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مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـــة     
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 الدورة السابعة
 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٢-١٠نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٥البند 
اجتمـاع  : مسائل تتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة      

       ١املائدة املستديرة 
 ذوي اإلعاقــة يف خطــة التنميــة ألشــخاصإدمــاج أحكــام اتفاقيــة حقــوق ا    

 ٢٠١٥بعد عام  ملا
  

 مذكرة من األمانة العامة    
  

ــّد   ــيت وردت      أعـ ــرباء الـ ــسامهات اخلـ ــتناداً إىل مـ ــة اسـ ــذه الوثيقـ ــة هـ ــة العامـ   ت األمانـ
 بـشأن   ١من خالل مكتب مؤمتر الدول األطراف لتيـسري مناقـشات اجتمـاع املائـدة املـستديرة                 

عاقــــة يف خطــــة التنميــــة يــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلإدمــــاج أحكــــام اتفاق”موضــــوع 
، الذي سـيعقد خـالل الـدورة الـسابعة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة                   “٢٠١٥ عام بعد ملا

 .اإلعاقة حقوق األشخاص ذوي
  

 مقدمة    
يترسَّــخ التــزام اجملتمــع الــدويل بالنــهوض حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإدمــاجهم     - ١
 يف أهداف األمم املتحـدة املنـصوص عليهـا يف ديباجـة ميثـاق األمـم املتحـدة                   اجملتمع والتنمية  يف
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 وقـــدره، ورفـــع مـــستوى احليـــاة الـــيت تـــشري إىل حقـــوق اإلنـــسان األساســـية، وكرامـــة الفـــرد
 .من احلرية أفسح جو يف

 أن العقبات احملدَّدة اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف إعمال حقوق اإلنـسان              إالّ  - ٢
 بعد اعتماد اتفاقيـة حقـوق       ة هلم مل ُتذلَّل بصورة مباشرة من خالل صك قانوين دويل إالّ           الواجب

فبفـضل اعتمـاد    . ٢٠٠٦األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق هبـا يف عـام               
االتفاقية وسرعة تصديق عدد كبري من الدول األعضاء عليها، أصبح لدى اجملتمـع الـدويل إطـار                 

 .التنفيذ ولكن ما زالت هناك ثغرة هائلة يف.  قوي بشأن اإلعاقةمعياري دويل

، )١() يف املائـــة١٥(ل األشــخاص ذوو اإلعاقــة نــسبة كــبرية مــن ســكان العــامل        وميثِّــ   - ٣
ــم ــر ُع وهـ ــصابني   أكثـ ــري املـ ــخاص غـ ــن األشـ ــر مـ ــيش يف الفقـ ــة للعـ ــاترضـ ــذلك، .  بإعاقـ ولـ
منائيـة املتفـق    إذا مـا أريـد لألهـداف اإل      مجيع األنشطة اإلمنائيـة مطلـٌب أساسـي        إدماجهم يف  فإن

ــا   ــا، مبـ ــا دوليـ ــق ف     عليهـ ــة، أن تتحقـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــك األهـ ــاًيف ذلـ ــك،  . عليـ ــع ذلـ ومـ
 .اإلعاقة ليسوا ممثلني يف أي من األهداف والغايات واملؤشرات األشخاص ذوي فإن

متناميـاً يف آراء    ل غياب التمثيل هذا مصدرا للقلق بوجـه خـاص ألن هنـاك توافقـاً                وميثِّ  - ٤
ــاً الـــيت    ــة  اخلـــرباء والبـــاحثني علـــى أن أشـــد القـــضايا إحلاحـ ــا األشـــخاص ذوو اإلعاقـ يواجههـ

الصعيد العـاملي هـي عـدم قـدرهتم علـى احلـصول بـصورة متـساوية علـى مـوارد مـن قبيـل                          على
 التعليم والعمالة والرعاية الـصحية ونظـم الـدعم االجتمـاعي والقـانوين، ممـا يعرِّضـهم ملعـدالت                  

 .)٢(مرتفعة بصورة غري متناسبة من الفقر

ــسنوات الــيت تلــت إعــالن األمــم املتحــدة بــش     - ٥ ــة ويف ال ــة العامــة (أن األلفي ــرار اجلمعي  ق
، وشهدت صياغة االتفاقيـة واعتمادهـا، أخـذ أعـضاء اجملتمـع الـدويل يعترفـون بـصورة              )٥٥/٢

 خطـة التنميـة العامليـة وأكـدوا         دى إحلـاح وأمهيـة إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف            متزايدة مب 
جديد التزامهم بتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة           من

 .)٣(لأللفية، لألشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 
وتـستند التقـديرات   ). ٢٠١١جنيـف،   (التقريـر العـاملي حـول اإلعاقـة    منظمة الصحة العاملية والبنك الـدويل،         )١(  

 .٢٠١٠إىل عدد السكان يف عام 
  )٢(  Disability and the Millennium Development Goals, A Review of the MDG Process and Strategies for 

Inclusion of Disability Issues in the Millennium Development Goal Efforts (United Nations publication, 

Sales No. E.ll.IV.10).  
 .٦٨/٣ و ٦٦/١٢٤ و ٦٥/١٨٦ و ٦٤/١٣١ و ٦٣/١٥٠انظر قرارات اجلمعية العامة   )٣(  
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ية وتكثف املناقشات اجلاريـة     ومع اقتراب املوعد النهائي لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللف         - ٦
، تـسنح أمـام اجملتمـع الـدويل فرصـة           ٢٠١٥من أجـل وضـع خطـة للتنميـة العامليـة ملـا بعـد عـام                  

ايـة، قـررت اجلمعيـة      وحتقيقـا لتلـك الغ    . حامسة لضمان إدراج مسألة اإلعاقة يف اإلطـار الناشـئ         
 واحلكومـات،    عقد اجتماع رفيع املستوى، على مستوى رؤسـاء الـدول          ٢٠١١ عام العامة يف 

 ٢٠١٥اإلعاقـة حـىت عـام       وضع خطة تنمية شاملة ملـسائل       : سبل املضي قدماً  ”حول موضوع   
 .“وما بعده

ــة العامــة يف ولقــد أتــاح االجتمــاع الرفيــع املــستوى     - ٧ ــه اجلمعي  /أيلــول ٢٣ الــذي عقدت
عليهـا   بشأن حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وسـائر األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                  ٢٠١٣سبتمرب  

ــسب       ــري م ــة فرصــةً غ ــق باألشــخاص ذوي اإلعاق ــا يتعل ــا فيم ــاملي   دولي ــام الع ــه االهتم وقة لتوجي
وخــالل اجللــسة االفتتاحيــة لالجتمــاع،  . حالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســياق التنميــة  إىل

حـــى أعـــادت فيهــا تأكيـــد تـــصميمها  اعتمــدت الـــدول األعــضاء وثيقـــة مقتـــضبة وعمليــة املن   
هــداف اإلمنائيـة لأللفيــة فيمـا يتعلــق باألشـخاص ذوي اإلعاقــة وشــددت    كفالــة حتقيـق األ  علـى 

تنميــة الناشــئة علــى أمهيــة إيــالء االعتبــار الواجــب جلميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف خطــة ال  
 .٢٠١٥بعد عام  ملا

ــع املــستو     - ٨ ــة لالجتمــاع الرفي ــة العامــة  (ى وتترسَّــخ الوثيقــة اخلتامي ــرار اجلمعي ) ٦٨/٣ق
، )٢٥ و ٢ن املادتـــا(أهـــداف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة واإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسان   يف
أحكام حمددة يف االتفاقيـة تلـزم الـدول األطـراف باختـاذ خطـوات لـضمان إعمـال حقـوق                      ويف

قـة، مبـا يف ذلـك    األشخاص ذوي اإلعاقة، ويف صكوك دولية أخرى معنيـة حـصرا مبـسألة اإلعا             
كـافؤ  برنامج العمل العاملي املتعلق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة والقواعـد املوحَّـدة بـشأن حتقيـق ت          

 .الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة

وتعتــرف الوثيقــة اخلتاميــة صــراحةً حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســياق حتقيــق     - ٩
ىل تطبيـق اإلطـار املعيـاري الـدويل املتعلـق           األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً بتأكيـد احلاجـة إ         

باإلعاقة والتنمية وتنفيذه بالكامل عن طريق تشجيع التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص                
ذوي اإلعاقة وتنفيذها، وعن طريق النظر يف التصديق على بروتوكوهلا االختيـاري، باعتبارمهـا              

 .صكني من صكوك حقوق اإلنسان والتنمية على حد سواء

ــتف    - ١٠ ادة مجيـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  ويف ســـياق التـــشديد علـــى أمهيـــة ضـــمان اسـ
التنمية جبميع جوانبـها وإشـراكهم فيهـا، تعـاجل الوثيقـة اخلتاميـة طائفـة واسـعة مـن املـسائل                       من

الشاملة، مبـا يف ذلـك حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التعلـيم والـصحة واحلمايـة االجتماعيـة                      
 .ق واحتياجاهتم يف جمايل االستجابة اإلنسانية واحلد من خماطر الكوارثوالعمالة والعمل الالئ
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ويوفر اجلانب اإلمنائي من االتفاقيـة مبـادئ توجيهيـة حمـددة بـشأن اإلجـراءات الـشاملة                  - ١١
ملنظـور اإلعاقــة ويتــسم بأمهيتــه البالغــة يف تنــاول التحـديات الــيت تواجههــا التنميــة علــى الــصعيد   

 إىل التـصدي    ٢٠١٥األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                العاملي واليت تسعى    
ذاهتا خمصـــصة ملـــسائل مواضـــيعية فعلـــى ســـبيل املثـــال، تتـــضمن االتفاقيـــة مـــوادا قائمـــة بـــ. هلـــا
) ٢٥ املـادة (والـصحة   ) ٢٤املادة  (عليم  والت) ١١املادة  (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية      مثل

 وكلـها   ،)٢٨املادة  (ومستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية      ) ٢٧ة  املاد(والعمل والعمالة   
ويشكل إدراج منظـور اإلعاقـة يف إطـار التنميـة الناشـئ أداة مهمـة           . مواد مفيدة للخطة اجلديدة   

 .التشريعات والسياسات واملمارساتلتنفيذ االتفاقية وسّد الفجوة القائمة حاليا بني 

ــة لتقــدمي توجيهــات  طريقــة الــيت ميكــن أن تــستخدم هبــ  وتــبني هــذه الوثيقــة ال   - ١٢ ا االتفاقي
ــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين   إىل ، مبــا يف ذلــك منظمــات األشــخاص  الــدول واملنظمــات الدولي

اإلعاقة، يف الوفاء بااللتزامات الواردة يف الوثيقة اخلتامية، وعلى األخص من أجـل وضـع            ذوي
 .مالً ملسألة اإلعاقة يكون شا٢٠١٥إطار للتنمية ملا بعد عام 

 ة فيمـا وتشدد الوثيقة أيضا علـى الـروابط القائمـة بـني الوثيقـة اخلتاميـة وأحكـام االتفاقيـ            - ١٣
 اون الــدويل، أصــبحت االتفاقيــة أول  املتعلقــة بالتعــ٣٢فبــإدراج املــادة . يتعلــق بالتعــاون الــدويل 

بري فعالـة لتعزيـز التعـاون    معاهدة حلقوق اإلنسان تتـضمن أحكامـا حمـددة تلـزم الـدول باختـاذ تـدا         
 ك، علـى سـبيل املثـال، التعـاون بـني          الدويل يف إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلـ          

وميكـن أال تقتـصر هـذه التـدابري علـى التعـاون بـني بلـدان                 . البلدان املتقدمة النمو والبلدان الناميـة     
 .لشمال وفيما بني بلدان اجلنوبالشمال وبلدان اجلنوب بل أن تشمل التعاون فيما بني بلدان ا

 مــن أجــل ٢٠١٥وتــستعرض الوثيقــة أيــضا املناقــشة اجلاريــة خلطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   - ١٤
 .الناشئ عاقة يف  اإلطار اإلمنائي الدويلتعزيز املساواة، مما يوفر فرصة ساحنة إلدراج منظور اإل

  
 فة واملستدامةاالتفاقية بوصفها أداة لتعزيز التنمية الشاملة واملنص    

ر مهــم يف تعزيــز حقــوق األشــخاص  تقــرُّ االتفاقيــة بــأن التعــاون الــدويل يــضطلع بــدو    - ١٥
ويــوفر عــدد مــن أحكامهــا توجيهــات مفيــدة  ). A/HRC/16/38انظــر (اإلعاقــة ومحايتــها  ذوي

 .ء فيما يتعلق بالوثيقة اخلتاميةاألعضالتنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول 

ففي ديباجة االتفاقية علـى سـبيل املثـال، تـربز الـدول األطـراف أن أكثريـة األشـخاص               - ١٦
وتقــرُّ بأمهيــة التعــاون الــدويل  )) ر(الفقــرة (ذوي اإلعاقــة يعيــشون يف ظــروف يــسودها الفقــر  

ــد    يف ــة يف كــل البل ــشية لألشــخاص ذوي اإلعاق ــدان ان، وخباصــة يفحتــسني الظــروف املعي  البل
 )).ل(الفقرة (النامية 
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ويرد يف الديباجة أيـضا أن الـدول األطـراف تعتـرف بأمهيـة املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة                      - ١٧
املتعلقة بالسياسات الواردة يف برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني ويف القواعد املوحَّدة املتعلقة      

وي اإلعاقـة يف التـأثري علـى تعزيـز وصـياغة وتقيـيم الـربامج         بتحقيق تكـافؤ الفـرص لألشـخاص ذ       
واإلجــراءات، يف مجلــة أمــور، علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل لزيــادة تكــافؤ  

وهـي تؤكـد أيـضاً أمهيـة إدمـاج قـضايا األشـخاص              ). الفقرة و (الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة     
 .))ز(الفقرة (لتنمية املستدامة ذات الصلة ذوي اإلعاقة كجزء ال يتجزأ من استراتيجيات ا

 مــن االتفاقيــة، يــتعني علــى الــدول األطــراف مراعــاة محايــة وتعزيــز  ٤ومبوجــب املــادة   - ١٨
ــربامج       ــسياسات وال ــع ال ــة يف مجي ــسان لألشــخاص ذوي اإلعاق ــوق اإلن ــرة (حق ، ))ج (١الفق

باختـاذ التـدابري الالزمـة بأقـصى        وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعهـد         
عــاون الــدويل، للتوصــل تــدرجييا   املــوارد املتــوافرة لــديها، وحيثمــا يلــزم، يف إطــار الت تتيحــهمــا 
ــة      إىل ــواردة يف هــذه االتفاقي إعمــال هــذه احلقــوق إعمــاال تامــا، دون اإلخــالل بااللتزامــات ال

 ).٢الفقرة (والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدويل 

الـيت حتـدد    ) ٣٢املادة  (ة بذاهتا معنية بالتعاون الدويل      وتتضمن االتفاقية أيضا مادة قائم      - ١٩
. أكثر الطرائـق أمهيـة للتعـاون الـدويل مـن أجـل دعـم إعمـال حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                       

مشـول التعـاون الـدويل األشـخاص ذوي اإلعاقـة واسـتفادهتم             ) أ: (وتشمل هذه الطرائق ما يلي    
ال البحــوث واحلــصول علــى املعــارف  تــسهيل التعــاون يف جمــ ) ج (؛بنــاء القــدرات) ب(منــه؛ 

قتــــصادية، مبــــا يف ذلــــك عــــن طريــــق  تــــوفري املــــساعدة التقنيــــة واال ) د(العلميــــة والتقنيــــة؛ 
 ).A/HRC/16/38انظر (التكنولوجيا  نقل

 مــن أجــل تعزيــز -لواقــع  والتزامــا قانونيــا يف ا-وتــوفر أحكــام االتفاقيــة أساســا متينــا   - ٢٠
 تكــون متاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة    ٢٠١٥وضــع خطــة للتنميــة العامليــة ملــا بعــد عــام       

 .حتترم حقوق اإلنسان الواجبة هلموتشملهم و
  

 ٢٠١٥إلعاقة يف عملية ما بعد عام إدماج األشخاص ذوي ا    
س ضـروريا   هناك أيضا اعتـراف متزايـد بـأن إدراج قـضايا األشـخاص ذوي اإلعاقـة لـي                   - ٢١

 .تحقيق الفعلي لألهداف اإلمنائية إمنا أيضا من أجل ال،لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة فحسب

  سـبباً  ٢٠١٥ولقد أتاحت املبادرات املتخذة من أجل وضع إطار التنمية ملـا بعـد عـام                  - ٢٢
ويـل  اجتثـاث الفقـر وحت  : شراكة عامليـة جديـدة   ”فعلى سبيل املثال، يف التقرير املعنون     . للتفاؤل

، يعـاجل فريـق الشخـصيات البـارزة الرفيـع املـستوى            “االقتصادات مـن خـالل التنميـة املـستدامة        
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 مسألة اإلعاقة من عدة أوجه بالغـة األمهيـة، مبـا يف ذلـك           ٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عام       
 .باعتبارها مسألة إمنائية شاملة ويف سياق حقوق اإلنسان واملشاركة والرصد

 ٢٠١٥أحد السبل الواعدة إلدماج منظور اإلعاقة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                  وينشأ    - ٢٣
عن املناقشة اجلارية بشأن أوجه عدم املساواة املدرجة يف املشاورات العاملية اليت تيسِّرها جمموعـة               

ذلــك  يف  تعقــدها اجلمعيــة العامــة، مبــااألمــم املتحــدة اإلمنائيــة والعمليــات احلكوميــة الدوليــة الــيت
لفريق العامل املفتوح باب العضوية املعـين بأهـداف التنميـة املـستدامة واملنتـدى الـسياسي الرفيـع                   ا

ولقــد ســلطت املناقـشات الــضوء علــى طـرق رئيــسية عديــدة   . املـستوى املعــين بالتنميــة املـستدامة  
، أدت حــاالت التفــاوت فيهــا إىل إعاقــة التقــدم احملــرز صــوب حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

يف بعض احلاالت إىل توسيع الفجوات بني الفئات املختلفة داخل اجملتمع، وهي توفر دروسـا                لب
وإزاء تنـــامي حـــاالت عـــدم املـــساواة يف اجلوانـــب االجتماعيـــة . مهمـــة خلطـــة التنميـــة اجلديـــدة

اإلعاقــة،  معينــة، مبــا فيهــا فئــة األشــخاص ذوي    واالقتــصادية الــيت تواجههــا فئــات اجتماعيــة     
 إىل معـايري حقـوق اإلنـسان ومبادئهـا،          ٢٠١٥ن تستند خطة التنمية ملا بعد عـام         الضروري أ  من

 ٢٠١٥بعـد عـام     وينبغـي أن تتبـع خطـة التنميـة ملـا     .)٤(مبا يف ذلـك مبـدآ املـساواة وعـدم التمييـز       
ــسياسات         ــأطر لل ــة ب ــة وأن تكــون مدعوم ــع االتفاقي ــشيا م ــسان مت ــوق اإلن ــى حق ــوم عل هنجــا يق

 .سواء م املساواة وآثارمها على حدأسباب الفقر وعداالجتماعية، حبيث تعاجل 

وميكن أن يتخـذ اإلدمـاج الـصريح لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد                        - ٢٤
ويتمثــل أحــد هــذه األشــكال يف إدراج هــدف قــائم بذاتــه يتعلــق .  أشــكاال خمتلفــة٢٠١٥عــام 

 ٤ ويكون ذلك مـشاهبا للهـدف   .باإلعاقة، تكون له جمموعة خاصة به من الغايات واملؤشرات    
ــساواة        ــق بتعزيـــز املـ ــة لأللفيـــة، املتعلـ ــن األهـــداف اإلمنائيـ ــرأة   مـ ــسني ومتكـــني املـ . بـــني اجلنـ

تضمنت املناقـشات الـيت أجريـت حـىت اآلن، علـى سـبيل املثـال، اقتراحـا باعتمـاد هـدف                       ولقد
ــة خلطــ       ــات ومؤشــرات مالئم ــد غاي ــع حتدي ــيم اجلــامع م ــام    للتعل ــد ع ــا بع ــة مل ، ٢٠١٥ة التنمي

ــى ــوق       املوصــىالنحــو  عل ــق حبق ــسان املتعل ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــر مفوضــية األم ــه يف تقري  ب
 ).Corr.1 و A/HRC/25/29( ٢٠١٣األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

 لألشــخاص شــراتومــن النــهج األخــرى املمكــن اتباعهــا اقتــراح قائمــة مــستقلة مــن املؤ  - ٢٥
الصحة والتعليم والعمل والعمالة    (اإلعاقة ميكن استخدامها بعد قائمة معيارية من املواضيع          ذوي

ولقــد اقُتــرح بالفعــل جمموعــة مــستقلة مــن املؤشــرات بالنــسبة لنــوع اجلــنس  ). علــى ســبيل املثــال
ين خبطـة   والشيخوخة والشباب واملهاجرين، وفقا لتقريـر فريـق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـ                 

__________ 
 .فريق الدعم التقين، موجز قضايا بشأن تعزيز املساواة، مبا يف ذلك املساواة االجتماعية  )٤(  
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ــام     ــد ع ــا بع ــم املتحــدة مل ــة لألم ــام ٢٠١٥التنمي ــوان   ٢٠١٣ لع ــذي حيمــل عن اإلحــصاءات ” ال
ر ثالــث يتمثــل يف تنــاول مــسألة  وهنــاك خيــا. “٢٠١٥واملؤشــرات خلطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  

ويفتقـر  . املساواة يف كل موضوع، كوفيات األطفال مثال، حسب شـرائح الـدخل اخلمـس              عدم
 ولكـن   .يزة املؤشر املصمَّم لتلبيـة االحتياجـات احملـددة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             هذا اخليار إىل م   

 العمـر، سـيظل مفيـداً يف عمليـة مجـع          تيحت بيانات مـصنفة حـسب اإلعاقـة ونـوع اجلـنس و            أُ إذا
 .البيانات بشأن كيفية احلد من عدم املساواة داخل الفئات السكانية من أجل بلوغ اهلدف العام

مــشجعة علــى تــوافر اإلرادة لتعزيــز التركيــز علــى اإلحــصاءات املتعلقــة  وهنــاك دالئــل   - ٢٦
ومــة األمــم املتحــدة يف تقريــره ولقــد أشــار فريــق عمــل منظ. باإلعاقــة يف خطــة التنميــة اجلديــدة

ضرورة توافر إحصاءات منتظمـة عـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن بـني الفئـات الـسكانية                     إىل
وأكد فريق الشخصيات البـارزة الرفيـع املـستوى         . ساواةاألخرى لدعم مبدأي عدم التمييز وامل     

ة تــوافر بيانــات دقيقــة، داعيــا  أيــضاً يف تقريــره ضــرور٢٠١٥املعــين خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 
 ومشريا إىل ضرورة تصنيف البيانـات حـسب اإلعاقـة ونـوع اجلـنس          “ثورة يف املعلومات  ” إىل

سيكون من الالزم بـذل جهـود مـستمرة    و. “عدم جتاهل أحد” لضمان وغري ذلك من الفئات   
 يــشمل األشــخاص ٢٠١٥لالســتفادة مــن تلــك التطــورات ووضــع إطــار للتنميــة ملــا بعــد عــام  

 .ذوي اإلعاقة
  

 دماًسبل املضي قُ    
جديـــدة للتنميـــة املـــستدامة فيمـــا ميـــضي اجملتمـــع الـــدويل قـــدماً حنـــو صـــياغة أهـــداف   - ٢٧
وض بالتنميـــة الـــشاملة الـــواردة أدنـــاه للنـــه، ميكـــن النظـــر يف اخليـــارات ٢٠١٥عـــام  بعـــد ملـــا

 :اإلعاقة لألشخاص ذوي

ــة مــن أجــل وضــع         •   ــة باإلعاق ــات املتعلق ــيم البيان ــل ورصــد وتقي حتــسني مجــع وحتلي
 فوجود بيانات مـصنفة سيـساعد علـى قيـاس الفجـوة القائمـة               - السياسات والربامج 

ــسهم يف صــي     ــسكان، وميكــن أن ي ــة ال ــة وبقي ــات بــني األشــخاص ذوي اإلعاق اغة غاي
يف النواتج املتعلقة بالـصحة والتعلـيم والعمالـة         (لكفالة إدراج الذين مت جتاهلهم      مالئمة  

 ).والدخل على سبيل املثال

القيـــام تـــدرجيياً بإزالـــة احلـــواجز الـــيت تعتـــرض ســـبيل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة     •  
لتنميـة   فا- والتشجيع على إتاحة التسهيالت هلم يف إطار النظـام االجتمـاعي العـام     

 وصـول   اليت تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وتـدمج مفهـوم التـصميم الـشامل وإتاحـة              
 وإمنا علـى مجيـع أفـراد    ،سبحتعود بالفائدة على األشخاص ذوي اإلعاقة ف اجلميع ال 
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كبـار الـسن واألشـخاص الـذين يـرافقهم أطفـال واملـسافرون بأمتعـة                 مبن فيهم (اجملتمع  
 .يق تنمية تكون مستدامة وشاملة للجميع يف املستقبل، مبا يعزز حتق)على سبيل املثال

مواصلة تعزيز التعاون والشراكات على الصعد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي         •  
وُتـشجَّع   - ٢٠١٥من أجل وضع خطة تنمية شاملة ملـسائل اإلعاقـة ملـا بعـد عـام                 
شمل ذلـك اسـتخدام     زيادة تعبئة املوارد العامة واخلاصة وتبادل املمارسات اجليدة، ويـ         

الطرائق املتعددة للتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي، مثل التعاون بني الـشمال واجلنـوب    
 .والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي كوسائل لتحقيق هذا اهلدف

ضــمان إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملنظمــات املمثلــة هلــم للمــشاركة     •  
ــة، علـــى حنـــ بـــصورة مفيـــدة يف  ــرام الكامـــل  مجيـــع العمليـــات اإلمنائيـ و حيقـــق االحتـ

 وينبغــي تــوفري الــدعم، مبــا يف ذلــك تنميــة  - مــن االتفاقيــة) ٣( ٤ و) ج( ٣ للمــادتني
 .القدرات، لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم من أجل تيسري ذلك التعاون

 :١ون يف اجتماع الدائرة املستديرة واألسئلة التالية معروضة لكي ينظر فيها املشارك  - ٢٨

حلــة إلدمــاج مــسائل اإلعاقــة    مــا هــي الــسبل احملــددة املتــوافرة يف هــذه املر       )أ(  
 ؟٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  خطة يف

 أهــــداف ٨(كـــثريا مــــا ُيــــشار إىل أن بــــساطة األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة    )ب(  
إلطـــار اجلديـــد أن يعـــاجل ســـع افكيـــف بو. أســـهمت يف جناحهـــا)  مؤشـــرا٤٨ غايـــة و ١٨ و

أفضل وجه حاالت عدم املساواة، مبا فيها على وجه التحديد حاالت عـدم املـساواة الـيت                   على
علـى سـبيل    (هها األشخاص ذوو اإلعاقة، فيما يتعلق جبميع األهداف الناشئة ذات الـصلة             جيوا

أن يكـون مفرطـاً     دون  ) ، والـصحة  املثال، فيما يتعلق باحلد مـن الفقـر والقـضاء عليـه، والتعلـيم             
 ؟التعقيد يف

ـــ    )ج(     ة التنميــــةكيــــف ميكــــن رصــــد وتقيــــيم إدمــــاج مــــسائل اإلعاقــــة يف خطـ
  ؟٢٠١٥ ملا بعد عام
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	١ - يترسَّخ التزام المجتمع الدولي بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع والتنمية في أهداف الأمم المتحدة المنصوص عليها في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى حقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الفرد وقدره، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
	٢ - إلاّ أن العقبات المحدَّدة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في إعمال حقوق الإنسان الواجبة لهم لم تُذلَّل بصورة مباشرة من خلال صك قانوني دولي إلاّ بعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2006. فبفضل اعتماد الاتفاقية وسرعة تصديق عدد كبير من الدول الأعضاء عليها، أصبح لدى المجتمع الدولي إطار معياري دولي قوي بشأن الإعاقة. ولكن ما زالت هناك ثغرة هائلة في التنفيذ.
	٣ - ويمثِّل الأشخاص ذوو الإعاقة نسبة كبيرة من سكان العالم (15 في المائة)()، وهم أكثر عُرضة للعيش في الفقر من الأشخاص غير المصابين بإعاقات. ولذلك، فإن إدماجهم في جميع الأنشطة الإنمائية مطلبٌ أساسي إذا ما أريد للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، أن تتحقق فعلياً. ومع ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا ممثلين في أي من الأهداف والغايات والمؤشرات.
	٤ - ويمثِّل غياب التمثيل هذا مصدرا للقلق بوجه خاص لأن هناك توافقاً متنامياً في آراء الخبراء والباحثين على أن أشد القضايا إلحاحاً التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة على الصعيد العالمي هي عدم قدرتهم على الحصول بصورة متساوية على موارد من قبيل التعليم والعمالة والرعاية الصحية ونظم الدعم الاجتماعي والقانوني، مما يعرِّضهم لمعدلات مرتفعة بصورة غير متناسبة من الفقر().
	٥ - وفي السنوات التي تلت إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (قرار الجمعية العامة 55/2)، وشهدت صياغة الاتفاقية واعتمادها، أخذ أعضاء المجتمع الدولي يعترفون بصورة متزايدة بمدى إلحاح وأهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية العالمية وأكدوا من جديد التزامهم بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، للأشخاص ذوي الإعاقة().
	٦ - ومع اقتراب الموعد النهائي لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتكثف المناقشات الجارية من أجل وضع خطة للتنمية العالمية لما بعد عام 2015، تسنح أمام المجتمع الدولي فرصة حاسمة لضمان إدراج مسألة الإعاقة في الإطار الناشئ. وتحقيقا لتلك الغاية، قررت الجمعية العامة في عام 2011 عقد اجتماع رفيع المستوى، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حول موضوع ”سبل المضي قدماً: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده“.
	٧ - ولقد أتاح الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في 23 أيلول/ سبتمبر 2013 بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة فرصةً غير مسبوقة لتوجيه الاهتمام العالمي إلى حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التنمية. وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، اعتمدت الدول الأعضاء وثيقة مقتضبة وعملية المنحى أعادت فيها تأكيد تصميمها على كفالة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وشددت على أهمية إيلاء الاعتبار الواجب لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية الناشئة لما بعد عام 2015.
	٨ - وتترسَّخ الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى (قرار الجمعية العامة 68/3) في أهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 2 و 25)، وفي أحكام محددة في الاتفاقية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات لضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي صكوك دولية أخرى معنية حصرا بمسألة الإعاقة، بما في ذلك برنامج العمل العالمي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والقواعد الموحَّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
	٩ - وتعترف الوثيقة الختامية صراحةً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بتأكيد الحاجة إلى تطبيق الإطار المعياري الدولي المتعلق بالإعاقة والتنمية وتنفيذه بالكامل عن طريق تشجيع التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها، وعن طريق النظر في التصديق على بروتوكولها الاختياري، باعتبارهما صكين من صكوك حقوق الإنسان والتنمية على حد سواء.
	١٠ - وفي سياق التشديد على أهمية ضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التنمية بجميع جوانبها وإشراكهم فيها، تعالج الوثيقة الختامية طائفة واسعة من المسائل الشاملة، بما في ذلك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمالة والعمل اللائق واحتياجاتهم في مجالي الاستجابة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث.
	١١ - ويوفر الجانب الإنمائي من الاتفاقية مبادئ توجيهية محددة بشأن الإجراءات الشاملة لمنظور الإعاقة ويتسم بأهميته البالغة في تناول التحديات التي تواجهها التنمية على الصعيد العالمي والتي تسعى الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 إلى التصدي لها. فعلى سبيل المثال، تتضمن الاتفاقية موادا قائمة بذاتها مخصصة لمسائل مواضيعية مثل حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11) والتعليم (المادة 24) والصحة (المادة 25) والعمل والعمالة (المادة 27) ومستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)، وكلها مواد مفيدة للخطة الجديدة. ويشكل إدراج منظور الإعاقة في إطار التنمية الناشئ أداة مهمة لتنفيذ الاتفاقية وسدّ الفجوة القائمة حاليا بين التشريعات والسياسات والممارسات.
	١٢ - وتبين هذه الوثيقة الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الاتفاقية لتقديم توجيهات إلى الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوفاء بالالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية، وعلى الأخص من أجل وضع إطار للتنمية لما بعد عام 2015 يكون شاملاً لمسألة الإعاقة.
	١٣ - وتشدد الوثيقة أيضا على الروابط القائمة بين الوثيقة الختامية وأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون الدولي. فبإدراج المادة 32 المتعلقة بالتعاون الدولي، أصبحت الاتفاقية أول معاهدة لحقوق الإنسان تتضمن أحكاما محددة تلزم الدول باتخاذ تدابير فعالة لتعزيز التعاون الدولي في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك، على سبيل المثال، التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. ويمكن ألا تقتصر هذه التدابير على التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب بل أن تشمل التعاون فيما بين بلدان الشمال وفيما بين بلدان الجنوب.
	١٤ - وتستعرض الوثيقة أيضا المناقشة الجارية لخطة التنمية لما بعد عام 2015 من أجل تعزيز المساواة، مما يوفر فرصة سانحة لإدراج منظور الإعاقة في  الإطار الإنمائي الدولي الناشئ.
	الاتفاقية بوصفها أداة لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة
	١٥ - تقرُّ الاتفاقية بأن التعاون الدولي يضطلع بدور مهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها (انظر A/HRC/16/38). ويوفر عدد من أحكامها توجيهات مفيدة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالوثيقة الختامية.
	١٦ - ففي ديباجة الاتفاقية على سبيل المثال، تبرز الدول الأطراف أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر (الفقرة (ر)) وتقرُّ بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية (الفقرة (ل)).
	١٧ - ويرد في الديباجة أيضا أن الدول الأطراف تعترف بأهمية المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وفي القواعد الموحَّدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في التأثير على تعزيز وصياغة وتقييم البرامج والإجراءات، في جملة أمور، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة و). وهي تؤكد أيضاً أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة (الفقرة (ز)).
	١٨ - وبموجب المادة 4 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج (الفقرة 1 (ج))، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعهد باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي (الفقرة 2).
	١٩ - وتتضمن الاتفاقية أيضا مادة قائمة بذاتها معنية بالتعاون الدولي (المادة 32) التي تحدد أكثر الطرائق أهمية للتعاون الدولي من أجل دعم إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الطرائق ما يلي: (أ) شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه؛ (ب) بناء القدرات؛ (ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛ (د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا (انظر A/HRC/16/38).
	٢٠ - وتوفر أحكام الاتفاقية أساسا متينا - والتزاما قانونيا في الواقع - من أجل تعزيز وضع خطة للتنمية العالمية لما بعد عام 2015 تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشملهم وتحترم حقوق الإنسان الواجبة لهم.
	إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية ما بعد عام 2015
	٢١ - هناك أيضا اعتراف متزايد بأن إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ليس ضروريا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، إنما أيضا من أجل التحقيق الفعلي للأهداف الإنمائية.
	٢٢ - ولقد أتاحت المبادرات المتخذة من أجل وضع إطار التنمية لما بعد عام 2015 سبباً للتفاؤل. فعلى سبيل المثال، في التقرير المعنون ”شراكة عالمية جديدة: اجتثاث الفقر وتحويل الاقتصادات من خلال التنمية المستدامة“، يعالج فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 مسألة الإعاقة من عدة أوجه بالغة الأهمية، بما في ذلك باعتبارها مسألة إنمائية شاملة وفي سياق حقوق الإنسان والمشاركة والرصد.
	23 - وينشأ أحد السبل الواعدة لإدماج منظور الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 عن المناقشة الجارية بشأن أوجه عدم المساواة المدرجة في المشاورات العالمية التي تيسِّرها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والعمليات الحكومية الدولية التي تعقدها الجمعية العامة، بما في ذلك الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ولقد سلطت المناقشات الضوء على طرق رئيسية عديدة أدت حالات التفاوت فيها إلى إعاقة التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بل في بعض الحالات إلى توسيع الفجوات بين الفئات المختلفة داخل المجتمع، وهي توفر دروسا مهمة لخطة التنمية الجديدة. وإزاء تنامي حالات عدم المساواة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئات اجتماعية معينة، بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضروري أن تستند خطة التنمية لما بعد عام 2015 إلى معايير حقوق الإنسان ومبادئها، بما في ذلك مبدآ المساواة وعدم التمييز(). وينبغي أن تتبع خطة التنمية لما بعد عام 2015 نهجا يقوم على حقوق الإنسان تمشيا مع الاتفاقية وأن تكون مدعومة بأطر للسياسات الاجتماعية، بحيث تعالج أسباب الفقر وعدم المساواة وآثارهما على حد سواء.
	24 - ويمكن أن يتخذ الإدماج الصريح للأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 أشكالا مختلفة. ويتمثل أحد هذه الأشكال في إدراج هدف قائم بذاته يتعلق بالإعاقة، تكون له مجموعة خاصة به من الغايات والمؤشرات. ويكون ذلك مشابها للهدف 4 من الأهداف الإنمائية للألفية، المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولقد تضمنت المناقشات التي أجريت حتى الآن، على سبيل المثال، اقتراحا باعتماد هدف للتعليم الجامع مع تحديد غايات ومؤشرات ملائمة لخطة التنمية لما بعد عام 2015، على النحو الموصى به في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2013 (A/HRC/25/29 و Corr.1).
	25 - ومن النهج الأخرى الممكن اتباعها اقتراح قائمة مستقلة من المؤشرات للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن استخدامها بعد قائمة معيارية من المواضيع (الصحة والتعليم والعمل والعمالة على سبيل المثال). ولقد اقتُرح بالفعل مجموعة مستقلة من المؤشرات بالنسبة لنوع الجنس والشيخوخة والشباب والمهاجرين، وفقا لتقرير فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015 لعام 2013 الذي يحمل عنوان ”الإحصاءات والمؤشرات لخطة التنمية لما بعد عام 2015“. وهناك خيار ثالث يتمثل في تناول مسألة عدم المساواة في كل موضوع، كوفيات الأطفال مثلا، حسب شرائح الدخل الخمس. ويفتقر هذا الخيار إلى ميزة المؤشر المصمَّم لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن إذا أُتيحت بيانات مصنفة حسب الإعاقة ونوع الجنس والعمر، سيظل مفيداً في عملية جمع البيانات بشأن كيفية الحد من عدم المساواة داخل الفئات السكانية من أجل بلوغ الهدف العام.
	26 - وهناك دلائل مشجعة على توافر الإرادة لتعزيز التركيز على الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة في خطة التنمية الجديدة. ولقد أشار فريق عمل منظومة الأمم المتحدة في تقريره إلى ضرورة توافر إحصاءات منتظمة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من بين الفئات السكانية الأخرى لدعم مبدأي عدم التمييز والمساواة. وأكد فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 أيضاً في تقريره ضرورة توافر بيانات دقيقة، داعيا إلى ”ثورة في المعلومات“ ومشيرا إلى ضرورة تصنيف البيانات حسب الإعاقة ونوع الجنس وغير ذلك من الفئات لضمان ”عدم تجاهل أحد“. وسيكون من اللازم بذل جهود مستمرة للاستفادة من تلك التطورات ووضع إطار للتنمية لما بعد عام 2015 يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
	سبل المضي قُدماً
	27 - فيما يمضي المجتمع الدولي قدماً نحو صياغة أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، يمكن النظر في الخيارات الواردة أدناه للنهوض بالتنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة:
	• تحسين جمع وتحليل ورصد وتقييم البيانات المتعلقة بالإعاقة من أجل وضع السياسات والبرامج - فوجود بيانات مصنفة سيساعد على قياس الفجوة القائمة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية السكان، ويمكن أن يسهم في صياغة غايات ملائمة لكفالة إدراج الذين تم تجاهلهم (في النواتج المتعلقة بالصحة والتعليم والعمالة والدخل على سبيل المثال).
	• القيام تدريجياً بإزالة الحواجز التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع على إتاحة التسهيلات لهم في إطار النظام الاجتماعي العام - فالتنمية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدمج مفهوم التصميم الشامل وإتاحة وصول الجميع لا تعود بالفائدة على الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، وإنما على جميع أفراد المجتمع (بمن فيهم كبار السن والأشخاص الذين يرافقهم أطفال والمسافرون بأمتعة على سبيل المثال)، بما يعزز تحقيق تنمية تكون مستدامة وشاملة للجميع في المستقبل.
	• مواصلة تعزيز التعاون والشراكات على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة لما بعد عام 2015 - وتُشجَّع زيادة تعبئة الموارد العامة والخاصة وتبادل الممارسات الجيدة، ويشمل ذلك استخدام الطرائق المتعددة للتعاون الإقليمي ودون الإقليمي، مثل التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي كوسائل لتحقيق هذا الهدف.
	• ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم للمشاركة بصورة مفيدة في جميع العمليات الإنمائية، على نحو يحقق الاحترام الكامل للمادتين 3 (ج) و 4 (3) من الاتفاقية - وينبغي توفير الدعم، بما في ذلك تنمية القدرات، للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم من أجل تيسير ذلك التعاون.
	28 - والأسئلة التالية معروضة لكي ينظر فيها المشاركون في اجتماع الدائرة المستديرة 1:
	(أ) ما هي السبل المحددة المتوافرة في هذه المرحلة لإدماج مسائل الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015؟
	(ب) كثيرا ما يُشار إلى أن بساطة الأهداف الإنمائية للألفية (8 أهداف و 18 غاية و 48 مؤشرا) أسهمت في نجاحها. فكيف بوسع الإطار الجديد أن يعالج على أفضل وجه حالات عدم المساواة، بما فيها على وجه التحديد حالات عدم المساواة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، فيما يتعلق بجميع الأهداف الناشئة ذات الصلة (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالحد من الفقر والقضاء عليه، والتعليم، والصحة) دون أن يكون مفرطاً في التعقيد؟
	(ج) كيف يمكن رصد وتقييم إدماج مسائل الإعاقة في خطة التنميةلما بعد عام 2015؟

