجموف. وإـــــــــــــــتتــا  هــذه املنــــــــــــــــائــل مل خالل 

جتمــــــا وــــــم، وتتزيز التمــــــل االجتمــــــا ي، وتورا اإلصـــــــــــــــالاــــــاس اال
 الضماماس القاموموم وآلواس اإلمفاي الفتالم.

وضت ، ة وق   )الوابان(  قال إن الوابان السيد هوشينو - 10
إــــابق مل يلك التام، الصــــوغم الن ائوم ليماجم ا األإــــاإــــي ادمنــــي 
الرابف لألشـــــــــــــ ايل يوي اإل اقم، الذي يتد  ول برمامو  ري تفتوله 
منذ  ن صـــــــــد  بلده  لج االتفاقوم. ولضـــــــــمان االتنـــــــــا  مف مباد  
االتفاقوم واارتام ا، اشـــــرتك األشـــــ ايل يوو اإل اقم ة  ملوم وضـــــف 

واارُت م   قدرهتم  لج اختاي القرار. و ب تتزيز اختاي  النـــــــــــــواإـــــــــــــاس
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 ,plan) “خات ومفذ وحتقق وا مل”التدابا الفتالم مل خالل دورة 

do, check and act ويلك ملواصــــــــــــــلم إاراز التقدم ة التنفوذ. وقد )
مقام  112 رإــج اليمامو األإــاإــي احلايل لألشــ ايل يوي اإل اقم 

مل  جل وضـــــــف إـــــــواإـــــــاس تنـــــــتند إ  مرجتوم ياس  هدا، حمددة 
إزالم احلواجز اليت تترتل األش ايل يوي   لجاألدلم. وتتمل الوابان 

 اإل اقم، وإتواصل ج ودها مل  جل التنفوذ ال امل لالتفاقوم.
)مج وريم تنزاموا املتحدة(  قال  إن  الساااايدة يي و ا ألي   - 11

يل  صدر قامون ، وة التام التا200٩بلدها صد   لج االتفاقوم  ام 
األش ايل يوي اإل اقم الذي يركز  لج تتزيز ومحايم احلق ة الصحم 

ة التونـــــااس الالزمم الاتواجاس يوي اإل اقم وإ ادة الت هول احلق و 
والتتلوم والتوظوف، والتدابا املناهضـــــــــــــــم للتمووز. ومل  جل كفالم  ال 
ا يت لف  اد  ل الركب، تت ف احل ومم  لج اإــــتترال إــــواإــــاهت
املتتلقم باإل اقم والتمل والضــــــــــــمان االجتما ي، وتقدمي الد م التق  
واملايل لألشـــ ايل يوي اإل اقم ومنظماس األشـــ ايل يوي اإل اقم، 
وقام  بتحنــــــــو التتلوم الشــــــــامل للجموف وزيادة تورا املتومم التقنوم 
واألج زة التتويضــــــوم. وإضــــــارم إ  يلك، جار وضــــــف مباد  توجو وم 

ا  الصــحي لتونــا إم اموم احلصــول  لج الر ايم الصــحوم وطنوم ل  ف
لفائدة األشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم، ويوجد شـــــــــــــــر  إلزامي ب ن  ظج 

ة املائم ة املاإـــنـــاس  3هاال  األشـــ ايل بننـــبم مت ول ال تقل  ل 
التامم واداصــــم  لج اد إــــوا ل وبد  التمل وام  مل وطنوم إلهنا  

و م األشـــــــــ ايل يوو اإل اقمل التنف ضـــــــــد الننـــــــــا  واألطفال، مبل ر
و مشا  مراكز للت هول امل   اليت تتزز تداريب اال تماد  لج الذاسل 
وقام  ادباة املنـــتقلم املتنومبم مبنـــ لم التمتاف حبقو  اإلمنـــان ة االم 
األشــــ ايل املصــــابو بامل ق بزيارة تنزاموا ة التام النــــابق. وقال  إن 

ف إاصـــــــــــــــا اس  الوم اجلودة ا ومم بلدها تواصـــــــــــــــل الرتكوز  لج مج
وبواماس مصنفم بش ن اإل اقم، بغوم حتنو البواماس املتاام  ل مجوف 

بلــدهــا إ  مزيــد مل الــد م ة االمتقــال حنو  راــاس اإل ــاقــم. و تــاج
 جمتمف  ك ر  والش.

)غواتومــاال(  قــال إن غواتومــاال بلــد  الساااااااااااياد ياا  ماا   - 12
اخراش مل كواره طبوتوم يتوش ة اـالـم مل اإلقصــــــــــــــــا  اوـ   ـاىن م

مت ررة ومشـــــاكل متتلقم بالنـــــالمم الصـــــنا وم والتنف وامتدام األمل. 
ومجوف هـذه املنــــــــــــــــائـل تاثر  لج األشـــــــــــــــ ـايل يوي اإل ـاقـم، الـذيل 
يتوشـــــون هم  مفنـــــ م ة االم مل اإلقصـــــا   لج  إـــــات يومي. وة 
ضـــــــــــــــو  املالاظاس ادتاموم للجنم املتنوم حبقو  األشـــــــــــــــ ايل يوي 

لـــــــج الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر األومبيل املـــــــقــــــــدم مـــــــل غـــــــواتـــــــوـــــــمــــــــاال اإل ــــــــاقــــــــم  ـــــــ
(CRPD/C/GTM/CO/1مــا ،)  براــ  ا ومتــه تتمــل  لج وضـــــــــــــــف

خام للتنفوذ إـــــــتجري متابتت ا ة ةتلف املاإـــــــنـــــــاس التامم. ولال 
زم ا  ارز تقدم بشــــــــ ن التوصــــــــواس الواردة ة التقرير، رإن احل ومم يل

 ن تبذل املزيد مل اجل ود مل  جل كفالم  ن تتود النواإاس بالفائدة 
 لج األشــــــ ايل يوي اإل اقم. ويلزم  يضــــــاش حتنــــــو  إــــــالوب التمل 
للت كد مل وضـــــــــــف خات ومشـــــــــــاريف منـــــــــــتقبالش. ولذلك تتمل  مامم 
الت اوت واليجمم مل تب الرئاإـــــــــــم ة غواتوماال مف ةتلف امل ااو 

 مم ة هذا الصدد. ة املاإناس التا
)إــاالوون(  قال  إن االمت اباس الرئاإــوم  الساايدة دا اااما - 13

اليت  جريــ  ة إـــــــــــــــاالوون ة وقــ  إــــــــــــــــابق مل هــذا التــام كفلــ  
ر لألشـــــ ايل يوي اإل اقم بفضـــــل الد م  التصـــــوي  الشـــــامل واملونـــــمب
املقــــــدم مل اجملتمف الــــــدويل. وقــــــد ازدادس التحــــــديــــــاس النفنـــــــــــــــوـــــم 

دها إـــــــــــــــو اش ة   قا  الفوضـــــــــــــــاماس واالهنواراس واالجتما وم ة بل
األرضوم اليت ُش  د س ة رريتاون ة التام املاضي، واليت خلف  ورا ها 
بتض الناجو الذيل  صـــــــــــــوبوا بإ اقاس متتلقم باحلركم ومشـــــــــــــاكل ة 
الصـــــــــــــــحم التقلوم. ورداش  لج يلك،  ززس ا ومم بلدها التدخالس 

مجوف املنــــــتوياس ل فالم الفتالوم النفنــــــوم واالجتما وم واحلمائوم  لج 
وال فـــا ة ة تقـــدمي ادـــدمـــاس. وقـــد تت ـــد رئوس إـــــــــــــــاالوون ماخراش 
باإـــــــتترال وتنفوذ النـــــــواإـــــــاس والقوامو املتتلقم باإل اقم، وحتنـــــــو 
احلوارز للمدرإــــو ة ماإــــنــــاس يوي االاتواجاس اداصــــم، وتورا 

 الد م لنبل الر ايم الصحوم اجملاموم لألش ايل يوي اإل اقم، وتقدمي
كنــــــب التوش لتحنــــــو  اوا م االقتصــــــاديم. وم ل هذا االلتزام مل 
ش مه  ن يزيد مل تتزيز النواإاس الوطنوم القائمم، مبا ة يلك قامون 

. وقد  ظ رس إــــــاالوون التزاماش 2011األشــــــ ايل يوي اإل اقم لتام 
قوياش بالصــــــــــــــ وك واملتاهداس الدولوم حلقو  اإلمنــــــــــــــان، وال إــــــــــــــوما 

فـاقوــم. وتشـــــــــــــــمــل إلـازاهتـا احلملــم املنظمــم لتتزيز القــدراس الالزمم االت
للتمــل مف األطفــال املصـــــــــــــــــابو بــالتواــد ة املــدارت وة جمتمتــاهتم 

لنــواإــم التامم املتتلقم احمللومل ووضــف اللمنــاس األخاة  لج مشــرو  ا
الشـــــــامل للجموفل وإجرا  اإـــــــتترال منـــــــتمر لقامون اجلنون  بالتتلوم

(Lunacy Act ) مل  جـــل موا متـــه مف االجتـــاهـــاس اجلـــاريـــم ة جمـــال
الصـــــــحم التقلوم. ولألإـــــــف، تترل مقر اللجنم الوطنوم لألشـــــــ ايل 
يوي اإل ــاقــم حلريق ة  وائــل هــذا التــام، ترتبــ   لوــه آثــار كباة رومــا 
يتتلق ب مشـــام التننـــوق ووضـــف اليامو وتنفوذها، وما يقابل ا مل آثار 

 .  لج اواة األش ايل يوي اإل اقم
زال طويالش  )إياالوا(  قال إن الاريق ما السااااااااااايد المبرتيني - 14

لتحقوق اإلغال  الدائم جلموف منتشفواس األمرال النفنوم ة مجوف 
 حنا  التامل، ولتم و األشــ ايل يوي اإل اقاس التقلوم والذهنوم مل 
 ارإـــــم اقوق م واملشـــــاركم ال املم ة اجملتمف. وينبغي  ن حتذو مجوف 

األ ضــــــا  اذو إياالوا بوصــــــف ا  ول بلد ميرر قاموماش لالاتفال  الدول
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بن ايم املصـــــــــــــــحاس التقلوم. وإـــــــــــــــتبقج إياالوا ة طلوتم ج ود تتزيز 
اقو  األشـــــــــــــــ ــايل يوي اإل ــاقــم ة اجملــال الــدويل. رحقو  هاال  
األشــــ ايل، وال إــــوما اقو  الننــــا  والفتواس، مل  ولوياس إياالوا 

، 2021 - 201٩اإلمنـــان للفرتة  ة إـــوا  ترشـــح ا جمللس اقو 
 “الوكــالــم اإلياــالوــم للتتــاون اإل ــائي”وهي تقف ة صـــــــــــــــموم ج ود 

احل وموــم ومشــــــــــــــــاريت ــا. وتتبف إياــالوــا هنجــاش مزدوج املنــــــــــــــــار لتتزيز 
تتناول  لج وجه التحديد األشـــــــــ ايل يوي اإل اقم ة  اليت بادراسامل

مجوف  ـدة بلــدان، وإلشـــــــــــــــراك األشـــــــــــــــ ــايل يوي اإل ـاقـم ة حتـديـد 
املشــاريف. ومل األمهوم مب ان مواصــلم حتديد النــواإــاس املبت رة،  لج 
ــــــائي واملتتــــــدد األطرا،، مل  جــــــل تتزيز اقو   ــــــديل ال ن الصـــــــــــــــتو
األشـــــــــــــــ ــايل يوي اإل ــاقــم. و نــد القوــام بــذلــك،  ــب ا تمــاد هنو 

طرا، صـــــــاابم املصـــــــلحم املتنوم، تشـــــــاركي رتالش تشـــــــرتك روه مجوف األ
 اإل اقم  مفن م. إوما األش ايل يوي  وال
)مراقب  ل االحتاد الدويل الإـــتنـــقا  الر ت  الساايد  اْوو   - 15

والنـــــننـــــنم املشـــــقوقم(  قال إن األطفال املصـــــابو باإـــــتنـــــقا  الر ت 
والنــننــنم املشــقوقم، م  تورر  م التالج والد م املالئمان، مي ل  ن 

قم  ك ر يزدهروا ويتوشــــوا ة منــــاواة مف ااخريل. واألطفال يوو اإل ا
 قراهنم مل غا يوي اإل اقم،  رضــــــــــم ألن ي وموا غا منــــــــــجلو مل 

مل االتفاقوم اليت تنص  18مل املادة  2يشـــــــــــــــ ل امت اكاش للفقرة   ا
 لج  ن األطفال يوي اإل اقم ينبغي  ن ينـــــجلوا رور والدهتم وي ون 
 م منذئذ احلق ة احلصــــــول  لج اإــــــم واحلق ة اكتنــــــا  اجلننــــــوم 

اإلم ــــان ة  ن يترروا والــــدي م و ن يتمتتوا بر ــــايت م.  واحلق بقــــدر
 2وا رُت ،  يضــــاش باحلق األإــــاإــــي ة تنــــجول املوالود مبوجب الفقرة 

مل الت د الدويل ادايل باحلقو  املدموم والنــــــــواإــــــــوم،  24مل املادة 
 ٩-1٦مل اتفـاقوـم اقو  الافـل، ومبوجـب الغـايـم  ٧ومبوجـب املـادة 

دامـم. ويتترل األطفـال يوو اإل ـاقـم غا مل  هـدا، التنموـم املنـــــــــــــــتـ
املنجلو  ند الوالدة إ  ااتمال  كي ل مهال واإليوا  ة ماإناس 
الر ايم وا  للوراة. راال رتا، بالوجود القاموين  مر اووي ل دماج 

م ل الر ايم الصــــــحوم. وكل  ام، واحلصــــــول  لج احلقو  األإــــــاإــــــوم 
يظ ر آال، األطفال املصابو باإتنقا  الر ت والننننم املشقوقم  ال

ة اإلاصـــا اس، وال  صـــلون  لج التالج والر ايم املناإـــبو وميوتون 
قبل األوان. وقال إمه يتالف إ  قرا ة التقرير املتتلق حبقو  األش ايل 
يوي اإل اقم ة التمتف ب  لج منتوث مي ل بلوغه مل الصحم، الذي 

املقرر ادايل املت  حبقو  األشــــــــــ ايل يوي اإل اقم ة  إــــــــــوترضــــــــــه
الدورة ال ال م والنــــبتو للجمتوم التامم. وتنــــجول املوالود  ند الوالدة 
هو اداوة األو  ة تـــ مو اال رتا، أم  مـــام القـــامون، وصـــــــــــــــوـــامـــم 

اقوق م، وضــــــــــمان التصــــــــــدي  لج النحو الواجب ألي امت اك  ذه 
 احلقو . 

)جاماي ا(  قال  إن األشـــ ايل يوي  هندري  الساايدة  - 1٦
اإل اقم ك ااش ما يت لفون  ل الركب بنـــــــــبب ضـــــــــتف م، وهم يت ثرون 
إـلباش باملواقف والظرو، البواوم. وتنـ م مشـاركت م ة اجملتمف منـامهم 
قومم ة حتقوق  هدا، التنموم املنــــــــــــــتدامم. و  االإــــــــــــــرتشــــــــــــــاد أذه 

 اليت ا تمدهتا جاماي ا مل اال تباراس ة وضــــف النــــواإــــاس والتدابا
، الذي  مي اقو  األشـــــــــــــــ ايل 2014خالل قامون اإل اقم لتام 

يوي اإل اقم ويتزز تنموت م االجتما وم واالقتصــــاديم. ووضــــت  ا وام 
التنظوموم للمرارق التامم الوطنوم إـــــــــواإـــــــــم لزيادة اإلدماج االجتما ي 

ائلم إن وتتزيز خدمم التمال  لألشـــــــــ ايل يوي اإل اقم. و ضـــــــــار  ق
بلدها بصــــــدد إمشــــــا  مظام لتحديد ا ويم الوطنوم  ا إــــــونــــــا د  لج 
ضـــــــــــــــمان  ال يت لف  اد  ل الركب، وينـــــــــــــــا د ة مجف البواماس، 
ويونـــــــر توزيف االإـــــــتحقاقاس. وقال  إن ا ومم بلدها مررس قامون 

ذوي اإل اقم ة للتحنـــــــــــــــو التونـــــــــــــــااس الالزمم  201٧البنا  لتام 
ل لتقـــدمي الـــد م للاال  يوي اإل ـــاقـــم. ومظم املبـــاين، وزادس األموا

جملس جاماي ا لألشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم محلم تو وم وطنوم للتو وم 
بقامون اإل اقم، وت قوف األشــ ايل يوي اإل اقم حبقوق م والتشــجوف 
 لج زيادة منــــــــــــــتوياس اإلدماج. وتت ف جاماي ا االواش  لج إ داد 

دة مشــاركم األشــ ايل مدوماس للممارإــاس لتقدمي التوجوه بشــ ن زيا
يوي اإل ـاقـم. وينـــــــــــــــتلزم اإل مـال ال ـامـل والفتـال ألهـدا، التنموم 

 املنتدامم واالتفاقوم اتبا  هنو شامل ومت امل. 
)هنغاريا(  قال  إن ا ومت ا ملتزمم بتدم  الساايدة  واياي - 1٧

رث ختلف  اـــد  ل الركـــب مل خالل التنفوـــذ ال ـــامـــل لالتفـــاقوـــم، وت
يل يوي اإل اقم  مر  إــــــــاإــــــــي. وم لألشــــــــ ااملشــــــــاركم النــــــــواإــــــــ  ن

القوادة الناجحم مل جمتمف اإل اقم ة الدكتور آدم كوإــــــــــا  وتتجنــــــــــد
(Ádám Kósa ،وهو  ول  ضو ة اليملان األورويب يو إ اقم مستوم ،)

(،  ضـــــــــــــــو اللجنــم املتنوــم László Lovászyوالــدكتور الزلو لورــازي )
بقم، اإــــــتضــــــار  حبقو  األشــــــ ايل يوي اإل اقم. وة النــــــنم النــــــا

هنغاريا املامتر الدويل ال ال  لالحتاد التاملي للصــــــــــم. وا  ال يت لف 
 اـــد  ل الركـــب، خااـــ  هنغـــاريـــا لالمتقـــال ال ـــامـــل مل الر ـــايـــم 

،  ا إـــــــــــوتود 203٦املاإـــــــــــنـــــــــــوم إ  اددماس اجملتمتوم حبلول  ام 
ش ص يي إ اقم، وإوشمل تورا مناكل  10 000بالفائدة  لج 

م، وتدريباش م نواش  لج تقدمي اددماس القائمم  لج منـــــــــــــــتقلم ومد وم
اقو  اإلمنــــــــــــــــان، وتقوومــاس تفصـــــــــــــــولوــم لت ووف خــدمــاس الر ــايـم 
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يالئم ااتواجاس األرراد. وشـــــــــــــُ  د د م ماإـــــــــــــنـــــــــــــي قوي لتنفوذ  مبا
االتفاقوم، مل خالل اجمللس الوط  لرابااس األش ايل يوي اإل اقم، 

يوي اإل اقم. وُقد م   ورريق  امل مواضوتي مت  حبقو  األش ايل
التوصــواس اليت  صــدرها هذا األخا إ  رريق خيا  مت  باإل اقم قام 
بدوره بإ داد مقرتااس اإــرتاتوجوم، كما ُقد م   إ  جلنم مشــرتكم بو 
الوزاراس متنوم باإل اقم تتو  تننـــــــــــــــوق املقرتااس واملبادراس القاموموم 

 املتتلقم باإل اقم. 
)إمدومونــــــــــوا(  قال  إن ضــــــــــتف  سااااااانامورتيالسااااااايدة  ري - 18

األشــ ايل يوي اإل اقم يتفاقم ة ااالس الفقر والالمنــاواة واو ما 
امتدم  احلمايم االجتما وم،  ا  ول دون قدرة هاال  األشــــــــــــــ ايل 

. ومل 2030 لج تنموم امل اراس اليت إـــتفضـــي إ  حتقوق خام  ام 
وق األشـــــــــــــ ايل يوي الضـــــــــــــروري تغوا املواقف وإزالم احلواجز اليت تت

اإل اقم. وقد بومب آخر تتداد للن ان ة إمدومونوا  ن البلد به اوايل 
ملوون شــــ ص يي إ اقم، واالتفاقوم وررس للح ومم منياش لتتزيز  20

 8/201٦،  صدرس إمدومونوا القامون رقم 201٦رراه م. وة  ام 
و بشـــــ ن األشـــــ ايل يوي اإل اقم، الذي اوَّل املنظور الوط  حنو هن

قائم  لج اقو  اإلمنـــــــــــــان للمنـــــــــــــا دة  لج كفالم  ن ت ون برامو 
التنموم الوطنوم شـــــــــــــــاملم للجموف وجم زة بالتونـــــــــــــــااس الالزمم لذوي 
اإل اقم. و ضــار  قائلم إن ا ومم بلدها وضــت   يضــاش خام للتنموم 
ة ج د يرمي إ  موا مم مباد  الشــــــــمول و دم ختلف  ي  اد  ل 

وااد مل   لج متدالس التمج ة التامل، الركب. وإمدومونـــــــــــــــوا أا 
وا ومم بلدها تف م ضـــــــرورة تونـــــــا الوصـــــــول إ  املتلوماس واملتررم 
لفائدة األشــــــــ ايل يوي اإل اقم البصــــــــريم. وتبتاش لذلك ر ي بصــــــــدد 
التصــــديق  لج متاهدة مراكش لتونــــا النفاي إ  املصــــنفاس املنشــــورة 

و يوي إ اقاس  خرث لفائدة األشــ ايل امل فورو  و متاقي البصــر  
 ة قرا ة املابو اس. 

)إإـــــــــــــتوموا(  قال إن تنفوذ خام  ام  الساااااااااايد يورانساااااااااان - 1٩
ينبغي  ن ي ون ضـــــــــــــــمل إطار االتفاقوم و ن ي ون شـــــــــــــــامالش  2030

لألشـــــــــــ ايل يوي اإل اقم. ومل بو التشـــــــــــريتاس اليت جتنـــــــــــد التزام 
 إإــــــــتوموا باالتفاقوم وضــــــــف الئحم تتضــــــــمل متالباس مفصــــــــلم للمباين

قامون املنتشار اس األش ايل يوي اإل اقمل وتتديل متصلم بااتواج
ُتت د به إ  املنــــــتشــــــار التديل منــــــاولوم تتزيز ومحايم ورصــــــد لالتديل 

تنفوذ االتفاقومل ووضف قامون تشريتي مينح القائمو بر ايم األش ايل 
يوي اإل اقم الشــــــــديدة  نــــــــم  يام إضــــــــاروم إجازة ر ايم ة النــــــــنم. 

ة الشـــــــــــــــاون االجتما وم محلم مت املم واإـــــــــــــــتم الناا ، وقادس وزار 
وضـــــــــت ا  شـــــــــ ايل يوو إ اقم، لتتريف  امم اجلم ور بقدراهتم  لج 

التتـامـل مف احلوـاة الووموـم. وقـال إن ررـاه األشـــــــــــــــ ـايل يوي اإل ـاقم 
مناولوم اجلموف، و ب  لج البلدان واملنظماس  ن تتبف هنو مت املم 

 ي  اد يت لف الركب، مبل ة  دم ترك رإن  ند وضف النواإاس. 
 يلك األش ايل يوو اإل اقم، واجب  خالقي. 

يومغ )الصـــــــــــــــو(  قال إن ا ومم بلده، منذ السااااااااااايد جيا  - 20
التصــــديق  لج االتفاقوم، تتمل بنشــــا  للورا  بالتزاماهتا بتقدمي تقارير 
االمت ال ل ي تنـــــــــــتترضـــــــــــ ا اللجنم املتنوم حبقو  األشـــــــــــ ايل يوي 

  الصـــــــــو قاموهنا املتتلق حبمايم األشـــــــــ ايل يوي اإل اقم. وقد  دل
اإل اقم ولوائح ا املتتلقم بتتلوم م، و صـــــــدرس لوائح بشـــــــ ن بنا  بوام 

، 2015خــالوــم مل التوائق وبشــــــــــــــــ ن الوقــايــم مل اإل ــاقــم. وة  ــام 
 رإ  الصو هدر ا املتم ل ة بنا  جمتمف مزدهر با تدال حبلول  ام 

وي اإل اقم  ل الركب. ، و دم ختلف  ي  شـــــــــــــــ ايل مل ي2020
و ل  التدابا محايم األشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم وحتنـــــــــــــــو إـــــــــــــــبل 
متوشـــــت م، وضـــــمان مشـــــاركت م ة التنموم االجتما وم واالقتصـــــاديم، 
وإيال  األولويم للحد مل الفقر. و مشـــــــــــــــ س الصـــــــــــــــو قا دة بواماس 
ديناموم بشــــ ن االم األشــــ ايل يوي اإل اقم وااتواجاهتم،  ا  رشــــد 

إـــــــم النـــــــواإـــــــاس الوطنوم وم مبل مل إمشـــــــا  خدماس حمددة  ملوم ر 
ملوون شــــــــــ ص مل يوي اإل اقم  20األهدا،. واإــــــــــتفاد  ك ر مل 

يتامون مل صـــــــــــــــتوباس مالوم  و إ اقاس شـــــــــــــــديدة مل إ اماس مالوم 
مقدمم مل جملس الدولم. و ضا، يقول إن بلده ما برح يتمل بنشا  

س ال نـــــائوـــــم واملتتـــــددة مف اجملتمف الـــــدويل إلدراج اإل ـــــاقـــــم ة االوـــــا
األطرا،، مبا يشــــــــــــــمل  قد اجتما اس منتظمم مف الوالياس املتحدة 
األمري وم بشــــــ ن املنــــــائل املتتلقم باألشــــــ ايل يوي اإل اقم وإمشــــــا  
آلواس للتتاون والتبادل مف االحتاد الروإـــــــــــــي و إـــــــــــــرتالوا. و ب  لج 
مجوف الــــدول األطرا، ومجوف قاــــا ــــاس اجملتمف  ن تتمــــل مل  جــــل 

قوق األهدا، املتصــلم باألشــ ايل يوي اإل اقم ة إطار خام  ام حت
 ، ومل  جل تشجوف التنموم الشاملم مل ل هاال  األش ايل. 2030
برا ، منذ  )موا ار(  قال إن موا ار ما الساااااااااايد  ااااااااااوا  - 21

امضـــــــــمام ا إ  االتفاقوم، تنفذ خاواس بنشـــــــــا  ة إـــــــــبول اإل مال 
ُ صــــــــــد ر قامون حلمايم وتتزيز اقو   ال امل  ا. رتلج إــــــــــبول امل ال،
لتم و هاال  األشـــــــ ايل  2015األشـــــــ ايل يوي اإل اقم ة  ام 

مل املشـــــــــــــــــاركــم ة مجوف جمــاالس احلوــاة االجتمــا وــم واالقتصـــــــــــــــــاديــم 
والنــــواإــــوم وامل نوم. وإضــــارم إ  يلك،  مشــــا  اللجنم الوطنوم املتنوم 

 اقم ة حبقو  األشــــــــ ايل يوي اإل اقم واحتاد األشــــــــ ايل يوي اإل
ـــــم لتلبوـــــم  ـــــم االجتمـــــا و ـــــم للحمـــــاي ـــــا ـــــار، وا ُتمـــــدس خاـــــم وطنو مو
االاتواجاس االجتما وم واالقتصـــــاديم للمواطنو، وال إـــــوما األطفال 
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والننا  وكبار النل واألش ايل يوي اإل اقم. وقال إن ا ومم بلده 
ما برا  تتمل  يضـــــــــــــــاش مف التديد مل املنظماس اإلقلوموم والدولوم 

 ز اقو  األش ايل يوي اإل اقم. حلمايم وتتزي
واإـــــــــــــــتارد يقول إن احلــاجــم إ  إدمــاج اإل ــاقــم ة اجل ود  - 22

اإل ائوم املقبلم يتضح مل الصلم بو اإل اقم والفقر. وة هذا النوا ، 
اقتصـــــــــــــــاديم تورر رريل  مل متنـــــــــــــــاويم  -  ب هتوام بوام اجتما وم

ل لألشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم، ويلك لضـــــــــــــــمان  ال يت لف  اد  
الركب. وحتقوقاش  ذه الغايم، ُ قدس اجتما اس مف  صحا  املصلحم 
مل القاا  ادايل لتقدمي دوراس تدريبوم قبل االلتحا  بالتمل وتورا 
إــبل ل نــب الرز  وبرامو لتولود الدخل واحلمايم االجتما وم لفائدة 
األشـــــــ ايل يوي اإل اقم. ومـُف ذ س  يضـــــــاش جممو م متنو م مل اليامو 

ة و ي اجلم ور حبـــاجـــم األشـــــــــــــــ ـــايل يوي اإل ـــاقـــم إ  التمتف لزيـــاد
 باملناواة ة احلقو  واحلريم واحلمايم مل التمووز واإلمهال والتنف.

)مراقب  ل البت م املنـــــوحوم للم فورو(   الساااايد  ينبريد  - 23
قال إن منظمته تركز  لج إ اد  امل شامل للجموف ينتاوف روه مجوف 

 ن يتمتتوا حبقو  اإلمنـــــــــــــان اليت  م و ن األشـــــــــــــ ايل يوي اإل اقم 
ه االتفــاقوــم  يبلغوا كــامــل طــاقــاهتم. ومل األمهوــم البــالغــم مب ــان  ن توجــ 

وحتقوق  هدا، التنموم املنــــــــتدامم مل  2030ج ود تنفوذ خام  ام 
 جل كفالم  ال يت لف  اد  ل الركب. و الوة  لج يلك،  ب  ن 

الدويل اقو  األشــــ ايل يوي م املنــــا داس اإلمنــــاموم والتتاون حترت  
اإل اقم اارتاماش كامالش، وينبغي للدول اليت مل تشـــــــــــــــرتك بتد ة ج ود 
املنــــــــــا داس اإلمنــــــــــاموم والتتاون الدويل الشــــــــــاملم ل  اقم،  ن تفتل 
يلك. راملشــاركم اجملديم والفتالم لألشــ ايل يوي اإل اقم تفود اجملتمف 

وحتنو تصنوف ا  مراش  يتد مجف البواماسولتحقوق هذا اإلدماج، ك ل. 
اووياش، ومل شــــ ن اإــــت دام جممو م األإــــالم القصــــاة لفريق واشــــنال 

 لج مر  املتتلقم باإل اقم  ن ي فل قابلوم املقارمم  لج الصـــــــــــــتود الدويل
 جل الزمل. وتتد املوزمم املرا وم ال تباراس اإل اقم  مراش  إـــــــــــاإـــــــــــواش مل 

 ل ا تمــاد هــذا الن و  . والتقــا س2030تنفوــذ االتفــاقوــم وخاــم  ــام 
  مل ش مه  ن يادي إ  ختلف األش ايل يوي اإل اقم  ل الركب.

 .30 11 واإتامف  النا م 20 11 لق  اجللنم النا م  - 24
 مناقشا  الما دة المسذديرة: )ب(

الحيز المالي الوطني والشااااااااااارا ا   ين الق ا   ‘1’ 
ال ام والق ا  الخاص والذ او  الدولي من أجب 

 تنفي  االتفاقيةت زيز 

تر ت اجللنـــــــــــــم النـــــــــــــود روالمد ) ملاموا(، الرئوس، والنـــــــــــــود  - 25
 .ماكاماواي )اجملتمف املدين( كرئونو مشاركو

)اجملتمف املدين(، الرئوس املشـارك  قال إن  السيد ما اواواي - 2٦
املناقشــم إــرتكز  لج إ مال اقو  اإلمنــان لألشــ ايل يوي اإل اقم 

ملم للجموف، واإـــت شـــا، احلوز املايل الوط ، مل خالل التنموم الشـــا
والشـــــــــــــــراكاس بو القاا و التام وادايل، والتتاون الدويل مل  جل 
تتزيز االتفاقوم. وتشمل اجملاالس الرئونوم تنفوذ االتفاقوم  لج الصتود 
الوط ، واألشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم الذيل يتوشـــــــــــــــون ة رقر ة  قل 

. ويشـــــــــــــــ ل تنفوذ االتفاقوم مبوزاموم حمدودة البلدان  واش والبلدان الناموم
 حتدياش اقوقواش. 

)املبتوثم اداصـــــم لألمو التام  الساااايدة  اااايسااااذروا  ريي  - 2٧
املتنوم مبنـــــ لم اإل اقم وتورا التنـــــ والس اداصـــــم باألشـــــ ايل يوي 
اإل اقم(،  ضـــــــــــــــوة القم النقاغ، قال  إن بالرغم مل  ن احلوز املايل 

غامضــــــــــاش، رإن صــــــــــندو  النقد الدويل  رَّره ب مه الوط  مازال مف وماش 
قدرة  ي ا ومم  لج زيادة اإلمفا   و ختفوض الضـــــــــــــــرائب دون  ن 

 تترل لل ار إم اموم النفاي للنو  والقدرة  لج حتمل الديل. 
واإـــــــرتإـــــــل  قائلم إن خام  مل  ديس  بابا الصـــــــادرة  ل  - 28

  املواش لتمويل التنموم، املامتر الدويل ال ال  لتمويل التنموم تورر إطاراش 
مبا يشــــمل إــــلنــــلم مل البنود املرتبام ارتباطاش وثوقاش باألشــــ ايل يوي 

التــدابا املتتلقــم بــاحلمــايــم االجتمــا وــم، والبنوــم التحتوــم  اإل ــاقــم، م ــل
اجمل زة بــالتونـــــــــــــــااس الالزمــم لــذوي اإل ــاقــم، والتمــل الالئق. وهــذه 

ق النــلااس احل وموم، ول ل االلتزاماس تقف ة املقام األول  لج  ات
توجد ج اس را لم  خرث  لو ا  ن تادي دوراش، مل بون ا الشــــــــــركاس 
املتناهوم الصـــــــــغر والصـــــــــغاة واملتوإـــــــــام وال باة. و الوة  لج يلك، 
إـــــــــــــــتحتاج البلدان الناموم، مبا  ن خام  مل  ديس  بابا حباجم إ  

دوالراس د م ا بالبواماس واإلاصـــــــــا اس ياس الصـــــــــلم، إ  باليو ال
لتجموف إاصــــــــــــــــا اهتــا النـــــــــــــــنويــم  و إجرا  تتــداداهتــا الالزمــم لــذلــك. 

 وي تني التتاون املتتدد األطرا،  مهوم بالغم ة هذا الصدد. 
و شـــــــارس إ   ن املنتدث النـــــــواإـــــــي الرروف املنـــــــتوث املت   - 2٩

بالتنموم املنــــــــتدامم  برز احلاجم إ  القوادة ة جمال التنموم مل جامب 
اداصـــم. غا  ن هذه األخاة حتتاج إ  إقنا  ا بالدخول  املاإـــنـــاس

ة شــراكاس إ ائوم تتشــاطر، قبل كل شــي ، امل اطر وامل اإــب  لج 
حنو منصـــــــــــــــفل وتتجنـــب األ مـــال اليت تتتـــارل مف التنموـــم، وتورر 
التتويض  ند االقتضــــــــــا ل وتشــــــــــجف  لج توظوف األشــــــــــ ايل يوي 

وتنـــــــــــــت مر ة التنموم  اإل اقمل وحترتم مف وم منـــــــــــــاولوم الشـــــــــــــركاسل



 CRPD/CSP/2018/SR.3 

 

8/11 18-09734 

 

املنـــــتدامم، وال إـــــوما لفائدة األشـــــ ايل يوي اإل اقم. و ب  يضـــــاش 
إ اد احلجو إلقنا  الشــركاس باتبا  املباد  التوجو وم بشــ ن األ مال 
التجاريم واقو  اإلمنــــــان. والشــــــركاس اداصــــــم، بإظ ار التزام ا حنو 

 ام ة التنموم املنـــــــــــــتدامم واألشـــــــــــــ ايل يوي اإل اقم، م الش باإلإـــــــــــــ
النـــــــــــــواإـــــــــــــاس التامم املتتلقم بالتوظوف والتونـــــــــــــااس الالزمم لذوي 
اإل اقم، إــــتحظج بتائد  لج اإــــت ماراهتا مل خالل حتنــــو صــــورهتا 

 املاإنوم.
)املركز الوط  إل ادة الت هول لألشــــــ ايل  الساااايدة  يذامورا - 30

ـــابـــان(،  ضـــــــــــــــوة القـــم النقـــاغ  قـــالـــ  إن مجوف  يوي اإل ـــاقـــم، الو
ملتتـــاومـــم  ـــا مواطل قوة وقوود ورريل ومتوقـــاس ةتلفـــم، القاـــا ـــاس ا

ومي ل لتبادل املتار،  ن يتجل بتملوم حتقوق املنـــــــــاواة لألشـــــــــ ايل 
يوي اإل اقم. ومي ل االإـــتتامم بالقاا  ادايل واملنظماس الدولوم ة 
مجف البوــامــاس كــ إـــــــــــــــــات إل ــداد إاصـــــــــــــــــا اس ا وموــم جــديــدة. 

ريق واشــنال املتتلقم باإل اقم، وباإــت دام جممو م األإــالم القصــاة لف
إـــــوتنـــــىن إجرا  مقارماس دولوم ومتاجلم طائفم واإـــــتم مل األهدا،. 
وقد إا د رريق واشنال  لج ت ووف املاشراس لتالئم االم كل بلد، 

 وورر تدريباش  لج تصموم اإلاصا اس. 
ويكرس  ن هواــم البــ  التــامــم الوطنوــم مجتــ  بوــامــاس، ة  - 31

، تبو   ن 2011ال با الذي ضر  شر  الوابان  ام   قا  الزلزال 
تف متدل الورواس التامم  متدل ورواس األشـــــ ايل يوي اإل اقم ضـــــ 
ة املناقم املتضـــــررة، األمر الذي يدل  لج ضـــــرورة د م إجال  هاال  
األشــــــــ ايل ة ااالس ال واره الواإــــــــتم الناا . وهذه احلالم تورر 

 التـام وادـايل، اوـ  قـامـ  هوام م ـاالش جوـداش للتتـاون بو القاـا و
الب  جبمف البواماس، واإـــــــــــــــتجاب  احل وماس احمللوم للحالم، وتول  
منظماس األشــــــــ ايل يوي اإل اقم مشــــــــر النتائو، و كمل  احل ومم 
م مم مجف البواماس. ويلزم  ن جترث مناقشـــــــاس بشـــــــ ن اإلاصـــــــا اس 

 ملوم احل وموم اليت ينبغي تصنوف ا انب اإل اقم، ومي ل  ن ت ون 
مجف املتلومــاس  ملوــم مت ــاملــم إيا   االتفــا  بو القاــا ــاس  لج 

  دواس مشرتكم جلمف البواماس.
وقال  إن تقديراس منظمم الصــحم التاملوم تشــا إ   ن حنو  - 32
ة املائم مل إـــ ان التامل يتوشـــون بشـــ ل مل  شـــ ال اإل اقم،  15

ايم جلموف هاال  ول ل قلم مل البلدان تنــــــتاوف  ن تورر خدماس الر 
املواطنو باإـــــــــــــــت دام  موال  امم. وتبتاش لذلك تضـــــــــــــــالف املنظماس 
اداصــــم بدور قوادي ة متاجلم هذه الفجوة، بنــــبل مل بون ا التتاون 
الدويل. رتلج إـبول امل ال، رتح  منظماس األشـ ايل يوي اإل اقم 

مركز د م  اال  األشــــ ايل بتد زلزال شــــر  الوابان ال با، ميول مل 
ة  10تي اس مقدمم مل املنظماس اداصــــــــــــم واألرراد، وترد منــــــــــــبم 

املائم مل األموال مل ادارج. و ردر  تقول إن منظمت ا تبح  االواش 
إم اموم مقل بتض هذه املمارإـــــــــــــــاس الرائدة إ  اددماس احل وموم 

 املقدمم ة االم وقو  كواره ة املنتقبل. 
ليت اضالت  أا اجلم وريم  ُر ل روديو قصا  ل األ مال ا - 33

 .الدومونو وم لتحنو اواة األش ايل يوي اإل اقم
)اجمللس الوط  ل  ـــــاقـــــم، اجلم وريـــــم  السااااااااااايااااد  ور ورا  - 34

الدومونو وم(،  ضــــــــــــــو القم النقاغ، قال إن االتفاقوم   التصــــــــــــــديق 
 لو ا ة مجوف البلدان، باإـــــــــــــــت نا  بلديل، ة مناقم  مري ا الالتونوم 

ل اري ، وإن التصديق ال امل إوتزز الشراكاس التتاوموم مف والبحر ا
القاا  ادايل. ويشـــــــ ل ضـــــــمان اإـــــــتدامم التقدم االجتما ي حتدياش 
كبااش، ومت ل االتفاقوم موراش ينــــــــــــــرتشــــــــــــــد به لتحقوق التغوا االجتما ي 
احلقوقي، وهو  مر ينبغي  ن جتنده مجوف اإلجرا اس وادات والتدابا 

ملنـــــــــــــتغر   ن  امل األ مال التجاريم مل ينـــــــــــــتفد مل املت ذة. ومل ا
األرقام املقدمم مل البنك الدويل اليت تصـــــور األشـــــ ايل يوي اإل اقم 
و إــــــــــــرهم بوصــــــــــــف م منــــــــــــت ل و. وبامل ل، ك ااش ما تت و، الدوائر 
النواإوم مل التار  إ  من لم اإل اقم، با تبار  ن هذا التمل إمفا  

زيـادة التتـاون الـدويل والتمويـل ة   ك ر منـه اإـــــــــــــــت مـار. ولـذلـك رـإن
القاا اس الرئونــوم إــواثر ت ثااش مفوداش  لج األشــ ايل يوي اإل اقم، 
مبــــا مي ن م مل التمتف ال ــــامــــل جبموف اقوق م. والتتــــاون رومــــا بو 
بلــدان اجلنو   يضــــــــــــــــاش يو  مهوــم كباة للجم وريــم الــدومونو وــم، اليت 

 لج إدمـــاج اإل ـــاقـــم ة  تتتـــاون مف  ـــدة بلـــدان ة املناقـــم وتتمـــل
 منظومم الت امل بو دول  مري ا الوإاج.

)شــــب م التمل التاملي بشــــ ن اإل اقم(،  ضــــو  السااايد  و  - 35
القم النقاغ، قال إن مل الضروري، ا  ال يت لف  اد  ل الركب 
وا  تُنفَّذ االتفاقوم بالفتل،  ن يتوارر املزيد مل التمويل املنـــــتدام مل 

واجل اس األخرث صاابم املصلحم ة التنموم الشاملم  الدول األ ضا 
ملنائل اإل اقم. و ب  يضاش  ن حُتفَّز ج اس صاابم مصلحم جديدة 
للبد  ة التت د بااللتزاماس واملنـــــــامهاس. ومل الضـــــــروري التمل متاش 
لتبادل ادياس وتننـــــــــوق اإلجرا اس وإبراز اإل اقم بصـــــــــفم  امم  لج 

ملنظماس اليت تنــــــ م ة التنموم الشــــــاملم صــــــتود جممو م واإــــــتم مل ا
ملنـــــــائل اإل اقم. وموزاموتا التنفوذ اداصـــــــتان بصـــــــندو  األمم املتحدة 
للافولم )الوومونــــــــوف( وهوام األمم املتحدة للمنــــــــاواة بو اجلننــــــــو 
ومت و املر ة )هوام األمم املتحدة للمر ة(،  لج إـــــــــــــــبول امل ال،   لج 
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املقابلم لشـــراكم األمم املتحدة لتتزيز بشـــ ل غا متناإـــب مل املوزاموم 
اقو  األشـــــــــــــــ ــايل يوي اإل ــاقــم. وبــامل ــل، يوجــد د م مــايل  كي 
للمنظماس غا احل وموم اليت تتزز اقو  املر ة والافل مل تلك اليت 
تتمل  لج تتزيز اقو  األشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم. و لج الرغم مل 

واملاإــــنــــاس اال رتا،  لج النحو الواجب بالدول األ ضــــا   ضــــرورة
واملنظمـــاس غا احل وموـــم الـــدولوـــم اليت تنـــــــــــــــت مر بنجـــاح ة اقو  
األشــ ايل يوي اإل اقم، رإن  دم كفايم االلتزاماس املالوم والتشــغولوم 
 اليت   التت د أا منذ بد  تنفوذ االتفاقوم مازال يش ل مد اة للقلق. 

واإـــــــــــــــتارد قــــــائالش إن منظمتــــــه تتمــــــل  لج تتموم اقو   - 3٦
يل يوي اإل اقم ة صـــــــفو،   ضـــــــائ ا، ولذلك ر ي توائم األشـــــــ ا

مل االتفاقوم. وقد اجتذب   يضاش منظماس  32  ما ا متاماش مف املادة 
تقوم باإــــــــــــــت ماراس مالوم و امم ة جمال التنموم الشــــــــــــــاملم ملنــــــــــــــائل 
اإل اقم، مل بون ا ج اس ماحنم جديدة تنـــــــــــــــتج إ  متررم املزيد  ل 

إل اقم، وكذلك مصــــــار، إ ائوم م ل البنك التنموم الشــــــاملم ملنــــــائل ا
الدويل ومصـــــر، التنموم ااإـــــووي. ويتتاون األ ضـــــا  ة  ررقم  املم 
مواضــــــــــــــوتوم إلاراز تقدم ة جماالس م ل التتلوم الشــــــــــــــامل للجموف، 
واحلمايم االجتما وم، والتمل اإلمنـــــــــــــــاين. وقد اققوا بالفتل بتض 

املنـــــا دة اإل ائوم التابتم  النجاح ة د وهتم املشـــــرتكم ألن تتتمد جلنم
ملنظمم التتاون والتنموم ة املودان االقتصــــــــــادي ماشــــــــــراش ل دماج. وما 
برح األ ضـــا  يتملون  يضـــاش بنشـــا  لتتزيز تصـــنوف البواماس، ووضـــف 

إطار ووادة للمنــــــا لم مل إمشــــــا  خام  مل  لج ماا  املنظومم، و 
م األمم  جل متاجلم إدماج األشـــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم داخل منظوم

 املتحدة، ضمل ج ود  خرث.
)االحتاد الفلنــــاو  التام لألشــــ ايل يوي  السااايدة  ااارور - 3٧

اإل اقم(،  ضـــــــوة القم النقاغ  قال  إن ك رة مل األشـــــــ ايل يوي 
اإل اقم ة مجوف  حنا  التامل تتاين مل التزلم والت موش واإلقصـــــــــــــــا ، 

تم ضـــإــــنــــاس لألشــــ ايل يوي اإل اقم غا خاولدث بلدان ك اة ما 
للرصــــــــــــد جتري رو ا   مال  نف وامت اكاس حلقو  اإلمنــــــــــــان. ومل 
در ج هــــذه املنــــــــــــــــــائــــل، مظراش جلنــــــــــــــــــامت ــــا، ة  األمهوــــم مب ــــان  ن تــــُ
االإـــــــرتاتوجواس والنـــــــواإـــــــاس وختاوت املوزامواس، وتقف  لج اجلموف 
منــــــاولوم إ اد النــــــبل ال فولم بتم و األشــــــ ايل يوي اإل اقم مل 

منـــــــــــــامهو  قويا  رتالو ة التملواس املشـــــــــــــاركم ال املم بوصـــــــــــــف م 
اإل ائوم. وينبغي  ن تتا   من لتا التفاوس ة املوزاموم امل صصم لتنفوذ 
االتفـــاقوـــم وم ـــان األشـــــــــــــــ ـــايل يوي اإل ـــاقـــم داخـــل منظومـــم األمم 
املتحدة. ولتل  اد احللول هو إمشـــــــــــــــا  م اتب لألمم املتحدة  لج 

إجرا  املشــــــاوراس وتتزيز الصــــــتود التاملي تتىن بت صــــــوص املوزامواس و 
 التنفوذ التاملي لالتفاقوم. 

وة إـــــــــــــــوــا  التتــاون الــدويل، قــالــ  إن مل األمهوــم مب ــان  - 38
الفصـــــل بو النـــــواإـــــم واقو  اإلمنـــــان وتذكار  ن األشـــــ ايل يوي 
اإل ـــاقـــم هم اديا  احلقوقوون. رـــالتتـــاون الـــدويل ينـــــــــــــــوَّس ة بتض 

م للتال ب بالقامون الدويل والتشــــــــــريتاس الوطنوم.  األاوان وُينــــــــــت  د 
و وضـــــــــاش  ل يلك، ينبغي  ن ي ون إـــــــــاام للت يود وإلهنا  االاتالل 

 والنزا  املنلح. 
ـــــم إن املواد الواردة ة القوامو املتتلقـــــم  - 3٩ ـــــائل واإـــــــــــــــتاردس ق

باألشــــــــــــ ايل يوي اإل اقم وغاها مل القوامو الوطنوم ياس الصــــــــــــلم 
ينبغي  ن تشـــجف املنـــامهاس املالوم امل صـــصـــم لتنفوذ االتفاقوم املقدمم 
مل القاــا  ادــايل. وإضــــــــــــــــارــم إ  يلــك، ينبغي  ن ت ون منتجــاس 

بـــالتونـــــــــــــــااس الالزمـــم لـــذوي اإل ـــاقــم  وبواـــاس القاـــا  ادـــايل جم زة
مبوجـب القـامون. ومبـا  ن املنــــــــــــــــائـل املتتلقـم بـاإل ـاقـم تشـــــــــــــــمـل  ـدة 
قاا اس، تصــــبح املنظماس التامم واداصــــم وغا الرحبوم منــــاولم  ل 
تنفوذ االتفاقوم ومحايم اقو  األشــــــــــــــ ايل يوي اإل اقم. و ب  لج 

يوي اإل اقم،   لي الدول األطرا، والوكاالس الدولوم واألشـــــــــــــ ايل 
 لج الرغم مل اختالراهتم،  ن  دوا إـــــبالش  رضـــــل للتمل متاش ولتتزيز 

 االمدماج ومنف اإلقصا . 
)الدا رك(  قال  إن مبد  متاملم اجلموف  الساااااااايدة مير ادو - 40

باارتام وكرامم يتجنـــــد ة النظام النـــــواإـــــي ومنظماس اجملتمف املدين 
ة الدا رك. وي د، التشــــــــــريف والشــــــــــركاس ومظام الر ايم االجتما وم 

االجتما ي الدا ركي إ  مت و األشـــــــــــ ايل يوي اإل اقم مل التوش 
املنـــــتقل وحتنـــــو مو وم اواهتم  موماش. وتتمل اددماس االجتما وم 
 لج حتنــــو إم اماس التنموم ل ل ررد مل خالل الر ايم الشــــ صــــوم 

ومف يلك، مازال واملنـــــا دة التملوم واملنـــــا دة التقنوم والد م املايل. 
مل الضـــروري إ اد  رضـــل إطار   ل ملنـــا دة املزيد مل األشـــ ايل 
يوي اإل اقم  لج احلصـــــــــــــــول  لج  مل، وتزويد البلدياس باألدواس 
الالزمم لضــــــــمان تلبوم النظام الاتواجاس اجلموف. وينبغي االإــــــــتل ام 
واالإـــرتشـــاد مل املنظماس غا احل وموم التاملم ة جمال اإل اقم ومل 

 الشركا  والزمال  الدولوو. 
)ماموبوا(  قال  إن املشـــــــــــاركم  و و ي - الساااااااايدة ماوومبي - 41

النــواإــوم اق  صــول مل اقو  اإلمنــان، وينــتاوف األشــ ايل يوو 
املواطنم مبتناها ال امل مل خالل املشــــــــــــــاركم ة  يلمنــــــــــــــوااإل اقم  ن 

ومظاماش الشاون التامم. ولذلك وضت  ماموبوا برامو لت قوف الناخبو 
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امت ابواش لألش ايل يوي اإل اقم. وة برملان ماموبوا توجد إودة ياس 
إ اقم واثنتان مصـابتان بامل ق الذي ينبغي اال رتا، به كإ اقم بنـبب 

 ما يتترل له األش ايل املصابون بامل ق مل وصم ومتووز.
 )مراقـــــب  ل ماإـــــــــــــــنـــــــــــــــــــم إإـــــــــــــــــــل السااااااااااايااااد فيمبياااا  - 42
(Essl Foundationقال إن منظم  )) ته تركز  مشـــــــــــــــات ا االواش  لج

(، امل صــــص الإــــت شــــا، Zero Projectمشــــرو   امل بال اواجز )
وتتموم االبت اراس واملمارإــــــــــــــاس والنــــــــــــــواإــــــــــــــاس اليت تد م تنفوذ 

 مل  400االتفاقوم. و لج مدار الننواس الن  النابقم،   اختوار 
ملشرو   ابت اري مل مجوف  حنا  التامل، ُ ر ل  غلب ا ة املامتر الننوي

 امل بال اواجز ة روونا. و دث ا تماد الن و التاملي الشـــــــــــــــامل لتدة 
قاا اس إ  التوصــــل ل الثم اإــــتنتاجاس رئونــــوم بشــــ ن إــــبل تونــــا 
إقامم الشـــــــــــــراكاس بو القاا و التام وادايل والتتاون الدويل.  والش، 
تشــــ ل االبت اراس ودراإــــاس احلاالس ياس املصــــداقوم املنــــتندة إ  

لــم وااــداش مل  قوث التوامــل احملركــم لتنفوــذ االتفــاقوــم. وثــاموــاش، يتــد األد
التتاون الشامل للجموف  لج صتود  دة قاا اس ضرورة الزمم لند 
ال غراس القائمم  ي احلدود والقاا اس وإقامم احلوار روما بو مجوف 
األطرا، صـــــاابم املصـــــلحم، ضـــــمل إطار حمدد بوضـــــوح ينـــــتبتد  ي 

للتحقوق. وثال اش، هناك ااجم إ  مزيد مل التواصل   هدا، غا قابلم
 الفتال مف األطرا، صاابم املصلحم اليت تد م تنفوذ االتفاقوم. 

)النرويو(  قال  إن إدراج منــــائل اإل اقم  السااايدة  ااا و  - 43
يشــ ل  ولويم  الوم لنــواإــاس اقو  اإلمنــان النرو وم، ومل األمهوم 

د    م إ  تاوير املاشـــــــــــــــراس واملن جوـــاس م اجل ود الراموـــمب ـــان  ن تـــُ
. ومل شـــ ن حتنـــو املتررم 2030اإلاصـــائوم لرصـــد تنفوذ خام  ام 

بالتحدياس اليت يواج  ا األش ايل يوو اإل اقم  ن مي ل مل حتنو 
النـــــــــــواإـــــــــــاس واإلجرا اس احملددة األهدا،. ويتد التتلوم الشـــــــــــامل 

رو  للجموف  ولويم خاصـــــــــــــــم. وقد قادس النرويو ج ود تاوير مشـــــــــــــــ
امل تبم الرقموم التاملوم، اليت تورر موارد تتلوموم مضــــــــــــمومم اجلودة بتدة 
لغاس  رريقوم وآإـــوويم، وهي تتتزم الرتكوز بشـــ ل كبا  لج اإـــت دام 
 ش ال مونرة  املواش لفائدة املنت دمو يوي اإل اقم. ومازال  هناك 

لدويل، ااجم إ  حتنو توثوق املمارإاس اجلودة اليت تشمل التتاون ا
ويتزث يلــك جزئوــاش إ   ــدم وجود بوــامــاس موثوقــم  ل اإل ــاقــم وقلــم 
األدواس والنظم الالزمم إلدارة النتائو بصـــــــــــــــورة رتالم ومن جوم. وقد 
د مـــ  النرويو ج ود اململ ـــم املتحـــدة مل  جـــل تتزيز اإـــــــــــــــت ـــدام 
اإلاصـــــــــــــا اس، وإـــــــــــــامه  بنشـــــــــــــا  ة التمل  لج إدراج ماشـــــــــــــر 

ة منظمم التتاون والتنموم ة املودان  للنـــــــــــــــواإـــــــــــــــاس متتلق باإل اقم

االقتصـــادي. وشـــجت  النرويو  يضـــاش  لج إدراج تتريف ل  اقم  ند 
اإـــت دام ماشـــر النـــواإـــاس املتتلق باإل اقم ادايل بلجنم املنـــا دة 
اإل ائوم، وهو ماشر مي نه، إيا اإُت د م من جواش،  ن  د ه ررقاش كبااش 

تمتــاس شــــــــــــــــاملــم لــذوي اإل ــاقــم. ومي ل ة اجل ود املبــذولــم إل ــاد جم
الإـــــــت دام  دواس القوات م ل ماشـــــــر النـــــــواإـــــــاس املتتلق باإل اقم 
وجممو م األإــــــــالم القصــــــــاة لفريق واشــــــــنال املتتلقم باإل اقم  ن مي ل 

. ومت ل 2030إلازاش هاماش ة التمل  لج تنفوذ االتفاقوم وخام  ام 
 لج حنو موثو  حتدياش  قلم البواماس الالزمم لت اوت ورصــــــــــــد اإلدماج

 رئونواش، خصوصاش مف تتذر إجرا   ي مقارماس  املوم  و إقلوموم. 
)بـاراغواي(  قـال إن اجمللس الوط   السااااااااااايد  اااااااااااااماوييكو - 44

ل  اقم ة باراغواي  وجد منــــــــــــــاام لوس الختاي القراراس بواإــــــــــــــام 
األشـــــــــــ ايل يوي اإل اقم رحنـــــــــــب، بل  يضـــــــــــاش للتمل التتاوين بو 

اجملتمف املدين والدولم،  ا  رضـــــــــــــج إ  وضـــــــــــــف خام وطنوم منظماس 
حلقو  األشــــــــ ايل يوي اإل اقم. رتم و األشــــــــ ايل يوي اإل اقم 
لوس م ماش مل او  املشـــاركم رحنـــب، بل  يضـــاش ة اختاي القراراس، 
مبا يتماشـــــــج مف مف وم نال غىن  ل ر ينا ة  ي شـــــــ ن  صـــــــنان. وة 

لقم باإلدماج بوجو  وجود منــــــــــــبم باراغواي، تنص قوامو التمل املتت
ة املائم مل املوظفو ة اددمم املدموم مل األشـــــ ايل  5ال تقل  ل 

يوي اإل اقم. وجار  يضــــاش إاراز تقدم  لج صــــتود اإلدماج ة التمل 
ة القاا  ادايل، أد، إظ ار القدرة قبل اإل اقم. وباراغواي هي 

اس لتونـــــــــا وصـــــــــول  ول بلد به  طالل ينـــــــــو وم تار وم هتو  منحدر 
 األش ايل يوي اإل اقم. 

)املراقب  ل املنظمم الدولوم للتمل ة جمايل  الساايد حسااين - 45
اإل اقم والتنموم(  قال إن منظمته تتمل  لج تنفوذ االتفاقوم وحتقوق 
 هدا، التنموم املنــتدامم بغوم حتنــو اواة األشــ ايل يوي اإل اقم. 

مف ماإناس التمويل البالغ الصغر  املنظمم تتملوحتقوقاش  ذه الغايم، 
لتم و األشـــــــ ايل يوي اإل اقم مل احلصـــــــول  لج االئتمان إلقامم 

نــــــــت دم ترتوباس ثنائوم لت صــــــــوص املوارد الالزمم تمشــــــــاريف جتاريم، و 
للتتــاون الــدويل. وبــالنظر إ  التحــديــاس املرتباــم بتــ مو موارد كــاروــم، 
ينبغي  ن ينصــــب الرتكوز  لج التمويل احمللي وزيادة املنــــا دة اإل ائوم 
ادارجوم والرتاوب بالشـــــــــــــــركا  اجلدد مل القاا  ادايل. و م  مهوم 

 ام النواإي للح وماس لتتبام املوارد. بالغم  يضاش لاللتز 
)اإلمـــاراس التربوـــم املتحـــدة(  قـــالـــ  إن  الساااااااااااياادة الف ي  - 4٦

التمويل هو املفتاح لتحقوق  هدا، التنموم املنـــــــــتدامم والوصـــــــــول إ  
األشـــ ايل املترضـــو للت لف  ل الركب، مبل رو م األشـــ ايل يوو 
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م قراراس النواإم اإل اقم. وة بلدها،  صبح تتموم منظور اإل اقم  ه
التامم املتتلقم بالتمويل. وقد شــــُ  ل   جلنم وطنوم للمضــــي قدماش وام 
 مل ابت اريم لتحويل األهدا، إ  واقف ملموت، باشــرتا   ن ت ون 
مجوف ال واماس احل وموم قادرة بشــــ ل كامل  لج خدمم األشــــ ايل 

يل ة يوي اإل اقم و لج تقدمي تقارير مرالوم وإشــراك هاال  األشــ ا
املشــــاوراس املتتلقم بالنــــواإــــم التامم. وقد  دث تتموم منظور اإل اقم 
إ  زيادة مشــــــــاركم القاا  ادايل، او   مشــــــــ س األمظمم احل وموم 
إـــــوقاش ال تشـــــجف الشـــــركاس  لج املشـــــاركم رحنـــــب، بل  يضـــــاش  لج 
املنارنــــم واالبت ار. وإــــوم ل تابوق ماشــــر  لج ماا  منظومم األمم 

يوي اإل اقم خاوة ثوريم مل او  تتموم منظور  املتحدة لألش ايل
اإل ــاقــم والتمويــل. وم ــل هــذا الن و إـــــــــــــــوتالــب مل األمم املتحــدة 
واجل اس الشــــري م  ا  ن تتلل  ل موزامواهتا و ما تقدمه لألشــــ ايل 
يوي اإل اقم، و ن تشــــــرتك مف هاال  األشــــــ ايل ة تصــــــموم اليامو 

ضــــــاش  ن يتزز تصــــــنوف وتنفوذها ورصــــــدها. ومل شــــــ ن هذا املاشــــــر  ي
البواماس الذي يشـــــــــــ ل  داة بالغم األمهوم. وتتموم منظور اإل اقم  مر 
ال غىن  نــه ة تغوا الن و املتبف إزا  التمويــل، وبــاإـــــــــــــــتاــا ــم األمم 

 املتحدة  ن تقود املناة. 
) وكراموا(  قال إن الرتمجم الروإــــــوم  السااااايد  اااااوشااااا يفيذ  - 4٧

ة الوثائق الرمسوم لألمم املتحدة  “األش ايل يوي اإل اقم”ملصالح 
امل ونم. غا  ن هذا املصـــــــــالح  “التاجزيل”مازال  تنـــــــــت دم كلمم 

التمووزي  زيل مل مجوف التشــريتاس األوكراموم وينبغي اتبا  مفس الن و 
  لج ماا  منظومم األمم املتحدة.

ومضــــــــــــــج يقول إن باليو الدوالراس بددس، متوجم للحر   - 48
،  لج مقاومم التدوان األجن  وُار م   شــــــراس ااال، اجلاريم ة بلده

مل األشـــ ايل يوي اإل اقم مل  هم اقوق م األإـــاإـــوم. وينبغي  ن 
تضــــــــــــــــا ف األمم املتحـدة ج ودهـا مل ـارحـم التـدوان، ومل   محايم 

 اقو  اإلمنان لألش ايل يوي اإل اقم. 
)مراقب  ل املنظمم الدولوم للمتوقو(  قال  السااااااااايد ل في - 4٩

ـــدول  لو ـــا واجـــب  ن تـــدرج األشـــــــــــــــ ـــايل يوي اإل ـــاقـــم ة  إن ال
موزاموــاهتــا، وإال رــإهنــا لل حتقق األهــدا، التنموــم املنـــــــــــــــتــدامــم. ومل 
منـــــــــــــــاولوم اجملتمف الدويل مل الشـــــــــــــــركاس  ن يتقود مبباد  االتفاقوم 
واإل الن التاملي حلقو  اإلمنــــــــــان. وينبغي  ن ينظر إ  األشــــــــــ ايل 

اصـــــــــــــــر رـا لـم رئونـــــــــــــــوـم ة  ملوـم التنموم يوي اإل ـاقـم بـا تبـارهم  نـ
االقتصـــــاديم واالجتما وم. وتوجد ااجم ماإـــــم إ  ضـــــمان  ن ت ون 
مجوف املنتجاس واإلمفا  التام واالإــت ماراس شــاملم لألشــ ايل يوي 

اإل اقم. ويتد تورا التنــــــــــــــ والس اداصــــــــــــــم بذوي اإل اقم مبد  بالغ 
ضـــــــــــــــــا   ن تتقوـــد األمهوـــم ة االتفـــاقوـــم و ـــب  لج مجوف الـــدول األ 

 بالتزام ا به. 
)شـــب م التمل التاملي بشـــ ن اإل اقم(  قال إن  السااايد  و  - 50

متويل التنموم، وحتقوق  هدا، التنموم املنـــــــــــــــتدامم، وتنفوذ االتفاقوم، 
مجوت ــــا  مور  ـــب  ن تاخـــذ  لج حممــــل اجلـــد. وقـــد اـــان الوقـــ  

 للمضي قدما و ب  ن يتحول ال الم إ   رتال اان. 
)اجمللس الوط  ل  ـــــاقـــــم، اجلم وريـــــم  السااااااااااايااااد  ور ورا  - 51

الدومونو وم(  قال إن موا مم االتفاقوم مف  هدا، التنموم املنــــــــــــتدامم 
ومظم الت اوت الوطنوم مل شـــــــــــ مه  ن ينـــــــــــا د  لج تتموم قضـــــــــــايا 
اإل اقم وتشــجوف االإــت مار. وتتبف اجلم وريم الدومونو وم بالفتل هذا 

شـــــــــــــــرو  مشـــــــــــــــرتك بو الوكاالس يشـــــــــــــــمل الن و ولح  ة إقامم م
منظمـاس غا ا وموـم واجملتمف املـدين. ويتمـل املشـــــــــــــــرو   لج تتزيز 
اقو  األشــــــ ايل يوي اإل اقم مل خالل التتلوم الشــــــامل، والتوش 
املنـــــــتقل، والتمل الالئق، ويشـــــــارك روه برمامو األمم املتحدة اإل ائي 

 وم تب األمم املتحدة ددماس املشاريف والوومونف. 
)املركز الوط  إل ادة الت هول لألشــــــ ايل  الساااايدة  يذامورا - 52

يوي اإل اقم، الوابان(،  شـــــــــــــــارس إ  مظم الر ايم االجتما وم القويم 
ة الدا رك والنرويو، رقال  إن الوابان  املرتفتم ومتدالس الضــــــــــــــرائب

بصــــدد النظر ة كوفوم اإــــت دام الضــــرائب لزيادة املوزاموم امل صــــصــــم 
يوي اإل اقم. ويتنـــــــــــم مشـــــــــــرو  امل تبم الرقموم التاملوم لألشـــــــــــ ايل 

 النرو وم بقومم  الوم جداش، ول ل هناك مشـــــــــــــــ لم حمتملم روما يتتلق
تبادل ال تب الرقموم.   لجحبقو  الت لوف والنشـــــــــــــــر املتتلقم  بالقوود

ويلزم التتاون مل جامب الناشـــريل إلمتاج إصـــداراس رقموم مل ال تب 
 ا إـــــــــــــــوتود بالفائدة  لج األشـــــــــــــــ ايل يوي  املابو م بت لفم  قل،
 التاهاس البصريم. 
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