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مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦-١٤نيويورك، 

  *(ب) من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
        ١تتعلق بتنفيذ االتفاقية: اجتماع املائدة املستديرة ئل امس

  القضاء على الفقر وعدم املساواة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
    

  مذكرة من األمانة العامة    
  

ــة اســتنادا إىل املعلومــات املتاحــة مــن أجــل تيســري          ــة هــذه الوثيق ــة العام أعــدَّت األمان
القضـاء علـى الفقـر والالمسـاواة بالنسـبة      ’’مناقشات اجتماع املائدة املستديرة بشأن موضـوع  

، املقرر عقـده يف الـدورة التاسـعة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة        “لألشخاص ذوي اإلعاقة
  ذوي اإلعاقة. حقوق األشخاص

   

  
  

  *  CRPD/CSP/2016/1. 
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  مقدمة    
ــن الســيا      - ١ ــه يف كــثري م ــة املتاحــة إىل أن ــيش األشــخاص   تشــري األدل ــرجَّح أن يع قات، ي

مقارنة باألشخاص غري املعـوقني. وخلصـت دراسـة حتلـل معـدل انتشـار        )١(اإلعاقة يف فقر ذوو
سـر املعيشـية الـيت    بلدا ناميا أن احلالة االقتصـادية لأل  ١٥اإلعاقة لدى األسر املعيشية الفقرية يف 

يوجد فيها فرد واحد على األقل من ذوي اإلعاقة أسوأ من حالة األسر املعيشية الـيت ال يوجـد   
، ١٥مـن تلـك البلـدان الــ      ١٠فـي  ففيها أي شخص من ذوي اإلعاقـة. وباإلضـافة إىل ذلـك،    

قـل بكـثري   متلك األسر املعيشية اليت يوجد فيها فرد واحد على األقل من ذوي اإلعاقـة أصـوال أ  
مـن البلـدان الـيت    بلـدا   ٢١مـن أصـل    ١٨. ويف دراسـة منفصـلة، يف   )٢(مما لدى األسر األخـرى 

منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، اتسـم األشـخاص ذوو اإلعاقـة       تندرج يف إطار 
يف املائـة مـن متوسـط     ٦٠يف سن العمل مبعـدالت فقـر أعلـى (ُمعرَّفـة باملعـدل الـذي يقـل عـن         

  .)٣(دخل املتاح املعدَّل) مما لدى األشخاص غري املعوقنيال
بلــدا مشلتــها الدراســة االستقصــائية يف  ٥٠وأظهــرت البيانــات املســتقاة مــن أكثــر مــن   - ٢

أن معــدالت العمالــة يف صــفوف األشــخاص ذوي  ٢٠١١التقريــر العــاملي حــول اإلعاقــة لعــام 
نقاط مئويـة. كمـا كانـت     ١٠بأكثر من اإلعاقة تقل عن نظريهتا لدى األشخاص غري املعوقني 

معــدالت إمتــام الدراســة االبتدائيــة يف صــفوف األشــخاص ذوي اإلعاقــة تقــل عــن نظريهتــا يف    
يف املائـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، َتبـيَّن أن      ١٠صفوف األشخاص غري املعوقني بنسبة تزيد على 

يـة الصـحية عنـد احلاجـة     األشخاص ذوي اإلعاقة يقل احتمال متكُّنهم من حتمل تكـاليف الرعا 
ــة ٢٠بنســبة  ــدان    )٤(يف املائ ــع بل ــة يف مجي . ويف املتوســط، كــان دخــل األشــخاص ذوي اإلعاق

__________ 

ُينظر إىل الفقـر بشـكل متزايـد باعتبـاره مفهومـا متعـدد األبعـاد، يشـمل العناصـر االجتماعيـة واالقتصـادية مثـل               )١(  
الالئق واعتالل الصحة واالفتقار إىل التعليم. فـالفقر النـاجم عـن اخنفـاض الـدخل هـو جمـرد جانـب         السكن غري 

واحد من جوانب الفقر. وفيما خيص السياسة العامة الوطنية، حتدد معظم البلدان خطـوط الفقـر الوطنيـة لـديها     
ة، يبلغ خـط الفقـر العـاملي احلـايل     (النامجة عن اخنفاض الدخل). وعلى الصعيد العاملي، وألغراض املقارنة الدولي

دوالر، علــى النحــو الــذي حــدده البنــك الــدويل يف تشــرين   ١,٩٠(النــاجم عــن اخنفــاض الــدخل) مــا مقــداره  
 .٢٠١٥األول/أكتوبر 

 Sophie Mitra, Aleksandra Posarac and Brandon Vick, “Disability and poverty in developingانظـــــــــــــــر:   )٢(  

countries: a snapshot from the World Health Survey”, Social Protection and Labor Discussion Paper, 

No. 1109 (Washington, D.C., World Bank, 2011.( 

 :Organization for Economic Cooperation and Development, “Sickness, disability and workانظــــــــــــــــر:   )٣(  

keeping on track in the economic downturn”, background paper for the High-level Forum, Stockholm, 

14-15 May 2009. 

 ).World Health Organization and World Bank, World Report on Disability 2011 (Geneva, 2011انظر:   )٤(  
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يف املائــة عــن املتوســط الــوطين  ١٢منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي أقــل بنســبة 
  .)٣(نظمةيف املائة عن ذلك املتوسط يف بعض بلدان تلك امل ٣٠إىل  ٢٠وبنسبة تتراوح بني 

ســاواة الــذي يتعــرض لــه األشــخاص  وكــثريا مــا يكــون مــدى انتشــار الفقــر وعــدم امل    - ٣
اإلعاقــة يف مجيــع جمــاالت التنميــة ناجتــا عــن أوجــه القصــور الــيت تشــوب البيئــات اهليكليــة   ذوو

، أال وهــي: انعــدام إمكانيــة الوصــول إىل يوجــدون هبــاواالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة الــيت 
البيئــات املاديــة واالفتراضــية، ووجــود حــواجز مؤسســية، والتمييــز، واالســتبعاد، وعــدم تكــافؤ 
الفرص. ويترتـب علـى مثـل هـذا االسـتبعاد تكـاليف بالنسـبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وأفـراد           

ال يكلـف اسـتبعاد   ملثـال،  فعلـى سـبيل ا  أسرهم وجمتمعـاهتم احملليـة، وبالنسـبة للمجتمـع ككـل.      
األشخاص ذوي اإلعاقة مـن العمـل اجملتمعـات خسـارة قيمـة إنتاجيتـهم املمكنـة فحسـب، بـل          

منوذجيـة  أيضا نفقات توفري استحقاقات العجز واملعاشات التقاعدية. وخلصت دراسـة  يكلفها 
ل إىل أن مــن البلــدان الناميــة املنخفضــة الــدخل واملتوســطة الــدخ ١٠ملنظمــة العمــل الدوليــة يف 

استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من سوق العمل تترتب عليه خسائر يف الناتج احمللـي اإلمجـايل   
  .)٥(يف املائة ٧و  ٣بني نسبتها تتراوح 

ويرتبط الفقر بعدم املساواة ارتباطا جوهريـا. وسـوف يـؤدي احلـد مـن اآلثـار السـلبية          - ٤
ثقافيـة الـيت يواجههـا األشـخاص ذوو اإلعاقـة      ألوجه عدم املساواة االجتماعيـة واالقتصـادية وال  

إىل متكينــهم مــن اغتنــام الفــرص الــيت حيتاجوهنــا لإلفــالت مــن دوامــة الفقــر احلاليــة. وسيســهم   
بدوره احلد من الفقر لـدى األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف زيـادة تقلـيص التفاوتـات القائمـة بـني         

مـن أن التقـاطع بـني اإلعاقـة      األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص غري املعـوقني. وعلـى الـرغم   
والفقــر وعــدم املســاواة أمــر معتــرف بــه علــى نطــاق واســع، فــإن االتفاقــات الوطنيــة والعامليــة    
السابقة واإلجـراءات الراميـة إىل مكافحـة الفقـر وعـدم املسـاواة مل تعـاجل دائمـا بالقـدر الكـايف           

 ٢٠٣٠دامة لعــام احتياجــات وشــواغل األشــخاص ذوي اإلعاقــة. بيــد أن خطــة التنميــة املســت  
تسلم بأن اجلهود العاملية الـيت تركـز علـى احلـد مـن الفقـر وعـدم املسـاواة ينبغـي أن تـؤدي إىل           

وي اإلعاقـــة إذا أريـــد هلـــا أن   تعمـــيم مراعـــاة مســـائل اإلعاقـــة واحتياجـــات األشـــخاص ذ     
  فعالة.    تكون

  
   

__________ 

  )٥(  Sebastian Buckup, The Price of Exclusion: The Economic Consequences of Excluding People with 

Disabilities from the World of Work, Employment Working Paper, No. 43 (Geneva, International 

Labour Office, 2009.( 
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  األطر املعيارية الدولية      
)، ١٩٨٢املتعلـــق باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة (منـــذ اعتمـــاد برنـــامج العمـــل العـــاملي    - ٥

)، واعتمـاد  ١٩٩٣والقواعد املوحـدة بشـأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة (       
) يف اآلونـة األخـرية، مـا فتـئ اجملتمـع الـدويل       ٢٠٠٦اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة (   

 ٢٨. ووفقـا للمـادة   )٦(يتصدى لألثر السليب للفقر وعدم املساواة على األشخاص ذوي اإلعاقة
من االتفاقية، تتخذ الدول األطراف اخلطوات املناسـبة مـن أجـل مـا يلـي: (أ) ضـمان اسـتفادة        
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، خصوصـــا النســـاء والفتيـــات وكبـــار الســـن، مـــن بـــرامج احلمايـــة 
االجتماعيــة وبــرامج احلــد مــن الفقــر؛ (ب) وضــمان اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين  

ــة النفقــات املتعلقــة      يعيشــ ــة لتغطي ــة فقــر وأســرهم مــن املســاعدة الــيت تقــدمها الدول ون يف حال
  باإلعاقة، مبا فيها التدريب املناســب وإســداء املشــورة واملساعــدة املالية والرعاية املؤقتة.

ــة          - ٦ ــيت يكتســيها األشــخاص ذوو اإلعاق ــة ال ــة البالغ ــى األمهي ــة أيضــا عل ــنص االتفاقي وت
م متساويني مع اآلخرين يف مجيـع منـاحي اجملتمـع والتنميـة. وتتضـمن االتفاقيـة تكـافؤ        باعتباره

) وتكـافؤ  ٢٤الفرص بوصفه أحد مبادئها العامة، وتؤكد على تكافؤ الفرص يف التعليم (املـادة  
)، وتكـافؤ فـرص   ٢٧الفرص وتقاضي أجـر متسـاو لقـاء القيـام بعمـل متسـاوي القيمـة (املـادة         

)، ٢٨املياه النظيفة واالستفادة من استحقاقات وبرامج التقاعـد (املـادة   احلصول على خدمات 
وتكافؤ الفرص أمام األطفـال ذوي اإلعاقـة للمشـاركة يف اللعـب ويف أنشـطة الترفيـه والتسـلية        

  ).  ٣٠والرياضة (املادة 
ف ويف الوثيقة اخلتامية الجتماع اجلمعية العامة الرفيـع املسـتوى املعـين بتحقيـق األهـدا       - ٧

ــا    ــة املتفـــق عليهـ ــداف اإلمنائيـ ــائر األهـ ــة وسـ ــة لأللفيـ ــا يتعلـــق باألشـــخاص   اإلمنائيـ ــاً فيمـ دوليـ
، جرى التأكيد جمـددا علـى أن السياسـات اإلمنائيـة     ٢٠١٣، الذي ُعقد يف عام )٧(اإلعاقة ذوي

املتعلقة بالقضاء على الفقر ينبغـي أن تأخـذ يف االعتبـار حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، الـذين        
تعرضــون ألشــكال متعــددة أو خطــرية مــن التمييــز. ولــوحظ يف هــذا الســياق أن احلــق يف  قــد ي

تكافؤ الفرص يف التعليم والعمالة واحلماية االجتماعيـة علـى قـدم املسـاواة مـع اآلخـرين ينبغـي        
  االعتراف به كذلك.  

، أولـت الـدول   ٢٠١٥يف أيلول/سـبتمرب   ٢٠٣٠وباعتماد خطة التنمية املستدامة لعام   - ٨
األشـخاص ذوي اإلعاقـة مقارنـة بـاألطر اإلمنائيـة يف املاضـي.       ألوضـاع  األعضاء اهتماما أكـرب  

__________ 

 انظر على سبيل املثال الفقرة (ر) من ديباجة االتفاقية.  )٦(  

 .٦٨/٣قرار اجلمعية العامة   )٧(  
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صــلب هــدفا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة الــيت توجــد يف   ١٧وضــمن اجملموعــة املكونــة مــن 
جــدول األعمــال، ُتــذكر اإلعاقــة حتديــدا يف األهــداف والغايــات املتصــلة بــالتعليم، والنمــو          

ملساواة، وتزويد املستوطنات البشرية بالتسـهيالت الالزمـة الحتياجـات ذوي    والعمالة، وعدم ا
  اإلعاقة، وكذلك مجع البيانات ورصد األهداف.

يف خطــة عــام االلتزامــات املبدئيــة والقضــاء علــى الفقــر واحلــد مــن عــدم املســاواة مــن    - ٩
علـى الفقـر جبميـع    من بني األهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة إىل القضـاء      ١. ويدعو اهلدف ٢٠٣٠

أشكاله يف كل مكان. ويف ظل أوجه التفاوت القائمـة، سـيتطلب حتقيـق ذلـك اهلـدف تضـافر       
إىل  ١٠اجلهــود يف القضــاء علــى الفقــر يف صــفوف األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويرمــي اهلــدف  

  احلــد مــن انعــدام املســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينــها. ويف إطــار ذلــك اهلــدف، تركــز الغايــة   
ــز اإلدمــاج        حت ٢-١٠ ــك بالســعي إىل متكــني وتعزي ــة وذل ــى األشــخاص ذوي اإلعاق ــدا عل دي

  االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن اإلعاقة.
  

    القضايا والتحديات املطروحة    
بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى اعتمــاد االتفاقيــة، وعلــى الــرغم مــن تزايــد االهتمــام       - ١٠

ملي للتنمية، فإن العديد من البلدان ال تزال تواجه صـعوبات ملحوظـة يف   باإلعاقة يف اإلطار العا
احلد من الفقر وعدم املساواة يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقـة. وال تـزال مسـتويات الفقـر     

وق اجلهــود املبذولــة علــى عــاملزمنـة وحمدوديــة املــوارد وســائر القيــود املفروضــة علـى القــدرات ت  
البلـدان الناميـة تواجـه صـعوبات يف هتيئـة الظـروف املواتيـة ويف        الصعيد القطـري. فالعديـد مـن    

إتاحة فرص متكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقـة للحصـول علـى الرعايـة الصـحية والتعلـيم وغـري        
ذلــك مــن اخلــدمات العامــة، فضــال عــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والتــدريب املهــين  

  والعمالة والعمل الالئق.
ن ضمان التمويل الالزم لتوفري سبل الراحة واخلدمات األساسية العامـة مـن   ن أبيََّتقد و  - ١١

قبيل إمكانية احلصـول علـى السـكن وامليـاه واملرافـق الصـحية والغـذاء، واخلـدمات االجتماعيـة          
من قبيل التعلـيم والصـحة والتغذيـة، يتسـم بأمهيـة حامسـة فيمـا يتعلـق باحلـد مـن الفقـر وتعزيـز             

غم من طابع الشمول الـذي تتسـم بـه هـذه الـربامج، يـتعني أن يـدرك        تكافؤ الفرص. وعلى الر
واضـــعوها ومنفـــذوها العوامـــل الـــيت تـــؤدي إىل االســـتبعاد االجتمـــاعي واالقتصـــادي لفئـــات  

أُثبت أن األحكام العامة اليت تأخـذ يف االعتبـار الفـروق الدقيقـة     قد األشخاص ذوي اإلعاقة. و
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اإلعاقـة، متيـل إىل أن تكـون أكثـر فعاليـة مـن        اص ذوياليت متيز الفئـات احملرومـة، مثـل األشـخ    
  .)٨(حيث التكلفة من التنفيذ احملدد األهداف

األشـخاص ذوي اإلعاقـة واحلـد    أوضـاع  وترتع السياسات الناجحة الرامية إىل حتسني   - ١٢
، وهــي مــن عــدم املســاواة الــيت يواجهوهنــا إىل التصــدي للحــواجز اهليكليــة يف جمــاالت متعــددة 

تلــك احلــواجز مترابطــة ويعــزز علـى أن  سياســية. البيئيــة والجتماعيــة واالقتصــادية وت االاجملـاال 
بعضها بعضا. ويتقاطع أيضا وصـم األشـخاص والتمييـز ضـدهم بسـبب إعاقتـهم مـع احلـواجز         

  اهليكلية القائمة، ويتعني التصدي هلما من خالل تدابري حمددة األهداف.  
إىل بيانــات موثوقــة فيمــا يتعلــق باألشــخاص ذوي  ويف بعــض البلــدان، جيعــل االفتقــار  - ١٣

اإلعاقة من الصعب وضع سياسة قائمة على األدلـة مـن أجـل احلـد مـن الفقـر وعـدم املسـاواة.         
وجيعــل االفتقــار إىل البيانــات مــن الصــعب أيضــا حبــث مــدى معاجلــة السياســات القائمــة، مــن   

إلعاقــة. فالبــد إذن مــن ا وألشــخاص ذوالــيت خيــتص هبــا احيــث شــكلها وتنفيــذها، للشــواغل 
إجراء أحباث لتحديد أوضاع واحتياجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وعلـى وجـه اخلصـوص،       
مثـة حاجــة إىل أدلـة أعــم علـى مــدى تـأثري الفقــر علـى اإلعاقــة والعكـس بــالعكس بغيـة توجيــه        

يـد  املوارد الكافية حنو تناول اإلعاقة يف إطـار جهـود احلـد مـن الفقـر. ومثـة حاجـة أيضـا إىل مز        
مــن املعــارف عــن مــدى التفــاوت بــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص غــري املعــوقني،     

لحـد مـن   لواألسباب الكامنة وراء تلك التفاوتات، وذلك لُيسترشد هبا يف وضع استراتيجيات 
فعالة، ال بـد مـن أن ترتكـز علـى اجلهـود الراميـة إىل       األحباث عدم املساواة. ولكي تكون هذه 

انات، وذلك من خالل إشراك األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التعـدادات الوطنيـة     حتسني مجع البي
دراســات استقصــائية وطنيــة عــن  إجــراءوغريهــا مــن األدوات اإلحصــائية العامــة ومــن خــالل  

  اإلعاقة بصورة دورية على حد سواء.
ومما يبعث على التفاؤل أن البلدان تعمل بشكل متزايد علـى إدراج مسـألة اإلعاقـة يف      - ١٤

جهــود احلــد مــن الفقــر ويف جمــال احلــد مــن عــدم املســاواة بــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة             
واألشخاص غري املعوقني. وقد تصدت بلدان عديـدة الرتفـاع معـدالت الفقـر وعـدم املسـاواة       

من خالل طائفة واسعة مـن التـدخالت يف جمـال السياسـة      يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة
على اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة وسبل حصـوهلم  ينصب تركيزها العامة اليت 

  على اخلدمات األساسية.  

__________ 

(منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       Inequality Matters: Report on the World Social Situation 2013انظر:   )٨(  
E.13.IV.2.( 
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وينبغي مواصلة النـهوض حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن خـالل بـرامج التعـاون           - ١٥
. وينبغـي للمشـاريع   ٢٠٣٠ة الشـاملة للجميـع حبلـول عـام     الدويل يف سياق تنفيـذ خطـة التنميـ   

ووجهـات  املمولة من الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف أن تشمل مسائل اإلعاقة واملعـوقني  
ورفاههم. وتبذل عدة وكاالت ثنائية جهودا رائـدة يف هـذا الصـدد. ومـن املهـم أيضـا       نظرهم 

ال أخرى من التعاون اإلمنائي الـدويل، مبـا يف   اإلدماج الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أشك
ذلــك التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب. وداخــل منظومــة األمــم املتحــدة، تتصــدى الوكــاالت 

  .)٩(أيضا يف براجمها للفقر وعدم املساواة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة
علـى  ، ٦٩/١٤٢وجرى التأكيد أيضا يف عـدة قـرارات للجمعيـة العامـة، مثـل القـرار         - ١٦

أمهية وقيمة زيادة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. وتضطلع احلكومـات واهليئـات التشـريعية    
علــى مجيــع املســتويات بــأدوار رئيســية يف تعزيــز التنميــة الشــاملة ملســائل اإلعاقــة. ومــن خــالل 

ــاركة اجلمهـــور والتعـــاطي مـــع املـــواطنني      ــلحة، ال ســـيما األشـــخاص   وأصـــحمشـ اب املصـ
اإلعاقة ومنظماهتم، وتوفري املعلومات ذات الصـلة، ميكـن تنفيـذ السياسـات والـربامج الـيت        ذوو

يف صــفوف لفقــر وعــدم املســاواة   الكامنــة وراء اتســتجيب للشــواغل وتســتهدف األســباب    
  األشخاص ذوي اإلعاقة.  

  
  سبل املضي قدما    

اإلعاقة يف مجيع جهود التنميـة دورا أساسـيا يف القضـاء     يؤدي إدراج األشخاص ذوي  - ١٧
ــيان لت       ــران أساس ــا أم ــرص، ومه ــر وحتقيــق تكــافؤ الف ــى الفق ــتدامة    عل ــة املس ــة التنمي ــذ خط نفي

  .  ٢٠٣٠  لعام
، دعـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف سلســـلة مـــن القـــرارات، إىل حتقيـــق ٢٠١٥وقبـــل عـــام   - ١٨

. ومــن خــالل )١٠(يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقـة األهـداف اإلمنائيــة املتفـق عليهــا دوليــا فيمـا    
، أقر اجملتمع الدويل باحلاجة امللحة إىل تنـاول اإلعاقـة يف جهـود احلـد     ٢٠٣٠اعتماد خطة عام 

  من الفقر وعدم املساواة.  
وهناك وعي متزايد بأن إدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة ورفـاههم ووجهـات نظـرهم        - ١٩

  .٢٠٣٠ة عام ميكن أن تشكل قوة دافعة لتنفيذ خط
  

__________ 

، ٢٠٠٩ان/أبريل على سبيل املثال، شكلت مبادرة احلد األدىن للحمايـة االجتماعيـة، الـيت اعتمـدت يف نيسـ       )٩(  
 إحدى األدوات الرئيسية للعمل املشترك على نطاق منظومة األمم املتحدة.

 .٦٩/١٤٢و  ٦٨/٣و  ٦٧/١٤٠و  ٦٦/١٢٤قرارات اجلمعية العامة   )١٠(  
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  أسئلة مطروحة للنظر فيها      
الـدول وسـائر اجلهـات املعنيـة مـن أجـل احلـد مـن الفقـر           تتخـذها ما هي التـدابري الـيت     - ١

  وعدم املساواة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟  
تخــذها الــدول وســائر اجلهــات املعنيــة مــن أجــل تعمــيم مراعــاة  تمــا هــي التــدابري الــيت   - ٢

  يف سياساهتا اإلمنائية الوطنية وبراجمها املتعلقة باحلد من الفقر وعدم املساواة؟مسائل اإلعاقة 
إىل أي مدى تضمن تلك التدابري املتخذة، مبا فيها السياسـات والـربامج الـيت اعتمـدهتا       - ٣

الــدول وســائر اجلهــات املعنيــة، اشــتمال اســتراتيجياهتا للحــد مــن الفقــر وعــدم املســاواة علــى     
  يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؟  ألوضاعهم عاقة ومراعاهتا األشخاص ذوي اإل

ملسـائل الفقـر    ٢٠٣٠ عـام  خطـة تناول لضمان اليت تكتسي أمهية بالغة ما هي التدابري   - ٤
  وعدم املساواة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل وضع سياسات وبرامج شاملة؟

 


