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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢٧البند 

التنميـة االجتماعيـة مبـا يف       : التنمية االجتماعيـة  
ذلــك املــسائل ذات الــصلة باحلالــة االجتماعيــة 
        يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

هـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا        حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وسـائر األ             
وضــع خطــة تنميــة شــاملة : دوليــا فيمــا يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة

   وما بعده٢٠١٥ملسائل اإلعاقة حىت عام 
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
لتقـدم  استعراضـا ل  ،  ٦٥/١٨٦يتضمن هذا التقرير، املقدم عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة              

بشأن تنفيـذ الـسياسات والـربامج       ) A/66/121 (٢٠١١بق املقدم يف عام     احملرز منذ التقرير السا   
ــة       ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــار األه ــة ضــمن إط ــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ــرة  . املتعلق وخــالل الفت

املشمولة بالتقرير، قررت اجلمعية العامة عقد اجتماع رفيع املستوى بشأن اإلعاقة والتنميـة يف               
ات متضافرة من أجـل وضـع إطـار للتنميـة املـستدامة ملـا بعـد            ، وذلك الختاذ إجراء   ٢٠١٣عام  
ويتــضمن التقريــر أيــضا التوصــيات بــشأن اجملــاالت ذات  .  شــامل ملــسائل اإلعاقــة٢٠١٥عــام 

األولوية اليت جيب إدراجهـا يف نتـائج االجتمـاع الرفيـع املـستوى، وكـذلك يف اجلهـود اجلاريـة          
  . وما بعده٢٠١٥م من أجل إدراج اإلعاقة يف خطط التنمية حىت عا

 
  

  *  A/67/150.  
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  مقدمة  -أوال   
ــا     - ١ ــة يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــة    ٦٥/١٨٦طلب ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق  إىل األمــني الع

سات العامة يف دورهتـا الـسابعة والـستني معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ الـربامج والـسيا                      
  .املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـررت اجلمعيـة العامـة عقـد اجتمـاع رفيـع املـستوى                    - ٢
ميـة  ، الختـاذ إجـراءات حامسـة مـن أجـل وضـع إطـار للتن               ٢٠١٣بشأن اإلعاقة والتنمية يف عـام       

ويتضمن هذا التقرير توصيات بـشأن اجملـاالت ذات         . ل اإلعاقة  شامل ملسائ  ٢٠١٥بعد عام    ملا
األولويـة الــيت جيــب إدراجهــا يف نتــائج االجتمـاع رفيــع املــستوى، وكــذلك يف اجلهــود اجلاريــة   

  .٢٠١٥املتعلقة بإدراج اإلعاقة يف إطار التنمية ملا بعد عام 
  

  سياق االجتماع الرفيع املستوى بشأن اإلعاقة والتنمية  -ثانيا   
ــدويل بال     - ٣ ــع الـ ــزام اجملتمـ ــذور التـ ــود جـ ــتعـ ــة  نـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ هوض حبقـ

ــة إىل أهــداف األمــم املتحــدة   ــداء ميثــاق األمــم املتحــدة   : وإدمــاجهم يف اجملتمــع والتنمي ــة ن تلبي
ة يف ظـل    يستويات املعيـش  املـ  ورفـع    ، وكرامة الفرد وقدره   ،يتعلق حبقوق اإلنسان األساسية    فيما

وقــد عاجلــت األمــم املتحــدة وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة منــذ الــسنوات . مزيــد مــن احلريــة
وكـان التركيـز يف البدايـة منـصبا علـى           . األوىل متوخية يف ذلك هنجـا متطـورا علـى مـر العقـود             

إىل غايـة الـسبعينات عنـدما       وذلـك   معاجلة اإلعاقة من منظـورات الرعايـة االجتماعيـة والطبيـة،            
  .ماج حقوق األشخاص ذوي العالقة يف مجيع جوانب التنميةبدأ اجملتمع الدويل يركز على إد

، اعتمدت اجلمعيـة العامـة برنـامج العمـل العـاملي املتعلـق باألشـخاص                ١٩٨٢ويف عام     - ٤
ــشاملني   ) ٣٨/٢٨القــرار (ذوي اإلعاقــة  ــة ال ــاجملتمع والتنمي نتقــد او. وذلــك هبــدف النــهوض ب

ي اإلعاقـة التكيـف مـع املعـايري اجملتمعيـة           الربنامج العـاملي الـرأي القائـل أن علـى األشـخاص ذو            
القائمة، ووضـع العـبء بـدال مـن ذلـك علـى كاهـل اجملتمـع نفـسه ليزيـل احلـواجز الـيت تعـوق                           

وتواصل تعزيـز اإلطـار الـدويل بـشأن اإلعاقـة مـن خـالل اعتمـاد اجلمعيـة                   . مشاركتهم الكاملة 
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة    القواعـد املوحـدة بـشأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص       ١٩٩٣العامة يف عام   

 حـــددت، الـــيت عـــززت منظـــور حقـــوق اإلنـــسان بـــشأن قـــضايا اإلعاقـــة و)٤٨/٩٦القـــرار (
، بـادر اجملتمـع الـدويل       ٢٠٠١ويف عـام    . ، كهـدف رئيـسي للجهـود الدوليـة        “الفـرص  تكافؤ”

، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة باإلمجـاع        )١(بتنفيذ عملية اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

__________ 
  .www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml: متاح على املوقع  )١(  
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وكان املقصود باالتفاقية، منذ بداية العملية أن تكون يف الوقـت نفـسه أداة         . )٢(٢٠٠٦ عام   يف
  .)٣(حلقوق اإلنسان وللتنمية

إدمـاج منظـور اإلعاقـة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة      بومتثل االتفاقية التزام اجملتمع الدويل    - ٥
 عــن طريــق إدمــاج طبــق يزال مليــغــري أن هــذا االلتــزام ال . يف مجيــع جوانــب اجملتمــع والتنميــة 

وعلــى الـرغم مـن أن هنـاك مـا يزيـد عــن      . )٤(اإلعاقـة يف األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا      
 يف املائة من سكان العامل تعيش الغالبية الساحقة منهم يف البلـدان             ١٥أو   ،بليون شخص معاق  

. يف أهـدافها ومؤشـراهتا  النامية، فـإن اإلعاقـة ليـست مدرجـة يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وال             
ــة   ــن اإلعاقـ ــذلك، مل تكـ ــة لـ ــارزة ونتيجـ ــادرا   بـ ــداف ونـ ــذ تلـــك األهـ ــبري يف تنفيـ إىل حـــد كـ

يف الــسياسات والــربامج الوطنيــة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أو يف جهــود  درجــتأ مــا
  .والتقييم الرصد

، وهــي )٥٥/٢القــرار انظــر (ويف الــسنوات الــيت تلــت إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة     - ٦
صياغة االتفاقية واعتمادها، لقيـت احلاجـة إىل إدراج األشـخاص ذوي            مت خالهلا   السنوات اليت   

ولذلك سـعى اجملتمـع الـدويل إىل معاجلـة     . اإلعاقة يف خطط التنمية الدولية اعترافا دوليا متزايدا  
 االســتعراض األول وخــالل. )٥(هــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بطــرق متعــددة األإغفــال اإلعاقــة مــن 

للتقدم احملرز بعد مخس سنوات يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة لأللفية، أقرت اجلمعيـة العامـة يف       
ويف . قـوقهم دون متييـز  حب بضرورة كفالة متتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة الكامـل     ٦٠/١قرارها  

الن األمـم   ، ويف االسـتعراض الثـاين للتقـدم احملـرز بعـد مخـس سـنوات يف تنفيـذ إعـ                    ٢٠١٠عام  
، الـذي أدرجـت فيـه اإلعاقـة يف سـياق            ٦٥/١املتحدة لأللفية، اعتمدت اجلمعية العامـة القـرار         

__________ 
 بلـدا، والبلـدان املوقعـة عليهـا         ١١٧، بلـغ عـدد البلـدان املـصدقة علـى االتفاقيـة              ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١٨حىت    )٢(  

 . بلدا٣٨ بلدا والبلدان املوقعة عليه ٦٥بلدا وبلغ عدد البلدان املصدقة على الربوتوكول االختياري  ٤٩
 .أمام اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستنيالبيان الذي أدىل به رئيس املكسيك فينسينيت فوكس   )٣(  
يف احلاالت اليت جرى فيها معاجلة اإلعاقة يف الوثائق اخلتاميـة ملـؤمترات األمـم املتحـدة العامليـة الـسابقة املعنيـة           )٤(  

 ففي بعض احلاالت اعترب األشـخاص ذوو اإلعاقـة أفـرادا ينتمـون إىل             . بالتنمية، كانت طريقة معاجلتها خمتلفة    
ويف حاالت أخرى، اعُترف باألشخاص ذوي اإلعاقة بوصـفهم عناصـر مـشاركة يف              . فقط“ فئات ضعيفة ”

ومـن األمثلـة علـى الوثـائق اخلتاميـة الـيت اعتمـدت هـذا النـهج األخـري، إعـالن                      . عملية التنمية ومستفيدة منها   
بــاملرأة وإعــالن اســطنبول بــشأن بــيجني ومنــهاج عمــل بــيجني اللــذين اعُتمــدا يف املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين 

 .املستوطنات البشرية واملوئل، املعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
على سبيل املثال، قامت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة                 )٥(  

اج اإلعاقـة يف سياسـات وعمليـات وآليـات األهـداف اإلمنائيـة              العاملية، بتنظيم اجتماع فريق خرباء بشأن إدم      
وحاول االجتماع أن جيعل املعارف واخلربات املتعلقة بعمليات تنفيذ األهداف، مبـا يف ذلـك الرصـد         . لأللفية

 .والتقييم، متاحة أكثر جلميع اجلهات صاحبة املصلحة
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إتاحة إمكانية االستفادة من الفرص االقتصادية واخلدمات االجتماعية علـى حنـو أكثـر إنـصافا؛        
وتعزيـــز العمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة والعمـــل الالئـــق للجميـــع؛ وإتاحـــة الوصـــول إىل الفـــرص   
االقتـــصادية واخلـــدمات االجتماعيـــة علـــى حنـــو أكثـــر إنـــصافا؛ وبـــذل جهـــود خاصـــة لتلبيـــة   

  .االحتياجات التغذوية لألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة
 أنـه   )٦(ويف السنوات األخرية، أكدت أيضا اجلمعيـة العامـة، يف جمموعـة مـن القـرارات                 - ٧

ــة املتفــق عليهــ    ــة   ال ميكــن حقــا حتقيــق األهــداف اإلمنائي ــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ا دولي
إدمــاج حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورفــاههم ومــستقبلهم يف اجلهــود مــا مل يــتم لأللفيــة، 

  .)٧(اإلمنائية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
ومنــذ قمــة األلفيــة، جــرى أيــضا مناقــشة إدراج اإلعاقــة يف خمتلــف جوانــب التنميــة يف   - ٨

 املؤمترات الدولية بـشأن التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة، مثـل اجلمعيـة العامليـة الثانيـة                   عدد من 
، ومـؤمتر  ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ١٢ إىل ٨بشأن الشيخوخة، املعقودة يف مدريـد يف الفتـرة مـن            

القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، املعقــود يف جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا، يف الفتــرة مــن          
، وكــذلك يف جمتمــع املعلومــات، عنــد انعقــاد ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٤طس إىل أغــس/آب ٢٦

ديــسمرب / كــانون األول١٢ إىل ١٠القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات يف جنيــف يف الفتــرة مــن   
وجـدير بالـذكر    . ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٨ إىل   ١٦ ويف تونس يف الفتـرة مـن         ٢٠٠٣

تنـاول الـروابط بـني    ) ٢٠+ مـؤمتر ريـو    (٢٠١٢ستدامة لعـام   أن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية امل     
وتتـضمن الوثيقــة اخلتاميـة للمــؤمتر، الـيت اعُتمــدت بوصـفها القــرار     . اإلعاقـة والتنميـة املــستدامة  

، تتــضمن إشــارات حمــددة، مبــا يف ذلــك يف “املــستقبل الــذي نــصبو إليــه” واملعنونــة ٦٦/٢٨٨
قـة، مـع التركيـز يف مجلـة أمـور علـى أن التنميـة             إىل اإلعا  ٥٨ و   ٢٢٩ و   ١٣٥ و   ٤٣الفقرات  

املــستدامة تــستلزم مــشاركة كــبرية وفعالــة مــن جانــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ واحلاجــة إىل  
وضــع سياســات تــدعم خــدمات الــسكن واخلــدمات االجتماعيــة الــشاملة، وكــذلك هتيئــة بيئــة 

 وصـول األشـخاص   معيشية آمنة وصحية للجميع، ال سيما لألشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ وكفالـة        
وتتنــاول . ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املــساواة إىل التعلــيم وتعزيــز رفــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

 احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية           ن من الوثيقة أيـضا مـسؤولية الـدول عـ          ٩الفقرة  
  .للجميع ومحايتها وتعزيزها

، شـرع اجملتمـع   ٢٠١٥د يف عـام    باقتراب موعد حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة احملـد            - ٩
ناقـــشات املتعلقـــة خبطـــة مـــا بعـــد   وإذ حتـــرز امل.الـــدويل يف معاجلـــة مـــسألة اإلطـــار املـــستقبلي 

__________ 
 .٦٦/١٢٤، و ٦٥/١٨٦، و ٦٤/١٣١قرارات اجلمعية العامة   )٦(  
 .٦٥/١٨٦، و ٦٤/١٣١، و ٦٣/١٥٠قرارات اجلمعية العامة   )٧(  
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 تقدما كبريا، تتاح للمجتمع الدويل فرصـة بالغـة األمهيـة لكفالـة إدراج اإلعاقـة يف                  ٢٠١٥ عام
 عقد اجتمـاع    ٢٠١١يف عام   وهلذا الغرض، قررت اجلمعية العامة      . خطة التنمية العاملية الناشئة   

 للنظـر  ٢٠١٣سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣رفيع املستوى، على مستوى رؤساء الـدول واحلكومـات يف           
يـــة شـــاملة ملـــسائل اإلعاقـــة حـــىت وضـــع خطـــة تنم: ســـبل املـــضي قـــدما”يف املوضـــوع العـــام 

  ).٦٦/١٢٤انظر القرار (“  وما بعده٢٠١٥ عام
 حلالـة األشـخاص     ملرخيية لتوجيه انتبـاه العـا     وسيتيح االجتماع الرفيع املستوى فرصة تا       - ١٠

الـذي تـصبو إليـه      دف  اهلـ ذوي اإلعاقة، واختاذ قرار بـشأن ُسـبل املـضي قـدما مـن أجـل حتقيـق                   
بنـــاء جمتمـــع يكـــون فيـــه األشـــخاص  التنميـــة الـــشاملة وأي : األمـــم املتحـــدة يف هـــذا الـــصدد

 ويتوقـع أن يـسفر االجتمـاع    .اإلعاقة فاعلني يف التنمية ومستفيدين منـها يف الوقـت نفـسه           ذوو
يمكن اجملتمـع الـدويل مـن       سـ ، ممـا    )٦٦/١٢٤انظـر القـرار     (على وثيقة ختامية مقتضبة وعملية      

إلعاقـة، متـسقة مـع االلتزامـات الدوليـة احلاليـة، مثـل اتفاقيـة                نظـور ا  التقدم خبطة إمنائية شاملة مل    
األشـخاص ذوي اإلعاقـة،     حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والربنـامج العـاملي للعمـل املتعلـق ب             

ــصكوك ذات       ــة وســائر ال ــة بتكــافؤ الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاق والقواعــد املوحــدة املتعلق
  .الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان والتنمية

  
: ألشـخاص ذوي اإلعاقــة با  فيمـا يتعلـق  حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      -ثالثاً   

  التقدم احملرز واملبادرات املتخذة 
ــشأن      يف ســي  - ١١ ــدول األعــضاء تقــدمي معلومــات ب ــَب إىل ال ــر، طُل اق اإلعــداد هلــذا التقري
 يف جمـــال تنفيـــذ الــربامج والـــسياسات املتـــصلة  ٢٠١٠التقــدم احملـــرز منـــذ عــام   ) أ: (يلـــي مــا 

العقبـات والتحـديات الـيت    ) ب(باألشخاص ذوي اإلعاقـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛       
  فيمــا يتعلــقمج  الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تعتــرض تنفيــذ الــسياسات والــربا

اآلراء املتعلقـة بـأهم العناصـر الـيت يـتعني إدراجهـا يف األعمـال         ) ج(ألشخاص ذوي اإلعاقـة؛     با
ولقــد تلقــت األمانــة . ٢٠١٥اجلاريــة إلعــداد خطــة تنميــة شــاملة ملنظــور اإلعاقــة ملــا بعــد عــام 

 رداً مـن األمانـة العامـة وهيئـات          ١٨ و ،)٨(ء ومنـاطق أخـرى     رداً من الدول األعضا    ١٥العامة  

__________ 
إســبانيا وإندونيــسيا وأوروغــواي وإيطاليــا وبــاراغواي والربازيــل   : وردت ردود مــن الــدول األعــضاء التاليــة   )٨(  

. وبوركينا فاسو وتوغـو ومجهوريـة كوريـا وسويـسرا وقطـر وكنـدا والتفيـا واملكـسيك وموزامبيـق واليابـان                      
أيضاً من جزر كوك، اليت هي من الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة، مع أهنـا دولـة عـضو يف                     وورد تقرير   

 .عدد من الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة
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وميكـن قـراءة     .)١٠( ردود من منظمات اجملتمع املـدين      ٤  و )٩(منظومة األمم املتحدة ومؤسساهتا   
هذا الفـرع أيـضاً بـاالقتران مـع املعلومـات الـواردة يف التقريـر الـسابق لألمـني العـام عـن حتقيـق              

ألشـخاص   فيمـا يتعلـق با     األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً        األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر     
ــة   بلـــــداً أثنـــــاء الفتـــــرة   ٤١ الـــــذي وردت ردود بـــــشأنه مـــــن   ،)A/66/128(ذوي اإلعاقـــ

  .بالتقرير املشمولة
  

  الدول األعضاء   -ألف   
  التدابري التشريعية وخطط العمل والربامج   -  ١  

 التـشريعات والـسياسات املتعلقـة حبقـوق      أفادت دول عديدة عن إحراز تقدم يف وضع         - ١٢
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك ســن التــشريعات الوطنيــة أو تعديلــها واعتمــاد وتنفيــذ    
اخلطـــط الوطنيـــة ذات الـــصلة باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وســـائر األهـــداف اإلمنائيـــة املتفـــق  

  .دولياً عليها
ملكـــسيك واليابـــان، بأهنـــا أقـــرت وأفـــادت دول عديـــدة، مبـــا يف ذلـــك أوروغـــواي وا  - ١٣

ــة     ــهوض حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــشأن الن ــدة ب ــشريعات جدي ــى   . ت ــدا عل وشــددت كن
ووجهــت دول أخــرى . تــوفره لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مــساواة ومحايــة مــن التمييــز   مــا

  لتنفيـذ اتفاقيـة    ة العامـة   الـسياس  يف جمـال  االنتباه إىل ما تبذله مـن جهـود متواصـلة لوضـع تـدابري               
فعلى سبيل املثال، أفـادت التفيـا بأهنـا تقـوم بـصياغة مبادئهـا               . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

املبادئ األساسية لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق      ” بشأن   ة العامة التوجيهية االستراتيجية يف جمال السياس    
وأفادت إندونيـسيا بأهنـا تنفـذ حاليـاً خطـة           . “٢٠١٩-٢٠١٣األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة     

  .٢٠١٣-٢٠٠٤ الوطنية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة العمل

__________ 
إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، ودائــرة األمــم املتحــدة     )٩(  

للجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر      لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وا   
الكارييب، واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب                    

ــة      ــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــم املتحــدة لتعزي ــم املتحــدة  /آســيا، وشــراكة األم ــامج األم ــائي، برن اإلمن
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة           

متالزمـة نقـص املناعـة      /، وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  )اليونيسيف(
عــة، ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل، ومنظمــة  ، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزرا )اإليــدز(املكتــسب 

ــم ــة    األم ــم والثقاف ــة والعل ــسكو(املتحــدة للتربي ــة     )اليون ــدويل، ومنظم ــك ال ــة، والبن ــصحة العاملي ــة ال ، ومنظم
 .العاملية السياحة

رد اهليئة الدولية للمعـوقني، والتحـالف الـدويل للمعـوقني، واالحتـاد الـدويل لإلعاقـة والتنميـة، ومؤسـسة ليونـا                       )١٠(  
 .شيشري لذوي اإلعاقة
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وأفاد عدد من الدول، مبا يف ذلك إسبانيا وأوروغـواي وقطـر واملكـسيك وموزامبيـق،                  - ١٤
 بأهنا أدجمت مسائل اإلعاقة يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية أو وضعت خططاً حمـددة للنـهوض              

 يف ذلـك عـن طريـق التـدابري املتعلقـة بالتـسهيالت               إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا         بعملية
وأفــادت إيطاليــا وسويــسرا بأهنمــا تتخــذان تــدابري إلدمــاج مــسائل اإلعاقــة   . اخلاصــة بــاملعوقني

ضمن برامج التعاون الدويل واملساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك عـن طريـق متويـل املـشاريع الراميـة                   
 وأبلغت قطر أيضاً عن مساعيها لتنـسيق اجلهـود الـيت            .إىل دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

 األشـــخاص لفائـــدة ورصـــدها يف مـــا يتعلـــق بـــالربامج واخلطـــط  يـــةوزارات احلكومالـــتبـــذهلا 
  . اإلعاقة ذوي

  
  القضاء على الفقر  -  ٢  

 الفقـر   اليت تتخذها للتخفيف مـن حـدة      بادرات  على امل قدمت دول عديدة أمثلة عملية        - ١٥
وأشـارت بـاراغواي إىل أهنـا تقـدم الـدعم املباشـر لتـوفري              .  اإلعاقـة  واص ذو  األشـخ  هالذي يعاني 

الرعاية الصحية والتعليم واإلدماج االجتماعي لألسر الفقرية، مع توفري دعم خاص لألسر الـيت              
وأبلغت مجهورية كوريا عـن الـربامج الراميـة إىل تـوفري            . تضم بني أفرادها أشخاصاً ذوي إعاقة     

. تماعي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين يعـانون مـن الـضائقة االقتـصادية       الدعم والضمان االج  
ــج          ــة يف صــياغة هن ــات األشــخاص ذوي اإلعاق ــشاركة منظم ــضوء علــى م ــو ال وســلطت توغ

  .استراتيجية للحد من الفقر
 مـن أجـل   عمـل   ال احلـصول علـى       مـن الـضروري إتاحـة فـرص        وأقرت دول عديدة بأن     - ١٦
اجلهــود الراميــة إىل دعــم عمالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لقــضاء علــى الفقــر، وأفــادت بــشأن ا

فعلى سبيل املثال، وفرت باراغواي التدريب املهـين لزيـادة فـرص العمـل املتاحـة             . والنهوض هبا 
ــة  ــا فاســو، حــصص     . لألشــخاص ذوي اإلعاق ــا يف ذلــك بوركين واســتحدثت دول أخــرى، مب

  .عمالة لألشخاص ذوي اإلعاقة
  

   التعليمالوصول إىل  -  ٣  
أفادت دول عديدة عن اجلهـود املبذولـة للنـهوض بـالربامج التعليميـة الـشاملة للجميـع                    - ١٧

وأفـادت جـزر كـوك بأهنـا اعتمـدت سياسـة تعليميـة              . من أجل مواصلة تعليم األطفال املعوقني     
وطنية شاملة للجميع وعززت قدرة مدارسـها علـى تـوفري التعلـيم الـشامل للجميـع عـن طريـق                     

ون التعلـيم الـشامل للجميـع، ومـساعدين للمعلمـني، وتـوفري التـدريب            توظيف مستشار يف شؤ   
ــة تيــسري وصــول األطفــال     . للمعلمــني وقــدمت الربازيــل أمثلــة علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا لكفال
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املعوقني إىل املؤسسات التعليمية، ويشمل ذلك توفري خدمات النقل املدرسي امليـسرة وإدخـال              
  .املدرسيةالتعديالت العمرانية على املباين 

  
  املساواة بني اجلنسني  -  ٤  

قــدمت دول عديــدة معلومــات بــشأن مــا تبذلــه مــن جهــود متواصــلة للنــهوض بوضــع   - ١٨
 الـيت تواجههـا   املـشاكل  جـزر كـوك علـى وجـه التحديـد           عاجلـت ولقـد   . النساء ذوات اإلعاقـة   

وأفــادت . ٢٠١١النــساء والفتيــات ذوات اإلعاقــة يف إطــار سياســتها اجلنــسانية الوطنيــة لعــام    
مجهوريــة كوريــا بأهنــا نفــذت تــدابري مــصممة حتديــداً للنــساء ذوات اإلعاقــة، وأدجمتــها ضــمن   
الــربامج املتكاملــة املتــصلة بــاملرأة أو اإلعاقــة، علــى غــرار خطتــها اخلمــسية لتطــوير الــسياسات   

  .املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة وخطتها األساسية للسياسات املتعلقة باملرأة
  

  حة وإعادة التأهيلالص  -  ٥  
ــة       - ١٩ ــسية واإلجنابيـ ــز الـــصحة اجلنـ ــذهلا لتعزيـ ــود الـــيت تبـ ــدة عـــن اجلهـ أفـــادت دول عديـ

وأشارت بوركينـا فاسـو إىل أهنـا تـوفر تـدريباً بـشأن مـسائل اإلعاقـة          . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
ملمارســي الرعايــة الــصحية يف ميــدان الــصحة اإلجنابيــة ويف جمــال أنــشطة التوعيــة، وكــذلك يف  
جمــال تــوفري الــدعم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومــرض  

 تقــدمي الرعايــة  لتــشملوأفــادت الربازيــل أيــضاً عــن توســيع نطــاق اجلهــود الــيت تبــذهلا . اإليــدز
  . ألشخاص ذوي اإلعاقةلالصحية 

  
  منظومة األمم املتحدة   -باء   

ــالتقرير،   - ٢٠  هــا الراميــة إىل كثفــت منظومــة األمــم املتحــدة جهود أثنــاء الفتــرة املــشمولة ب
ــة،     ا لنــهوض حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعمــيم مراعــاة منظــور اإلعاقــة يف خطــة التنمي

التركيز على تعزيز التسهيالت اخلاصـة بـاملعوقني، وتنميـة القـدرات، وتعزيـز مجـع البيانـات                مع
  . واإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة

  
  ة منظور اإلعاقة يف السياسات واملمارسات اإلمنائيةتعميم مراعا  -  ١  

ــة يف        - ٢١ ــة باإلعاق ــسيق املعني ــة التن ــة، جه ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت واصــلت إدارة ال
األمم املتحدة، تقدمي الدعم إىل العمليات احلكومية الدوليـة لألمـم املتحـدة والتعـاون مـع مجيـع                 

ات منظومة األمـم املتحـدة، ومنظمـات اجملتمـع     أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلكومات، وكيان 
 للنهوض بتعميم مراعـاة منظـور اإلعاقـة        - ال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة        -املدين  

وعقــدت اإلدارة بــصورة منتظمــة مــع أصــحاب املــصلحة اجتماعــات تــشاورية        . التنميــةيف 
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 واالجتمــاعي، وجلنــة ومناقــشات بــاالقتران مــع دورات اجلمعيــة العامــة، واجمللــس االقتــصادي  
التنميــة االجتماعيــة، وجلنــة وضــع املــرأة، مــن بــني هيئــات أخــرى، ومبناســبة اليــوم الــدويل            

ومـن املـسائل ذات األولويـة الـيت تناولتـها اإلدارة أثنـاء              . ٢٠١١لألشخاص ذوي اإلعاقة لعـام      
ءات؛ وحالـة  الفترة املشمولة بـالتقرير التـسهيالت اخلاصـة بـاملعوقني؛ ومجـع البيانـات واإلحـصا             

فئات معينة من ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك النساء واألطفال وأبناء الـشعوب األصـلية؛ والـصحة                 
  .  حلاالت الطوارئ والكوارث؛ والتعاون اإلمنائي الدويلالتصديالعقلية؛ و

وواصــلت إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة العمــل علــى حنــو وثيــق مــع املقــرر     - ٢٢
سألة اإلعاقــة التــابع للجنـة التنميــة االجتماعيـة مــن أجــل تعزيـز تكــافؤ الفــرص    اخلـاص املعــين مبـ  

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن طريــق اختــاذ اإلجــراءات الراميــة إىل حتقيــق املقاصــد واألهــداف  
املــشتركة التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والقواعــد املوحَّــدة بــشأن حتقيــق تكــافؤ    

وقـدم املقـرر اخلـاص      . برنامج العمل العاملي املتعلق بـاملعوقني     الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة و    
ــة   ــسنوي إىل اللجن ــره ال ــه مــن جهــود      يفتقري ــا بذل ــى م ــضوء عل ــا اخلمــسني، وســلط ال  دورهت

يتعلــق بتعمــيم مراعــاة منظــور اإلعاقــة يف العمليــات اإلمنائيــة، مــع التركيــز علــى أفريقيــا،  مــا يف
  .ة والنساء ذوات اإلعاقةواملسائل ذات األولوية، كالصحة العقلي

ووضـع فريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي    - ٢٣
ــم       ــة ومفوضــية األم ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــشترك يف رئاســته إدارة ال ــذي ت ــة، ال اإلعاق

عــة اإلمنائيــة ملـذكرة التوجيهيــة الــيت أعـدهتا اجملمو  اتنفيــذ لاملتحـدة حلقــوق اإلنـسان، اســتراتيجية   
لألمم املتحدة بشأن إدماج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة ضـمن بـرامج األمـم املتحـدة علـى           

ووفقــاً هلــذه االســتراتيجية، سيواصــل فريــق الــدعم املــشترك بــني الوكــاالت  . الــصعيد القطــري
إعداد أدوات تدريبية ومواد ذات صلة أخرى وتقدمي الدعم الستخدام هذه املذكرة التوجيهيـة            

صفها أداة بالغة األمهية لتعميم مراعاة منظور اإلعاقة يف عمل األفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم                  بو
كتيبـاً عـن احلقـوق املتعلقـة     ”وأصدرت إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة أيـضاً        . املتحدة

 األمـم    الستكمال املذكرة التوجيهية اليت أعدهتا جمموعـة       “باإلعاقة والشؤون اجلنسانية والتنمية   
  . املتحدة اإلمنائية بشأن اإلعاقة

وأبلغــت كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة أيــضاً عــن اضــطالعها بطائفــة واســعة مــن        - ٢٤
وأفادت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا     . عاقةإلاألنشطة املتعلقة بتعميم مراعاة منظور ا  

ستوى مـن أجـل اسـتعراض تنفيـذ          التحـضري لعقـد اجتمـاع رفيـع املـ          بـصدد واحمليط اهلادئ بأهنا    
وستتـضمن الوثيقـة اخلتاميـة املتوقعـة      . ٢٠١٢-٢٠٠٣عقد املعـوقني يف آسـيا واحملـيط اهلـادىء           

ؤشــرات، املغايــات وال مرتبطــة ب- لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مماثلــة - أهــداف ١٠لالجتمــاع 
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 ونفـــذت املكاتـــب. ٢٠٢٢-٢٠١٣ عقـــد جديـــد للمعـــوقني،  يف وضـــعلكـــي يـــسترشد هبـــا
 لتعمـيم   حمـددة األهـداف   بـرامج   ) اليونيـسيف (اإلقليمية والقطرية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة       

. مراعــاة منظــور اإلعاقــة ذات صــلة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مشلــت األطفــال ذوي اإلعاقــة  
ة متالزمـة نقـص املناعـ     /وأعد برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية          

مشروع استراتيجية إلدماج اإلعاقة ضمن الربامج القطرية ملكافحـة فـريوس           ) اإليدز(املكتسب  
ــة   ٢٠١٠ويف عــام . نقــص املناعــة البــشرية  ــة املبــادئ التوجيهي ، أطلقــت منظمــة الــصحة العاملي

للتأهيــل اجملتمعــي للعــاملني يف جمــال اإلعاقــة والتنميــة لكــي يتــسىن للمجتمعــات احملليــة متكــني     
  . ل والراشدين املعوقني وكفالة إدماجهم يف التنمية اجملتمعيةاألطفا

  
  التسهيالت اخلاصة باملعوقني  -  ٢  

واصلت فرقة العمل املشتركة بني اإلدارات املعنية بالتسهيالت اخلاصة بـاملعوقني، الـيت               - ٢٥
امــة اشــتركت يف إنــشائها إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، وإدارة شــؤون اجلمعيــة الع  

، تعزيـز   ٢٠١٠أكتـوبر   /واملؤمترات، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان يف تـشرين األول          
تيـــسري وصـــول األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة إىل البيئـــة املبنيـــة يف األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة 
ــائق والترمجــة         ــصلة بالوث ــك اخلــدمات املت ــا يف ذل ــشرية، واخلــدمات، مب ــوارد الب كــاملرافق، وامل

وأثناء الفترة املشمولة بـالتقرير، اسـتأنفت فرقـة العمـل عملـها لوضـع سياسـة متعلقـة                   . يةالشفو
بالتسهيالت اخلاصـة بـاملعوقني علـى نطـاق األمانـة العامـة، وذلـك إلتاحـة مـشاركتهم الكاملـة                     

، اعتمد جملـس حقـوق   ٢٠١٢أبريل /ويف نيسان. والفعالة يف مجيع جوانب عمل األمم املتحدة    
فرقة العمـل بـشأن خـدمات الـسكرتارية الـيت يقـدمها مكتـب األمـم املتحـدة يف                    اإلنسان تقرير   

  . جنيف بشأن تعزيز تيسري الوصول إىل اجمللس وآلياته
ــسان  - ٢٦ ــل /ويف ني ــة ومركــز   ٢٠١٢أبري ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ، نظمــت إدارة ال

يابانيـة، اجتماعـاً لفريـق      األمم املتحدة لإلعالم يف طوكيو، بالتعاون الوثيق مع مؤسسة نيبـون ال           
 شــاملني جلوانــبخــرباء علــى مــدى ثالثــة أيــام يف طوكيــو ملناقــشة ســبل تعزيــز جمتمــع وتنميــة   

اإلعاقة عن طريق تيسري الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، مبـا يف ذلـك ضـمن                    
  .)١١( والتصدي هلاالطوارئسياق الوقاية من الكوارث الطبيعية وحاالت 

غ عــدد مــن كيانــات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة  وأبلــ  - ٢٧
والزراعــة واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، عــن التــدابري الراميــة إىل حتــسني إمكانيــة وصــول  

__________ 
ــايل      )١١(   ــد مـــــــــن املعلومـــــــــات علـــــــــى املوقـــــــــع الـــــــــشبكي التـــــــ : ميكـــــــــن االطـــــــــالع علـــــــــى مزيـــــــ

http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=46&pid=1596.  
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أما الكيانات األخرى ومنها منظمـة الطـريان املـدين          . املعوقني إىل املرافق املادية واملوارد البشرية     
، وصـندوق األمــم املتحـدة للـسكان، ومنظمــة األمـم املتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافــة ،       الـدويل 

ــة،    ــسياحة العاملي ــة ال ــا ومنظم ــل فإهن ــن أجــل ا تعم ــوقني،     م ــبل وصــول املع ــسري س ــهوض بتي لن
 - أو العمـل علـى وضـعها    -خالل توفري مبـادئ توجيهيـة بـشأن التـسهيالت اخلاصـة هبـم              من

ــز ســبل الوصــول     ومــن خــالل إعــداد مــواد إعال   ــسهل االطــالع عليهــا، وتعزي ــة بأشــكال ي مي
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل

  
  إقامة شراكات جديدة بني كيانات األمم املتحدة: تنمية القدرات  -  ٣  

ــم املتحــدة         - ٢٨ ــة ومفوضــية األم ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــن إدارة ال يواصــل كــل م
، )اليونيـسيف (تحدة اإلمنائي ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة    حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم امل  

التعاون من أجـل إنـشاء صـندوق اسـتئماين لـشراكة األمـم املتحـدة لتعزيـز حقـوق األشـخاص                      
ذوي اإلعاقة، وذلك لتعمـيم مراعـاة مـسائل اإلعاقـة يف مجيـع جوانـب التنميـة عـن طريـق بنـاء                        

 دعوهتـا األوىل لتقـدمي      ٢٠١٢مـايو   /ة يف أيـار    الـشراك  ووجهت. قدرات اجلهات الوطنية املعنية   
  .مقترحات

وقــدمت كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات     - ٢٩
املتعلقة باأللغام، تقارير عن الدعم الذي تـوفره مـن خـالل تـدريب ممثلـي احلكومـات واجملتمـع                    

 ذوي اإلعاقــة وســبل تعمــيم مراعــاة مــسائل   مبــسائل اإلعاقــة وحقــوق يف جمــال التوعيــةاملــدين 
وقدمت كيانات األمم املتحدة األخرى، مبا فيهـا اللجنـة       . اإلعاقة يف السياسات والربامج احمللية    

االقتــصادية ألفريقيــا ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني واليونيــسيف ومنظمــات مثــل  
  . ملوظفنيا وتدريبة مبسائل اإلعاقة البنك الدويل، تقارير عن إعداد دورات تدريبية للتوعي

  
  اإلعاقة، والرصد والتقييمواإلحصاءات املتعلقة ببيانات ال  -  ٤  

تواصــل منظومــة األمــم املتحــدة مــساعدة الــدول األعــضاء علــى اختــاذ التــدابري الكفيلــة   - ٣٠
أن يـدعم   ميكـن    وهـو مـا   بتعزيز مجع البيانات واإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة وتبويبها وحتليلها،         

وقد بـدأت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب      .  على األدلةةوضع السياسات القائمعملية  
 يستهدف بناء القدرات الوطنيـة علـى مجـع البيانـات واإلحـصاءات املتعلقـة                ا مشروع  تنفذ آسيا

ــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر   ٢٠١١ويف عـــام . باإلعاقـــة ، أجنـــزت اللجنـــة االقتـــصادية ألمريكـ
 عن تنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة سُتنـشر نتائجهـا               دراسة استقصائية ارييب  الك

  . املشهد االجتماعي ألمريكا الالتينيةمنشور اللجنة الرائد املعنون  من ٢٠١٢ يف نسخة عام
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وبدأ كل من البنك الدويل ومنظمـة الـصحة العامليـة، بنـاًء علـى توصـياهتما الـواردة يف                      - ٣١
، واملتعلقة بأمهية تـوافر بيانـات عـن اإلعاقـة قابلـة للمقارنـة دوليـا        )١٢(لعاملي عن اإلعاقة التقرير ا 

 تتنــاول خمتلــف جوانــب لدراســة استقــصائيةوذات موثوقيــة، مــشروعا إلعــداد أســئلة موّحــدة  
وسـتعتمد هـذه الدراسـة االستقـصائية النموذجيـة املقـّررة            . اإلعاقة، مبا يف ذلـك العوامـل البيئيـة        

اقــة تعريفــا موّحــدا ومفــاهيم اإلعاقــة املــستندة للتــصنيف الــدويل لــألداء واإلعاقـــة          عــن اإلع 
وستستفيد تلك الدراسة من األعمال واخلربة الفنيـة ذات الـصلة الـيت اكُتـسبت حـىت       . والصحة

القطاعــات االجتماعيــة والــصحية وقطاعــات أخــرى  ســتحتاجها اآلن، وســتوفر البيانــات الــيت  
. رصــد والتقيــيم فيمــا يتعلــق بإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ألغــراض وضــع الــسياسات وال 

ــتكون و ــصائية        سـ ــة االستقـ ــذه الدراسـ ــالل هـ ــن خـ ــع مـ ــيت ُتجمـ ــات الـ ــضا البيانـ ــة أيـ مطابقـ
ــاتمل ــد  تطلبــ ــكوك     يف الرصــ ــن صــ ــا مــ ــة وغريهــ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــوق األشــ ــة حقــ اتفاقيــ

  . اإلنسان والتنمية حقوق
  

  منظمات اجملتمع املدين  - جيم  
ظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقـة، عـن طائفـة      أبلغت من   - ٣٢

واسعة من االستراتيجيات واألنشطة اليت اضـطلعت هبـا علـى مجيـع الـصُُّعد مـن أجـل النـهوض                     
تلـك املنظمـات،   توختـها  ومـن الـنُُّهج الـيت    . بإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف جهـود التنميـة    

ء القــدرات ووضــع املــواد املرجعيـــة الالزمــة لتنفيــذ االتفاقيـــة      أنــشطة الــدعوة والتوعيــة وبنـــا   
واجتمع قادة املنظمات الدوليـة     . )١٣(واألهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة      

 يف منتدى بيجني بشأن اإلعاقة لتـداُرس سـبل          ٢٠١٢يونيه  /الرئيسية املعنية باإلعاقة يف حزيران    
ــة لأللفيــة وأصــدروا   تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص   ذوي اإلعاقــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائي

اإلجـراءات  وقـد حـث املنتـدى احلكومـات واألمـم املتحـدة علـى اختـاذ           . سلسلة من التوصيات  
  .)١٤(٢٠١٥الالزمة إلدراج مسائل اإلعاقة يف اإلطار اإلمنائي الناشئ ملا بعد عام 

__________ 
 ).٢٠١١جنيف  (التقرير العاملي عن اإلعاقةمنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل،   )١٢(  
ــة، املتاحــة يف     تــشمل هــذه املــواد املــ    )١٣(   ــة والتنمي ــع بــشأن اإلعاق ــصلة باالجتمــاع الرفي ــة ذات ال وارد اإللكتروني

-www.cbm.org/mdg  وwww.includeeverybody.org، و http://www.disabilitydatabase.org: التاليــــة املواقــــع

resource-kit. 
ــده م      )١٤(   ــذي اعتمـ ــة، الـ ــسائل اإلعاقـ ــشاملة ملـ ــة الـ ــشأن التنميـ ــيجني بـ ــة   إعـــالن بـ ــشأن اإلعاقـ ــيجني بـ ــدى بـ   نتـ

وحـضر املنتـدى، الـذي استـضافه االحتـاد الـصيين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،                ). ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٨-٦(
بــدعم مــن حكومــة الــصني، أعــضاء يتقلّــدون مناصــب رفيعــة يف احلكومــة املــضيفة وقــادة املنظمــات الدوليــة  

 .ط اهلادئالرئيسية املعنية باإلعاقة، وجهات من آسيا ومنطقة احملي
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  عاقة يف جهود التنمية التحديات اليت تعترض تعميم مراعاة مسائل اإل  - دال  
آراء متفقـــة إىل حـــد كـــبري عـــن  الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة أعربـــت  - ٣٣
تعمــيم مراعــاة مــسائل اإلعاقــة يف خطــة     الراميــة إىل التحــديات الــيت تعتــرض جهودهــا     إزاء

  .وعملياهتا التنمية
ليـة، مبـا يف ذلـك       رتبط أحد التحديات األساسية بوضـع أُطـر تـشريعية وسياسـاتية حم            يو  - ٣٤

ــد صــّدقت     ــدول ق ــيت مل تكــن ال ــة حقــوق األشــخاص ذوي   فيهــا احلــاالت ال ــى اتفاقي ــُد عل بع
الدول األطراف يف االتفاقية بعُد قوانينها وسياساهتا مـع         فيها  مل توّحد   اليت    احلاالت اإلعاقة، أو 
 ويف بعــض احلــاالت، كــان جيــري ســّن القــوانني للنــهوض بوضــع األشــخاص ذوي   . االتفاقيــة

اإلعاقة، لكن األطر واملوارد التنظيمية الداعمة للتنفيذ مل تكـن موجـودة أوكـان يعتريهـا نقـص                  
ويف كــثري مــن األحيــان، مل ُتوضــع مؤشــرات عــن اإلعاقــة، ممــا حــال دون تقيــيم مــدى . شــديد

ويف حاالت أخرى، كانـت احلاجـة       . استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من السياسات والربامج      
لتعمـيم مراعـاة   بـشكل كـاٍف   إىل إنشاء مؤسـسة أو آليـة ُتنـاط هبـا واليـة واسـعة            تزال قائمة    ال

ــة    ــسياسات اإلمنائي ــربامج وال ــة يف ال ــسائل اإلعاق ــات     . م ــدم وجــود بيان ــا أن ع ــات جلّي ــد ب وق
  . يسهم يف استبعاد مسائل اإلعاقة من جهود التنميةةوإحصاءات كافية وموثوق

 املتحـدة كـذلك الـضوء علـى ضـرورة تنميـة            الدول األعـضاء وهيئـات األمـم       سلطتو  - ٣٥
قــدرات مجيــع أصــحاب املــصلحة، مبــن فــيهم احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة ومنظمــات  
األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات اجملتمـع املـدين األخـرى، مـن أجـل سـد الفجـوات املتـواترة            

وجـرت  . التنميـة الظهور يف املعارف والفهم بشأن حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اجملتمـع و       
ميارسـان ضـد    أيضا اإلشارة إىل ضـرورة اختـاذ تـدابري ملموسـة ملعاجلـة التمييـز والوصـم اللـذين                    

ويف هــذا الــصدد، مت التأكيــد علــى أنــه ينبغــي إعــارة اهتمــام خــاص  .  اإلعاقــةياألشــخاص ذو
للنــهوض بفئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يواجهــون مــستويات أخــرى مــن التــهميش،  

تعـددة  املشكال األشخاص ذوو اإلعاقات العقلية أو الذهنية أو النفسية االجتماعية، و         ومنهم األ 
  . من اإلعاقات

 كــثريا علــى احلاجــة إىل مــوارد إضــافية وتــوّخي مزيــد مــن الفعاليــة يف جــرى التأكيــدو  - ٣٦
  . توزيع األموال اليت ُتخصص حاليا لدعم تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة يف التنمية
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  ٢٠١٥املسائل ذات األولوية لتحقيق إطار إمنائي شامل لإلعاقة ملا بعد عام   - هاء  
أوصــت احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة          - ٣٧

ومنظمات اجملتمع املدين األخرى بعدد من املـسائل الرئيـسية إلدراجهـا يف إطـار إمنـائي ملـا بعـد                     
  .٢٠١٥ عام
الوصول إىل البيئـة الطبيعيـة ووسـائل النقـل واملعلومـات واالتـصاالت،               وتبني أن تيسري    - ٣٨

ومت أيـضا التأكيـد علـى احلاجـة إىل          . أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية الشاملة ملـسائل اإلعاقـة        
مــشاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــات صــنع القــرار ذات الــصلة، وإىل بنــاء القــدرات  

وأبـرز عـدد مـن      . يع املستويات ومتكني منظمـات اجملتمـع املـدين        املتعلقة مبسائل اإلعاقة على مج    
منظمات اجملتمع املدين أيضا ضرورة األخذ بنهج معّزز قائم علـى حقـوق اإلنـسان إزاء التنميـة               

  . يعاجل أسباب الفقر وعدم املساواة وآثارمها
اإلعاقــة ومــن األولويــات األخــرى الــيت مت حتديــدها لوضــع إطــار إمنــائي شــامل ملــسائل   - ٣٩
، زيادة مجـع بيانـات عـن اإلعاقـة ذات موثوقيـة وقابلـة للمقارنـة؛ وتـشجيع         ٢٠١٥بعد عام    ملا

؛ وإدراج منظورات اإلعاقة يف التأهب للكـوارث        ةالتعليم املبكر والشامل لألطفال ذوي اإلعاق     
ــة والتعــاون مــع القطــاع اخلــاص بــشأن مــسائل عمالــة      وإدارهتــا؛ وتعزيــز آفــاق العمــل والعمال
األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ وإعــارة مزيــد مــن االهتمــام للحــاالت الــيت يواجــه فيهــا األشــخاص  

  .تفاقمةاملتعددة ومن التمييز املاإلعاقة أشكاال  وذو
  
  أساس أقوى لدعم التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقةبناء   - ارابع  

حتتل األهداف اإلمنائية لأللفية، منذ إدراجها يف خريطة الطريق لتنفيـذ إعـالن األلفيـة،                 - ٤٠
ــة    ــة العاملي ــصدارة يف خطــة التنمي ــذلك . مركــز ال ــة يف األهــداف   أّدى ول إغفــال مــسائل اإلعاق

فيما يتعلـق باإلطـار     ذلك   اجتناب   من املمكن ئلة، وإنْ كان    ضياع فرصة ها  إىل  اإلمنائية لأللفية   
  . ٢٠١٥اإلمنائي الناشئ ملا بعد عام 

ــد          - ٤١ ــد املاضــي، يتزاي ــة العق ــشأت يف هناي ــيت ن ــددة ال ــة املتع ــات العاملي ــاب األزم ويف أعق
إذا حتقـق علـى حـساب التقـدم         منـوا مطـردا     النمو االقتـصادي    أن يكون   ميكن   االعتراف بأنه ال  

اجلهود اجلارية إلعـادة رسـم مالمـح املـشهد اإلمنـائي العـاملي        بفضل  و. تماعي ومحاية البيئة  االج
على مدى السنوات القليلة املقبلة، فإن أمام اجملتمع الدويل فرصا استثنائية لتحقيق خطـة إمنائيـة                

ــة  ــا وحتويلي ــة ”تــشمل حقّ ــا  وهــي يف الوقــت نفــسه  ، “منظــور لإلعاق ــة وشــاملة اجتماعي عادل
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ــةلألشــخا ــق . ص ذوي اإلعاق ــكولتحقي ــضروري أن يــ ، ســيكون مــن  ذل شارك األشــخاص ال
  .)١٥(اإلعاقة يف مجيع العمليات ذات الصلة لتوطيد منظور اإلعاقة يف خطاب التنمية وذو
وقد دأبت اجلمعيـة العامـة علـى تكـرار دعوهتـا إىل العمـل علـى كفالـة إدراج وتعمـيم                        - ٤٢

منائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة  مراعــاة مــسائل اإلعاقــة يف األهــداف اإل
تعزيـز األطـر     )أ: (وتشمل هذه األهداف مـا يلـي      . )١٦(لإللفية، وحددت أولوياهتا للقيام بذلك    

ــا؛ و   ــة وتطبيقهـ ــشأن اإلعاقـ ــة بـ ــة الدوليـ ــسهيالت لألشـــخاص   )ب( املعياريـ ــوفري التـ ــز تـ تعزيـ
املتعلقــة حــصاءات اإلبيانــات والتعزيــز  )د( تــشجيع تنميــة القــدرات؛ و  )ج( اإلعاقــة؛ و ذوي

ويكتسي العمـل يف هـذه اجملـاالت ذات األولويـة، أمهيـة             . اإلعاقة، والتحليل، والرصد والتقييم   ب
أساســية لتحقيــق التنميــة الــشاملة ملــسائل اإلعاقــة، واهلــدف األعــم املتمثــل يف التنميــة املــستدامة 

  .والعادلة والشاملة
  

  عياري الدويل املتعلق باإلعاقة وتطبيقهتعزيز اإلطار امل  -ألف   
يتكون اإلطـار املعيـاري الـدويل املتعلـق باإلعاقـة مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي                      - ٤٣

اإلعاقة، وبرنـامج العمـل العـاملي املتعلـق بـاملعوقني، والقواعـد املوحـدة املتعلقـة بتكـافؤ الفـرص                     
واستـشرافا  . نـسان والتنميـة  لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومن صكوك أخـرى يف جمـال حقـوق اإل           

جملتمع الدويل فرصةً ملواصلة تعزيز اإلطار بالعمل أيضا على كفالـة إدراج            أمام ا للمستقبل، فإن   
  . ٢٠١٥اإلعاقة صراحة كمسألة جامعة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

يـذ  ، جيب على اجملتمع الدويل أن حيدد أولويـات اجلهـود املبذولـة لتنف             هنفسالوقت  ويف    - ٤٤
اإلطــار القــائم، وتعزيــزه بــاإلقرار بنقــاط التقــاطع بــني اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
والصكوك األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                 

فعلى سبيل املثال، للنـهوض حبقـوق النـساء والفتيـات ذوات            . ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل    
 يف مجيـع جوانـب العمـل        اإلعاقة يف مجيع جوانب اجملتمـع والتنميـة، جيـب أن ُتـدرج منظوراهتـ              ا

__________ 
، علـى سـبيل املثـال، جيـري االضـطالع      ٢٠١٥فيما يتعلق بالعملية املؤدية إىل إنشاء إطار إمنائي ملـا بعـد عـام              )١٥(  

ــادةبعـــدد مـــن العمليـــات االستـــشارية، تـــشمل املـــشاورات    ــة،  بقيـ  إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـ
ــوطين يف     ــدا بتنــ ٥٠واملــشاورات الــيت ُعقــدت علــى الــصعيد ال ــة    بل سيق مــن جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي

ــد عــام      ــا بع ــة مل ــا إطــار التنمي ــسترشد هب ــصال     . ٢٠١٥لي ــات االت ــة عــدد مــن عملي ــك، مث وباإلضــافة إىل ذل
 ، الــيت تــضم أكثــر مــن ٢٠١٥وجمموعــات شــبكات غــري رمسيــة مــن قبيــل محلــة خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام     

ومــن األمهيــة مبكــان إشــراك األشــخاص . تماعيــةمنظمــة غــري حكوميــة ومؤســسة أكادمييــة وحركــة اج ٣٠٠
اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم إشراكا كامال يف خمتلف مراحل هـذه العمليـة لتوطيـد منظـور اإلعاقـة يف                     ذوي

 .التنمية خطاب
 .٦٦/١٢٤  و٦٥/١٨٦  و٦٤/١٣١  و٦٣/١٥٠قرارات اجلمعية العامة   )١٦(  
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وعلـى نفـس املنـوال، ينبغـي لكـل      . لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            
وينبغي االستفادة مـن التجـارب احملـصلة        . األعمال املتعلقة باإلعاقة أن تتضمن منظورا جنسانيا      

 مــدى عــدة عقــود يف جمــال التــرويج لالتفاقيــة املــذكورة واتفاقيــة حقــوق الطفــل اســتفادة علــى
تنفيـذ اتفاقيـة    ، ل بـسرعة املتطـورة    ،كاملة من أجل شبكات أصحاب املصلحة يف ميدان اإلعاقـة         

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورصدها وتقييمها
سنوات األخـرية يف جمـال      علـى الـرغم مـن إحـراز تقـدم يف الـ            ووعلى الـصعيد الـوطين،        - ٤٥

. اتتعزيز التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقة، ال تـزال هنـاك ثغـرة قائمـة بـني الـسياسات واملمارسـ                   
ويتمثــل التحــدي يف ترمجــة االلتزامــات الدوليــة إىل تغــيريات فعليــة علــى أرض الواقــع بتحــسني 

  .األطر واآلليات التشريعية والتنظيمية والسياساتية وتنفيذها
دير بالــذكر أن اعتمــاد قــانون بعينــه أو سياســة بعينــها قلمــا يكــون كافيــا ملواءمــة   وجــ  - ٤٦

ولتعمـيم مراعـاة    . النظم القانونية والتنظيمية احمللية مع اإلطـار املعيـاري الـدويل املتعلـق باإلعاقـة              
اإلعاقة بفعالية يف السياسات والربامج بغرض تعزيز جمتمع وتنمية شاملني للجميع، سـيلزم قيـام     

دول بكفالــة اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املــساواة مــع عمــوم الــسكان مــن   الــ
اخلدمات العامة، مبا فيها ما يتصل بالتعليم، والصحة، واحلماية االجتماعية، والعمـل والعمالـة،              

ــصاالت  ــل واالتـ ــوانني     . والنقـ ــودة يف القـ ــرات املوجـ ــة الثغـ ــد ومعاجلـ ــستلزم حتديـ ــا يـ ــو مـ وهـ
. يــذها، وهــي الثغــرات الــيت تعرقــل مــشاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة       والــسياسات ويف تنف

بيـد أن األطفـال املعـوقني،       . فالعديد من البلدان مثال لديها قوانني تضمن توفري التعليم للجميـع          
وال سيما األطفال ذوو اإلعاقات الذهنيـة، يظلـون علـى األرجـح مـستبعدين مـن التعلـيم أكثـر                     

  . من غريهم من األطفال
. ستلزم تنفيذ اإلطار املعياري الـدويل املتعلـق باإلعاقـة أيـضا القيـام بالرصـد والتقيـيم              وي  - ٤٧

فاالتفاقيـــة مـــثال تـــدعو الـــدول األطـــراف إىل تعـــيني جهـــات التنـــسيق بغـــرض التنفيـــذ داخـــل 
ــذ ورصــده،        ــز التنفي ــة مــستقلة لتعزي ــشاء آلي ــسيق؛ وإن ــة للتن ــشاء آلي احلكومــات؛ والنظــر يف إن

ولتعزيـز تعمـيم    . دين، وخباصة األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم       مبشاركة اجملتمع امل  
مراعاة اإلعاقة يف التنمية، ميكن أيضا ربط اإلبالغ عن تنفيذ الصكوك الثالثـة اخلاصـة باإلعاقـة      

قـوق اإلنـسان   املتعلقـة حب خـرى  األدوليـة  التفاقيـات  الوتنسيقه مع جهود اإلبالغ فيمـا يتـصل با        
  .اف اإلمنائية املتفق عليها دولياًوبتنفيذ األهد

  
  تعزيز التسهيالت اخلاصة باملعوقني من أجل تنمية شاملة ومستدامة  -باء   

تتيح التسهيالت اخلاصة باملعوقني هتيئة البيئـات التمكينيـة الالزمـة مـن أجـل املـشاركة                   - ٤٨
انـب احليـاة يف     الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مـع اآلخـرين، يف مجيـع جو              
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ومن مث ما فتئ حتقيق تلك التسهيالت ميثـل هـدفا رئيـسيا مـن بـني أهـداف       . اجملتمع ويف التنمية 
  .وهو أيضا عنصر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة والعادلة. اإلطار الدويل املتعلق باإلعاقة

قـة نـسبة    وحسبما ورد يف التقرير العاملي حـول اإلعاقـة، يـشكل األشـخاص ذوو اإلعا                - ٤٩
ونتيجــة لالجتاهــات العامليــة يف شــيوخة الــسكان  .  يف املائــة مــن كــل الــسكان واجملتمعــات ١٥

وزيــادة تعــّرض النــاس لظــروف صــحية مزمنــة علــى الــصعيد العــاملي، فــضال عــن األثــر املعــّوق   
. الناجم عن تدهور البيئة، ُيتوقع أن تزيد حاالت االعتالل واإلعاقة يف أوساط عمـوم الـسكان               

 عدد املتأثرين باإلعاقة أكـرب يف حـال إدراج أفـراد أسـر األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومـن                     ويصبح
ومـن مث أضـحت إزالـة العراقيـل تـدرجييا أمـام مـشاركة املتـأثرين باإلعاقـة            . يقدمون هلم الرعاية  

  . أمرا ُملّحا إذا ما أريد تلبية الطلب املتزايد على بيئات يسهل الوصول إليها
شار إليه يف الفرع ثانيـا أعـاله، يـسعى اجملتمـع الـدويل إىل املـضي قـدما                   وعلى النحو امل    - ٥٠

ففـي اآلونـة األخـرية، حبـث اجتمـاع فريـق خـرباء              . بالتسهيالت اخلاصـة بـاملعوقني بطـرق عـدة        
 املعــين ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢١ إىل ١٩األمــم املتحــدة الــذي عقــد يف طوكيــو يف الفتــرة مــن 

يع وحتقيق التنمية من خالل تعزيـز تكنولوجيـا املعلومـات       بناء جمتمعات شاملة للجم   ”مبوضوع  
، اخليـارات والـسبل املبتكـرة    “املـسائل واالجتاهـات الناشـئة   : واالتصاالت امليـسورة االسـتعمال    

اليت تتيح لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االضطالع بدور مركزي يف إجياد فرص متكافئـة             
، أشــار اجتمــاع فريــق خــرباء األمــم ٢٠١٠ ويف عــام .للجميــع للمــشاركة يف اجملتمــع والتنميــة

ُنُهج مبتكرة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة          : التسهيالت اخلاصة باملعوقني  ”املتحدة املعين مبوضوع    
، إىل أن تقدما أحرز يف جمال زيـادة فـرص الوصـول             “لتحقيق تنمية شاملة ويف متناول املعوقني     
  .  املعلومات واالتصاالتإىل البيئة املبنية ووسائل النقل وتكنولوجيا

ــة، تظــل احلاجــة إىل النــهوض بالتــسهيالت اخلاصــة       - ٥١ ــرغم مــن اجلهــود املبذول وعلــى ال
فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن أن تكـون هـذه التـسهيالت مبثابـة                 . باملعوقني ملحـة يف عـدة جمـاالت       

د وازدا. شــريان احليــاة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة       
 مبـسألة تيـسري اإلغاثـة وإعـادة اإلعمـار يف حـاالت الطـوارئ                )١٧(االهتمام يف السنوات األخرية   

__________ 
ــربا       )١٧(   ــق خـ ــاع فريـ ــه اجتمـ ــال، وجـ ــبيل املثـ ــى سـ ــسان    علـ ــو يف نيـ ــد يف طوكيـ ــذي عقـ ــدة الـ ــم املتحـ  /ء األمـ

االنتبـــــاه إىل وضـــــع األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة يف حالـــــة وقـــــوع األزمـــــات اإلنـــــسانية   ٢٠١٢ أبريـــــل
وشاركت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وكيانات أخرى تابعـة لألمـم املتحـدة             . الطبيعية والكوارث

، “ضــمان املــساواة: األزمــات والرتاعــات واإلعاقــة ” مبوضــوع يف منتــدى الــشفلَّح الــدويل اخلــامس، املعــين  
ــا و ــشأن م ــداولت ب ــضمان      إذا ت ــة ب ــسانية وجهــود اإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار كفيل كانــت االســتجابات اإلن

. وإدمـــاج الالجـــئني واملـــشردين ذوي اإلعاقـــة قبـــل وقـــوع األزمـــات والكـــوارث وخالهلـــا وبعـــدها  محايـــة
 )./http://www.shafallahforum.org/shafallah-forum انظر(
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والكوارث حيث اتضح بـشكل متزايـد أنـه ال أحـد حمـصن ضـد الكـوارث الطبيعيـة أو النامجـة                       
عن النشاط البشري، إال أن أثر هذه الكوارث على األشخاص ذوي اإلعاقـة قـد يكـون قاسـيا               

ووفقا الجتماع فريق اخلرباء الـذي عقـد يف طوكيـو يف            . كل غري متناسب  بشكل خاص أو بش   
 مثال، يقدر معدل وفيات األشخاص ذوي اإلعاقة مبا ال يقل عـن ضـعف               ٢٠١٢أبريل  /نيسان

معدل الوفيات يف أوساط عموم السكان املتضررين من كارثـة الزلـزال وأمـواج تـسونامي الـيت        
  .٢٠١١عام يف توهوكو باليابان ضربت 

سـتراتيجيات التـصدي للكـوارث الطبيعيـة واالسـتجابة يف      أن ُتراعى يف ا  ومن مث ينبغي      - ٥٢
ــة وكف     ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــها املتطلبــات املتباين ــاحــاالت الطــوارئ واحلــد من  اســتيفاء ةل

وعلـى نفـس املنـوال، ينبغـي        . املعايري الدنيا للتسهيالت اخلاصة باملعوقني وإرسـاءها منـذ البدايـة          
هتمــام خــاص لكفالــة اســتفادة املعــوقني مــن بــني الالجــئني والــسكان املــشردين اســتفادة إيــالء ا

كاملة من اهلياكل األساسية واملرافق يف املخيمـات، ومـن اخلـدمات واملـأوى واملعلومـات علـى                  
وتقع على عاتق األمم املتحدة واجملتمع الـدويل بأسـره مـسؤولية            . )١٨(قدم املساواة مع اآلخرين   

مــــضمون مــــراع وشــــامل ملــــسائل اإلعاقــــة يف صــــياغة الــــسياسات والــــربامج تعزيــــز إدراج 
  .واالستراتيجيات يف كل امليادين، مبا فيها حقوق اإلنسان والتنمية والسالم واألمن

ــى كــل        - ٥٣ ــاملعوقني عل ــسهيالت اخلاصــة ب ــهوض بالت ويف إطــار ســعي احلكومــات إىل الن
لك التسهيالت مـن خـالل وضـع الـسياسات          اجلبهات، فإهنا قد تود النظر يف إمكانية تشجيع ت        

تتعلــق وعلــى ســبيل املثــال، هنــاك ممارســات واعــدة   . العامــة ذات الــصلة باملوضــوع وتنفيــذها 
ــا    ب تـــدابري املـــشتريات العامـــة الـــيت يتخـــذها عـــدد مـــن البلـــدان، ال ســـيما يف أوروبـــا وأمريكـ

واجتماعيــة متاحــة أدت إىل تنظــيم ســلوك الــسوق وإىل حتقيــق تنميــة اقتــصادية    ،)١٩(الــشمالية
  .بدرجة أكرب للمعوقني وشاملة هلم

  
  سد الثغرات يف جمال بناء القدرات  -جيم   

من أجل املضي قدما بالتنمية الشاملة ملسائل اإلعاقـة، جيـب أن يكـون لـدى أصـحاب                    - ٥٤
ــائر          ــم املتحــدة وس ــة األم ــات ومنظوم ــك احلكوم ــا يف ذل ــستويات، مب ــع امل ــى مجي ــصلحة عل امل

ــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين، املعــارف واخلــربات واملهــارات املناســبة لترمجــة     املنظمــات الدول ي
غــري أنــه يف الوقــت الــراهن، كــثريا مــا يفتقــر . االلتزامــات الدوليــة إىل نتــائج علــى أرض الواقــع

__________ 
 Disability Among Refugees and Conflict-Affected”اللجنة النسائية املعنية بالالجئني من النساء واألطفال،   )١٨(  

Populations“) ٢٠٠٨يونيه /حزيران) (اإلعاقة يف أوساط الالجئني والسكان املتضررين من الرتاع.( 
 .http://www.un.org/disabilities/documents/egm2012/final-report.pdfر انظ  )١٩(  
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أصــحاب املــصلحة علــى مجيــع املــستويات إىل القــدرة علــى إدراج اإلعاقــة بالقــدر الكــايف يف     
  .الربامج اإلمنائية الدولية والوطنية ورصدها وتقييمهاعملية تنفيذ السياسات و

وقد تشمل جهود بنـاء القـدرات وضـع الـربامج واملـواد التعليميـة والتوجيهيـة املوجهـة               - ٥٥
ــارات علـــى مجيـــع      ــاء املعـــارف واملهـ ــة بنـ ــائر أصـــحاب املـــصلحة بغـــرض تعزيـــز عمليـ إىل سـ

 دورا هاما يف تيسري بناء القـدرات مـن     لتعاون اإلمنائي الدويل  أن يؤدي ا  وميكن  . )٢٠(املستويات
  .خالل توفري املساعدة التقنية للربامج التدريبية والتعليمية

ويف إطار جهود بناء القدرات، ينبغي للحكومات أن تقيِّم الـربامج واخلـدمات احلاليـة                  - ٥٦
داين ففـي ميـ   . أفـضل فهمـا   املتاحة للمعوقني لفهم الثغرات القائمة يف خربات ومهـارات بعينـها            

نقصا يف املهـارات ومثـة   تشكو إعادة التأهيل والتعليم الشامل للجميع مثال، ال تزال عدة بلدان    
ــؤهلني    ــصاصيني امل ــة إىل االخت ــة ماس ــوارد، ميكــن     . حاج ــة امل وإذا أخــذنا يف احلــسبان حمدودي

الستراتيجية فعالة من حيث التكلفـة أن تـشتمل علـى حتديـد األولويـات داخـل اخلطـة اإلمنائيـة                     
الوطنية بغرض حتديد القطاعات اليت ختصص هلا املوارد واليت من شأهنا أن تـسهم أكـرب إسـهام                   

 علـى تـسريع     هنفـس الوقـت   يف تكافؤ الفرص بالنـسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـع العمـل يف                
  . وترية التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

سايت والتنفيــذي، ينبغــي إيــالء األولويــة لبنــاء قــدرات واضــعي  وعلــى املــستويني الــسيا  - ٥٧
الــسياسات والعــاملني يف قطــاع التنميــة ومقــدمي اخلــدمات والبــاحثني وغريهــم مــن أصــحاب   

فمن األمهية مبكـان أن يـزودوا باملعـارف واملهـارات الالزمـة لـصياغة وتنفيـذ اخلطـط                   . املصلحة
التعلـيم والـصحة   أي  ،ال سيما يف اجملاالت الرئيـسية     االستراتيجية لتعزيز إدراج مسائل اإلعاقة،      

واحلمايــة االجتماعيــة والعمالــة والــشغل بغــرض تقــدمي اســتجابة علــى قــدر أكــرب مــن التنــسيق    
  .واالتساق لإلعاقة وحلالة املعوقني على الصعيدين الوطين واحمللي

األشـخاص  جهود تنميـة القـدرات مبـادرات هتـدف إىل متكـني             أن تشمل أيضا    وينبغي    - ٥٨
بنــاء أن يــساعد وميكــن . ذوي اإلعاقــة ومنظمــاهتم، فــضال عــن ســائر منظمــات اجملتمــع املــدين  

القدرات بوجه خاص األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم على املـشاركة يف عمليـة       
اختاذ القرارات اليت من شأهنا أن تؤثر على حياهتم، وعلى اإلسهام بدورهم يف اجلهـود املبذولـة            

  . هبدف إقامة جمتمع شامل للجميع

__________ 
تقــوم إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، بالتعــاون مــع البنــك الــدويل، بتطــوير سلــسلة مــن الوحــدات     )٢٠(  

اإلعاقـة الـيت نظمهـا      التنمية و املتعلقة باإلعاقة والتنمية استنادا إىل الدورة الدراسية األساسية واالستهاللية عن           
 .٢٠١٢مايو / أيار١١ إىل ٧الدويل يف واشنطن العاصمة يف الفترة من البنك 



A/67/211  
 

12-44633 21 
 

وباإلضافة إىل بناء قدرات أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني، مثـة حاجـة أيـضا إىل حتـسني                     - ٥٩
، بوســائل منــها تنظــيم محــالت التوعيــة    بــذلكعمــوم الــسكانتوعيــة مــستوى فهــم اإلعاقــة و 

توعيـة  قـة و  حتسني مـستوى فهـم اإلعا     أن يسهم   وميكن  . وغريها من أشكال العمليات التعليمية    
  .جمتمع شامل ملسائل اإلعاقةاجملتمع ككل بذلك يف بناء 

  
 ةشامل الأطر الرصد والتقييم: تقييم حالة األشخاص ذوي اإلعاقة  -دال   

بـشأن  بيانات وإحصاءات قابلة للمقارنة دوليـا       توفر  عدم  يشكل  على الصعيد العاملي،      - ٦٠
إشـراكهم  هلـم، وكفالـة     رفـاه   حتقيـق ال   و اإلعاقة عقبة رئيسية يف رصد األشـخاص ذوي اإلعاقـة         

علـى الـصعيد   و. األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا  سائر يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية و  
دورات الـ مجيـع مراحـل     يف  بيانات موثوقة يف الوقت املناسب عنصر حيـوي         توافر  فإن  الوطين،  

لـسياسات القائمـة علـى األدلـة، الـيت حتـدد       بيانات تدعم تصميم ا فال: إمنائيبرنامج  الزمنية ألي   
قــد رصــد هــذه املــشاريع وتقييمهــا، و ري مث جيــ. هاتنفيــذ الواجــب يــةائمنشاريع اإلاملــبــدورها 

لـصاحل  حتـسينات  حتققـت  قـد  مـا إذا كانـت    شري إىل   ستخدم املعلومات الناجتة، اليت ينبغي أن ت      ُت
تـوفري  ايـة الـسياسات القائمـة، و      لتقيـيم مـدى كف    وذلـك   ،  إثباهتـا ميكن   ألشخاص ذوي اإلعاقة  ا

  .املستقبل يف اجتاه السياسةمعلومات لالسترشاد هبا عند حتديد 
ــة  عــنبيانــات وإحــصاءات كافيــة  وجــود جيــدا احلاجــة ل اجملتمــع الــدويلويــدرك   - ٦١ حال

إجـراء حتـسينات يف هـذا         ىلوتكـرارا إ  معيـة العامـة مـرارا       اجلدعـت   واألشخاص ذوي اإلعاقـة،     
ــال ــؤو .)٢١(اجملـ ــا ،اخرمـ ــستوى      دعـ ــع املـ ــزء الرفيـ ــن اجلـ ــصادر عـ ــوزاري الـ ــالن الـ ــن اإلعـ  مـ
ــ مجـــع إىل لمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  ل٢٠١٢لعـــام  الـــوزاري الـــسنوي تعراضاالسـ

إتاحــة علــى تـشجيع  لوســيلة لك، اإلعاقـة ع صنفة حــسب نــواملـ البيانــات   ذلـك البيانـات، مبــا يف 
  ).E/HLS/2012/1(الدورة يف موضوعا رئيسيا الذي سيكون العمل الالئق، فرص 
ــذا اإل و  - ٦٢ ــم هـ ــة،   دراك رغـ ــة القائمـ ــات الدوليـ ــة  واتوااللتزامـ ــه عمليـ ــات  جـ ــع بيانـ مجـ

عدم وجود طرق وأدوات متفـق عليهـا دوليـا          حتديا يتمثل يف    تعلق باإلعاقة   توإحصاءات كافية   
ــاريف و    ــا أدى إىل اســتخدام تع ــات، مم ــصائية استدراســات جلمــع البيان ــهجياتق ــة ومن . خمتلف

تكـون  كـثريا مـا     ، و هتـا  وجود هـا بعاطات تتفـاوت يف     إحـصائي ولدول بيانـات    أنتجت ا وبالتايل،  
ج البيانــات ادمــوبــسبب عــدم إمــن جهــة، فوعــالوة علــى ذلــك،  . غــري قابلــة للمقارنــة دوليــا 

علـى غـرار   العـاملي،   علـى الـصعيد      التقيـيم ورصـد   اليف عمليـات    اقـة   عاإلاملتعلقـة ب  واإلحصاءات  
هـذه العمليـات    يف  شـرط حمـدد     وجـد   ي  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ال      لغـرض    ةريـ ااجلالعمليات  
__________ 

، ٦٤/١٣١؛ والقـــرار ٥، الفقـــرة ٦٣/١٥٠القـــرار : انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة   )٢١(  
 .١٣، الفقرة ٦٥/١٨٦؛ والقرار ١٠ الفقرة
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ا يقتــرن بتلــك مبـ ، وهــا أو جتميعهاتنـسيق  و أاإلعاقــةبـشأن  حــصاءات اإلبيانـات و المــع جبيتعلـق  
 .رصد وحتليل وتقييمالعمليات من 

قـة  مجـع البيانـات املتعلقـة باإلعا      الـيت دأبـت علـى       عدد الـدول    يزداد  أخرى،  جهة  من  و  - ٦٣
ن جولــة الناجتــة عــاالســتعراض األويل للبيانــات فــإن علــى ســبيل املثــال، و. العقــد املاضــيأثنــاء 

بلـــدا  ١١٩ن البـــالغ عـــددها بلـــدابـــني الإىل أنـــه مـــن يـــشري  ٢٠١٤-٢٠٠٥للفتـــرة تعـــداد ال
ــ ٨٢قـــام عنـــها بيانـــات اآلن، تتـــوافر  الـــيت مـــع معلومـــات متعلقـــة جب)  يف املائـــة٧٠ أو(ا دبلـ

 يف املائـــة يف جولـــة التعـــداد الـــسابق ٥٣مقارنـــة بنـــسبة هـــذا زيـــادة كـــبرية ل وميثـــ .باإلعاقـــة
اإلعاقـة   عـن    التحسن يف شكل بيانات وإحـصاءات     يثمر هذا   وحىت  ). ٢٠٠٤-١٩٩٥ الفترة(

قابلة للمقارنة دوليا، ميكن أن تقدم تقارير دوريـة إىل آليـات اإلبـالغ احلكوميـة الدوليـة                  تكون  
ومــات املتعلقــة حبالــة األشــخاص ملعل امجــع وحتليــلحــىت يتــسىن ة، املناســبة داخــل األمــم املتحــد

  .لتنميةااحلاجة إليها يف خمتلف جوانب متّس اليت اإلعاقة  ذوي
ــى      - ٦٤ ــوة عل ــات بق ــشجع احلكوم ــشروع يف التحــضري  وت ــراء إلال ــداد املقبــل   ج ــة التع جول

من قصرية املكونة   الموعة  وأن يكون هدفها األدىن يف ذلك، إدراج اجمل       ) ٢٠٢٤-٢٠١٥ للفترة(
وصى كذلك بإدراج أسئلة    وُي. وصى هبا فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة      اليت أ ستة أسئلة   

الدراسـات االستقـصائية املتعلقـة    متعلقة باإلعاقة يف الدراسات االستقصائية الوطنية القائمة، مثـل    
الـسجالت اإلداريـة    وذة مـن    املـأخ  استخدام البيانـات     يةنكامإالصحة والقوى العاملة، و   واألسرة  ب

مجـع معلومـات   وميكـن  . الـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة   حل نيصـورة وفهـم شـامل     من أجـل تكـوين      
 يهـا، إضافية عن اإلعاقة، مثل الظروف الصحية املرتبطة باإلعاقة، واستخدام اخلدمات واحلاجة إل        

علـى  و. اقـة ع لإلخمصـصة دراسـات استقـصائية   تصميم وتنفيـذ  طريق ن وذلك ع  ،والعوامل البيئية 
تـشاور مـع مؤسـسات    أن تتخصـصة   املستقـصائية   االدراسات  هذه ال البلدان اليت ترغب يف إجراء      

منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، ومنظمــة العمــل     
  . والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف،الدولية
شجع الــدول األعــضاء بــشدة علــى    اجلهــود املــذكورة أعــاله، ُتــ   يف إطــار مواصــلة  و  - ٦٥

 ؛٢ تعـــدادات الـــسكان واملـــساكن، التنقـــيح   املتعلقـــة باملبـــادئ والتوصـــيات   )أ: (اســـتخدام
والطـرق  ل  اعمـ األ )ج(اإلعاقـة،   تتعلـق ب  وضـع إحـصاءات     ساسـية ل  املبادئ التوجيهية واأل   )ب(

املنقحـة  األخـرى  دوات األ )د (؛اإلحـصائية اللجنـة  ، كمـا اعتمـدهتا      إحصاءات اإلعاقـة  املتعلقة ب 
ىل يـستند إ ي ذ، الـ ٢,٠ اإلصـدار  ،تقيـيم اإلعاقـة  لمؤخرا، مثـل جـدول منظمـة الـصحة العامليـة          

التــصنيف الــدويل يف  “النــشاط واملــشاركةعــدي ُب”إطــار مفــاهيمي يتوافــق بــشكل مباشــر مــع 
  .ألداء واإلعاقة والصحةبشأن ا
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ات الـــصلة املـــسؤولة عـــن رصـــد االمتثـــال وتقيـــيم لمؤســـسات واآلليـــات ذلوينبغـــي   - ٦٦
 معلومـات عـن اإلعاقـة     نتـاج   لعمل معـا إل    ا لمن أج  متضافرة   ابذل جهود أن ت مؤشرات اإلعاقة   

  .٢٠١٥ا بعد عام ملإطار التنمية يف سياق عمليات رصد وتقييم خباصة وحتليلها، و
ير عامليـة نـصف سـنوية    تقاريف وضع منظومة األمم املتحدة تشرع يف أن ينبغي النظر  و  - ٦٧
آلية حكومية دوليـة    طريق  ن  ع،  ٢٠١٥عن اإلعاقة والتنمية، بدءا من عام       سنوات  مخس  كل  و

ــ ههــذشمل تــميكــن أن و. لألمــم املتحــدة تابعــة رمسيــة لبيانــات واإلحــصاءات لرير حتلــيال االتق
الـدول  تخـذها   تاإلعاقة، فضال عن السياسات والـربامج واإلجـراءات األخـرى الـيت              عن   املتاحة

ــة    ل ــة يف اجملتمــع والتنمي ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة والفعال ــز املــشاركة الكامل ميكــن أن و. تعزي
تكــون هــذه التقــارير مقياســا لرصــد التقــدم احملــرز يف حتقيــق تكــافؤ الفــرص لألشــخاص ذوي    

ــستقبل،   ــة يف امل ــا اإلعاق ــشاملني    باعتباره ــيم ال ــد   إلجــزء مــن الرصــد والتقي ــا بع ــة مل طــار التنمي
 .٢٠١٥ عام
    

 خامتة وتوصيات  -خامسا  
اإلعاقــة والتنميــة الفرصــة للفــت املعــين برفيــع املــستوى ال ٢٠١٣اجتمــاع عــام ســيتيح   - ٦٨

ــة، و   ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــاه العــاملي إىل حال ــة اســتراتيجية وخطــة عمــل   لوضــع االنتب رؤي
الجتمـاع  اأن يؤكد    ويف هذا السياق، ينبغي   . اقةعإل ل شاملة ال لتنميةة لتلك الرؤية بشأن ا    موافق
بوصـفهم عناصـر فاعلـة ومـستفيدة يف اآلن نفـسه والـذين        دور األشـخاص ذوي اإلعاقـة       اجمدد

املساواة ومتكـني   بنظمة  امليف عمليات التنمية، مؤكدا على التزام       قيادة  زمام ال سيمسكون أيضا ب  
ــة ــضا أن و. األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــن أيـ ــوا عـــل اجيميكـ ــة للحـ ــة التدرجييـ ــاع اإلزالـ جز الجتمـ

 االســـتراتيجية وخطـــة تـــهرؤي يفساســـية األركيـــزة ال اإلعاقـــة و األشـــخاص ذوهـــاواجهي الـــيت
 .العاملية هعمل

توصــيات بــشأن التــدابري الــضرورية إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ال أدنــاهرد تــو  - ٦٩
ألشـخاص  اشاركة  مبـ التقريـر   هـذا   وينبغـي تنفيـذ مجيـع التوصـيات الـواردة يف            . عمليات التنمية 

لتنميــة الــشاملة واملــستدامة   لتحقيــق اشــرط أساســي  وهــذا ، فعالــةالكاملــة وال وي اإلعاقــةذ
بــسبب اإلقــصاء مــن  حلالــة أولئــك الــذين يعــانون  متزايــدماهتمــاإيــالء وجيــب أيــضا . واملنــصفة

غريهــا مــن أشــكال والفكريــة أو النفــسية،  وأ، مثــل اإلعاقــة العقليــة اقــةعنــواع معينــة مــن اإلأ
الـيت يتعـرض صـاحبها    إلعاقـة  لوينبغي إيالء اهتمام إضـايف   ،  يف السياق نفسه  و. دةتعد امل اإلعاقة

ــز، بــسبب اإلمــن متعــددة ألشــكال  ــة عالتميي ــاً باق أو عنــصر ال وأالعــرق نــوع اجلــنس أو مقترن
  .أسباب أخرىب
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ــا  و  - ٧٠ ــة العامــة  ود ، قــد تــ  أعــالهذكــريف ضــوء م اختــاذ  بتوصــياتالنظــر يف الاجلمعي
 :الت ذات األولوية التاليةإجراءات يف اجملا

ــدويل     )أ(   ــاري ال ــار املعي ــز اإلط ــشأن تعزي ــة ب ــاإلعاق ــة  ن ع ــق كفال إدراج طري
يف سياسـات وبـرامج، و   مـن  ينـشأ عنـه  يف مـا  و ٢٠١٥ا بعد عـام   ملإطار التنمية   اإلعاقة يف   

ياكـل الوطنيـة التـشريعية      اهلواءمـة   إيـالء األولويـة مل    وينبغـي أيـضا     .  الرصد والتقيـيم   يراطإ
اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وغريهـا مـن             لتتماشـى مـع     السياسية واملؤسـسية    و

 ؛ذلكب عارسالتنمية، واإلوقوق اإلنسان حلالصكوك الدولية 

لحـواجز  ة ل تدرجييالزالة  اإلللمعاقني و ضي قدما يف توفري فرص الوصول       امل  )ب(  
علومـات واالتـصاالت، مبـا يف    النقـل وامل  وسـائل   البيئة املاديـة و   دون وصوهلم إىل    اليت حتول   

ــا املعلومـــات واالتـــصاالت،   ــذلـــك تكنولوجيـ ــافؤ الفـــرص  كـ شرط أساســـي لتحقيـــق تكـ
ويف هـذا الـسياق،   . لألشخاص ذوي اإلعاقة وحتقيـق التنميـة املـستدامة والـشاملة للجميـع           

أداة لتعمـيم مراعـاة مـسائل اإلعاقـة يف          بوصـفه    نباساحلـ يف  خذ هنج التصميم العام     أينبغي  
 م العام للمجتمع؛النظا

ن حالة األشـخاص ذوي  بشأاملعلومات يف لفجوة لسّد ااختاذ تدابري حمددة    )ج(  
تعزيـز مجـع البيانـات واإلحـصاءات        طريـق   ن  عـ اإلعاقة يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة       

قيـاس  بـشأن  ، وذلـك باسـتخدام املبـادئ التوجيهيـة القائمـة         ها وحتليل هااإلعاقة وتصنيف عن  
تقريـر دوري عـاملي لألمـم املتحـدة         إعـداد   اجلمعية العامة أيضا النظـر يف       ود  قد ت و .اإلعاقة

حتقيـق تكـافؤ الفـرص      جمـال   يف  احملـرز   مـن أجـل قيـاس التقـدم         وذلـك   اإلعاقـة والتنميـة     عن  
دعم إدراج مؤشـــرات اإلعاقـــة يف رصـــد وتقيـــيم األهـــداف  لـــلألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

 ؛٢٠١٥ا بعد عام طار التنمية ملإلاملستقبلية والغايات 

تنفيذ االلتزامـات الدوليـة علـى حنـو         على  بناء قدرات مجيع اجلهات املعنية        )د(  
أهداف اتفاقية حقوق   وعاقة مبا يتماشى مع غايات      ملسائل اإل التنمية الشاملة   تحقيق  فعال ل 

عنيـة  املاجلهات  مجيع  لدى  هارات  امل و ةعرفاملتعزيز   لكويتطلب ذ . األشخاص ذوي اإلعاقة  
التنفيذي على حد سواء الختاذ إجراءات ملموسة على املستوى وات السياسى مستوعلى 

ــز  يف  ــيم    جمــال تعزي ــة ويف تعم ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــسائل  حق ــاة م ــة مراع يف اإلعاق
  .عمليات التنمية بطريقة منسقة ومتماسكة

  


