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 الدورة الرابعة والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٦٣البند 

ــة اال ــسائل   التنميـ ــك املـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ جتماعيـ
الــــصلة باحلالــــة االجتماعيــــة يف العــــامل   ذات

        واملعوقني واألسرة وبالشباب واملسنني
 حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتــصلة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن     

ــاملعوقني      ــق ب ــاملي املتعل ــامج العمــل الع ــذ برن ــوق  خــالل تنفي ــة حق  واتفاقي
  األشخاص ذوي اإلعاقة

  
 تقرير األمني العام    

    

  موجز  
 ويركز على حالـة األشـخاص       ٦٣/١٥٠ اجلمعية العامة  م عمال بقرار  ير مقدَّ رهذا التق   

دروس املـستفادة وأوجـه     الـ علـى   ذوي اإلعاقة يف ما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة و           
، والقواعـد    املتعلـق بـاملعوقني    التآزر والتكامل احملرزة، على أساس تنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي            

، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص  بــشأن حتقيــق تكــافؤ الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحــدةامل
ألهـداف   التقرير معلومات عن حالة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف سـياق ا             وفروي. ذوي اإلعاقة 

ــيم          ــن أجــل تعم ــة م ــود املبذول ــاملي واجله ــل الع ــامج العم ــذ برن ــة وتنفي ــة لأللفي ــاة اإلمنائي  مراع
  .اإلعاقة يف جمال التنميةب االعتبارات املتعلقة
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  احملتويات
الصفحةالفقرات  الفصل
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٥٤٤-٦. . . . . . . . . .  سياق األهداف اإلمنائية لأللفيةشخاص ذوي اإلعاقة يفحالة األ  -ثانيا   

١٤٤-٦. . . . . . . استعراض مكتيب: التقارير القطرية لألهداف اإلمنائية لأللفية  -ألف     
٢٥٧- ١٥. . . . . . . . باإلعاقة املتعلقة والبيانات لأللفية اإلمنائية األهداف رصد   -  باء    
األمـم  وكيانات األعضاء الدول باملتخذة من جان   واملبادرات اإلجراءات - جيـم    

ــة غــري واملنظمــات املتحــدة ــن احلكومي ــق أجــل م ــدا حتقي ــةاأله ف اإلمنائي
٥٤١١- ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلعاقة     لأللفية لألشخاص ذوي          

٥٩٢٠- ٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الستنتاجات والتوصيات            ا - ثالثا  
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  ةمقدم    
بـني اإلعاقـة    القائمـة ينـاقش الفـرع األول الـروابط    . ينقسم هذا التقرير إىل ثالثة فروع   - ١

ــة   ــة لأللفي ــرع  . واألهــداف اإلمنائي ــل الف ــاينوحيل ــة يف ســياق   الث ــة األشــخاص ذوي اإلعاق  حال
 التقارير القطرية لألهـداف اإلمنائيـة       يف املعلومات الواردة    كاألهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذل     

ــة      ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــشة رصــد األه ــة، ومناق ــشأن اإلعاقــ  ،لأللفي ــا ب ــراءات ،ة وبياناهت  واإلج
 ألشـخاص ذوي اإلعاقـة    يف مـا يتعلـق با     األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        واملبادرات الرامية إىل حتقيق   

وخيـتم التقريـر    . واملنظمـات غـري احلكوميـة      الدول األعضاء وكيانات األمـم املتحـدة      من جانب   
ــالفرع  ــثب ــذي يقــدم اســتنتاجات وتوصــيات  الثال ــر بفــ   .  ال ــسر إعــداد هــذا التقري ضل وقــد تي

اإلعاقــة يف سياســات ب  االعتبــارات املتعلقــةمراعــاةتعمــيم ”  حتــت عنــواناجتمــاع فريــق خــرباء
، الــذي نظمتــه إدارة الــشؤون “التنميــة للجميــع: لياهتــا وآلياهتــااألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وعم

ــة و     ــصحة العاملي ــدعم مــن منظمــة ال ــة ب ــصادية واالجتماعي ــرة مــن  قــد ُعاالقت يف جنيــف يف الفت
 .٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦ إىل ١٤
  

  اإلعاقة واألهداف اإلمنائية لأللفية  - أوال  
 حتقيـق تكـافؤ    بـشأن املعوقني، والقواعـد املوحـدة  ب املتعلق برنامج العمل العاملي     فرعتي  - ٢

هبـؤالء األشـخاص    واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     ،الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة   
  .هاأوجه مجيع ها يف منيند ومستفي من عوامل التنميةصفهموب
ــ  - ٣ ــيم مــدى جنــاح      وفروي ــة مــدخال لتقي ــة لأللفي ــدوري لألهــداف اإلمنائي  االســتعراض ال

 الــسكان يف مــا يتعلــق بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة  عامــةاألشــخاص ذوي اإلعاقــة باملقارنــة مــع
طفــال، لأللفيــة، ال ســيما القــضاء علــى الفقــر، وتعمــيم التعلــيم االبتــدائي، وخفــض وفيــات األ 

متالزمة أعراض نقـص املناعـة      /، ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     مهاتوحتسني صحة األ  
  .)اإليدز( املكتسب

 يف املائـة مـن سـكان العـامل،          ١٠ نحـو باألشـخاص ذوي اإلعاقـة      قدر نسبة   ويف حني تُ    - ٤
ــد أُ ــة شــريفق ــرتبط بميكــن أن  إىل أن اإلعاق ــسبة ت ــسكان   ٢٠ن ــن جممــوع ال ــة م ــذين  يف املائ ال

وعلـى الـرغم مـن التـزام األمـم املتحـدة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           .)١(يعيشون يف الفقـر  
  تـدعو إىل أن يـتمكن      اجـة أن احل بـ  )٢(٢٠٠٥ لعـام    واعتراف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي     

_________________ 
  ).واشنطن العاصمة (٢٠٠٥يوليه /وزمتاإلعاقة والتنمية الشاملة، : التوعية اإلمنائية. ٢٠٠٥ البنك الدويل،   )١(  
، ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٢،  ٦٠/١ العامـة    اجلمعيـة  قـرار    ،“٢٠٠٥تامية ملـؤمتر القمـة العـاملي        الوثيقة اخل ”   )٢(  

  .١٢٩الفقرة 
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 إىل حـد     هـي   دومنـا متييـز، فاإلعاقـة       علـى الفـور    ألشخاص ذوي اإلعاقـة مـن ممارسـة حقـوقهم         ا
 يظهـر مـصطلحا   الو.  يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ورصـدها وتقييمهـا       غري ظاهرة  ريكب
ــة” ــة  ” و“اإلعاق ــداف ال  “األشــخاص ذوي اإلعاق ــة وال يف ال يف األه ــة لأللفي ــاتاإلمنائي  غاي

ذكـر هلمـا    وال  . لتنفيـذ ل  قابلـة  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     املتعلقـة ب  هود  اجل لعواملؤشرات اليت جت  
 الــيت تــشكل جــزءا مــن   املرافقــةؤمتراتاملــربامج والــسياسات والــتوجيهيــة والبــادئ  امليفا أيــض

ولـذلك، ال تتـضمن االستعراضـات الدوريـة     . ألهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلقة بااجلهود اجلارية   
إلعاقـــة لألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة اجلاريـــة يف إطـــار األمـــم املتحـــدة إشـــارة إىل مـــسائل ا       

  .اص ذوي اإلعاقةاألشخ أو
ــة       - ٥ ــة ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاق ــد نظمــت احلكومــات واملنظمــات اإلقليمي وق

وأسـفرت هـذه    . سلسلة من املـؤمترات واالجتماعـات عـن اإلعاقـة واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               
  االعتبـارات املتعلقـة    مراعـاة  وتوصـيات بـشأن سـبل تعمـيم           متعمقـة  االجتماعات عن مناقشات  

غــري أن جممــل . يــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةإدراج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجاإلعاقــة وب
 .عد حدود جمتمع ذوي اإلعاقة نفسههذه األعمال مل يتجاوز ب

  
  سياق األهداف اإلمنائية لأللفيةحالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف  -ثانيا   
 مكتيباستعراض : التقارير القطرية لألهداف اإلمنائية لأللفية  -ألف   

ــل ميكــن ل  - ٦ ــة اتإلشــاراتحلي ــواردة إىل األشــخاص ذوي اإلعاق ــة   ال ــارير القطري  يف التق
مـــة عـــن مـــدى وأســـاليب إدراج اإلعاقـــة  معلومـــات قّيأن يتـــيح لألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة  

وقد أجـرت األمانـة العامـة، آخـذة ذلـك يف      . يف الربامج والسياساتذوي اإلعاقة  واألشخاص  
 مـن مجيـع املنـاطق خـالل         ةقطريـ مـن هـذه التقـارير ال       تقريرا   ٨٠ مشل ضا مكتبيا االعتبار، استعرا 

ويف مــا يلــي . ] قائمــة هبــذه التقــاريراألولوتــرد يف املرفــق  [.)٣(٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٣الفتــرة مــن 
  .اليت توافرت لدى األمانة العامةاالستنتاجات األولية القائمة على البيانات 

 إىل اإلعاقــة أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة)  يف املائــة٥٢( تقريــرا ٤٢ مــا جمموعــه أشــار  - ٧
شـــواغل املـــسائل الـــيت تـــشكل و أســـباب اإلعاقـــة رةومشلـــت هـــذه اإلشـــا .بـــشكل أو بـــآخر

 واحـدة  تقريرا إشـارة إىل  ١٦، تضمن ٤٢ـ  التقارير التلكومن أصل   . حتديات، واملبادرات  أو
وذكــر مثانيــة وعــشرون . عاقــةوجهــة حتديــدا إىل األشــخاص ذوي اإلامل  مــن املبــادراتأكثــرأو 

_________________ 
 مـوقعي  علـى التقارير القطريـة املختـارة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة متاحـة باإلسـبانية والفرنـسية واإلنكليزيـة                       )٣(  

األهــداف ب  علــى شــبكة اإلنترنــت املــتعلقنيعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيجممو
  .اإلمنائية لأللفية، وميكن البحث فيهما إلكترونيا
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الـذين حيتـاجون     ” أو الـسكان   “املهمـشة ” أو   “الـضعيفة ”الفئـات   يف ما يتعلق ب   تقريرا اإلعاقة   
 إىل األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف سـياق فئـات            ةأن اإلشار واجلدير بالذكر    .“إىل اهتمام خاص  

ــد تُ  ــسكان ق ــة فهــم علــى أهنــا مــسعى لتعمــيم مراعــاة   ال ــارات املتعلق ــةاإلب  االعتب وكانــت . عاق
ومل تقدم أي مـن هـذه        . لإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة     بالنسبة إشارات أخرى أكثر حتديدا   

  .اإلشارات معلومات مفصلة أو تتوسع بشأن املسائل أو الربامج املعنية
أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أفقــر الفقــراء، وأكثــرهم   إىل  بعــض التقــارير أشــارو  - ٨

. غالبــاات االجتماعيــة الــيت تقــدمها احلكومــة ليــست يف متنــاوهلم  حرمانــا وضــعفا، وأن اخلــدم
 أيــضا بأنــه قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل تــدابري خاصــة أو اهتمــام خــاص   هــذه التقــاريروأقــرت

  .يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة ما يف
 باحلمايــة االجتماعيــة وشــبكات األمــان   تتعلــقت معظــم اإلشــارات إىل اإلعاقــةكانــو  - ٩
 مــشاركة األشــخاص  بيانــات تظهــرنوقــد تــضمن تقريــرا). ٢ اهلــدف(والتعلــيم ، )١ اهلــدف(

وحــني يعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، يكــون   .ر متدنيــة جــداوعمــل بــأجالذوي اإلعاقــة يف 
 حاجـات    لـتالئم   ظـروف العمـل    قلما ُتكيف و قني،أجرهم أدىن كثريا من أجر العمال غري املعوَّ       

أقـل    أن ، علـى سـبيل املثـال،      )٢٠٠٨( القطـري لتايلنـد      التقريروأفاد   .األشخاص ذوي اإلعاقة  
لــدخل الــذي  ثلثــي ا علــىصلون إال وال حيــونمــن نــصف عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعملــ

  مل حيصل على فرصة عمـل سـوى        ٢٠٠٥ه يف عام    فيد أن ويف صربيا، أُ  . يتلقاه العمال اآلخرون  
.  ظـروف تتكيـف مـع حاجاتـه         يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن ثلـثهم يعمـل يف            ١٣

وعلى الـرغم مـن أن مـشاكل البطالـة وعـدم املـساواة يف األجـر تنتـشر يف مجيـع أرجـاء العـامل،                          
تـدين األولويـة    ل ون انعكاسـا  خرى قـد يكـ    األقطرية  التقارير  الفعدم اإلشارة إىل هذه املسائل يف       

  . بصفة عامةاملعطاة لعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة
 األشـــخاص ذوي صـــولإمكانيـــة ولـــيم، تـــشمل املـــسائل والتحـــديات ويف جمـــال التع  - ١٠

ألطفـال  عـرف علـى ا    ؛ وضعف آليات الت   ناسبىل التعليم امل  إاإلعاقات احلسية والبدنية والنمائية     
وصــعوبة تــوفري التعلــيم االبتــدائي   ؛ناســب مــن أجــل كفالــة التعلــيم امل  وتقيــيمهمذوي اإلعاقــة

 التقريـر القطـري الـوارد مـن         وفرويـ . ة جغرافيـا  باعدتطق امل يف املنا وارتفاع كلفته   لذوي اإلعاقة   
 صلوا علـى مل حيـ   ثالثة أرباع األشـخاص ذوي اإلعاقـة إمـا        حوايل  أن  هي تايلند حالة توضيحية  

  . التعليم االبتدائيأي تعليم أو حصلوا على ما يقل عن
ن رأة بوصـفها مـ  بـامل يف مـا يتعلـق   ) ٣اهلـدف  ( اجلنـسانية  ريظا إىل املن   مرة واحدة  شريأُو  - ١١

فهم كيفيـة   د تقرير آخر على احلاجة إىل        يف حني شدَّ   ،رعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة   ال موفري
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واملبـادرة الوحيـدة املـذكورة الـيت         .ل اإلعاقة ن قبي تأثر املساواة بني اجلنسني بالعوامل املختلفة م      
  .إلعاقةلمرأة ذات التتعلق باملرأة ذات اإلعاقة هي مساعدة مالية ملرة واحدة 

قبل الـوالدة وبعـدها   الرعاية  ورعاية التوليد إىل حصول املرأة والطفل على      ةأما اإلشار   - ١٢
للوصـول   ة كافيـ  وجود إمكانيـة  عدم كيف أن توضيح يف سياق، فلم ترد إال)٥و   ٤اهلدفان  (
 حـصول مـدى إمكانيـة       ال توجـد أي إشـارة إىل       إمنـا ،   هو أحد أسباب اإلعاقـة     ىل هذه الرعاية  إ
ومـن األسـباب األخـرى املـذكورة لإلعاقـة      .  الرعايـة  تلـك ملرأة والطفل من ذوي اإلعاقة علـى        ا

 نيتحـــصوقايـــة منـــها بالواألمـــراض الـــيت ميكـــن ال) ١ اهلـــدف(ســـوء التغذيـــة لـــدى األطفـــال 
  ).٤ اهلدف(

 اآلثـار ب  فيمـا يتعلـق   ضـعف األشـخاص ذوي اإلعاقـة    إشـارة إىل  أحد التقـارير  تضمنو  - ١٣
 إىل  وقــد يكــون ذلــك راجعــا،)٦ اهلــدف(اإليــدز /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية الــيت حيــدثها

 االفتراضـات املتعلقـة بانتفـاء النـشاط اجلنـسي لـدى األشـخاص                جـراء  االفتقار للتثقيف الوقائي  
ــة، أو  ــدام ذوي اإلعاق ــةانع ــات واخلــدمات والعالجــات امل    وصــوهلم إىلإمكاني ــبةاملعلوم . ناس

  حيـث يـشكل    ،)٧اهلـدف   (ور البيئي على األشخاص ذوي اإلعاقة       وذكر تقرير آخر أثر التده    
  .اهتم اليوميةي ح إضافية بالنسبة ألوضاع وصعوباتواجزح
التعلـيم والرعايـة الـصحية وإعـادة        تـوفري   وتتعلق املبـادرات املـذكورة يف هـذه التقـارير ب            - ١٤

ومـن األمثلـة   . و مشويل على حناملعاشات التقاعدية واالستحقاقات النقدية   استحقاقات  التأهيل و 
 ٢٠٠٢دراسـة استقـصائية عـن اإلعاقـة عـام       :املبادرات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقـة     على  

برنـــامج وقايـــة و؛ )٢٠٠٥شـــيلي، ( األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ســـجلو ؛)٢٠٠٧، ملـــديف(
 املـساعدين الشخـصيني لألشـخاص ذوي اإلعاقـة           خدمة برنامجو؛  )٢٠٠٥كرواتيا،  (ملعوقني  ا
العامـة   ةالـسياس و؛  )٢٠٠٥صـربيا،   ) (عمـل على النشاط وال  شخاص ذوي اإلعاقة    ع األ تشجيل(

 خفـــض اإلعاقـــة يف  اإلجنـــازات املـــستهدفة بـــشأناألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة؛ إدراجاملتعلقـــة ب
ــة الــصحية  ا ــة للرعاي ــا، (لــسياسة الوطني ــيم الــش اختــاذ خطــوو؛ )٢٠٠٤ليربي  يلومات حنــو التعل

ــرين، (للجميـــع  ــد، ؛ ٢٠٠٧البحـ ــة؛ ٢٠٠٨تايلنـ ــدةمجهوريـ ــا املتحـ ــيلي،  ؛٢٠٠٦،  ترتانيـ شـ
ــا، ٢٠٠٥؛ كازاخــستان، ٢٠٠٣ فيجــي، ؛٢٠٠٥صــربيا،  ؛٢٠٠٥ ؛ ومــؤمتر )٢٠٠٥؛ كيني

وذكـر أحـد التقـارير أن اسـتراتيجية      ).٢٠٠٧الربازيـل،  (عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       
ومـن    الـضعيفة،  ن لفئـات الـسكا    احلد من الفقر تؤكد على احلاجة امللحة إليالء اهتمـام خـاص           

  .)٤()٢٠٠٥صربيا، (ضمنها األشخاص ذوي اإلعاقة 
_________________ 

للحـد  املبذولـة   اجلهـود   : يف ما يتعلق باملبـادرات التاليـة       ،من بني فئات أخرى    ،ذكر األشخاص ذوي اإلعاقة      )٤(  
ــا فاســو، : (مــن الفقــر ــا، ؛ ٢٠٠٣بوركين ؛ نظــم الــضمان )٢٠٠٤؛ فيجــي، ٢٠٠٨الــصني،  ؛٢٠٠٥تركي
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 باإلعاقة املتعلقة والبيانات لأللفية اإلمنائية األهداف رصد  - باء  
ــزال ال  - ١٥ ــات شــح ي ــة البيان ــة املتعلق ــضال ،باإلعاق ــن ف ــروق ع ــبرية الف ــاريف يف الك  التع

 أمـام  قبـة ع يـشكل  اإلعاقـة  يذو األشـخاص  ظـروف  لتحديـد  املـستخدمة  واملنهجيات واملعايري
 رصـد  يف وكذلك اإلعاقة، مسألة تشمل اليت والربامج لسياساتا صياغةالقيام على حنو فعال ب    

ــيم و ــدم تقي ــق يف احملــرز التق ــداف حتقي ــة األه ــة اإلمنائي ــزال وال. لأللفي ــة اإلحــصاءات ت  املتعلق
 جبمـع  البلـدان  مـن  قليـل  عدد مويقو. النمو ناقصة اإلعداد   املتقدمة البلدان من كثري يف باإلعاقة

ــة عــن املعلومــات ــبنيو.  االستقــصائيةاتلدراســا أو التعــدادات طريــق عــن إمــا اإلعاق ــدرة ت  ن
 هنـج الرعايـة     كـبري  حـد  إىل اإلعاقة ذوي باألشخاص املتعلقة االقتصادية -االجتماعية   البيانات

 .البلدان من كثري يف سائدا يزال ال الذي اإلعاقة إزاءالطيب النهج  أو/االجتماعية و

 األشـخاص  حالـة  بـشأن  العاملي الصعيد على املتاحة للبيانات عام استعراض يلي وفيما  - ١٦
 . لأللفية اإلمنائية األهداف ومؤشرات اإلعاقة ذوي

  
 واجلوع املدقع الفقر على القضاء :١ اهلدف

 حتـت  الناميـة  البلـدان  يف اإلعاقـة  ذوي مـن  شـخص  مليـون  ٤٢٦ مـن  يقـرب  مـا  يعيش  - ١٧
 إىل ١٥ نـسبتها أضعف الفقراء وأكثرهم هتميشا الـيت تبلـغ      شرحية ميثلون ما وكثريا،  الفقر خط
 اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  مـشاركة  أن علـى  أدلـة  أيـضا  وهناك. )٥(البلدان هذه يف املائة يف ٢٠
 .)٦(اإلعاقة ذوي غري األشخاص عنها يف بكثري قلت العمل قوة يف

 مـن  أدىن معيـشة  مـستوى يف   اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  يشيعـ  قـد ،  ذلـك  على عالوةو  - ١٨
 اخلاصـة  حلاجتـهم  نظـرا ،  الـدخل  نفـس  علـى  حيـصلون  الـذين  اإلعاقـة  ذوي غـري  من األشخاص
 وعلـى . لتكيـف الالزمـة ل   جهـزة األو الطبيـة  اخلـدمات  أو،  التدفئـة  وأ النقـل  قبيـل  من للخدمات

 أكـرب  احتياجـات  هلـا  الـيت ملعيـشية   ا األسـر  فـإن ،  الدخل مع يرتفع املعيشة مستوى أن من الرغم

_____________ 

ــساعدة   ــة االجتمــاعي وامل ــسيا، إ(االجتماعي ــل، ؛٢٠٠٧؛ البحــرين، ٢٠٠٤ندوني ــة ٢٠٠٧ الربازي ؛ مجهوري
، مبـا فيهـا   )٢٠٠٥مجهوريـة كوريـا،   (؛ شبكات األمان )٢٠٠٥، كوبا، ٢٠٠٥؛ جورجيا، ٢٠٠٥كوريا،  

؛ )٢٠٠٥ اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، ؛٢٠٠٥اجلزائــر،  (؛ والرعايـــة )٢٠٠٥كولومبيـــا،  (األمــن الغـــذائي 
 كازاخــستان، ؛٢٠٠٣غانــا، (؛ والــصحة )٢٠٠٥ كولومبيــا، ،٢٠٠٥ كوبــا، ؛٢٠٠٥اجلزائــر، (التــدريب 
  ).٢٠٠٣لبنان، (وإعادة التأهيل ) ٢٠٠٥

  .)٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين، الدولية لالعم منظمة، جنيف( العمل عامل يف اإلعاقة حاالت عن حقائق  )٥(  
ــاور،    )٦(   ــوين ب ــى القــدرة ت ــهم   : التعــرف عل ــة وإنتاجيت  اســتعراض لألحبــاث  ‐مهــارات األشــخاص ذوي اإلعاق

  .٢٠٠٨ بشأن العمالة، منظمة العمل الدولية، ٣ ورقة العمل رقم املنشورة،
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 غريهـا  معيـشة  مـستوى  مـن  أدىن معيـشة  مـستوى يف   العـيش  إىل متيل أفرادها أحد إعاقة بسبب
 .)٧(املماثل الدخل ذاتاملعيشية  األسر من

 االبتدائي التعليم تعميم حتقيق :٢ اهلدف

  ضـــمن مـــن أن )اليونـــسكو(منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة   تقـــدر  - ١٩
 يتــألف، املدرســة إىل يــذهبون الو االبتدائيــة املدرســة ســن يفالــذين هــم  طفــل مليــون ٧٥ الـــ

 يف اإلعاقــة ذوي األطفــال مــن املائــة يف ٩٠ مــن أكثــر وأن اإلعاقــة، ذوي األطفــال مــن الثلــث
 .)٨(ارساملدغري ملتحقني ب النامية البلدان

  
 ملرأةا ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز :٣ اهلدف

ــة االحتياجــات تؤخــذمل   - ٢٠ ــار يفبعــد  اإلعاقــة ذوات للبنــات التعليمي  جانــب مــن االعتب
 يف يعملـون  الـذين  أولئـك  عـن  فـضال ،  املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املساواة تعزيز على العاملني
. والـربامج  الـسياسات  وضـع  وكـذلك ،  احمـدود كـان البحـث      الـسياق،  هـذا  ويف. اإلعاقة جمال
بنـات  وال النـساء  أن،  والكتابـة  القـراءة  تعلـيم  على معظمها يتركز اليت،  املتاحة اناتالبي توضحو

 إناثـا  أم إعاقـة  ذوي ذكـورا  كـانوا  سـواء    ننظرائه من التعليمي اجملال يف حاال أدىن اإلعاقة ذوات
 اإلعاقــة ذوي البــالغني لألشــخاص والكتابــة بــالقراءة اإلملــام معــدل أن حــني ويف. )٩(إعاقــة ذوات غــري

 ذوات لنـساء بالنـسبة ل   املائـة  يف ١ إىل ينخفض فإنه ، يف املائة يف بعض البلدان     ٣يصل يف اخنفاضه إىل     
 علــى حنــو ملــشورةا وتقــدمي هــينامل تــدريباالفتقــار إىل ال إىل ونظــرا ،ذلــك علــى وعــالوة. )١٠(اإلعاقــة

 احلـصول  فـرص  دوديـة حم عـن  فـضال  اإلعاقـة، االعتبـارات املتعلقـة ب  و ةاجلنـساني  تراعى فيـه االعتبـارات   
 اتبنـ ال فـإن  العـام،  التعليمامللتحقات بـ   للبنات والتكنولوجيا والعلوم الرياضيات جماالت يف تعليم على

  .العمل لعامل ال يتمتعن بإعداد سليم اإلعاقة ذوات والنساء

_________________ 
ائية للبنـك الـدويل، تقييمـات الفقـر واآلثـار      دراسـة استقـص  : اإلعاقـة والفقـر  جنني بريتويـت ودانييـل مونـت،       )٧(  

، ورقـة املناقـشة   )٢٠٠٨فرباير /احلماية االجتماعية بشبكة التنمية البشرية، البنك الدويل، شباط    (املترتبة عليه 
  .٠٨٠٥رقم 

ــة ”  )٨(   ــال ذوي اإلعاقـ ــت   ‘‘ األطفـ ــبكة اإلنترنـ ــى شـ ــسكو علـ ــع اليونـ -http://www.unesco.org/en/inclusive:موقـ

education/children-with-disabilities ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١ الذي جرى زيارته يف.  
  )٩(  Harilyn Rousso, “Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report, Gender 

and Education for All: The Leap to Equality, Education for All: a gender and disability perspective” 

(United Nations Educational Scientific and cultural organization, April 2003).  
 http://www.unesco.org/en/inclusive-education/children: املوقع الشبكي لليونـسكو ‘‘ األطفال ذوي اإلعاقة”  )١٠(  

with-disabilities ٢٠٠٩يونيه /  حزيران١١ الذي جرى الدخول بزيارته يف.  
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 يـساوي  وظـائف  علـى  اإلعاقـة  ذوي الرجـال  حـصول  احتمـال  فـإن  العمالة، جمال ويف  - ٢١
 مبـادرات  هنـاك  يكـون  أن هـو  العـام  واالجتـاه . )١١(اإلعاقـة  ذوات لنـساء ا  حالـة  يف هضعف تقريبا
 .)١(اإلعاقة ذوات النساء استهداف دون من ولكن اإلعاقة ذوي لألشخاص خاصة

 األطفال وفيات خفض معدل :٤ اهلدف

 نممـ  قليـل  عـدد  هناك بإعاقات، مصابني بأهنم أفيد الذين طفل مليون ٢٠٠الـ   بني من  - ٢٢
 التأهيـل  وإعـادة  الـصحية  اخلـدمات  علـى  احلـصول  يتمتعـون بفـرص    الناميـة  البلـدان  يف نيعيشو

 ال يتمكنون من احلصول على التحـصني، أو العـالج           قد املثال، سبيل فعلى. الدعم خدمات أو
بــسهولة إال أهنمــا ميكــن أن  الــالزم أو اإلســهال اخلفــيفني، ومهــا مرضــان ميكــن الــشفاء منــهما 

  .)١٢(ياة إذا ما تركا دون عالجيشكال خطرا على احل
  

  األمهات صحة حتسني :٥ اهلدف

 يفتقـرون  مـا  كـثريا  ولكـن  أطفاال وينجبون اإلعاقة ذوي األشخاص من العديد يتزوج  - ٢٣
ونتيجـة  . )١٣(واإلجنابيـة  اجلنـسية  الـصحة  جمال يف واخلدمات املعلومات على احلصول فرص إىل

 الــذين أو الــصم أو املكفــوفني األشــخاص وجيــد. واإلجنابيــة اجلنــسية صــحتهم أمهلــت ،لــذلك
 أن املعلومـات املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة تكـون              إدراكية أو ذهنية عاهات من يعانون

وعالوة على ذلك، كثريا ما يتعـذر الوصـول   . يف كثري من األحيان غري سهلة املنال بالنسبة هلم        
ــسبب عــدم      ــة ب ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــة    إىل خــدمات ال ــة املادي ــن الناحي ــة الوصــول م إمكاني

ــصلة    ــشري املتـ ــتقين والبـ ــدعم الـ ــار إىل الـ ــة،واالفتقـ ــذلك باإلعاقـ ــسبب وكـ ــمة بـ ــار وصـ  العـ
صول علـى اخلـدمات الـصحية األساسـية،         احلـ إمكانيـة    حمدوديـة  مـن  الفقـر  ويزيـد . )١٣(والتمييز

  .يف ذلك إعادة التأهيل مبا
  

_________________ 
/ تــشرين الثــاين ا، منظمــة العمــل الدوليــة،جنيــف، سويــسر (حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل الالئــق  )١١(  

  ).٢٠٠٧نوفمرب 
  )١٢(  Promoting the Rights of Children with Disabilities, (Florence, Italy, The United Nations Children’s Fund, 

Innocenti Digest No. 13. ISBN: 978-88-89129-60-9. October 2007).  
  )١٣(  Sexual and reproductive health of persons with disabilities (New York, United States, United Nations 

Population Fund, 2008).  
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 األمراض من وغريمها واملالريا اإليدز/ريةالبش املناعة نقص فريوس مكافحة :٦ اهلدف

يــبني عــدد متزايــد مــن البحــوث املنــشورة أن األفــراد ذوي اإلعاقــة يتعرضــون بــنفس       - ٢٤
 ونتيجة لعدد مـن األسـباب،     . )١٤(الدرجة إن مل يكن بدرجة أكرب جلميع عوامل اخلطر املعروفة         

 الـدعم املتعلقـة بفـريوس       عدم كفاية فـرص الوصـول إىل اخلـدمات الوقائيـة وخـدمات             من بينها 
 سـلوكيات  اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  مـن  كـثري  يـسلك نقص املناعـة البـشرية بـشكل مناسـب،          

 مـن  كـبرية  نسبة فإن ذلك، على وعالوة. البشرية املناعة نقص بفريوس اإلصابة خلطر تعرضهم
 نوتكــو حيـاهتم،  أثنـاء  اجلنـسي  اإليـذاء  أو اجلنـسي  لالعتـداء  تتعـرض  اإلعاقـة  ذوي األشـخاص 

 ومـدارس  مؤسـسات  يف نيدعاملـو  وأولئـك  الذهنية العاهات ذوي واألشخاص ت،بناوال النساء
 يتعـذر  قـد  نفـسه،  الوقـت  ويف. أعلى بدرجة كـبرية    خماطر إىل ُيعّرضن متخصصة ومستشفيات

 تفتقـر  وقـد  املواقـع  مـن  وغريها واملستشفيات العيادات يف املقدمة اخلدمات إىل املادي الوصول
 بديلـة  أشـكال  يف املعلومات توفر ال أهنا أو اإلشارة بلغة جمهزة مرافق وجود إىل اخلدمات هذه
 .)١٥(‘‘الفهم سهلة’’ لغة بأو مسعي شكليف  أو بريل طريقة مثل
  

  البيئية االستدامة كفالة :٧ اهلدف

 املنـاطق  يف العـامل  يف اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  مجيـع  من املائة يف ٨٠ بـ يقدر ما يعيش  - ٢٥
ــ  الــيت اخلــدمات علــى احلــصول يف منعدمــة أو حمــدودة وإمكانيتــهم الناميــة البلــدان مــن ةالريفي

 تكـون  أن وميكـن . املـاء  على احلصول إمكانية يف هاما عامال القرب عامل ويعد. )١٦(حيتاجوهنا
قــة الوظيفيــة بــسحب امليــاه اإلعا ذوي لألشــخاص يــسمح القــرب أن حيــث ملموســة، الفوائــد
 بكـثري  علـى أ ةخمـاطر  إىل الـصحي  والصرف املياه خدمات الوصول إىل تقييد   ؤدييو ؛بأنفسهم

 يتعـرض  ،الكـوارث  حـاالت  ويف. )١٧(بـاألمراض  باإلصـابة  يتعلق فيما اإلعاقة ذوي لألشخاص
 مـا  كـثريا  ، والفقـر، ومـع ذلـك      نواحي الضعف  بسبب مضاعف خلطر اإلعاقة ذوي األشخاص

_________________ 
  )١٤(  Nora. Groce, HIV AIDS & Disability: Capturing Hidden Voices : The World Bank/Yale University Global 

Survey on HIV/AIDS and Disability (Washington. D.C, World Bank, 2004)..  
اإلعاقـة وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      : موجز السياسات العامة بشأن اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البشرية          )١٥(  

مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، ومنظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين  (
  ).٢٠٠٩أبريل /نيساناإليدز، /بفريوس نقص املناعة البشرية

  .)٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ،جنيف، منظمة العمل الدولية(عمل ال عامل يف اإلعاقة حاالت عن حقائق  )١٦(  
  )١٧(  Ronald Wiman & Jim Sandhu, Integrating Appropriate Measures for People with Disabilities in the 

Infrastructure Sector, (National Research & Development Center for Welfare and Health, Deutsche 

Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit and The German Federal Ministry for Economic Cooperation 

and Development, 2004).  
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 ومعاجلــة وختفيــف للكــوارث التأهــب ءأثنــا الــصعد مجيــع علــى اســتبعادهم أو جتاهلــهم جيــري
  .)١٨(آثارها

  
ــادرات اإلجــراءات - جيـم    األمــم وكيانــات األعــضاء الــدول املتخــذة مــن جانــب  واملب

ف اإلمنائيــة لأللفيــة األهــدا حتقيــق أجــل مــن احلكوميــة غــري واملنظمــات املتحــدة
   اإلعاقة لألشخاص ذوي

  
  األعضاء الدول  -  ١  

 ملـذكرة ا ردا علـى   احلكومـات  مـن  الـواردة  ٢٩للمذكرات الــ     موجزا الفرع هذا يوفر  - ٢٦
 راءاآل عـن  معلومـات األمانة العامـة     فيها طلبت اليت ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٢ املؤرخة الشفوية

 حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة       مـن أجـل    اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  حقـوق  تعزيـز  جمال يف رباتاخلو
 تنفيــذ أســاس علــى تكامــل وأوجــه تــآزر توعالقــا تفادةمــس دروس مــن حتقــق مــاعو ،لأللفيــة
 وقــد. اإلعاقــة ذوي األشــخاص حقــوق واتفاقيــة ،لعمــل العــاملي، والقواعــد املوحــدة ا برنــامج
ــ وردت ــن ردودالـ ــدان مـ ــة البلـ ــاد :التاليـ ــي االحتـ ــتني ،الروسـ ــبانياإو ،واألرجنـ ــتراليا ،سـ  ،وأسـ

ــا ،وإكــوادور ــا ،والربتغــال ،وأوكراني ــريو ،وبوليفي ــد ،وب ــدادوتري ،وتايلن ــاغو ني  ،وتوغــو ،وتوب
 ،والــصني ،والــدامنرك ،كوريــا ومجهوريــة ،التــشيكية واجلمهوريــة ،األســود واجلبــل ،وجامايكــا

ــا ،وقريغيزســتان ،وقــربص ،فنلنــداو الفلــبني،و ــا ،وكيني  ،واملكــسيك ،ومــصر ،ومالطــة ،والتفي
 . وهنغاريا ،واليونان

 لأللفيـــة اإلمنائيـــة هـــدافاأل غايـــات حتقيـــق تعتـــزم أهنـــا إىل حكومـــات عـــدة وتـــشري  - ٢٧
 مــن مبزيــد اجلهــود مناقــشة لتلــكتــرد و. االتفاقيــة تنفيــذ خــالل مــن اإلعاقــة ذوي ألشــخاصل

 حالـة ’’ املعنون العامة للجمعية والستني الرابعة الدورة إىل املقدم العام األمني تقرير يف التفصيل
. )A/64/128(“ هبــا امللحــق االختيــاري والربوتوكــول اإلعاقــة ذوي األشــخاص حقــوق اتفاقيــة
 مـن  ،اشـرة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        مب تتـصل  الـيت  اجملـاالت  علـى  الفـرع  هذا يركز ،ولذلك
 سـياق  يفري تناول هدف الشراكة العامليـة       جي مث ومن. والصحة ،والتعليم ،الفقر من احلد قبيل

  .اإلعاقة مسائل بشأن والدويل اإلقليمي التعاون

_________________ 
  )١٨(  World Disasters Report Focus on Discrimination (Geneva, Switzerland, the International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies, 2007).  
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 الفقر    

 تـوفري الـدعم     ويـشكل . لفقرا ضعفاء إىل حد كبري يف مواجهة     اإلعاقة  األشخاص ذوو     - ٢٨
 ت العامـة اسياسللـ  هنجـا  ة حمـدود وألسـرهم ممـن ميلكـون مـوارد    ألشخاص ذوي اإلعاقـة    لاملايل  

 ، واجلبــل األســود،نــد وتايل، والربتغــال،إكــوادورو مــن قبيــل األرجنــتني، مــشتركا بــني بلــدان  
 مجهوريـة قريغيزسـتان     قـد زادت  و.  ومـصر  ، والتفيـا  ، وقربص ، والصني ،ومجهورية قريغيزستان 

 اخلـدمات واملرافـق     لـدفع إعانـات تتعلـق بتيـسري الوصـول إىل          مؤخرا حصة ميزانيتها املخصـصة      
وتـوفر الفلـبني اسـتحقاقات ومزايـا تتعلـق بالـسلع األساسـية        . ألشخاص ذوي اإلعاقةلالسكنية  

تعزيـز  إىل  روسـي مـؤخرا قانونـا يهـدف          االحتـاد ال   وسـن . واألدوية واخلـدمات الـصحية املتاحـة      
  . ألشخاص ذوي اإلعاقةلاحلماية االجتماعية 

وقـام عـدد مـن الـدول     .  يف اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر     ا هام االعمالة عنصر وتشكل    - ٢٩
هــين امل فــضال عــن التــدريب عمالــة وتــوفري حــوافز اقتــصادية  للحــصص نظــام  بوضــعاألعــضاء 

ــادة صــالل) الفــرع التــايل انظــر( ويف .  للعمــل وفــرص عملــهم األشــخاص ذوي اإلعاقــةحية زي
 يف املائة، على األقل، من املوظفني يف الكيانات العامة مـن            ٤أن يكون   ب هناك إلزام األرجنتني،  

 يف املائـة مـن املـوظفني يف الـشركات،     ٤ أن يكـون  بـ لب بوليفيا   طتوت. األشخاص ذوي اإلعاقة  
ويف الــصني، اعتمــدت عــدة مــدن  . اإلعاقــة مــع احلكومــة، مــن األشــخاص ذوي  تتعامــلالــيت 

 لألشــخاص يــةاحلكوم يف املائــة مــن الوظــائف ٥بنــسبة وحتــتفظ مــصر . شــروط حــصص مماثلــة
 مجيـع الكيانـات احلكوميـة الوطنيـة         تلـزم يف بريو،   و.  الشيء ذاته  تفعل جامايكا وذوي اإلعاقة،   

ــة  ب ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــشجيع عمال ــد ا  . ت ــا بتجدي ــبني حالي ــوم الفل ــة  وتق ــسياسات العام ل
ــة     ــة املــستدامة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــق تكــافؤ الفــرص والعمال ولــدى توغــو  . املتعلقــة بتحقي

  . أحكام لتوظيف ولعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلدارة العامة
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة     لكما تـوفر الـدول األعـضاء حـوافز اقتـصادية لزيـادة العمالـة                  - ٣٠

 املـشاريع  ملنظمـي وتقـدم األرجنـتني دعمـا اقتـصاديا     . مـال احلـرة  علـى مباشـرة األع    وتشجيعهم  
ــصغرية جــدا  ــة مــن  ال ــشجع مــصر  . األشــخاص ذوي اإلعاق ــشبابوت  مــن األشــخاص ذوي  ال

 نتاجيـــةاإل  األســـريةشاريعاملـــصغرية، أو التجاريـــة الـــؤســـسات املاإلعاقـــة علـــى االشـــتراك يف 
ــ أو ــادرات  الشاريع امل ــن املب ــا م ــسائية وغريه ــشأت مــ . ن ــساعدة   وأن ــة مل ــيم مهني صر مراكــز تقي

 قـوم بتـدريب   تأهيـل ت  إلعـادة ال   مراكـز    فـضال عـن   ،  املهـن األشخاص ذوي اإلعاقة على اختيـار       
وتـساعد جامايكـا    . بـسوق العمـل   ) جمددا(األشخاص ذوي اإلعاقة وتساعدهم على االلتحاق       

ب العمـل مـن   وتعفي مالطـة أربـا  .  هبم اخلاصةعمال احلرةاأل يف إنشاءاألشخاص ذوي اإلعاقة    
. عاقـة اإلشـخاص ذوي    األ ثـالث سـنوات مقابـل توظيـف          ملـدة تسديد أقساط الضمان الـوطين      
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 دعم األشـخاص ذوي     جتارية مملوكة لألفراد فيهدف إىل     برنامج الربتغال إلنشاء مؤسسات      أما
ســبانيا إوأقامــت .  اخلاصــة القابلــة للبقــاء التجاريــةاإلعاقــة وتــشجيعهم علــى إنــشاء مؤســساهتم

، تــشمل ٢٠١٢-٢٠٠٨تيجية عامــة مــن أجــل عمالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة للفتــرة   ســتراا
 إزاحة العقبات املاديـة والقانونيـة        إىل أطرا زمنية وتدابري برناجمية وأخرى متعلقة بامليزانية هتدف       

ــا وُت.  األشــخاص ذوي اإلعاقــةعمالــةالثقافيــة الــيت حتــول دون   -واالجتماعيــة  جــري أوكراني
 .مهنة لألشخاص ذوي اإلعاقة ٦٣  وتدريبات على العمل يفإعادة تأهيل مهين

  
 التعليم

ت قـر  حتقيق تكافؤ الفرص يف التعليم لألطفـال والراشـدين ذوي اإلعاقـة، أ             لكي يتسىن   - ٣١
وسـّنت األرجنـتني قـانون تعلـيم وطـين يـضمن        . الـشمويل عدة حكومات مبدأ ومفهوم التعلـيم       

ألشـخاص  لم منحـا دراسـية للتعلـيم العـايل          ، وتقـدِّ   سياسـات شـاملة    مويل من خـالل   التعليم الش 
إقامة مـشروع وطـين     حاليا ب إكوادور  تقوم  و. وتركّز قربص على التدريب املهين    . ذوي اإلعاقة 
إىل لغـة   الفوريـة    يف مـشروع منـوذجي يف جمـال الترمجـة             حاليـا   اليونـان  نظـر وت. مويلللتعليم الش 

 تقـوم وباملثـل،   .  مـن متابعـة الـدروس العاديـة        اإلشارات لتمكني الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية     
وتــسعى . لغــة رمسيــةكقــانون برملــاين ســيعترف بلغــة اإلشــارة اهلنغاريــة  حاليــا بإعــداد هنغاريــا 
لتسهيل الوصول إىل التعليم وليصبح أكثـر مشوليـة بواسـطة سياسـتها             يف الوقت احلايل    جامايكا  

مويل وزادت مــن زســتان التعلــيم الــشوتــشّجع مجهوريــة قريغي. التعلــيم اخلــاصالوطنيــة بــشأن 
 دعمهـا املـايل      نطاق  ووسعت مالطة  .املدارس العادية إمكانية وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل       

. مــدارس خاصــةالدراســة يف ن الطلبــة ذوو اإلعاقــة مــن تلقـي الــدعم الــالزم، حــىت عنـد   ليـتمكّ 
فــال والــشباب يف بــرامج دمــاج مجيــع األطاختــاذ تــدابري لكفالــة اب حاليــااجلبــل األســود يقــوم و

أما الفلبني فهي بصدد حتسني إمكانيـة الوصـول يف البيئـة            . هاإليوصوهلم  توفري إمكانية   التعليم و 
  . وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم

  
  املساواة بني اجلنسني

 ة حقوق النساء ذوات اإلعاقـ     بشأننفّذت األرجنتني برناجما ُينمي الوعي ويوفر تدريبا          - ٣٢
لفائدة أعـضاء اجمللـس الـوطين املعـين بالنـساء واللجنـة االستـشارية الوطنيـة إلدمـاج األشـخاص                     

وتدعم اليونان املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـساهم أنـشطتها يف متكـني النـساء           . ذوي اإلعاقة 
من الفئات الضعيفة اجتماعيا الاليت يعـانني مـن عـدة أشـكال مـن التمييـز، ومـن بينـهن النـساء                       

نطـاق وعمـق التمييـز الـذي تعـاين منـه النـساء              ل دراسـة     حاليـا  جـري الربتغـال   وُت. اإلعاقةذوات  
  وضـعت ٢٠٠٦يف عـام  و. ذوات اإلعاقة، وهدفها الرئيسي هو إجيـاد حلـول ملنـع هـذا التمييـز         

  .إسبانيا، خطة عمل للنساء ذوات اإلعاقة
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  الصحة
وطنيـة إلدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة         ت اللجنـة االستـشارية ال     يف األرجنتني، أعـدّ   و  - ٣٣

وخـدمات الـصرف     تكييـف اخلـدمات الـصحية         إىل عـدة قطاعـات هتـدف     لخطة صحية شـاملة     
واعتمـدت إكـوادور تـدابري للكـشف املبكـر       .  مع احتياجات األشـخاص ذوي اإلعاقـة       الصحي

 يف مبـا تـصلة باإلعاقـة،   امللظـروف الـصحية لألطفـال الـيت ميكـن أن تتـسبب يف إعاقـات أو        عن ا 
 اخلـدمات الطبيـة   الـذين يقومـون بتـوفري   طبيـة وتـدريب املـوظفني الفنـيني     املعـدات ال شـراء   ذلك  

ــة . لألطفــال ذوي اإلعاقــة ــادئ توجيهي ــا مب  وخطــة عمــل  متعلقــة بالــسياساتووضــعت التفي
أمــا برنــامج املكــسيك للرعايــة الــصحية املتكاملــة لألشــخاص . وآثارهــاللتخفيــف مــن اإلعاقــة 

، فريكـز علـى الوقايـة، والكـشف املبكـر، والتـدخل يف              ٢٠٠٨ذي أُنشئ سـنة     ذوي اإلعاقة، ال  
 كفالــة متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــاحلق يف  فــضال عــنالوقــت املناســب وإعــادة التأهيــل،  

 حاليـا اجلبـل األسـود     يقـوم   و. دون متييـز  ى مستوى ممكن من الرعاية الصحية       احلصول على أعل  
وقـد بـدأت    . رافق الطبية عاقة تكافؤ فرص الوصول للم    كفل لألشخاص ذوي اإل   تتنفيذ تدابري   ب

الفلبني جهودا لتعميم مراعاة االعتبارات املتعلقـة باإلعاقـة يف الواليـات وبـرامج العمـل لـوزارة                  
الصحة وجلنتها املعنية باإلعاقة يف تعزيز إدماج اإلعاقة يف كل وحـدة تابعـة للحكومـات احملليـة                  

ية اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وال ســيما النــساء  لكــي يتــسىن تلبيــة االحتياجــات الــصح 
 الوقاية من اإلعاقات جزءا ال يتجـزأ مـن الرعايـة        شكلويف الربتغال، ت  . واألطفال ذوي اإلعاقة  

  . ولدى توغو برامج للوقاية من العمى .قبل وبعد الوالدة
  

  والدويل التعاون اإلقليمي
ــاين   - ٣٤ ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ــشمل   ، أطلقــت أســتر ٢٠٠٨ن ــة ي ــساعدة إمنائي ــامج م اليا برن

 األسـترايل   املعونـة سـتراتيجية لتوجيـه برنـامج       اأول  هـذه   و. “التنميـة للجميـع   ”عنوانـه   اإلعاقة،  
 على األشخاص ذوي اإلعاقة من خـالل هنـج حمـدد    تركز بشكل متبصرصوب التنمية تشمل و   

 مولية املتعلقـة  تنميـة الـش   وستصدر قريبا دراسة استقصائية عن دعم أستراليا لل       . اهلدف ومتدرِّج 
  .“التنمية للجميع”ستراتيجية  يف جملد مراِفق ال حىت تارخيهإلعاقةبا

تتعاون بوليفيا مع الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدويل إلعـداد سـجل لألشـخاص ذوي                   و  - ٣٥
مـا فتئـت الـصني متـارس علـى حنـو فعـال              و. املقبلـة اإلعاقة لُيستخَدم أساسا للخطـط واملـشاريع        

د مـن    أشكال املعونة واملساعدة لعـد     خمتلفادل والتعاون الدوليني يف جمال اإلعاقة، ووفرت        تبال
 على اإلعاقة يف إطـار تعاوهنـا اإلمنـائي    تركزومتّول اجلمهورية التشيكية مشاريع    . البلدان النامية 

  .اهلندو  اإلنسانية يف صربيا وفييت نام ومنغولياومعونتها
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 للتعـــاون اإلمنـــائي الـــدامنركي، العامـــةســـتراتيجية يـــات االاإلعاقـــة هـــي إحـــدى أولوو  - ٣٦
 علـى حقـوق اإلنـسان للحـد         قـائم  هنـج اتبـاع   ستراتيجية   هذه اال  وتشجع. “٢٠٠٠شراكة  ال”

مـن  حظيت أنـشطة متنوعـة موجَّهـة مباشـرة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة بالـدعم                 قد  و. من الفقر 
ن  التابعـة لألمـم املتحـدة مـ        لفـة  املخت  مـن املؤسـسات    موعة خمصصة جمل   مسامهات  تربعات خالل
  ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة)الربنـــامج اإلمنـــائي ( برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائيقبـــل

الـدعم للمنظمـات    تـوفري   كما ُتوفَّر املساعدة الثنائية عن طريق منح الـسفارات و         . )اليونيسيف(
  . نية باألشخاص ذوي اإلعاقة مع املنظمات احمللية املعتعملغري احلكومية الدامنركية اليت 

بوصــفهم مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بسياسة اإلمنائيــة الفنلنــدي الــ برنــامج ويعتــرف  - ٣٧
 وجعل من تعزيز حقوقهم والفرص املتاحة أمامهم هدفا شامال جلميـع مـشاريع              الفئاتأضعف  

  .التعاون اإلمنائي الفنلندية
ــض   - ٣٨ ــد است ــؤمتر اإلقليمــي األ  وق ــا امل ــة    فرافت كيني ــة لأللفي ــي املعــين باألهــداف اإلمنائي يق

 ممـثلني مـن مجيـع أحنـاء القـارة           ٢٠٠شارك فيـه أكثـر مـن        و،  ٢٠٠٨سبتمرب  /واإلعاقة يف أيلول  
فريقيـا، والـشبكة   أألمـم املتحـدة حلملـة األلفيـة يف      ااملـؤمتر مكتـب  شـارك يف تنظـيم    و. فريقيةاأل

اقــة فريقــي لألشــخاص ذوي اإلع ألشــخاص املعــوقني، وأمانــة العقــد ا   املــسكونية ملناصــرة األ 
 مهــارات التنظــيم صــقلوكــان اهلــدف مــن املــؤمتر هــو   . فريقيــةومؤســسة التنميــة اجملتمعيــة األ 

  . والدعوة والتواصل لدى قادة املعوقني فيما يتعلق بقضايا التنمية
ختطط مجهورية كوريا الحتضان عدد من املؤمترات الدوليـة تـشمل املـؤمتر اآلسـيوي               و  - ٣٩

 إلعــادة التأهيــل يف العامليــة، واجلمعيــة ٢٠١١ن املعــين باإلعاقــات الذهنيــة والنمائيــة يف العــشري
ــتعراض ٢٠١٢ ــهائي، واالســ ــة  النــ ــادئ لألشــــخاص ذوي اإلعاقــ ــيط اهلــ ــيا واحملــ ــد آســ    لعقــ

  . إلعاقةبا  املعين، وحمفل آسيا واحمليط اهلادئ)٢٠١٢-٢٠٠٣(
، بـدعم مـن الوكالـة اليابانيـة         نـشأت أقـد   و. التعـاون اإلقليمـي   ب النـهوض ند ب تايلوتلتزم    - ٤٠

 بـرامج تعـاون    ينفـذ للتعاون الدويل، مركز آسيا واحمليط اهلـادئ اإلمنـائي املعـين بـاملعوقني الـذي                
ــع  ــض مــ ــة بعــ ــدان املنطقــ ــضاف املو. بلــ ــز استــ ــذي اركــ ــشئلــ ــباط، ٢٠٠٢ يف أنــ   /يف شــ
:  يف اجملتمعـات احملليـة     موليةالتنميـة الـش   ”ؤمتر آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن      ، أول م  ٢٠٠٩فرباير  

 بالتعــاون مــع منظمــة الــصحة العامليــة واللجنــة االقتــصادية “وأســرهماألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
نـد أيـضا    وكانـت تايل  . نظمـات غـري احلكوميـة     واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ وعـدد مـن امل         

اعيـة  قتـصادية واالجتم   خالل الدورة الرابعة والستني للجنـة اال       الذي اختذ املقدِّم الرئيسي للقرار    
 وبيواكـو  ، بيواكو يف األلفية اجلديـدة  عملطارإلالتنفيذ اإلقليمي ”آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن   
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املعـوقني يف   احلقـوق لفائـدة   عمال وخال من احلواجز وقائم على إ     مشويلزائد مخسة حنو جمتمع     
  . “آسيا واحمليط اهلادئ

  
  منظومة األمم املتحدة  -  ٢  

 ملنظومة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة هـو               لرئيسي ا اهلدفإن    - ٤١
وتقـوم منظومـة    .  القطري الصعيد حتقيق هذه األهداف على      يفدعم احلكومات واجملتمع املدين     

 التنميـة  لتعزيـز  اإلقليمـي والعـاملي   لـصعيدين  علـى ا  املختلفةاألمم املتحدة مبجموعة من األنشطة 
 الثالثـة يف فعاليـة اجلهـود الـشاملة ويف حتقيـق              الـصعد   بـني   التآزر ويساهم. طين الو الصعيدعلى  

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
 بتعمــيم  تعمــل جنبــا إىل جنــب عــدة كيانــات تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدةومــا فتئــت  - ٤٢

م املـشترك    فريق الدع  قد أنشئ و.  وبراجمها  العامة منظور يتعلق باإلعاقة يف أطر سياساهتا     مراعاة  
ــاالت   ــني الوكــ ــينبــ ــةبا املعــ ــة،  تفاقيــ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــوق األشــ ــانون األول حقــ   / يف كــ

نظومـة األمـم املتحـدة املعـين        مل بنـاء علـى طلـب مـن جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني                ٢٠٠٧ديسمرب  
ــسيق ــم املتحــدة شــاملة       . بالتن ــة األم ــرامج وسياســات منظوم ــة أن تكــون ب ــى كفال ويعمــل عل

صدد فريـق بيـان التـزام مـشترك وهـو بـ           ال، أعـد    ولتحقيق هـذه الغايـة    . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
شكالن أساســا للعمــل املتــضافر  يــســتراتيجية وخطــة عمــل س اوضــع الــصيغة النهائيــة ملــشروع  

 ويركّـز  .واملنسق الذي تقـوم بـه منظومـة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة           
الوصــول إىل إمكانيــة  والبحــث و،اء القــدرة وبنــ، والــربامج،فريــق علــى الــسياسات  العمــل 
 دعــم عمــل اللجنــة املعنيــة باتفاقيــة حقــوق األشــخاص بــسهولة التحــرك، فــضال عــن ورفااملعــ

  .ذوي اإلعاقة
 تكـون   للـسياسات العامـة    ووضـع أطـر      القـدرة بينما تسعى احلكومـات جاهـدة لبنـاء         و  - ٤٣

 ة األمـم املتحـدة القطريـ      ةفرقـ أطلـب مـن     األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، كـثريا مـا يُ         تلبية  متسقة مع   
وهـو   - موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة       جمل التـابع فريق العمل املعين باإلعاقـة      يقوم  و. توفري الدعم 

فوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  مل و،الفريــق األساســي إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة 
ألمم املتحدة لتنـسيق العمليـات اإلمنائيـة        مع مكتب ا  وبالعمل   ، ومنظمة العمل الدولية   ،اإلنسان

 أمثلـة عـن     أدنـاه وتـرد    . اإلعاقة لفائدة أفرقة األمم املتحدة القطرية      ية بشأن توجيهلوضع مبادئ   
ــن أجــل      ــم املتحــدة م ــات األم ــهوضعمــل كيان ــة    الن ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــدما بتحقي  ق

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 الفقر    

 وبنـاء ، والـدعوة،    املعـارف  تنميـة  مبـادرات  من طائفةب الدولية لالعم منظمةاضطلعت    - ٤٤
 .“اإلعاقـة  ذوي لألشخاص الئق عمل” توفري برنامج تعزيز هبدف ،التقين والتعاون ،القدرات

 عمـل ظيـف وفـرص ال    وللت اإلعاقة ذوي األشخاصصالحية   تعزيز” املعنون املنظمةأما مشروع   
 املتـصلة  التـدريب  عمليـة  وإصـالح  اسـتعراض دعم  فيـ  “فعالـة  تـشريعات  طريـق  عـن املتاحة هلـم    

 شـرق  مـن  خمتـارة  بلـدان  يف فعـال علـى حنـو      وتنفيـذها  العمالـة  وسياسـات  قـوانني  على باإلعاقة
  .اهلادئ احمليط ومنطقة وآسيا أفريقيا، وجنوب

  
  التعليم    

 تـوفري  برنـامج  تعزيـز  إىلالراميـة   األنـشطة  مـن مبجموعـة   اليونـسكو اضطلعت منظمـة    و  - ٤٥
 لإلدمـاج  العامةية املتعلقة بالسياسات    توجيهاملبادئ ال ” منجمموعة   وأصدرت للجميع، لتعليما
   إىل ٢٥عقـــود يف جنيـــف يف الفتـــرة مـــن امل ،ملتعليعـــين بـــاملا الـــدويل مؤمترهـــايف  “التعلـــيم يف
ــشرين ٢٨ ــاينت ــوفمرب / الث ــ٢٠٠٨ن ــتهكّر ذي، ال ــاج” ملوضــوع س ــبيل: اإلدم ــستقبل س  .“امل

 التعلـيم  تـوفري  كفالـة : اإلدماجلزمه  ي عامل” اًعنونم رقمي فيديو قرص أيضاً كواليونس وأنتجت
 مـن  فيـديو  تـسجيالت  القـرص  تـضمن يو ،“بـاملعوقني  املتعلقة املتحدة األمم اتفاقية عرب للجميع
 وأمهيـة  العـامل يف مجيـع أحنـاء       اإلعاقـة  ذوي األطفال أوضاع معاجلة هبدف وكينيا وفنلندا تركيا

 .دارسبامل إحلاقهم

 لوكـاالت  اليونيسيف تتيح ،“لألطفال املالئمة املدرسة” مبادرة من يتجزأ ال كجزءو  - ٤٦
 هـدف  لتحقيـق  املبذولـة  القطرية للجهود الدعم لزيادة فرصة اآلخرين وشركائها املتحدة األمم

 مـسائل  إدراج أيـضاً  اليونيـسيف دعم  وتـ  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  واألهـداف  “للجميع التعليم توفري”
 بـصورة  التركيـز  مـع  وتقييمها، ،ومراجعتها ،التعليم قطاع خططوضع   يف واإلدماج اإلنصاف
 تطبيـق  حاليـاً  وجيـري  .اإلعاقة ذوي األطفال فيهم مبن حرماناً، اجملتمع أطفال أكثر على خاصة
 .ومالوي وليسوتو قريغيزستان مجهورية يف جتريبية بصورة الدعم منهجية

ــم مفوضــية وتعكــف  - ٤٧ ــشؤون ملتحــدةا األم ــى الالجــئني ل ــتراتيجية وضــع عل ــة اس  لتلبي
ــة االحتياجــات  مــع بالتعــاون وذلــك اإلعاقــة ذوي مــن الالجــئني واملــراهقني لألطفــال التعليمي

  .املدين اجملتمع منظمات
  

  اجلنسني بني املساواة    
ــصادية الــشؤون إدارة نــشرت  - ٤٨ ــة االقت  للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق واالجتماعي
 والــشؤون اإلعاقــةاملتــصلة ب قــوقاحل”: منــشور املــرأة، لــشؤون وليــسلي مراكــز مــع اونبالتعــ
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لتـستعمله   ضـع ُو تـدرييب  برنـامج  إىل املنـشور  ويـستند “ لعمـل ل مرجعية أداة: والتنمية اجلنسانية
 برنـامج  مـؤخراً  أصدره تقريراً األخرى اجلهود وتشمل .واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة
. “التمييـز  مفتـرق  علـى  :اإلعاقـة  ذوات اهلـادئ  احملـيط  أخـوات ”معنونـاً    اإلمنائي دةاملتح األمم

 يف اإلعاقـة  ذوات اتبنـ وال النـساء  تواجههـا  اليت والتحديات املسائل حتديد إىل التقرير ويهدف
 حقــوقؤثرة علــى املــ واالقتــصادية االجتماعيــة العوامــل وحتليــل اهلــادئ، واحملــيط آســيا منطقــة
 . هبنة اخلاصاإلنسان

 ٢٠١١-٢٠٠٨ة لفتــر للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق االســتراتيجية اخلطــة وتــوفر  - ٤٩
 الـسياسات  تـصميم  يف اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  مـشاركة  لكفالة الصندوق ملوظفي اتتوجيه

 آسـيا  منطقـة  ويف .وتقييمهـا  ورصـدها  وتنفيـذها  والثقافيـة  اجلنسانية للجوانب املراعية والربامج
ــدعم ئاهلــاد واحملــيط ــصندوق ي ــادرات ال ــساءخــذة مــن أجــل  تامل املب ــة ذوات الن ــة اإلعاق  املؤقت

 تـدريب  لعمليـة  الـدعم  الـصندوق وفر  يـ  سـوازيلند،  ويف .اجلنـساين  العنف عن الناجتة الدائمة أو
 مـن  يعانون الذين لألشخاص دماتاخل تقدمي على اجلنساين العنف جمال يف ومربني مستشارين

  .والكالم السمع يف إعاقة
  

 الرضع صحة    

 هـي  األوىل الثالثـة ”ة  عنونـ م عامـة  محلـة يف الوقت احلايل     اليونيسيف تنفذ كرواتيا، يف  - ٥٠
 دعمالـ  خدمات ىلإ صولسهولة الو و بكرةالت امل للتدخ باحلاجة الوعي إذكاء هدفها،  “األهم

ــة اجملتمعــاتيف  معنــون  أوســع مــشروع مــن جــزء هــي واحلملــة .اإلعاقــة ذوي ألطفــال لاحمللي
 اليونيـسيف  وتعمـل  ،“آبـائهم و اإلعاقـة  ذوي األطفالاملتعلقة ب  فرصالو صعوباتالو قوقاحل”
 زيــادة علــى األطفــال أطبــاء ومــع املستــشفيات يف األمومــة أقــسام مــع املــشروع هــذا إطــار يف

 ،اإلعاقـة  ذوي األطفـال كـذلك   و معهـم  التعامـل هتم لآلباء واألطفال حديثي الوالدة عند       مراعا
 .احمللية اجملتمعاتملنفذة يف ا لخدماتلتخطيط لا وتدعم ،دقيقةال لوماتعفتزودهم بامل

وفّري ملـ  دليـل  إعـداد  علـى  اليونيـسيف،  مـع  بالتعـاون  العامليـة،  الـصحة  منظمة وتعكف  - ٥١
 مـن  يعانون الذين) سنوات ٦ و   صفر  بني ( اإلعاقة ذوي األطفال مع العاملني الصحية الرعاية
 طريـق  خريطـة  أيـضاً حاليـا    العامليـة  الـصحة  منظمـة  وتعـد  .تـهم إعاق بـسبب  مشاركتهم يف قيود
 . مـن إعاقـات    بـذلك  رتبطمـا يـ   ومنـائهم    يف اتريتـأخ  مـن  يعـانون  قد الذين األطفالاء  من لتعزيز
 املخــاطر وتعــاجل جــداً احملــدودة املــوارد ذات البلــدان احتياجــات علــى الطريــق خريطــة وتركــز
مبـا يف    ،منـائهم  يف تـأخر  من يعانون الذين األطفال لدى واالجتماعية والنفسية والطبية التغذوية
 .تملةاحمل تدخالتذلك ال
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  األمهات صحة    
 يف اإلعاقـة  ذوات مـن  األمهات صحة تعزيز علىتعمل  العاملية الصحة منظمةما فتئت    - ٥٢
نتجـت أيـضا استعراضـا    أ أهنـا  كما. اليت ُتجرى يف اجملتمعات احمللية  التأهيلإعادة   عمليات إطار

يــة للمــرأة اإلجنابمــن الــصحة  العقليــة الــصحةشــامال للبحــوث املنــشورة عــن اجلوانــب املتعلقــة ب
 حيـاهتن  فتـرات  خـالل  العقليـة  الـصحة  ناحيـة  مـن  النـساء  احتياجات تلبية على املساعدة هبدف
 العامليـة  الـصحة  منظمة مع حالياً للسكان املتحدة األمم صندوق ويعمل. )١٩(واإلجنابية اجلنسية
 القطريـة  املتحـدة  األمـم  مكاتب مساعدةإىل   دفهت توجيهية ذكرةعداد الصيغة النهائية مل   على إ 

 والـربامج  العامـة  الـسياسات يف   اإلعاقة ذوي األشخاصتعزيز إدماج    على التنمية يف والشركاء
 ،األســرة تنظــيم ذلــك مبــا يف واإلجنابيــة، اجلنــسية الــصحة مــسائلمــن  واســعة طائفــةاملتعلقــة ب
 ويف .اجلنـساين  العنـف  ومكافحـة  ،البـشرية  املناعـة  نقص فريوس من والوقاية ،اتاألمه وصحة

الـاليت يعـانني     النـساء عـالج    أجـل  من املبذولة للجهود الدعم الصندوق قدم ونيبال، بنغالديش
  .الرحم وهبوط الوالدة ناسورمن قبيل  باحلمل، مرتبطة إعاقاتمن 

  
  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس    

 اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املعــين املــشترك املتحــدة األمــم برنــامج أصــدر  - ٥٣
بـشأن   عامـة ال سياسةمـوجزا للـ    اإلنسان حلقوق املتحدة األمم ومفوضية العاملية الصحة ومنظمة
ــة ــشرية املناعــة نقــص وفــريوس اإلعاق ــذي   يستكــشف الب ــداخل ال ــاًالت ــا غالب ــه،ري جيــ م  إغفال

لكـي   اختاذهـا يت يلـزم    الـ  اإلجـراءات  املـوجز  وينـاقش  .امـة الع ياسةالست بشأن   توصيامن  ضتوي
 نقـص  فـريوس  جمال يفمولية  شال اخلدماتإمكانية الوصول إىل     اإلعاقة ذوي ألشخاصتتوافر ل 
 الـيت  اخلـدمات أيـضا    وتعـادل  املتنوعـة  احتياجـاهتم  مـع  تتناسـب  بطريقةاملصّممة   البشرية املناعة
  .احمللي جملتمعامن أفراد  اآلخرون يتلقاها

  
 احلكومية غري املنظمات -  ٣  

 :اثنتان تربز كوميةاحل غري نظماتامل نفذهتا اليت املبادرات خمتلف بني من  - ٥٤

“ اإلنترنـــــت”علـــــى  موقعـــــاً والتنميـــــة لإلعاقـــــة الـــــدويل االحتـــــاد أطلـــــق  )أ(  
)www.IncludeEverybody.org( معلومـات  املوقـع  ويوفر. لأللفية املتحدة األمم محلة من بدعم 

ة جمموعـ  املعـوقني  إلدماج الدولية املنظمة وضعت )ب(؛  لأللفية اإلمنائية واألهداف اإلعاقة عن

_________________ 
اسـتعراض شـامل لألحبـاث املنـشورة، منظمـة      : النواحي املتعلقة بالـصحة العقليـة مـن الـصحة اإلجنابيـة للمـرأة              )١٩(  

  .٢٠٠٩الصحة العاملية 

http://www.includeeverybody.org/�
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األهداف اإلمنائية لأللفيـة     :لأللفية اإلمنائية األهدافاملبنية على    اإلمنائية األهداف منخاصة هبا   
ومتاثــل هــذه . )٢٠(٢٠١٥م الرؤيــة واألهــداف لعــا:  الدوليــة إلدمــاج املعــوقنياخلاصــة باملنظمــة

األهداف أهداف األمم املتحدة اإلمنائيـة لأللفيـة إال أهنـا موجهـة حنـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة                    
يف جمــال احلــد مــن الفقــر املبذولــة هــذه املنظمــة أيــضاً معلومــات عــن اجلهــود وفر وتــ. هموأســر

 .)٢١(مويل اإلعاقة وعن التعليم الشاملوجهة حنو األشخاص ذوي
  

 الستنتاجات والتوصياتا - ثالثا  
 صعبمـن الـ    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  حنـو  احملـرز  التقـدم  من الرغم على  - ٥٥
 .مـدى  أي وإىل التقـدم  هـذا  مـن قـد اسـتفادوا      اإلعاقـة  وذو األشـخاص كـان    إذا مـا  تقييم

 الـسياسات  أن إىل تـشري  املتاحـة  البيانـات  أن هي األوىل :أساسيتني حقيقتني ذلك ويعكس
 اإلعاقـــة مـــسائل كاملـــة بـــصورة تعـــاجل مل لأللفيـــة اإلمنائيـــة باألهـــداف املتعلقـــة والـــربامج

 الثانيـة  احلقيقـة  أمـا  . حمـدد  له املسائل بـشك   ذه تتضمن مل أهنا أو اإلعاقة ذوي واألشخاص
 كافيــة بيانـات  علـى  لاحلــصو يف الـسواء،  علـى  وعمليـة  ميــةيمفاه صـعوبات،  وجـود  فهـي 

 فراتــو حملدوديــة وإضــافة ذاتــه، الوقــت ويف .اإلعاقــة ذوي األشــخاص حالــة عــن ومناســبة
 عمومـاً  اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  حالـة  أن إىل تشري فعالً فرةااملتو املعلومات فإن البيانات،

 .السكان باقي حالة من بكثري أأسو

 ،٢٠٠٠م  عـا  يف لأللفية القمة مؤمتر يف لأللفية اإلمنائية األهداف اعتماد جاء وقد  - ٥٦
 األشـخاص  حقـوق  التفاقيـة  ٢٠٠٦يف عـام     العامـة  اجلمعيـة  اعتمـاد  من سنوات ست قبل
 وهـذا  املـسألة  هـذه  لتعزيـز  سـاحنة  فرصة التنفيذ حيز االتفاقية دخول ويوفر. اإلعاقة ذوي

ــة مــن اجلانــب ــز ميكــن ولــذلك .لــنيغفَاملُ التنمي ــةاإلمن األهــداف سياســات تعزي ــة ائي  لأللفي
  .)٢٢(وإطارهالشارعة ا االتفاقيةمعايري  خالل من وتنفيذها

 إمكانيــة ملــسألة القــصوى األمهيــة علــى ، علــى وجــه اخلــصوص،االتفاقيــة تــنص و  - ٥٧
ــة ذوي األشــخاص وصــول ــشمل .اإلعاق ــك وي ــة إىل وصــوهلم ذل ــة البيئ  واهلياكــل ،املادي
فضال  الصحية، والرعاية التعليم سيما وال االجتماعية، واخلدمات ،واملعلومات ،األساسية

 التنميـة  عمليـة  مـن  كـل  حنـو  املنطقيـة  اخلطـوة  فـإن  وهلـذا،  .التـشاركية  العمليـات  مجيـع عن  
_________________ 

 األفــراد ذوو اإلعاقــة الذهنيــة وأســرهم  -ر عــاملي تقريــ: امسعــوا أصــواتنا” املنظمــة الدوليــة إلدمــاج املعــوقني،   )٢٠(  
  .٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ،“يتكلمون عن الفقر واإلقصاء

  )٢١(  www.inclusion-international.org/en/.  
 كتّيب للربملـانيني  ،“إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: إىل املساواةمن اإلقصاء ”انظر، على سبيل املثال،    )٢٢(  

  .٢٠٠٧اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهلا االختياري، األمم املتحدة، يتناول اتف
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 تتمثـل  واالجتماعيـة  االقتـصادية  التنمية جمايل يف اإلعاقة ذوي األشخاص حبقوق والنهوض
 حتقيــق إىل ةالراميــ واألنــشطة الــسياسات مجيــع الوصــول مــسألةأن تتخلــل  ضــرورة يف

  .اإلعاقة ذوي لألشخاص لأللفية اإلمنائية األهداف
 أجل من امليةالع الشراكة لأللفية، ٨ اهلدف تنفيذ وعملية الدويل التعاونيشكل  و  - ٥٨

 ذوي األشخاص سيما وال للجميع، لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق يف احامس اأمر التنمية،
 التنفيــذ وعمليــاتالعامــة  الــسياسات مجيــع يف ن،التعــاو جهــود تكفــل أن وجيــب .اإلعاقــة
 اإلعاقــة ذوي األشــخاص ومــشاركة وصــول إمكانيــة لأللفيــة، اإلمنائيــة باألهــداف املتعلقــة
 وصـوهلم  إمكانية ومسألة.  أيضاً منها مستفيدة وكأطراف التنمية يف فاعلة اأطراف بوصفهم
 فرصـة  شأن، مثـة  الـ  هـذا  ويف. منـها  االسـتفادة  يف وكـذلك  التنميـة  يف مشاركتهم يف حامسة
 واســتجابة األخــرية، اآلونــة ويف .وفعــال قــوي أثــر إلحــداث الــدويل التعــاون أمــام عظيمــة
 األشـخاص  إدمـاج  إىل هتـدف  عـدة  مبـادرات  ظهـرت  ،عليهـا  تـصديق الواملعاهـدة    العتماد
 . على حد سـواء    األطراف واملتعدد الثنائيلصعيدين  ا على الدويل التعاونيف   اإلعاقة ذوي
 علـى  احلـصول  من اإلعاقة ذوي األشخاص لتمكني أيضاً هام اخلاص القطاع مع التعاونو

 اليت للجميع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات سيما وال احلديثة، التكنولوجيات فوائد
 .يسهل الوصول إليها

 :يليأن تقوم مبا  يف العامة اجلمعية ترغب قد سلف، ما على وبناء  - ٥٩

ــ  )أ(   ــاتاحلك شجيعتـ ــة  علـــى ومـ ــادل عمليـــات وتـــسريعإقامـ  املعلومـــات تبـ
ــة املتعلقــة واملمارســات واخلــربات ــة ذوي األشــخاص حبال ــسياسات وهنــج اإلعاق  املتبعــة ال

 .الوصـول  إمكانيـة ن حيـث صـلتها ب     مـ  سـيما  وال اإلعاقـة، معينة تتـصل ب    مسائل خيص فيما
أن  ميكـن  حيـث  ي،اإلقليمـ لـصعيد   ا على خاصة بصورة مفيدة التبادل عمليات تكون وقد

 بــأحوال يتعلــق فيمــا متــشاهبة وثقافيــة اقتــصادية - اجتماعيــة خلفيــات للبلــدانيكــون 
 اإلعاقة؛ ذوي األشخاص

 مـستويات  مجيـع  علـى  اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  مـشاركة  أن على لتأكيدا  )ب(  
 ذوي األشـخاص الـة   حب السياساتإعالم صانعي    يف حاسم أمرإصدارها  و السياسات صنع

ى العقبات اليت تعوق متتعهم الكامل عل التغلب لوسُبيواجهوهنا  قد اليت والعوائق اإلعاقة،
مـن   هبـم  والنـهوض  اإلعاقـة  ذوي لألشـخاص  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  وحتقيـق حبقوقهم،  
 ؛ةقتصاديالا -ة جتماعيالاالنواحي 
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 الـيت  ،٢٠١٠م  لعـا  احلاليـة  التعـداد  جولة استخدام على احلكومات شجيعت  )ج(  
 بعـض  سـدّ  هبدف سنوات، مخس إىل ثالث غضون يفالبلدان   لسكان تعدادات فيهاُتجرى  س

 اإلعاقة؛ ذوي لألشخاص املعيشية بالظروف املتعلقة والبيانات املعلومات يف الفجوات

يف كـثري مـن األحيـان        وحيتمـل  وقتـاً  تـستغرق  التعـدادات إدراكا منها أن    و  )د(  
 إجـراء  علـى  احلكومـات حـث    اإلعاقـة،  ذوي خاصاألشـ  عن كافية تفاصيلل نهاتضمُّ عدم

 اإلمنائيــة باألهــداف يتعلــق فيمــاحالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة  عــنئية استقــصادراســات 
  .حتقيقها دون حتول اليت باإلعاقة املتصلة احملددة والعوائق لأللفية

  
  
  
  


