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 الدورة الستون
 * من جدول األعمال املؤقت٦٤البند 

التنمية االجتماعية مبـا يف ذلـك املسـائل ذات          
الصلة باحلالة االجتماعية يف العامل وبالشـباب       

   واملسنني واملعوقني واألسرة
حنو جمتمع للجميع   : تنفيذ برنامج العمل العاملي بشأن األشخاص املعوقني        

 يف القرن احلادي والعشرين
 

 **ر األمني العامتقري  
 

 موجز 
يقدم هذا التقرير معلومات عن أنشطة احلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة وكـذلك                 

 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٥٨/١٣٢عن مشـاركة منظمـات املعـوقني يف إطـار قـرار اجلمعيـة العامـة                 
 كجــزء مــن اجلهــود املســتمرة لتنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي بشــأن         ٢٠٠٣ديســمرب /األول
 من وكـاالت    ١٤ حكومة، و    ٢٦ الواردة من    ماتاإلسهاوهو يستند إىل    .  املعوقني صخاشاأل

اإلطار الـدويل   � �١: ويتناول التقرير تباعا  . أو برامج األمــم املتحـدة ومنظمتني غري حكوميتني      
املبـادرات  � �٣التقدم صوب حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعـوقني؛           � �٢للسياسات بشأن اإلعاقة؛    

التــدابري الراميــة إىل حتســني � �٤يع إدخــال منظــور لإلعاقــة يف جمــال التنميــة؛  اهلادفــة إىل تشــج
 .فرص الوصول إىل األمم املتحدة

 

 * A/60/150. 
أرجئ تقدمي هذا التقرير لكي تؤخذ يف االعتبـار اآلراء املعـرب عنـها أثنـاء الـدورة السادسـة للجنـة املخصصـة                         ** 

لوضع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة وتعزيـز حقـوق املعـوقني وكرامتـهم، املعقـودة يف نيويـورك يف             
 . ٢٠٠٥أغسطس / آب١٢ إىل ١الفترة من 
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 مقدمة -أوال  
 الـذي أحاطـت فيـه اجلمعيـة     ٥٨/١٣٢يقدم هذا التقرير استجابة لقرار اجلمعية العامة       - ١

ويف القـرار  . علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ برنامج العمل العاملي بشأن األشخاص املعـوقني        
حلكومــات أن تتخــذ مجيــع التــدابري للقيــام مبــا يتجــاوز جمــرد اعتمــاد   نفســه، أهابــت اجلمعيــة با

. خطط وطنية للمعوقني، وأكدت على أمهية دعـم اجلهـود الوطنيـة عـن طريـق التعـاون الـدويل                   
ــا فيهــا منظمــات        ــة، مب وشــجعت احلكومــات علــى مواصــلة دعمهــا للمنظمــات غــري احلكومي

 .تيجيات واخلطط املتعلقة هبماملعوقني، وعلى إشراك املعوقني يف صياغة االسترا
 شــجعت اجلمعيــة احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة      ٥٨/١٣٢وكــذلك يف القــرار    - ٢

الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على اختـاذ تـدابري ملموسـة مـن أجـل إدمـاج                   
منظــور اإلعاقــة يف ســلب عمليــة التنميــة وحــث املؤسســات واهليئــات ذات الصــلة يف منظومــة   

وحثــت احلكومــات علــى معاجلــة . ألمــم املتحــدة علــى إدخــال اعتبــارات اإلعاقــة يف أنشــطتها ا
وضع املعوقني مبراعاة مجيع اإلجراءات املتخذة لتنفيذ معاهـدات حقـوق اإلنسـان السـارية الـيت                 
هي طرف فيها؛ وعلى توفري محاية خاصـة للمعـوقني الـذين قـد يعـانون التمييـز بصـور متعـددة                      

ت علــى أمهيــة حتســني البيانــات واإلحصــاءات املتعلقــة بــاملعوقني ألغــراض   وشــدد. جســيمة أو
وحـث األمــني العـام علـى مواصــلة    . رسـم السياسـات والتخطــيط والتقيـيم مـن منظــور اإلعاقـة     

 .تنفيذ خطط إلتاحة بيئة خالية من العوائق داخل األمم املتحدة
 

 اإلطار الدويل للسياسات املتعلقة باإلعاقة - ثانيا 
 مليــون شــخص معــوق يف   ٦٠٠اك مــا ال يقــل عــن   ـــــرات إىل أن هنـــــشــري التقديت - ٣

.  يف املائة منـهم يف البلـدان الناميـة         ٨٠ يعيش حنو    - يف املائة من سكان العامل       ١٠ حنو   - العامل
ونتيجة للتمييز والتفرقة املستمرين من جانب اجملتمع، وللتهميش االقتصادي ونقـص املشـاركة             

لقــرارات االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية، تظــل األغلبيــة العظمــى مــن  يف عمليــات صــنع ا
وحبرمـان املعـوقني مـن      . املعوقني مسقطة من التنمية وجمـردة مـن حقـوق اإلنسـان األساسـية هلـا               

إمساع صـوهتم ومـن فرصـة القيـام بـدور فاعـل يف اجملتمـع، حتـرم اجملتمعـات أنفسـها مـن مـوارد                          
ة للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، ممـا يفضـي إىل آثـار مناوئـة                بشرية أساسية ذات أمهية حامسـ     

ومــا مل ينضــم األشــخاص املعوقــون إىل التيــار الرئيســي للتنميــة،   . هامــة علــى عمليــات التنميــة 
، حسـب مـا اتفـق عليـه       ٢٠١٥ حبلـول سـنة      فيكون من املمكن ختفيض الفقر مبقدار النص       لن

ــة األل     ــؤمتر قم ــات يف م ــدول واحلكوم ــاء ال ــول    رؤس ــم املتحــدة يف أيل ــابع لألم ــة الت ــبتمرب /في س
٢٠٠٠. 
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وقــد هيــأ برنــامج العمــل العــاملي بشــأن األشــخاص املعــوقني الــذي اعتمــد يف كــانون     - ٤
ــة      ١٩٨٢ديســمرب /األول ــة مــن اإلعاق ــدويل لتحســني الوقاي  إطــار سياســة شــاملة للمجتمــع ال

ــة يف مشــاركة املعــوقني      ــق األهــداف املتمثل ــل وحتقي ــاة  وحتســني التأهي ــة يف احلي مشــاركة كامل
 وميثـل الربنـامج العـاملي حتـوال هامـا عـن النـهج             . االجتماعية والتنمية الوطنية ومتـتعهم باملسـاواة      

فقـد شـكل الصـك      .  األشـخاص املعـوقني    التقليدي الذي يركز على تدابري التأهيل املوجهـة إىل        
 . تناول قضايا اإلعاقة احلقوق يفالدويل األول الذي يسعى إىل تقدمي هنج إمنائي يرتكز على

) ١٩٩٢-١٩٨٣(واســتنادا إىل اخلــربة املكتســبة أثنــاء عقــد األمــم املتحــدة للمعــوقني    - ٥
اعتمــدت اجلمعيــة العامــة القواعــد املوحــدة بشــأن حتقيــق تكــافؤ الفــرص للمعــوقني يف كــانون    

  قاعـدة تتنـاول مجيـع جوانـب حيـاة          ٢٢وتتألف القواعـد املوحـدة مـن        . ١٩٩٣ديسمرب  /األول
املعوقني وتوفر سلسلة متصلة من التدخالت ذات األمهية احلامسة لتحقيق تكافؤ الفرص جلميـع              

وتقضــي القواعــد املوحــدة بتعــيني مقــرر خــاص لرصــد تنفيــذ هــذه القواعــد، وتقــدمي  . املعــوقني
وتلعـب القواعـد املوحـدة منـذ اعتمادهـا دورا هامـا             . تقارير سنوية إىل جلنة التنمية االجتماعيـة      

ومـن  . فري اإلرشاد إلعداد السياسات واملمارسـات الوطنيـة بشـأن اإلعاقـة يف أحنـاء العـامل            يف تو 
املتفق عليه على نطاق واسع أن تطبيق املبادئ اليت تعرب عنها القواعـد يسـهم بدرجـة كـبرية يف                    

 .نشر أحسن املمارسات بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني
ــة العامــة ٢٠٠١ويف ســنة  - ٦ ــادة التعــاون   ، أقــرت اجلمعي ــة لزي ــه رغــم اجلهــود املبذول  بأن

والتكامل وإذكاء الوعي والشعور مبشاكل اإلعاقة منذ اعتماد برنامج العمـل العـاملي والقواعـد               
املوحدة، فإن هذه اجلهـود مل تكـن كافيـة لتعزيـز املشـاركة الكاملـة والفعالـة للمعـوقني وتـوفري                 

ولـذلك  ). ٥٦/١٦٨القـرار   (لثقافيـة والسياسـية     فرص هلم يف احلياة االقتصادية واالجتماعيـة وا       
قررت اجلمعية إنشاء جلنة خمصصـة للنظـر يف اقتراحـات لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة               
حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم باالستناد إىل النهج الكلـي املتبـع يف األعمـال املنجـزة            

وعدم التمييز مع مراعاة توصيات جلنة حقـوق        يف ميادين التنمية االجتماعية، وحقوق اإلنسان       
 .اإلنسان وجلنة التنمية االجتماعية

 
 التقدم صوب حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني -ثالثا  

ميثل حتقيق تكافؤ الفرص للجميع املوضوع الرئيسي لربنـامج العمـل العـاملي وللقواعـد                - ٧
أ احلقـوق املتسـاوية الـذي يعـين أن          وتنبثق الرؤية اليت يعكسها هذان الصكان من مبـد        . املوحدة

حاجات كل فرد مساوية يف األمهية حلاجات اجلميع وأن تلـك احلاجـات جيـب أن تكـون هـي         
األســاس لتخطــيط التــدخالت العامــة مــن أجــل ضــمان حصــول اجلميــع علــى فــرص متكافئــة     

تكافئـة  فالقواعد املوحدة حتدد الشروط املسـبقة واجملـاالت املسـتهدفة للمشـاركة امل            . للمشاركة
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وتشـمل الشـروط املسـبقة لتحقيـق التكـافؤ يف املشـاركة       . كما حتدد جمموعة من تـدابري التنفيـذ      
وتشـمل اجملـاالت املسـتهدفة تـوفري        . زيادة التوعية، والرعاية الطبيـة والتأهيـل وخـدمات الـدعم          

احليـاة  إمكانات املشاركة، والتعليم، والعمالـة، واحملافظـة علـى الـدخل واحلمايـة االجتماعيـة، و               
ويسـتعرض الفـرع التـايل      . والرياضـة والـدين   األسرية والسالمة الشخصية، والثقافـة، والتـرويح        

التدابري اليت نفذت لتعزيز تكافؤ الفرص للمعوقني يف الفترة منذ االسـتعراض والتقيـيم اخلمسـي                
 .الرابع لربنامج العمل العاملي

 
 ئحالتقدم احملرز فيما يتعلق بالقوانني واللوا -ألف  

أبلغت عدة دول أعضاء عن اعتماد تشريعات بشـأن عـدم التمييـز وتشـريعات أخـرى                  - ٨
خاصة باإلعاقة وعن إدخـال تعـديالت علـى التشـريعات القائمـة لتوسـيع نطاقهـا لكـي يشـمل                     

 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريـات، اخلاصـة         ١٥، عدلت املادة    ٢٠٠٥ففي سنة   . املعوقني
 ويف ظله واملساواة يف احلماية واملزايا اليت يوفرها القانون، وذلك إلتاحـة             باملساواة أمام القانون  

وأدخلـت قـربص    . أو عقليـا، بـني آخـرين      /اختاذ تدابري إجيابية لصاحل األشخاص املعوقني بدنيا و       
). أي لصــاحل املعــوقني(وأنشــأت إســرائيل آليــات تعــىن بــالتمييز اإلجيــايب  . نظــام محايــة قانونيــة
.  قــانون املســاواة يف معاملــة األشــخاص املعــوقني واملرضــى بــأمراض مزمنــة  واعتمــدت هولنــدا

واعتمــدت الســويد إطــار عمــل تشــريعيا يقضــي مبراعــاة اإلعاقــة بصــفة منهجيــة يف التشــريعات 
 .املتعلقة بالقضايا العامة من قبيل الضمان االجتماعي أو اإلسكان

ويف أملانيـا، دخـل     . فال املعوقني واعتمدت بيالروس تشريعا جديدا يف جمال تعليم األط        - ٩
حيز النفـاذ تشـريع يـوفر حـوافز الحتفـاظ العـاملني املعـوقني بالوظـائف، بينمـا حـددت اليابـان                    

وأفادت مالطـة بأنـه جيـب، طبقـا لقـوانني           . حصصا لتشغيل املعوقني يف القطاعني العام واخلاص      
 ات اليت تعىن مبشـاكل اإلعاقـة      ولوائح الدولة، أن يكون النصف على األقل من العاملني يف اهليئ          

 .د إعداد قانون لألشخاص املعوقنيوأشارت ماليزيا إىل أهنا بصد. من األشخاص املعوقني
وأفادت أستراليا بإدخال أحكام حلماية املعوقني يف خطة العمل الوطنية بشـأن حقـوق               - ١٠

امج لتقـدمي الطعـون     ومّولت كنـدا بـر    . وأنشأت الربازيل جملسا وطنيا حلقوق املعوقني     . اإلنسان
وأنشأت كرواتيـا   . أمام احملاكم لفحص القضايا املتعلقة باملساواة، اليت تشمل أشخاص معوقني         

فريقا عامال للنظر يف مسائل اإلعاقة يف إطار جلنتها الربملانية املعنيـة حبقـوق اإلنسـان واألقليـات                  
ن ترتكـز مجيـع السياسـات    واعتمدت املكسيك القانون العام بشأن املعوقني يقضـي بـأ         . الوطنية

ويف الســويد، يشــكل البعــد . العامــة املتعلقــة باإلعاقــة علــى اإلنصــاف والعــدل وتكــافؤ الفــرص
اخلاص باإلعاقة جزءا ال يتجزأ من الدراسة األساسية خلطة العمل الوطنيـة اجلديـدة فيمـا يتعلـق       

 .حبقوق اإلنسان
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 الترويج والتوعية مبشاكل اإلعاقة -باء  
 ى الوطيناملستو - ١  

ونظمـت قـربص حلقـات دراسـية ومحـالت          . نظمت كرواتيـا بـرامج إلعـالم اجلمهـور         - ١١
ونشرت إسرائيل سلسلة أدلة بشأن حقوق املعوقني وأضافت إىل موقـع احلكومـة علـى               . وطنية

وأنشــأت هولنــدا فرقــة عمــل ملــدة ثــالث ســنوات   . اإلنترنــت موقعــا للمعلومــات عــن اإلعاقــة 
ويف نيكــاراغوا، أطلــق جملــس التأهيــل الــوطين محلــة وطنيــة للتوعيــة،  . ةللتــرويج لقضــايا اإلعاقــ

ــا،         ــة وأســباهبا وأمناطه ــة عــن اإلعاق ــادة املعرف ــرامج لزي ــة الســورية ب ــة العربي ونفــذت اجلمهوري
 .وللكشف املبكر عنها وتعزيز حقوق األشخاص املعوقني

 
 املستوى الدويل - ٢  

مانة العامة لألمم املتحـدة اإلعاقـة كواحـد مـن           حددت إدارة شؤون اإلعالم التابعة لأل      - ١٢
. ٢٠٠٤املوضوعات العشرة األقل تناوال يف التقارير يف إطار محلتها لتعزيز التوعية هبـا يف سـنة      

حقــوق اإلنســان �وواصــلت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان نشــر دراســتها املعنونــة  
قبلية لصكوك األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان         احلالية واإلمكانات املست   اتاالستخدام: واإلعاقة

 . �يف سياق اإلعاقة
 

 مشاركة األشخاص املعوقني ومنظماهتم يف صياغة االستراتيجيات واخلطط -جيم  
 املستوى الوطين - ١  

املعــوقني ومنظمــاهتم يف صــوغ االســتراتيجيات واخلطــط، أنشــأت    لضــمان مشــاركة   - ١٣
 األرجنـتني، تضـم اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بإدمـاج املعـوقني               ويف. اجلزائر جملسـا وطنيـا للمعـوقني      

ويف قــربص، . ممــثلني مــن القطاعــات احلكوميــة املختلفــة وممــثلني ملنظمــات األشــخاص املعــوقني
ويف . يشارك املعوقون يف جملس عموم قربص للمعوقني ويف جمـالس اإلدارة واللجـان املخصصـة       

ويف املكسـيك،   .  يف ختطـيط أنشـطة احلـد مـن الفقـر           نيكاراغوا، يشارك ممثلو منظمات املعوقني    
لـبني، متثـل منظمـات املعـوقني        فويف ال . جترى مشاورة تلك املنظمات يف إطار جملس استشـاري        

ــر       ــة مكافحــة الفق ــة للجن ــة التابع ويف . واملنظمــات املشــاركة يف خمتلــف أقســام اللجــان الفرعي
ويف السـويد،   . طين املعين حباالت اإلعاقـة    رومانيا، يشارك ممثلو منظمات املعوقني يف اجمللس الو       

وقـد  . تشارك منظمات املعوقني بنشـاط يف إعـداد خطـة عمـل وطنيـة جديـدة حلقـوق اإلنسـان                   
شرعت مجهورية ترتانيا املتحدة يف اختاذ تدابري لضمان مشاركة األشـخاص املعـوقني يف صـوغ                

املسـاعدة املاليـة شـكال رئيسـيا        ومتثـل   . السياسات واالستراتيجيات الوطنية فيما يتعلق باإلعاقـة      
ولدى كندا برنامج دعم سـنوي للمنظمـات        . من الدعم احلكومي املقدم إىل منظمات املعوقني      
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وتقـدم سـلوفاكيا إعانـات      . العاملة على تنفيذ برنامج العمل العاملي بشـأن األشـخاص املعـوقني           
 .مة تعىن بإعادة التأهيل والتكيف منظ٢٠إىل 
ــدول   - ١٤ األعضــاء أهنــا عقــدت أو شــاركت يف مشــاورات وحلقــات    وذكــرت بعــض ال

إعالمية قطاعية إقليمية متعلقـة بعمـل اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة                     
وأشركت بلـدان عـدة يف وفودهـا إىل اللجنـة ممـثلني          . حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم    

ــوقني  ــة   . ملنظمــات املع ــة وطني ــثلني وأنشــأت إســرائيل جلن ــألف مــن مم ــة وملنظمــات  تت  للحكوم
وأنشــأت . املعــوقني مــن أجــل صــوغ سياســة مشــتركة قبــل انعقــاد دورات اللجنــة املخصصــة   

وقامــت هولنــدا بــإجراء مشــاورات مــع     . اليابــان رابطــة برملانيــة للتــرويج ملشــروع االتفاقيــة     
 .جمعية العامةمنظمات املعوقني واملنظمات املشاركة قبل دورات اللجنة املخصصة التابعة لل

 
 املستوى الدويل - ٢  

ــم          - ١٥ ــق صــندوق األم ــوقني عــن طري ــات املع ــا ألنشــطة منظم ــة دعم ــة العام ــدم األمان تق
ــة   ــة      . للتربعــات حلــاالت اإلعاق ــدرة املنظمــات احلكومي ــاء ق ــل إىل بن ــة يف التموي وتوجــه أولوي

املعـوقني وكرامتـهم    واملنظمات غري احلكومية على املشاركة يف صوغ االتفاقية اخلاصة حبقـوق            
ويف هذا السياق، نظمـت ُشـعبة السياسـات والتنميـة االجتماعيـة التابعـة               . ويف تنفيذها مستقبال  

إلدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة، اجتماعـات تشـاور إقليميـة بشـأن مشـروع االتفاقيـة                  
عــوقني وقــدمت أيضــا التــدريب لقــادة منظمــات امل . ضــمت ممثلــي احلكومــات واجملتمــع املــدين 

وقـدمت  . وأسهمت مبواد إعالمية وتدريبية بشـأن قضـايا اإلعاقـة مـن منظـور حقـوق اإلنسـان                 
. دعمـــا ملشـــاركة وإســـهام أشـــخاص معـــوقني عقليـــا وأســـرهم يف إعـــداد مشـــروع االتفاقيـــة  

عن ذلك، قدم صندوق األمم املتحدة للتربعات حلاالت اإلعاقـة، عمـال بقـرار اجلمعيـة                 وفضال
 مــن ممثلـي منظمــات اجملتمـع املــدين يف البلــدان   ٧٣عدة ماليـة ملشــاركة  ، مســا٥٧/٢٢٩العامـة  

ــاين       ــانون الثـ ــن كـ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــة املخصصـ ــات اللجنـ ــة يف اجتماعـ ــاير /الناميـ  إىل ٢٠٠٤ينـ
ويسَّرت ُشعبة النهوض باملرأة مشاركة شخص معوق يف دورات جلنـة           . ٢٠٠٥أغسطس  /آب

 .وضع املرأة
معوقني، مثل املنظمة الدولية للمعـوقني واملنظمـة الدوليـة    وواصلت املنظمات الدولية لل    - ١٦

إلدماج املعوقني واحتـاد العـاملي للمكفـوفني واالحتـاد العـاملي للصـم، دعـم شـبكاهتا العامليـة مـن                      
ــة واســعة مــن األنشــطة     ــة مــن خــالل طائف ــدوائر الوطني ــدين،   . ال وُتســهم منظمــات اجملتمــع امل

وقـدمت منظمتـان غـري    .  يف عمـل اللجنـة املخصصـة    سيما منظمات املعوقني إسهاما نشـطا      وال
وأبلغـت اجلمعيـة    .  يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير       ٥٨/١٣٢حكوميتني تقـارير عـن تنفيـذ القـرار          

ضــافة الدوليــة إلعــادة التأهيــل عــن إصــدار ملخصــات يوميــة جللســات اللجنــة املخصصــة وباست
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أنشــطة جانبيــة تتعلــق بالــدورات وإعــداد جمموعــات أدوات بشــأن حقــوق اإلنســان للرياضــيني 
وأفـادت الشـبكة العامليـة    . ٢٠٠٤املشاركني يف األلعاب شبه األوملبية للمعـوقني عقليـا يف سـنة       

ملستعملي العالج النفسي احلاليني والسابقني عن أنشطة الدعوة اليت قامت هبا ملكافحـة التمييـز               
 .ضد املعوقني عقليا، وخاصة عن طريق تقييد أهليتهم القانونية

 
 بيانات وإحصاءات اإلعاقة -دال  

ــات          - ١٧ ــداد بيان ــن إع ــة إىل احلــد بدرجــة كــبرية م ــة عــن اإلعاق ــات احلالي ــة البيان أدت قل
وإحصــاءات مقارنــة بشــأن انتشــار اإلعاقــة علــى نطــاق شــامل وبشــأن االجتاهــات االجتماعيــة  

وعلـى الـرغم مـن تـوافر بعـض البيانـات عـن الوقايـة وإعـادة                  .  فيما يتعلق باملعوقني   واالقتصادية
وعند تقيـيم تكـافؤ     . التأهيل، ال توجد يف الواقع أي بيانات عن القضايا املتعلقة بتكافؤ الفرص           

الفرص، من املفيد مقارنة البيانات اخلاصة بـاملعوقني وبيانـات املقارنـة بـني األشـخاص املعـوقني             
. ملعوقني، فيما يتعلق باملميزات االجتماعية واالقتصادية الرئيسـية، يف وقـت معـني واحـد              وغري ا 

وحيثما تكون املوارد شحيحة، ميكن أن تسـتخدم البيانـات اخلاصـة بتعلـيم املعـوقني ووضـعهم                  
 .من حيث العمالة كبديل فيما يتعلق بتكافؤ الفرص

 األمم املتحدة عدة مسـارات للعمـل        وقد اختذت املنظمات احلكومية الدولية وكيانات      - ١٨
مجـع البيانـات الوطنيـة، سـتبدأ        لـنظم   فلمواصـلة بنـاء القـدرات الوطنيـة الالزمـة           . يف هذا الشأن  

 عملية مجـع منـهجي ومنـتظم لإلحصـاءات          ٢٠٠٥أكتوبر  /ُشعبة اإلحصاءات يف تشرين األول    
فيــة الــيت ُتصــدرها األمــم  املتعلقــة باإلعاقــة كجــزء مــن أنشــطتها املتصــلة بنشــر احلوليــة الدميغرا  

كذلك أنشـأت ُشـعبة اإلحصـاءات فريقـا فرعيـا تقنيـا بشـأن األداء البشـري واإلعاقـة                    . املتحدة
الستعراض وحتـديث توصـيات التعـداد احلاليـة بشـأن اإلعاقـة فيمـا يتعلـق باملفـاهيم والتعـاريف                     

هلـادئ يف العمـل     وشرعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط ا        . وعمليات التصنيف 
. بشأن مجع البيانات املتعلقة باإلعاقـة ونظمـت حلقـة عمـل الختبارهـا ميـدانيا يف سـبعة بلـدان                    

وأبلغت مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني عـن أداة للتسـجيل اإللكتـروين تسـمح جبمـع             
إدخـال  إىل  ) اليونيسـيف (وسعت منظمة األمم املتحدة للطفولـة       . بيانات تفصيلية عن الالجئني   

وتعـاون البنـك الـدويل مـع        . مؤشرات تتعلق حبماية الطفـل يف أنشـطتها العاديـة جلمـع البيانـات             
وأعـد مصـرف التنميـة للبلـدان     . اليونيسيف ومع فريـق واشـنطن املعـين بقيـاس حـاالت اإلعاقـة         

 .األمريكية مشروعا بشأن حتسني بيانات اإلعاقة وااللتحاق بالتعليم
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 اصأنشطة املقرر اخل -هاء  
عقــب هنايــة الواليــة الثالثــة للمقــرر اخلــاص للجنــة التنميــة االجتماعيــة املعــين باإلعاقــة     - ١٩

ــة آل ثـــاين  )٢٠٠٣-٢٠٠٢( ــيخة حصـ ــر(، عينـــت الشـ ــة  ) قطـ ــة التنميـ ــة للجنـ ــررة خاصـ مقـ
 ٢٠٠٥ومــدد اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف عــام  . ٢٠٠٥-٢٠٠٣االجتماعيــة للفتــرة 

 وتواصــل املقــررة اخلاصــة العمــل بالتعــاون مــع احلكومــات،   .٢٠٠٨فتــرة واليتــها حــىت ســنة  
 .ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات املعوقني ومع فريق اخلرباء املمثل ملنظمات املعوقني

وقد تعاونت املقررة اخلاصة مع جملس النواب األردين من أجل تنظـيم النـدوة الربملانيـة            - ٢٠
، مبشـاركة  )٢٠٠٥مـارس  / آذار١٧ و ١٦مـان، يف  ع(العربية األوىل بشأن تشريعات اإلعاقـة    

واملكتب اإلقليمي ملنظمـة التربيـة      ودعم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة،        
وقـد نظمـت النـدوة يف       . واملكتب اإلقليمي ملنظمة العمـل الدوليـة      ،  )اليونسكو(والعلم والثقافة   

عربيــة مــؤخرا، هبــدف حتســني وضــع املعــوقني يف   اتســاق مــع اخلطــوات الــيت اختــذهتا البلــدان ال  
، )٢٠١٣-٢٠٠٤(املنطقة، مبا يف ذلك اعتماد جامعـة الـدول العربيـة العقـد العـريب للمعـوقني                  

 .وإنشاء االحتاد الربملاين العريب جلنة برملانية معنية باإلعاقة
أملانيـــا، : وخـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، زارت املقـــررة اخلاصـــة البلـــدان التاليـــة  - ٢١

وقــدمت . غواتيمــاال، لبنــان، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العربيــة الســعودية، النــرويج   
ىل الــدورة الثالثــة واألربعــني للجنــة التنميــة االجتماعيــة   إاملقــررة اخلاصــة تقريــرا عــن أنشــطتها  

(E/CN.5/2005/5) .                تقريـر  ونظرت اجلمعية العامة يف ملحـق القواعـد املوحـدة الـوارد يف مرفـق
، يف دورهتا التاسعة واخلمسني وقـررت معـاودة النظـر فيـه يف              (E/CN.5/2004/4)املقررة اخلاصة   

كـذلك شـرعت املقـررة اخلاصـة يف دراسـة استقصـائية علـى الصـعيد                 . دورهتا احلاديـة والسـتني    
ىل وسـريد بيـان النتـائج األوليـة هلـذه الدراسـة يف تقريرهـا إ               . العاملي عن تنفيذ القواعـد املوحـدة      

 .الدورة الرابعة واألربعني للجنة التنمية االجتماعية
 

 تعزيز إدخال حاالت اإلعاقة يف منظور التنمية -رابعا  
 

 املبادرات القطرية لدمج املعوقني يف اجملتمع -ألف  
يوفر برنامج العمل العاملي بشأن األشخاص املعوقني األساس إلدخال حـاالت اإلعاقـة              - ٢٢

 مما يعين التركيز على املعوقني باعتبارهم من عوامل التنمية واملستفيدين منـها            يف منظور التنمية،  
ولـتمكني املعـوقني مـن اإلسـهام يف التنميـة واإلفـادة منـها، يلـزم               . يف اجملتمع الذي يعيشـون فيـه      

 .وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج ُتعىن باإلعاقة يف خطة التنمية
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 بــني اإلعاقــة والفقــر يف املناقشــات الوطنيــة بشــأن      وقــد أبــرزت الربازيــل العالقــات    - ٢٣
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يف حــني أفــادت مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة بتعمــيم مراعــاة حــاالت   

واعتمـدت قـربص خطـة العمـل     . اإلعاقة يف استراتيجيتها الوطنية املعنية بالنمو واحلد مـن الفقـر    
وشـكلت  . ل جلنة وزارية لتعزيز حقـوق املعـوقني       وأنشأت إسرائي . الوطنية لإلدماج االجتماعي  

ماليزيا عشـرة أفرقـة عاملـة تقنيـة للنظـر يف االحتياجـات والقضـايا وفقـا جملـاالت األولويـة الـيت                        
حددت يف إطار بيواكو للعمل املتعلق باإلعاقة يف األلفية من أجل توجيـه األعمـال حنـو جمتمـع                   

 احلقـوق لفائـدة املعـوقني يف منطقـة آسـيا            غري إقصائي وخال مـن احلـواجز وقـائم علـى إحقـاق            
وأدجمــت ُعمــان اإلعاقــة يف الــُنهج اإلمنائيــة احملليــة والتــدريب املهــين واحلمايــة   . واحملــيط اهلــادئ

 .ووضعت جنوب أفريقيا نظاما للرصد والتقييم يشمل مؤشرات لإلعاقة. االجتماعية
اســتراتيجية شــاملة لتعزيــز   ولتعزيــز إدمــاج املعــوقني يف اجملتمــع، اعتمــدت البحــرين       - ٢٤

واختـذت  . احلقوق وتكافؤ الفرص للمعوقني مع إيالء اهتمام خاص حلاجـات النسـاء املعوقـات             
وقامـت قـربص بتـوفري التـدريب املهـين      . كرواتيا خطـوات إللغـاء الوصـف املؤسسـي للمعـوقني      

ــدعم ــوقني      . وال ــل، وأدخلــت املع ــادة التأهي ــدة إلع ــة جدي ــا مراكــز إعالمي  يف وأنشــأت هنغاري
ــة  ــة للعمال ــة يف    . اســتراتيجيتها الوطني ــا علــى إعــادة التأهيــل يف اجملتمعــات احمللي وركــزت ماليزي

وأفاد االحتـاد الروسـي عـن تعزيـز خلـق بيئـة خاليـة مـن احلـواجز وعـن إدخـال                       . املناطق الريفية 
الم وأقامت سلوفاكيا ثالثة مراكز للمشـورة واإلعـ       . تغيريات يف االستحقاقات املتعلقة باإلعاقة    

 .ملعاجلة قضايا عمالة املعوقني
 

 التعاون الدويل -باء  
 مـذكرة إرشـادية   ٢٠٠٤على الصعيد اإلقليمي، اعتمدت املفوضية األوروبيـة يف سـنة           - ٢٥

عن اإلعاقة والتنميـة، قـدمت عشـرة مبـادئ لوفـود ودوائـر االحتـاد األورويب يف أنشـطة التنميـة                
ــة علــى املســتوى   : تشــمل ــأثري اإلعاق ــات األشــخاص املعــوقني؛   حجــم وت ــوع فئ القطــري؛ وتن

ومنوذج حقوق اإلنسان لإلعاقة؛ وهنج مزدوج املسار يشمل تعمـيم مراعـاة منظـور اإلعاقـة يف                 
لمعـوقني؛ وإدخـال اإلعاقـة يف استعراضـات منتصـف املـدة يف        لاملشاريع وإقامـة مشـاريع معنيـة        

ــوة العمــل؛ وإمك      ــا وق ــيت متوهل ــة، واملشــاريع ال ــربامج القطري ــدرات   ال ــاء ق ــات الوصــول؛ وبن ان
. منظمات املعـوقني؛ واالتصـال بـني منظمـات املعـوقني واحلكومـات واجلهـات املعنيـة األخـرى              

ولــدى مصــرف التنميــة اآلســيوي مشــروع بشــأن توســيع فــرص العمالــة للمعــوقني الفقــراء يف   
 ٢٠٠٤ سـنة    وعقدت بلدان البحر الكارييب املؤمتر الوزاري للكارييب بشأن اإلعاقة يف         . منغوليا

هبدف تنسيق منهجـه اإلقليمـي إزاء عمليـة وضـع االتفاقيـة وإلدخـال قضـايا اإلعاقـة يف صـلب                      
 .اخلطط القطاعية الوطنية
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وأبلغــت اجلزائــر عــن مبــادرات لتــدريب املــدربني والعــاملني املتخصصــني يف األنشــطة   - ٢٦
 الـدعم إىل برنـامج يف االحتـاد         وتقدم الوكالة الكنديـة للتنميـة الدوليـة       . املتعلقة باأللغام األرضية  

وتسـاند  . الروسي لوضع وتنفيذ سياسـات عامـة بشـأن إدمـاج املعـوقني علـى مجيـع املسـتويات                  
وقدمت السـويد مسـاعدة     . اليابان مشروعا مخسيا لتدريب أخصائيني إلعادة التأهيل يف الصني        

وكالــة الســويدية وأدرجــت ال. ماليــة لتطــوير املكتــب املعــين بوضــع املعــوقني يف جنــوب أفريقيــا 
كـذلك  . للتعاون اإلمنائي الدويل تدعيم منظمات املعوقني علـى جـدول أعماهلـا للتعـاون الـتقين               

ــاون          ــود دول الشــمال للتع ــار جه ــة يف إط ــاة منظــور اإلعاق ــيم مراع ــاول مســألة تعم جــرى تن
أوروبـا  وقدم االحتاد األورويب دعما ملبادرات وطنية بشأن املعوقني يف عدد من بلـدان        . اإلمنائي
 .الشرقية
وعقد مصرف التنمية للبلدان األمريكية حلقة دراسية بشأن اإلعاقة والتنميـة والقضـاء              - ٢٧

وأســهمت احللقــة الدراســية الــيت نظمهــا  . ٢٠٠٤نــوفمرب /علــى الفقــر مبقــره يف تشــرين الثــاين 
ــة برنــامج اليابــان الــذي يتــواله املصــرف يف تبــادل املعرفــة واخلــربة بــني آســيا وأمريكــا ال     التيني

والكارييب بشأن استراتيجيات التنمية اإلدماجيـة، وإدخـال اعتبـارات اإلعاقـة يف صـلب جهـود                 
 .احلد من الفقر ومشاريع التنمية

وأفــادت اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا أهنــا نفــذت املرحلــة الثانيــة مــن   - ٢٨
 عنــوان املنتــدى الشــبكي  مشــروع مشــترك مــع إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة حتــت  

وبدأت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مشاريع مبادرات منوذجية يف عـدة            . للمكفوفني
ونشـرت اليونسـكو   . بلدان نامية ملساعدة املعوقني الريفيني على أن يصبحوا متعهدين نـاجحني    
املعين باحلق يف التعلـيم     مواد إعالمية عن األطفال املعوقني والتعليم، وتعاونت مع املقرر اخلاص           

ــُنظم املدرســية   ــة يف   . يف إدمــاج األطفــال املعــوقني يف صــلب ال وشــرعت منظمــة العمــل الدولي
كمـا اضـطلعت بأنشـطة متصـلة        . مشروع بشأن تـأثري التشـريع علـى عمالـة وتـدريب املعـوقني             

شـؤون  وشاركت مفوضية األمم املتحـدة ل . بتدريب وعمالة املعوقني يف شرق أفريقيا ويف آسيا 
الالجــئني يف اجلهــود املبذولــة مــن جانــب اليونيســيف ومنظمــة الصــحة العامليــة لتنفيــذ مشــروع 

كـذلك نفـذت منظمـة الصـحة العامليـة          . يرمي إىل الوقاية من األمـراض الـيت تـؤدي إىل اإلعاقـة            
. ست حلقات عمل مشتركة بني البلـدان بشـأن اسـتراتيجيات حتسـني خـدمات إعـادة التأهيـل         

الــدويل فريقــا عــامال داخليــا مشــتركا بــني القطاعــات بشــأن اإلعاقــة ليســاعد يف  بنــك لوأنشــأ ا
ويال للبحــوث متــكــذلك قــدم البنــك . مراعــاة منظــور اإلعاقــة يف عمــل البنــك جبوانبــه املختلفــة

وأفادت املنظمة البحرية الدوليـة     . اإليدز واإلعاقة /املتعلقة مبوضوع فريوس نقص املناعة البشرية     
. ملدين الدويل عن وضـع معـايري خاصـة لإلعاقـة يف جمـاالت عمـل كـل منـهما          ومنظمة الطريان ا  
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وعقد االحتاد الدويل لالتصاالت السـلكية والالسـلكية حلقـيت عمـل بشـأن إمكانـات االنتفـاع                  
 .بوسائل االتصال

ويف ســـياق جهـــود إعـــادة اإلعمـــار عقـــب املوجـــات التســـونامية، أســـهمت اللجنـــة    - ٢٩
سيا واحمليط اهلادئ مبنظور لإلعاقة يف مشروع للتعاون التقين املتعـدد           االقتصادية واالجتماعية آل  

القطاعات بشأن تأثري املوجات التسونامية ونوعية حيـاة اجلماعـات األكثـر تـأثرا يف إندونيسـيا                 
وأكـدت اليونسـكو علـى أمهيـة التوعيـة بإمكانيـة االلتحـاق بـالتعليم يف          . وتايلند وسـري النكـا    

ــا معــايري إلتاحــة   .  إعمــار املبــاين املدرســية تــدريب املعلمــني وإعــادة  ويعــد البنــك الــدويل حالي
 .إمكانية إصالح الُبىن األساسية بعد املوجات التسونامية

 
 التدابري الرامية إىل حتسني إمكانات الوصول إىل األمم املتحدة -خامسا  

 لتحقيق املشـاركة    ُتعد إمكانية الوصول إىل البيئة واملعلومات واالتصاالت أمرا أساسيا         - ٣٠
الكاملة والفعالة للمعوقني على أسـاس متكـافئ مـع اآلخـرين، يف مجيـع جوانـب احليـاة، مبـا يف                      

فربنــامج العمــل العــاملي حيــث بقــوة منظومــة األمــم   . ذلــك صــنع القــرارات وصــنع السياســات 
م املتحدة على جعل مجيع مرافقها خالية متامـا مـن العوائـق، وضـمان تـوافر االتصـال بشـكل تـا           

ملــن يعــانون معوقــات حسِّــية واعتمــاد خطــة عمــل إجيــايب تشــمل سياســات وممارســات إداريــة   
 .لتشجيع استخدام املعوقني يف منظومة األمم املتحدة بكاملها

ولتحسني إمكانية احلصول علـى املعلومـات، أفـادت إدارة شـؤون اإلعـالم أن املبـادئ                  - ٣١
 املعـين مبسـائل اإلنترنـت التـابع جمللـس املنشـورات       التوجيهية التقنية الـيت وضـعها الفريـق العامـل       

ُتشجع املكاتب على ضمان أن تكون مجيع الصـحائف اجلديـدة املنشـورة علـى الشـبكة متفقـة                   
وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول        . مع املعايري املقبولة فيما يتعلق بإمكـان إطـالع املعـوقني عليهـا            

شــؤون اإلداريــة التابعـة لألمانــة العامــة يف هنجــني  إىل مرافـق مقــر األمــم املتحـدة، تعمــل إدارة ال  
هنــج طويــل األجــل للتنفيــذ الكامــل مــن خــالل املخطــط العــام لتجديــد مبــاين املقــر    : متــوازيني

، وهنــج قصــري األجــل ُيركــز علــى مواجهــة االحتياجــات  )اخلطــة الرئيســية لألصــول الرأمساليــة(
وتوجـد حاليـا    .  ريثمـا يتـوافر التمويـل      الفورية للمنظمة، وبصفة خاصـة إزالـة احلـواجز املاديـة،          

خطط جديدة للوصول قيد النظر يف مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكتب األمـم املتحـدة               
ــة      ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب والوكال ــة االقتصــادية ألمريكــا الالتيني ــا وكــذلك يف اللجن يف فيين
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 التوصيات -سادسا  
دعو برنامج العمل العاملي بشأن األشـخاص املعـوقني إىل تعمـيم مراعـاة منظـور                بينما ي  - ٣٢

اإلعاقة يف خطة التنمية جبميع مراحلها، فإن أطر عمل األمم املتحدة اإلمنائيـة الدوليـة والوطنيـة                 
ولعل االستعراض اخلمسـي لألهـداف   . ال تتضمن أي إشارة إىل حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني   

ية يوفر، من مث، فرصـة للنظـر يف الطرائـق املمكنـة إلدخـال منظـور اإلعاقـة ضـمن                     اإلمنائية لأللف 
 مثـل القضـاء علـى    -فعدد مـن هـذه األهـداف    . التدابري احملددة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية  

 وثيـق   -اإليـدز   /الفقر، وتوفري التعليم االبتدائي للجميع ومكافحة فريوس نقص املناعة البشـرية          
صلة حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعـوقني نظـرا ألهنـم أكثـر األشـخاص معانـاة مـن وطـأة               الصلة مبوا 

ولعــل اجلمعيــة العامــة تــود أيضــا النظــر يف خيــارات  . الفقــر، واألميــة ونقــص الرعايــة الصــحية 
إلدخال اعتبارات اإلعاقة يف صلب أطر عمل األمم املتحدة اإلمنائية علـى الصـعيد الـوطين مثـل       

 .املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يإطار التقييم القطر
ولعــل اجلمعيــة العامــة، إذ تضــع يف االعتبــار املفاوضــات اجلاريــة بشــأن وضــع اتفاقيــة     - ٣٣

شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقـوق املعـوقني وكرامتـهم، تـود النظـر يف خيـارات مـن أجـل                     
 أي -وليني املوجــودين اخلاصــني باإلعاقــة زيــادة فاعليــة التعاضــد يف رصــد تنفيــذ الصــكني الــد

بشأن األشخاص املعوقني، والقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكـافؤ الفـرص           العاملي  برنامج العمل   
وينبغـي أن يؤخـذ يف االعتبـار يف هـذا          . للمعوقني، ويف رصـد تنفيـذ االتفاقيـة املنتظـرة مسـتقبال           
نشــأة مبعاهــدات، وكــذلك طلــب األمــني الســياق اإلصــالح اجلــاري لألمــم املتحــدة وهيئاهتــا امل

 أفسح حنو حتقيق التنمية واألمن وحقـوق        ريةحليف جو من ا   �العام إىل اجلمعية العامة يف تقريره       
 بأن تسـتعرض مجيـع الواليـات الـيت يزيـد عمرهـا علـى مخـس                  (A/59/2005)� اإلنسان للجميع 

ل أو مـا إذا كـان ميكـن إعـادة     سنوات لترى ما إذا كانت األنشطة املعنية ال تزال مطلوبة بالفعـ      
 .ختصيص املوارد املعتمدة هلذه األنشطة استجابة لتحديات جديدة وناشئة

 


