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 جلنة التنمية االجتماعية
 الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧-٨
 ∗من جدول األعمال املؤقت) ب( ٣البند 

: متابعــة مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة 
اســتعراض خطــط األمــم املتحــدة وبــرامج عملــها 

   ذات الصلة حبالة الفئات االجتماعية
 دة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقنيتنفيذ القواعد املوحرصد   

 
 مذكرة من األمني العام  

 
اعتمــدت اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثامنــة واألربعــني القواعــد املوحــدة بــشأن حتقيــق   

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٤٨/٩٦تكافؤ الفرص للمعوقني الـواردة يف مرفـق قرارهـا           
 قاعدة إطارا ملواصلة تعزيـز اهلـدفني املتمـثلني          ٢٢ا  وتوفر هذه القواعد البالغ عدده    . )١(١٩٩٣

يف حتقيـق املـساواة وكفالـة املـشاركة الكاملـة للمعـوقني يف احليـاة االجتماعيـة وعمليـة التنميــة،          
الــواردين يف برنــامج العمــل العــاملي بــشأن املعــوقني الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    

 مـن اجلـزء الرابـع    ٢الفقـرة  قـد نـصت     و. )٢(١٩٨٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣ املؤرخ   ٣٧/٥٢
نــصت و. مـن القواعـد املوحـدة علــى رصـد القواعـد يف إطـار دورات جلنــة التنميـة االجتماعيـة        

، عني األمـني العـام   ١٩٩٤مارس / ويف آذار.تعيني مقرر خاص لرصد تنفيذ القواعد أيضا على   
. عــا للجنــة التنميــة االجتماعيــةمقــررا خاصــا معنيــا باإلعاقــة وتاب) الــسويد(بينغــت لينكفيــست 

، الـيت جـددت يف      )٣(وأعد السيد لينكفيست ثالثة تقارير لكي تنظر فيها اللجنة يف مدة واليتـه            
، عـــني األمـــني العـــام شـــيخة حـــصة ٢٠٠٣يونيـــه /ويف حزيـــران .)٤(٢٠٠٠ و ١٩٩٧عـــامي 

_________________ 
 ∗ E/CN.5/2005/L.5. 
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ويا وقـدمت املقـررة اخلاصـة تقريـرا شـف     . ٢٠٠٥-٢٠٠٣مقـررة خاصـة للفتـرة     ) قطر(ثان   آل
اللجنــة يف دورــا الثالثــة ونظــرت . )٥(إىل جلنــة التنميــة االجتماعيــة يف دورــا الثانيــة واألربعــني

ــودة يف   ــر /شــباطواألربعــني املعق ــذ     يف ٢٠٠٥فرباي ــق برصــد تنفي ــررة اخلاصــة املتعل ــر املق تقري
دية رحبـت اللجنـة االقتـصا     و. )٦(العـشرين شـهرا املنـصرمة منـذ تعيينـها         خـالل   القواعد املوحدة   

الذي قامـت بـه املقـررة     بالعمل ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٩واالجتماعية بقرارها   
أن ، وطلبــت إليهــا ٢٠٠٨ديــسمرب / األولكــانون ٣١حــىت اخلاصــة، وقــررت جتديــد واليتــها 

ويتـشرف  . تقدم إىل جلنة التنميـة االجتماعيـة تقريـرا سـنويا عـن رصـد تنفيـذ القواعـد املوحـدة                    
 .السنوي املقررة اخلاصةبأن حييل إىل اللجنة التقرير األمني العام 

 
 احلواشي 

 .www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htmميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي التايل  )١( 
 )٢( A/37/351/Add.1 و Add.1/Corr.1ــايل     ، ال ــشبكي التــ ــع الــ ــه يف املوقــ ــالع عليــ ــن االطــ ــامن؛ وميكــ ــرع الثــ : فــ

www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm. 
 )٣( A/52/56   ــايل ــشبكي الت ــع ال ــا يف املوق ؛ www.un.org/esa/socdev/enable/dismsre0.htm: ، وميكــن االطــالع عليه

E/CN.5/2000/3املرفـــــــــــــــــــق، يف ، :www.un.org/esa/socdev/enable/disecn003e0.htm ؛E/CN.5/2002/4 يف ،
www.un.org/esa/socdev/enable/disecn520024e0.htm. 

ــاعي    )٤(  ــصادي واالجتمــ ــرار الــــس االقتــ -www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997، ١٩٩٧/١٩قــ

19.htm ٢٠٠٠/١٠، و ،)www.un.org/esa/socdev/enable/ecosoc/2000-10.htm(. 
  .www.un.org/esa/socdev/enable/srcsocd42.htm : املوقع الشبكي التايلميكن االطالع عليه يف )٥( 
 )٦( E/CN.5/2005/5طالع عليها يف ال، وميكن اwww.un.org/esa/socdev/enable/srreportdec04.htm. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dismsre0.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecn003e0.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecn520024e0.htm
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997-19.htm
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997-19.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/ecosoc/2000-10.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/srcsocd42.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/srreportdec04.htm
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التابعـة للجنـة التنميـة االجتماعيـة        باإلعاقـة و  املعنيـة   تقرير املقررة اخلاصـة       
 بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقنيعن رصد تنفيذ القواعد املوحدة 

 
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٩٤-١
ــيت       -ثانيا   ــشأن اإلجــراءات ال ــاملي ب ــصعيد الع ــى ال ــصائية اــراة عل اختــذا الدراســة االستق

.للمعوقني   لقواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص                  لتنفيذ ا   احلكومات      . . . .١٢٠٥-١٠
.األنشطة واإلجنازات         -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٤٠٢٣-١٢١
.فريق اخلرباء      -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٤٤٢٦-١٤١

.ستنتاجات      اال  -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٤٩٢٧-١٤٥
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 مقدمة -أوال  
ذي أحرزتـه الـدول     بشأن التقدم الـ   هذا هو تقريري الثالث إىل جلنة التنمية االجتماعية          - ١

وكمـا يف املناسـبات   . األعضاء يف تنفيذ القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكـافؤ الفـرص للمعـوقني         
 بوسـعي القيـام ـا       املـسؤولية الـيت أوكلتمـوين إياهـا، وآمـل أن يكـون            ولين ضـخامة    السابقة،  

 .على أكمل وجه
 

 مبادئ هادية - ألف 
 يهتـد أأنشطيت، كان هناك مبـدآن رئيـسيان   يف كل أعمايل وبصرف النظر عن طبيعة     - ٢

 الـذي   العـام  وثانيهمـا اهلـدف      ؛ي، أوهلما النهج املتبـع للنـهوض باملهـام واألنـشطة          لعمهما يف   
 .تصب فيه مجيع األنشطة

 النهج
ســعيت يف العــام املاضــي إىل اعتمــاد ــج بنــاء وإجيــايب، مفــضلة تــسليط الــضوء علــى     - ٣

بالنجاحات مع التشديد يف آن واحد على ضرورة حتقيق مزيـد مـن             املظاهر اإلجيابية واالحتفاء    
 .اإلجنازات وبذل مزيد من اجلهود املتضافرة

 اهلدف العام
٤ -  ه  والـدعوة إىل القيـام بـ        هـذا التنفيـذ     رصد تنفيذ القواعد املوحـدة وتقيـيم       فيما واصلت

أعمـال هـو حتقيـق      بشكل أبلغ وأعمق، مل يغب عن ذهين أن اهلدف النهائي لكل ما ينجز مـن                
 .تكافؤ الفرص للمعوقني

تكافؤ الفرص مفهوما عامليا يقاس على قواعد عاملية ينبغي أن تنطبـق            حتقيق  ولئن كان    - ٥
الثقافات والبلـدان علـى حـد سـواء، فـإن مثـة حتـديا يتمثـل يف كوننـا نعـيش يف عـامل                         مجيع  على  

ــيم الثقافيـــ      ــة، والقـ ــستويات التنميـ ــه مـ ــاوت فيـ ــا وتتفـ ــزداد تنوعـ ــد،  يـ ــف، والقواعـ ة، واملواقـ
واالحتياجات، واخلدمات، مـن منطقـة إىل أخـرى، ومـن بلـد إىل آخـر، بـل حـىت داخـل البلـد                        

 .الواحد
سكاا مـن ذوي    فبينما حتاول بلـدان يئـة الظـروف املواتيـة لتحقيـق تكـافؤ الفـرص لـ                  - ٦

نـسان األساسـية،    متـع حبقـوق اإل    بلدان أخرى يتعـذر فيهـا علـى غالبيـة النـاس الت            هناك  ،  اإلعاقة
 .جيعل مهمة رصد تنفيذ القواعد املوحدة مهمة صعبة للغاية مما
أضــف إىل هــذه االعتبــارات التعقــد والتنــوع الــذي تتــسم بــه أوســاط املعــوقني نفــسها   - ٧

ويف حاالت عديدة، خيتلف مـدلول إمكانيـة الوصـول بـاختالف            . على اختالفها العجز  وأنواع  
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وإذا كـان   .  ويعيشون يف مناطق جغرافيـة خمتلفـة       متباينةال عجز   أشكاملعوقني الذين يعانون من     
فإنه يقتضي أيـضا    حركة معاجلة شؤون العجز،     هذا االعتراف بالتنوع يثري الثقافة السائدة يف        

رصد حتقيق تكافؤ الفـرص بطـرق خمتلفـة باعتمـاد أسـاليب شـىت وبـالنظر إىل هـذه املـسألة مـن                        
 .خمتلف الزوايا واألبعاد

 يرنطاق التقر
وهـو يعتمـد علـى    . يتخذ هـذا التقريـر مـن تقـارير األعـوام املاضـية مرتكـزا ينطلـق منـه           - ٨

الرؤية اليت ينظر ا إىل القواعد املوحدة لتحقيق تكـافؤ الفـرص للمعـوقني، ويـشمل الواجبـات                  
. برصــد تنفيــذ احلكومــات للقواعــد املوحــدة فيمــا يتعلــق والواقعــة علــى عــاتق املقــررة اخلاصــة  

 . تفصيلها يف اجلزء الرابع من القواعديرد كما
الدراسـة االستقـصائية اـراة علـى      أوهلما يتناول نتائج    هذا التقرير من جزءين،     يتكون   - ٩

والغـرض هنـا    . لتنفيذ القواعد املوحـدة    تالصعيد العاملي بشأن اإلجراءات اليت اختذا احلكوما      
دراسـة االستقـصائية الـشاملة األوىل       وهـذه هـي ال    . هو عرض صورة أولية لنتائج هـذه الدراسـة        

املوحـدة  من نوعها اليت تجرى لتقييم االلتـزام املعنـوي والـسياسي للحكومـات بتنفيـذ القواعـد                  
وختتلف هذه الدراسـة االستقـصائية عمـا سـبقها مـن            . منذ أن اعتمدها اتمع الدويل باإلمجاع     

ــدول األعــضاء ومنظمــتني للم      ــع ال ــستهدف مجي ــا ت ــث أ ــها  دراســات حي ــوقني يف كــل من . ع
من الدراسات إىل تناوهلا كل قاعدة مـن القواعـد املوحـدة            عما سبقها   كذلك، يعزى اختالفها    

 . ويتناول اجلزء الثاين من التقرير أنشطة وإجنازات العام املاضي. على حدة
 

ــشأن اإلجــراءات       - ثانيا  ــاملي ب ــصعيد الع ــى ال الدراســة االستقــصائية اــراة عل
تحقيــق تكــافؤ بلتنفيـذ القواعــد املوحــدة املتعلقـة    احلكومــات اختــذا الـيت 

 للمعوقني الفرص
نشأت فكرة إجراء دراسة استقصائية شاملة يف مستهل واليـة املقـررة اخلاصـة يف عـام                  - ١٠

لـصعيد العملـي    بيد أنه مل يتيسر تنفيذها حينئـذ حيـث حالـت دون ذلـك قيـود علـى ا                  . ٢٠٠٣
 .)١(واملايل واللوجسيت

ويف . ٢٠٠٤يونيـه   /دأ العمل يف الدراسة االستقصائية بوضـع االسـتبيان يف حزيـران           وب - ١١
 .)٢(احلصول على أفضل النتائج املمكنةالوقت ذاته، اتخذ عدد من التدابري واخلطوات لكفالة 
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 الغرض واألهداف  - ألف 
 : يرد فيما يلي الغرض من إجراء الدراسة االستقصائية وأهدافها - ١٢

 قوف على مستوى تنفيذ القواعد املوحدة ومداه يف مجيع أحناء العامل؛ الو )أ( 
رفع درجة وعـى احلكومـات بالقواعـد املوحـدة وتوجيـه انتباههـا إىل مـا يقـع                    )ب( 

 على عاتقها من التزام معنوي وسياسي بتنفيذها؛ 
عرض اخلطوات اليت ميكن اختاذهـا لتنفيـذ القواعـد املوحـدة علـى احلكومـات                  )ج( 

 إجابات كل سؤال؛اجها يف بإدر
حتديد اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والـسياسية للبلـدان الـيت       )د( 

 جنحت يف تنفيذ القواعد؛ 
رصد التقدم الذي أحرزه كل بلـد يف تنفيـذ القواعـد املوحـدة واـاالت الـيت                   )هـ( 

 من العمل؛حتتاج إىل مزيد 
 دون تنفيذ القواعد املوحدة؛ حتديد التحديات اليت حتول  )و( 
لقاعدة بيانات شاملة عن اإلجـراءات الـيت تتخـذها احلكومـات            األسس  وضع   )ز( 

 املوحدة واستخدامها يف أنشطة الرصد املستقبلية؛  لتنفيذ القواعد 
حتديد مواطن القـوة والـضعف يف جمـال تنفيـذ القواعـد املوحـدة علـى الـصعيد              )ح( 
 العاملي؛ 
ــاس مــشا  )ط(  ــب آرائهــم فيمــا يتعلــق بــالربامج       التم ركة منظمــات املعــوقني وطل

 واجلهود احلكومية الرامية إىل تنفيذ القواعد املوحدة؛ 
استخدام الدراسة االستقصائية كأداة لتشجيع احلوار علـى الـصعيدين الـوطين             )ي( 

. صواإلقليمي بني منظمات املعـوقني واحلكومـات بـشأن املـسائل املتـصلة بتحقيـق تكـافؤ الفـر                  
 .تسترشد به احلكومات يف تدخالاوميكن هلذه الدراسة أن تكون مبثابة الدليل الذي 

 
 السكان املستهدفون - باء 

هلا من داللة فيمـا يتعلـق بـالتزام احلكومـات املعنـوي      اتساقا مع اعتمادها باإلمجاع وملا     - ١٣
 ١٩١ضاء البـالغ عـددها      األعـ الدول  الدراسة مجيع   والسياسي يف مجيع أحناء العامل، فقد غطت        

 .دولة
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تنفيـذ القواعـد   كقـوى دافعـة علـى    واعترافا بالـدور الـذي تقـوم بـه منظمـات املعـوقني               - ١٤
الرؤيــة الــيت تــستلزم مــشاركة منظمــات  ومتــشيا مــع املوحــدة والــدعوة إليهــا واملــشاركة فيهــا،  

 .  يف كل بلداملعوقني وحتقيق تكافؤ الفرص، مشلت الدراسة االستقصائية منظمتني للمعوقني
 

 أدوات الدراسة االستقصائية - جيم 
وثيقة شاملة مفصلة تتضمن كـل إجـراء وافقـت احلكومـات        تعد الدراسة االستقصائية   - ١٥

واحتـوى كـل سـؤال علـى قائمـة مرجعيـة       . على تنفيذه وفـاًء بالتزامهـا بتحقيـق تكـافؤ الفـرص       
ــبني ع    ــسه، وطُلــب إىل اي ــاإلجراء نف ــصل ب ــى تت ــى  الدراســة ال ــة عل ــصائية وضــع عالم  الستق

 .)٣(األجوبة اليت تنطبق على احلالة
 

 الدراسة االستقصائيةإجراء  - دال 
وقـد بــدأ  .  أشـهر ملـلْْء االسـتبيان وإعادتـه إىل مكتـب املقـررة اخلاصـة       ٣أعطيـت فتـرة    - ١٦

ينــاير / كــانون الثــاين٣١، وحــدد املوعــد النــهائي يف ٢٠٠٤نــوفمرب /التوزيــع يف تــشرين الثــاين
٢٠٠٥. 

وإلدراج أكــرب عــدد مــن منظمــات املعــوقني فقــد طلبــت املــساعدة مــن منظمــات مثــل  - ١٧
 مركـز ، و املنظمـة الدوليـة إلدمـاج املعـوقني       اإلحتاد العاملي للمكفوفني، واالحتاد العاملي للصم، و      

 .التأهيل الدويل
اخلاصـة عـددا    مكتـب املقـررة      فرباير بعد أن تلقي   /مدد املوعد النهائي حىت اية شباط      - ١٨

وقد طلب من أصحاب الردود أن تتـضمن ردودهـم التـشريع املعتمـد     . حمدودا فقط من الردود 
 .وأن يبينوا بالتفصيل أي تدابري أخرى ال تشملها القائمة املرجعية اليت مت تزويدهم ا

وبـــدال مـــن ذلـــك فقـــد أدخلـــت     . ١٥ و ١٤مل تـــذكر أســـئلة حمـــددة للقاعـــدتني     - ١٩
 . كبدائل للقواعد األخرى“التشريعات” و“السياسات العامة”
ولضمان وجود حيـز كـاف للتعـبري املـستفيض، فقـد أدرج قـسم يـسمح للمـستجيبني                    - ٢٠

ــارة، باإلضــافة إىل       الدراســة االستقــصائية بــذكر آرائهــم وانطباعــام بــشأن مجيــع املــسائل املث
 .نفسها

 
 للدراسة االستقصائيةالنتائج األولية  -هاء  

 . استبيانا ملنظمات املعوقني٣٨٢ استبيانا للحكومات و ١٩١، أرسل وإمجاال - ٢١
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ــردود رفــــض      - ٢٢ ــة للــ ــة األوليــ ــن املراجعــ ــتج عــ ــد نــ ــال  ١٦وقــ ــدم اكتمــ ــتبيانا عــ  اســ
 ٤١ حكومــة و ٧٣وردت علــى االســتبيان قرابــة . فقــدان عــدد مــن الــصفحات أو اإلجابــات

 يف ٦٠ بلــدا، أي ١١٤ء منظمـة مـن منظمـات املعـوقني، فتـوفرت معلومـات مفـصلة عـن زهـا         
 يف املائـة مـن الـدول    ٤٠ بلـدا، أي  ٧٧ومل تستلم ردود من   . )٤(املائة من مجيع الدول األعضاء    

 .)٥(األعضاء
بعض البلدان ذات نظام احلكم الفيدرايل شعرت بأـا غـري قـادرة علـى الـرد ألن كـل                     - ٢٣

 .)٦(حمافظة أو والية هلا تشريعها وبراجمها وخططها اخلاصة ا

وقد بلغ هـذا   . ولعل أجدر شيء باملالحظة هو املعدل العايل للردود من املنطقة العربية           - ٢٤
ــاريخ هــذه الدراســات      ٨٦املعــدل  ــة، فكــان أعلــى معــدل للــرد مــن تلــك املنطقــة يف ت  يف املائ

 .)٧(االستقصائية

 ١القاعدة 
 تعميق الوعي

٢٥ -          ئل املـستجيبون عـن التـدابري الـيت اختـذت لتوعيـة اتمـع بـشأن املعـوقني، وحقـوقهم     س
 .واحتياجام وإمكانيام وإسهامام

 يف املائة مـن ايـبني أن بلـدام اعتمـدت سياسـات للتوعيـة الوطنيـة،        ٦٤ذكر حوايل   - ٢٦
 . يف املائة بأم اعتمدوا تشريعات٥٨,٨بينما أجاب 

بغــرض إذكــاء وخبــصوص اعتمــاد بــرامج، وصــياغة مبــادئ توجيهيــة لوســائط اإلعــالم  - ٢٧
عـالوة  .  يف املائة على التوايل بأم فعلوا ذلـك     ٣٠,٧ يف املائة و     ٦١,٤وعي اجلمهور، أجاب    

 يف املائة من البلدان ايبة بأا دربـت مـوظفني علـي توعيـة اجلمهـور؛            ٥٢,٦على ذلك، ذكر    
ــشر  ــواد مطبوعــة؛ وأدمــج   ٥٨,٨ون ــها م ــة من ــوعي   ٣٧,٧ يف املائ ــق ال ــها تعمي ــة من يف  يف املائ

 يف املائة منها على تثقيف اجلمهور بـشأن حقـوق واحتياجـات       ٥٣,٥املناهج املدرسية؛ وعمل    
 يف املائــة مــن ٧٥,٤ أيــضا عــن أن االستقــصائيةوقــد كــشفت الدراســة . وإمكانيــات املعــوقني

 .البلدان اليت ترد بصفة منتظمة يستشري ويتعاون مع منظمات املعوقني
ــدان    - ٢٨ ــد مــن البل ــدم العدي ــد ق ــراد      وق ــة أف ــيت اختــذت لتوعي ــدابري ال ــى الت ــة عل ــضا أمثل  أي

 كـــانون  ٣(اجلمهـــور، مثـــل ختـــصيص يـــوم وطـــين واالحتفـــال بـــاليوم الـــدويل للمعـــوقني         
 ).ديسمرب/األول
ــة ، ذكــر      - ٢٩ ــسؤال حــول طبيعــة وحجــم مــواد التوعي ــة مــن  ٦٧,٥وردا علــى ال  يف املائ

ات النمـاء واإلعاقـات النفـسية االجتماعيـة؛         البلدان أا تغطي مجيع أنواع العجز، مبا فيها إعاقـ         
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 يف املائة أن املواد مشلت حقوق املعوقني االجتماعية والسياسية والتنمويـة؛ ورد             ٧٠,٢وأوضح  
 يف املائــة بــأن املــواد تــشمل احلــق يف احلــصول علــى اخلــدمات، ويف املــشاركة الكاملــة،  ٦٩,٣

 .والفرص املتساوية
 يف املائـة بـأن مـوادهم رفعـت          ٦٤,٩ت املعـوقني، أجـاب      وفيما يتعلـق مبـسألة إمكانيـا       - ٣٠

 يف املائـة بـأن مـوادهم تـشمل مـسامهات مـن املعـوقني                ٦٦,٧الوعي بشأن هذه املسألة؛ وأبـان       
 يف املائـة بـأن حمتويـات        ٦٧,٥يف ااالت االجتماعية والثقافية والعلمية واالقتصادية؛ وأجـاب         

 بـشكل إجيـايب، وتـضع حقـوقهم يف االعتبـار،            ما ينـشرونه يف وسـائط اإلعـالم تـصف املعـوقني           
 .وتعطي وزنا كافيا للمسائل املتعلقة باحلقوق والتنوع والكرامة واملساواة

 من البلدان ايبة، فإن وسائط اإلعالم تروج ملواقف الـشفقة والتعـاطف أو              ١٥,٨يف   - ٣١
 .حىت وجودهملقوالب منطية سلبية، باإلضافة إىل إسقاط دور واحتياجات املعوقني، و

 ٢القاعدة 
 رعاية الطبيةال

سئل املستجيبون عما إذا كانت احلكومـات تقـوم بتـوفري رعايـة طبيـة فعالـة للمعـوقني                    - ٣٢
 .ال أم
 يف املائــة أــا ٦٠,٥ومــن بــني البلــدان الــيت أجابــت علــي الدراســة االستقــصائية، بــين  - ٣٣

 يف ٤٤,٧بيــة الفعالــة؛ وأصــدر اعتمـدت سياســات لــضمان حـصول املعــوقني علــى الرعايـة الط   
 يف ٦٤,٩ يف املائـة منـها بـرامج مناسـبة؛ وخـصص          ٥٦,١املائة من البلـدان تـشريعات؛ وأخـذ         

 منــها الكــوادر الطبيـة الالزمــة لتنفيــذ الــربامج  ٥٦,١املائـة منــها أمــواال للرعايـة الطبيــة؛ ودرب   
 .الطبية املالئمة

ن البلــدان أــا جعلــت الرعايــة الطبيــة  يف املائــة مــ٦٤,٩وباإلضــافة إىل ذلــك، أوضــح  - ٣٤
 يف املائـة، وقـد   ٦٠,٥وبلغت نسبة البلدان اليت تتشاور مع منظمات املعوقني  . متاحة للمعوقني 

 يف املائة من البلدان ايبة أا تزود املعوقني باملعلومـات امليـسورة بـشأن اخلـدمات                 ٥٦,١ذكر  
 .الطبية
 .دابري أخرى ، مثل إنشاء وحدات للتأهيل املهينوقد ذكر العديد من البلدان أيضا ت - ٣٥
 يف املائـة أـا      ٧١,١وردا على السؤال حـول التـدابري املتعلقـة بـصحة املعـوقني ، ذكـر                  - ٣٦

 يف املائـة منـها علـى        ٧٨,١اختذت خطوات لتعميق الـوعي بـشأن أسـباب اإلعاقـة؛ وقـد عمـل                
 ٦٤,٩ منـهم الكـشف املبكـر؛ وذكـر           يف املائـة   ٦٥,٨حتسني الرعاية قبل وبعد الوالدة؛ ونفـذ        

 .يف املائة منها أا قامت بتنفيذ تدابري التدخل املبكر
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 ٣القاعدة 
 تأهيلال

 سئل املستجيبون عما إذا كانت احلكومات تضمن توفري خـدمات التأهيـل للمعـوقني               - ٣٧
 .ليصلوا إىل مستواهم األمثل من االستقاللية واألداء، وأن حيافظوا عليه

 يف املائـة مـن البلـدان اعتمـدت سياسـات      ٥٦,١ت الدراسة االستقصائية عن أن    كشف - ٣٨
 يف  ٥٩,٦ يف املائـة منـها أصـدرت التـشريعات الالزمـة؛ وأن              ٤٩,١وطنية بشأن التأهيل؛ وأن     

 يف ٦٥,٨ يف املائــة خصــصت املــوارد املاليــة؛ وأن ٦٤,٠املائــة أخــذت بــالربامج املالئمــة؛ وأن 
ــة دربــت املــوظفني علــ   ــل؛ وان املائ ــضمان وصــول   ٧١,٩ى التأهي ــدابري ل ــة اعتمــدت ت  يف املائ
 يف ٧١,١وكانــت نــسبة البلــدان الــيت تستــشري منظمــات املعــوقني  . املعــوقني خلــدمات التأهيــل

 .املائة
 يف املائــة بأــا قــدمت هــذه  ٥٩,٩وفيمــا يتعلــق بــشمولية خــدمات التأهيــل، أجــاب    - ٣٩

 يف املائـة    ٦٩,٣ يف املائـة لألطفـال املعـوقني؛ و          ٧٧,٢اخلدمات جلميع األشخاص املعـوقني؛ و       
 يف  ٥٧,٩ يف املائة للمعوقني ذوي الدخول املنخفضة واحملـدودة؛ و           ٦٧,٥للنساء املعوقات؛ و    

 يف املائـة بغـض النظـر    ٦٢,٣املائة أم جلميع املناطق اجلغرافية وجلميع قطاعـات اتمعـات؛ و           
 .عن اجلنس أو العرق

 علـى الترتيـب أـا     ٥٧,٩ يف املائـة و      ٥٩,٦بلـدان الـيت أجابـت، بـني         ومن بني تلك ال    - ٤٠
 يف املائـة    ٤٦,٥تقدم خدمات التأهيل ملنظمات املعوقني ولألسر اليت تضم معوقني؛ بينما يقدم            

ومل .  يف املائة علـى التـوايل خـدمات جمتمعيـة وتغطـي احتياجـات مجيـع أنـواع العجـز                    ٤٧,٤و  
 .ت التأهيلتقدم أربعة عشر يف املائة خدما

 يف املائـة أـا      ٧٠,٢وعن التخطيط والتصميم والتنفيذ وتقييم خدمات التأهيـل، ذكـر            - ٤١
 يف ٦٠,٥ يف املائــة مبــشاركة أســر املعــوقني؛ وقــال ٥٠,٠متــت مبــساعدة املــوظفني الطبــيني؛ و 

ملائـة   يف ا٤٠,٤املائة أن برامج التأهيل متتد للمـدارس واملؤسـسات التعليميـة واملدرسـني؛ وأقـر              
ــون    ــا معوق ــيت يعــيش فيه ــق مبــشاركة ومــشاورة منظمــات    . مبــشاركة اتمعــات ال وفيمــا يتعل

 يف املائــة باإلجيــاب، بينمــا ٥٥,٣املعــوقني يف ختطــيط وتــصميم وتنفيــذ بــرامج التأهيــل، أجــاب 
 . يف املائة بأنه ال توجد آليات للتشاور والتعاون١٧,٥ذكر 
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 ٤القاعدة 
 خدمات الدعم

ستجيبون عما إذا كانت احلكومـات تـوفر خـدمات الـدعم، مبـا فيهـا األجهـزة                  سئل امل  - ٤٢
ــة وعلــى ممارســة      ــادة مــستوى اســتقالليتهم يف حيــام اليومي املعينــة ملــساعدة املعــوقني علــى زي

 .حقوقهم
 يف املائـة مـن البلـدان اعتمـدت سياسـات      ٥٠,٩كشفت الدراسة االستقصائية عن أن     - ٤٣

 يف املائــة ٤٦,٥ يف املائــة منــها أصــدرت تــشريعات؛ وأن  ٥٠,٠ تتعلــق خبــدمات الــدعم؛ وأن 
 يف املائـــة تـــزود املعـــوقني بـــاألجهزة واملعـــدات الالزمـــة؛  ٦٩,٣خصـــصت املـــوارد املاليـــة؛ و 

 . يف املائة تفعل ذلك بالتشاور مع منظمات املعوقني٦٣,٢ و
ــات اســتجابة لالحتياجــات يف      - ٤٤ ــدمها احلكوم ــيت تق ــسبة للخــدمات ال ــا بالن  جمــاالت أم

 يف املائـة    ٦١,٤التكنولوجيا واملساعدة الشخصية وخدمات الترمجـة الـشفوية وغريهـا، أجـاب             
 يف املائـة للمعـوقني      ٥٦,١ يف املائة للنـساء؛ و       ٥٥,٣بأم يقدمون هذه اخلدمات لألطفال؛ و       

 .ذوي الدخل املنخفض واملعوقني من الطبقة العاملة
 يف املائـــة ٤٦,٥ يف املائـــة و ٤٧,٤يف املائـــة و  ٤٣,٩ باإلضـــافة إىل ذلـــك، أجـــاب  - ٤٥

 يف املائــة علــى التــوايل بــأن اخلــدمات تــوفر جلميــع املنــاطق اجلغرافيــة، ٥٣,٥ يف املائــة و ٤٧,٤
 االقتـصادية، وجلميـع األعـراق واإلثنيـات، وجلميـع الطوائـف             -وجلميع القطاعات االجتماعية    
ــواع العجــز   ــع أن ــة، وجلمي ــل، أجــ . الديني ــاك دعــم   ٢٤,٦اب ويف املقاب ــيس هن ــه ل ــة بأن  يف املائ

 .أو أجهزة تكنولوجية من أي نوع يف بلدامأجهزة معينة  أو
 ٥القاعدة 

 إمكانية االستفادة من اخلدمات
إمكانيــة احلــصول علــى  يئــة ســئل ايبــون عمــا إذا حكومــات بلــدام تــدرك أمهيــة    - ٤٦

      تمع عن طريق برامج جلعل البيئـة املاديـة   اخلدمات يف عملية تكافؤ الفرص يف مجيع قطاعات ا
 .مهيأة للوصول إليها وتدابري لتوفري الوصول للمعلومات واالستفادة من االتصاالت

 يف املائـة مـن البلـدان املـستجيبة اعتمـد        ٥٦,١وكشفت الدراسة االستقـصائية عـن أن         - ٤٧
ائـــة اســـتحدث  يف امل٤٣,٠ يف املائـــة أصـــدر تـــشريعات؛ و ٥٢,٦الـــسياسات الالزمـــة، وأن 

 للمعــوقني يف املائــة خــصص املــوارد املاليــة جلعــل البيئــة املاديــة ميــسورة ميكــن ٤٢,١بــرامج؛ و 
 .الوصول إليها
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 يف املائـة مهندسـون مـدنيون ومعمـاريون مـدربون علـى              ٣٦وعالوة على ذلك، لدى      - ٤٨
يـة الوصـول؛    يف املائـة تعمـل علـى زيـادة الـوعي بإمكان            ٥٤,٤مسائل يئة إمكانية الوصـول؛ و     

 يف  ٦٢,٣؛ و   للمعـوقني إمكانيـة االسـتفادة أو الوصـول        يئـة     يف املائة نفذت بـرامج       ٤١,٢ و
وهنـاك مـا يقـرب      . املائة أشركت منظمات املعوقني يف ختطيط وتنفيذ تـدابري إمكانيـة الوصـول            

 .نيللمعوقإمكانية الوصول تهيئة ب  يف املائة من البلدان ليس لديها تدابري تتعلق١٧,٥من 
 يف املائـة    ٥٦,١وعن السؤال اخلاص بإمكانية الوصول للمباين واملنشآت العامـة، قـال             - ٤٩

بأنه مت توفري ما يلزم لتيـسري الوصـول للمـدارس واملستـشفيات واتمـع احمللـي واملراكـز الطبيـة                     
ة  يف املائــ٥٧وأوضــح . والتأهيليــة واملــستوصفات واملكتبــات العامــة واملــسارح ومراكــز الترفيــه

مشلـت مجيـع املبـاين العامـة واملكاتـب احلكوميـة،             يئة اإلمكانيات املالئمة للمعـوقني    بأن تدابري   
 متتـد إىل البيئـة املاديـة خـارج املبـاين            للمعـوقني إمكانية الوصول   يئة   يف املائة بأن     ٤٥,٦وذكر  

ق النقـل    يف املائـة إن مرافـ      ٣٦,٨مثل أرصفة املـشاة ومواقـف الـسيارات وطـرق املـشاة؛ وقـال               
 يف املائـة    ٣١,٦وذكـر   . ، مهيأة لوصـول املعـوقني إليهـا       )الرب والسكك احلديدية واجلو والبحر    (

 .بأنه ال تتوافر يف بلدام تدابري للوصول لتلك املرافق
وفيما يتعلق باملعلومات، كشفت الدراسة االستقـصائية عـن أـا متاحـة بـشكل ميكـن                  - ٥٠

مـن ايـبني بـأن      )  يف املائـة   ٣٦( سـتة و ثالثـون يف املائـة          وأوضـح . املعوقني مـن الوصـول إليهـا      
 يف املائـة  ٣٥,١ يف املائة من البلدان املـستجيبة وألسـرهم يف   ٣٦املعلومات متاحة للمعوقني يف     

وأوضـح  .  يف املائـة   ٥٠ يف املائة؛ ولعمـوم اتمـع يف         ٤٤,٧من البلدان، وملنظمات املعوقني يف      
يــبني بــأن إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات ال تتــوفر ألي قطــاع مــن  يف املائــة مــن ا٣٠قرابــة 

 .اتمع وال يف أي شكل من األشكال
وفيمــا يتعلــق بالتــدابري املتخــذة مــن قبــل احلكومــات لــضمان إمكانيــة وصــول املعــوقني  - ٥١

 يف املائـة    ٣٥,١ يف املائة اعتمدت سياسات مناسـبة؛ و         ٤٥,٦للمعلومات، أظهرت النتائج أن     
 يف املائـة خصـصت      ٤٦,٥ يف املائة وضعت الـربامج املناسـبة؛ و          ٤٦,٥درت تشريعات؛ و    أص

 .املوارد املالية الالزمة
 يف املائـة  ٤٧,٤ يف املائة مترمجون شـفويون مـدربون؛ و      ٣٦وعالوة على ذلك، لدى      - ٥٢

ــة لــديها وعــي متزايــد ب  ــة وصــول اتهيئ تنفــذ  يف املائــة ٣٧,٧ إىل املعلومــات؛ و ملعــوقنيإمكاني
ــة اإلمكانيــات املالئمــة  بــرامج خاصــة ب ــة تتــشاور مــع  ٥٤,٤؛ و ملعــوقنيلوصــول اتهيئ  يف املائ
 . يف املائة أيا من التدابري املبينة أعاله٢٠ومل يعتمد قرابة . منظمات املعوقني

 يف  ٦٠,٥ ، أوضـح     يئـة اإلمكانيـات املالئمـة للمعـوقني       وفيما يتعلق بـشمولية تـدابري        - ٥٣
إمكانية الوصول إىل املعلومات متاحة للمكفـوفني وللمـصابني بعجـز بـصري جزئـي؛               املائة بأن   
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.  يف املائة للـصم وللمـصابني بعجـز مسعـي جزئـي            ٥٤,٤املكفوفني؛ و   / يف املائة للصم   ٤٨,٢و  
 يف املائــة ومبعوقــات ٤٠,٤وإمكانيــة الوصــول للمعلومــات متاحــة للمــصابني بعجــز ــائي يف   

 .يف املائة من البلدان املستجيبة ٣٣,٣ اجتماعية يف -نفسية 
وفيما خيتص بالسؤال عن طبيعة وشكل املعلومات اليت ميكن الوصول إليهـا، كـشفت               - ٥٤

؛ طريقـة بريـل للمكفـوفني      يف املائة تقدم مواد للقراءة على        ٦٩,٣الدراسة االستقصائية عن أن     
ة تقـدم جمـالت إخباريـة     يف املائ٢٩,٨ يف املائة تقدم مواد للقراءة بشكل مسموع ؛ و٦٢,٣و  

 يف املائة متوافرة بلغـة اإلشـارة؛ ولـدى          ٦٤بطريقة بريل وبالشكل املسموع؛ واملعلومات لدى       
 يف املائـة  ١٨,٤ويف املقابـل، ذكـر   .  يف املائة مواد للقراءة املبسطة للمصابني بعجز منائي  ٢١,١

علوماتيـة الـيت ميكـن للمعـاقني        من ايبني بأنه ال يتوفر يف بلدام أي شكل من أشكال املواد امل            
 .الوصول إليها

 ٦القاعدة 
 التعليم
 تعتـرف مببـدأ املـساواة يف فـرص احلـصول            معما إذا كانت حكومـا    سئل املستجيبون    - ٥٥

كفالـة أن يـشكل هـذا    بيئات موحدة وتتخذ تـدابري ل    على التعليم االبتدائي والثانوي والعايل يف       
 .  التعليمياملبدأ جزءا ال يتجزأ من النظام 

ــام         - ٥٦ ــوقني يف النظ ــاج املع ــا إلدم ــات حتقيق ــيت اختــذا احلكوم ــدابري ال ــق بالت ــا يتعل ويف م
 يف املائـة    ٥٥,٣يف املائـة اعتمـدت سياسـات؛ و          ٦٥,٨التعليمي العام، كشف االستقـصاء أن       

 يف املائـة خصـصت   ٦٨,٤ يف املائة اعتمـدت بـرامج إلدمـاجهم؛ و    ٦٩,٣أقرت تشريعات؛ و    
 يف املائـة مـن البلـدان ايبـة أـا تـدابري       ٦١,٤ اختـذ مـا نـسبته       وعالوة علـى ذلـك    .  مالية موارد

 يف املائـة دربـت      ٧٣,٧ البيئة املدرسية كـي تـتالءم واحتياجـات األطفـال املعـوقني؛ و            إلصالح  
 يف ٦٠,٥ مدرسـني ومـديري مــدارس علـى كيفيـة االهتمــام باحتياجـات األطفـال املعــوقني؛ و      

 .الستخدامها من قبل األطفال املعوقنيتعليمية واد ومعدات ومرافق مب املدارس املائة زودت
 يف املائـة مـن   ٥٨,٨وتشارك منظمات املعوقني يف ختطيط تدابري اإلدماج وتنفيـذها يف          - ٥٧

 .من تدابري اإلدماج املذكورة أعالهالبلدان ايبة أي  يف املائة من ٧,٩ومل يتخذ يف . البلدان
مــن البلــدان  يف املائــة ٨٧,٧يــوفر مــا نــسبته مــا يتعلــق بتــوفري التعلــيم للمعــوقني،  ويف  - ٥٨

 يف املائـــة تـــوفره ٦٧,٥  يف املائـــة للمعوقـــات؛ و٦٧,٥ التعلـــيم لألطفـــال املعـــوقني؛ وايبـــة 
 يف املائـة للمعـوقني مـن        ٦٥,٨ للمعوقني من ذوي الـدخل املـنخفض وأفـراد الطبقـة العاملـة؛ و             

 ٥٨,٨ يف املائة لألشـخاص مـن مجيـع الطوائـف الدينيـة؛ و       ٦٨,٤و   ؛ثنياتمجيع األعراق واإل  
دنيــة والريفيــة والزراعيــة والقبليــة ومــن الــشعوب األصــلية امل(احملليــة ميــع اتمعــات يف املائــة جل
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ــة جل٦٠,٥و  ؛)واملهــاجرين والالجــئني واألجانــب املقــيمني بــصورة غــري شــرعية    ــع  يف املائ مي
 .أنواع اإلعاقات

يـستخدم  الوسائل والسبل والتقنيـات املتبعـة يف تقـدمي التعلـيم للمعـوقني،              وفيما يتعلق ب   - ٥٩
 يف املائـة تـستخدم مـواد        ٧٩,٨ مترمجـي لغـة اإلشـارة؛ و      مـن البلـدان      يف املائة    ٦٩,٣ما نسبته   

 يف املائـــة ٦٧,٥  يف املائـــة تـــستخدم النمـــوذج الـــسمعي؛ و٥٩,٦ تعليميـــة بطريقـــة بريـــل؛ و
 يف املائـة مـن البلـدان تـستخدم بـرامج تعليميـة             ٦٣و   ؛املناسـبة للمعـوقني فكريـا     تستخدم املواد   

 .حمددة لألطفال غري القادرين على االندماج يف النظام التعليمي العام
بـرامج أو   إىل أنه ال توجد لـديها        يف املائة من البلدان املشمولة باالستقصاء        ١١وأشار   - ٦٠

 يف قطـاع التعلـيم  وأـا ال تـستخدم أيـا مـن الوسـائل                 خطط حمـددة إلدمـاج األطفـال املعـوقني        
 . والسبل والتقنيات املذكورة أعاله

 ٧القاعدة   
 العمالة  

ســأل االستقــصاء عــن اعتــراف احلكومــات مببــدأ وجــوب متكــني املعــوقني مــن ممارســة  - ٦١
ــسان اخلاصــة ــم ال   ــة     حقــوق اإلن ــة، ووجــوب مــنحهم فرصــا متكافئ ــدان العمال ســيما يف مي

 .يف سوق العملللدخل لحصول على وظيفة منتجة ومدرة ل
يف املائـة مـن البلـدان اعتمـدت سياسـات يف هـذا             ٥٩,٦وكشفت الـردود الـواردة أن        - ٦٢

 يف ٥٥,٣  يف املائــة اعتمــدت بــرامج و ٥٧,٠  يف املائــة ســنت تــشريعات؛ و ٦١,٤ اــال؛ و
 دربـت معـوقني ملـساعدم يف         يف املائـة   ٦٦,٧وأن    هلـذا الغـرض؛    املائة خصـصت مـوارد ماليـة      

وإعادة هيكلة البيئة املادية واإلداريـة واالجتماعيـة        تقوم بإصالح    يف املائة    ٣٩,٥ إجياد عمل؛ و  
 . والوظيفية الستيعاب املعوقني يف مكان العمل

ــرت  - ٦٣ ــضا أن  وأظه ــردود أي ــا ال ــسبم ــة اإلدارات    ٥٦,١ تهن ــى توعي ــل عل ــة تعم  يف املائ
 يف املائــة تــوفر ٢٧,٢ أن القــضايا املتعلقــة بــاملعوقني يف مكــان العمــل و واملــديرين املعنــيني بــش 

 يف املائــة تستــشري منظمــات ٤٨وأن  ؛نقليــات ميكــن االســتفادة منــها مــن مكــان العمــل وإليــه  
 يف املائـة إىل عـدم اختاذهـا         ١٤,٩أشـار   املعوقني بشأن قضايا اإلعاقـة ومكـان العمـل؛ يف حـني             

 .ني باستخدام املعوقتدابري تتصل
 يف املائــة مــن البلــدان ٤٤,٧ويف مــا يتعلــق بتــساوي الفــرص يف العمالــة للمعــوقني يف   - ٦٤

 يف املائة مـن البلـدان فرصـا متـساوية يف الترقيـة؛ ويف               ٥٠وهلم يف   . فرصة متساوية يف التوظيف   
 يف  ٥٤,٤ يف املائة يستفيدون بـشكل متـساو مـع غريهـم مـن اسـتحقاقات العمـل؛ ويف                    ٥٦,١

ا لديهم احتماالت حصوهلم على زيادات يف األجور وعـالوات متكافئـة مـع غريهـم؛                املائة منه 
 . يف املائة لديهم فرصة متساوية لاللتحاق بالربامج التدريبية٥٥,٣ويف 
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 ٨القاعدة   
 احملافظة على الدخل والضمان االجتماعي  

ــون   - ٦٥ ــئل ايب ــوفري     س ــسؤولياا بت ــت م ــد حتمل ــات ق ــت احلكوم ــا إذا كان ــضمان عم  ال
 .االجتماعي للمعوقني واحملافظة على دخلهم

 يف املائـة مـن      ٤٩,١من البلدان اليت ردت على الدراسة االستقصائية، اعتمد ما نسبته            - ٦٦
 يف املائـة خصـصت مـوارد ماليـة         ٥٤,٤ يف املائة سـنت تـشريعات؛ و         ٥٠البلدان سياسات، و    

ومــات عــن الــضمان االجتمــاعي واحملافظــة  يف املائــة تــزود املعــوقني مبعل٤٥,٦هلــذا الغــرض، و 
 ٢٧,٢ يف املائة تتشاور مع منظمات املعـوقني، علـى حـني ال توجـد يف                 ٤٦,٥على الدخل، و    

 .يف املائة منها أي تدابري من هذا القبيل
وكشف االستقـصاء أن الـذين يعـانون مـن اخنفـاض يف الـدخل بـسبب اإلعاقـة املؤقتـة                      - ٦٧

 أمـا الـذين تعـزى إعاقتـهم إىل إصـابات            ، يف املائة مـن البلـدان      ٥٠,٩يتلقون دعما لداخلهم يف     
ـــوا هلـوادث تعرضـــأو حــ ـــا أثنـ  يف املائــة مــن ٢٩,٨اء العمــل فهــم يتلقــون دعمــا لدخلــهم يف  ـ
 .البلدان
ــدم يو - ٦٨ ــسبته  ق ــا ن ــة و٥٨,٨م ــة و٥١,٨  يف املائ ــة و٥٦,١  يف املائ  يف ٤٤,٧  يف املائ

ان ايبة الدعم لدخل األفراد املصابني بإعاقات بدنيـة، وبإعاقـات يف        من البلد على التوايل   املائة  
املعوقــات دعمــا النــساء تتلقــى  و.اجتماعيــة - احلــواس، وبإعاقــات فكريــة، وبإعاقــات نفــسية 

  يف ٤٣ يف املائة من البلدان ايبة، ويستفيد منـه ذوو األطفـال املعـوقني يف             ٥٥,٣لدخلهن يف   
 .املائة منها

 .رعايـة املعـوقني  القـائمني علـى    يف املائة من البلدان يقدم دعـم للـدخل إىل     ٣٧,٧ويف   - ٦٩
إىل مجيع املعوقني بصرف النظر عـن وضـعهم االجتمـاعي أو االقتـصادي           كما يقدم هذا الدعم     

أي دعــم وال يقــدم .  يف املائــة مــن البلــدان٤٦,٥أو خلفيتــهم الدينيــة أو اإلثنيــة أو العرقيــة يف  
 . يف املائة من البلدان ايبة٢١,١املذكورة أعاله يف السكانية شرائح للدخل إىل ال

 ٩القاعدة   
 والكرامة الشخصيةحياة األسرة   

عما إذا كانت احلكومات تعمل علـى تعزيـز حـق املعـوقني يف كرامـة                سئل املستجيبني    - ٧٠
القـات اجلنـسية والـزواج      الفرد وكفالة عدم متييز القوانني ضدهم يف ما يتعلق حبياة األسرة والع           

 . واألبوة
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 يف املائـة    ٤٠,٤  يف املائة من البلدان اعتمدت سياسـات و        ٣٩,٥وكشفت النتائج أن     - ٧١
 يف املائـة تعمـل علـى توعيـة          ٤٣ يف املائة خصصت موارد ماليـة؛ و         ٣٦,٠، و   سنت تشريعات 

يف املائـة   ٤١,٢و اجلمهور بشأن حـق املعـوقني يف حيـاة األسـرة، مبـا يف ذلـك حقـوق األبـوة؛                 
 .تعمل على توعية املعوقني أنفسهم

 يف  ٣١,٦وأُنشئت آليات رصـد ومتابعـة لتحديـد التعـديات علـى حقـوق املعـوقني يف                   - ٧٢
 . يف املائة منها تستشري منظمات املعوقني٥١,٨املائة من البلدان ايبة كما أن 

ــاد       - ٧٣ ــوق أف ــك احلق ــل بتل ــالتمتع الكام ــق ب ــا يتعل ــسب ويف م ــا ن ــن   ٧٥,٤ته م ــة ع يف املائ
 يف املائـة    ٨١,٦ و   ، يف املائـة عـن التمتـع بـاحلقوق اجلنـسية           ٧٤,٤  و ،مشاركة يف حياة األسرة   

 يف املائـة    ٧٤,٦  يف املائة عن التمتع باحلق يف األبـوة، و         ٧٩,٨  و ،عن التمتع باحلقوق الزوجية   
ني مـــن التوجيـــه  يف املائـــة عـــن اســـتفادة املعـــوق ٦٦,٧ و ،عـــن التمتـــع بـــاحلق يف اخلـــصوصية 

 .  يف املائة من البلدان ايبة١٢,٣هذه احلقوق يف وال توجد . واملشورة
 ١٠القاعدة   
 الثقافة  

ــستجيبون   - ٧٤ ــئل امل ــشطة      س ــوقني يف األن ــدماج املع ــل ان ــات تكف ــت احلكوم ــا إذا كان عم
 . مع غريهمالثقافية وإشراكهم فيها على قدم املساواة

 يف املائـة منـها اعتمـدت سياسـات لكفالـة حتقيـق              ٤٢,٢وأظهرت النتائج أن ما نسبته       - ٧٥
 ٤١,٢، و  يف املائـة سـنت تـشريعات    ٣٣،٣اإلدماج الكامل للمعوقني يف احلياة الثقافية ونسبة        

 . يف املائة خصصت موارد مالية٤٥,٦ املائة منها اعتمد برامج ويف 
علــى توعيــة اجلمهــور  يف املائــة ٤٨,٢مــا نــسبته ردت، يعمــل لبلــدان الــيت ومــن بــني ا - ٧٦

 يف املائـة للبلـدان الـيت تعمـل          ٥٠,٠بشأن احلقوق الثقافية للمعوقني يف حني بلغت هذه النـسبة           
وتتــاح للمعــوقني أمــاكن يــسهل الوصــول إليهــا . بتلــك احلقــوقعلــى توعيــة املعــوقني أنفــسهم 

، بينمـا يـوفر    يف املائة من البلدان ايبة   ٤٩,١  قرابة لتمكينهم من املشاركة يف احلياة الثقافية يف      
 . يف املائة معلومات ميسورة عن األنشطة الثقافية٣٦هلم 
الوصـول إىل   إمكانيـة   للمعـوقني    يف املائة من البلدان      ٣٨,٦وعالوة على ذلك، وفرت      - ٧٧

ــة   ــشطة الثقافي ــشاورت األن ــة ٦٠,٥وت ــداب      يف املائ ــق بالت ــا يتعل ــوقني يف م ــات املع ــع منظم ري م
 .واإلجراءات املقرر اختاذها لتمكني للمعوقني من الوصول بشكل كامل إىل األنشطة الثقافية

وتبلـغ النـسبة املئويــة للبلـدان الـيت مل تقــم خبطـوات تكفـل مــشاركة املعـوقني يف احليــاة         - ٧٨
 . يف املائة٢٦,٣الثقافية والوصول إليها 
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 ١١القاعدة   
 األنشطة الترفيهية والرياضية  

 لكفالـة حـصول املعـوقني علـى         ةالتدابري املتخذة من جانب الدول    سئل املستجيبون عن     - ٧٩
 . األنشطة الترفيهية والرياضيةيفلالشتراك فرص متكافئة 

يف املائة اعتمدت سياسـات تكفـل حـق          ٥٠,٩: وأتت ردود البلدان على النحو التايل      – ٨٠
 ٦٠,٥و  ت تـشريعات؛     يف املائـة سـن     ٣٦,٨؛  يف الرياضة واألنشطة الترفيهية   االشتراك  املعوقني  

؛ زيـــادة وعـــي اجلمهـــور يف املائـــة عملـــت علـــى ٥٥,٣يف املائـــة خصـــصت مـــوارد ماليـــة؛ و 
 .املعوقني أنفسهمتعميق وعي  يف املائة عملت على ٥٣,٥ و

علــى التــوايل  يف املائــة مــن البلــدان ٦٤,٦  يف املائــة و٤٩,٦  يف املائــة و٥٢,٥وأفــاد  - ٨١
وأمـاكن ميكـن الوصـول إليهـا ملمارسـة الرياضـة واملـشاركة فيهـا، وعـن إمكـان                    قـع   مواوجود  ب

احلصول على معلومات عن األنشطة الترفيهية والرياضـية، وعـن األنـشطة الرياضـية الـيت ميكـن                  
مل تتخـذ أي تـدابري لكفالـة مـشاركة املعـوقني            مـن البلـدان     يف املائـة     ١٤,٢الوصول إليها، ويف    
 .ة الترفيهيةيف الرياضة واألنشط

 ايف املائة من البلـدان عـن مـشاركته         ٥٩,٣ومن حيث مستوى مشاركة املعوقني أفاد        - ٨٢
 يف املائة علـى املـستوى الـوطين؛ يف حـني بلغـت هـذه                ٧٠,٨ على مستوى اتمعات احمللية؛ و    

 .  يف املائة على املستوى الدويل٦٨,١النسبة 
ــاد    - ٨٣ ــيت ردت، أفـ ــدان الـ ــن بـــني البلـ ــة ٤٧,٨ومـ ــوقني   يف املائـ ــخاص معـ ــتراك أشـ باشـ

يف . منـها عـن وجـود رياضـيني حمتـرفني بـني املعـوقني              يف املائـة     ٢٤,٨وأفادت  كرياضيني هواة   
 يف املائـة عـن عـدم وجـود فـرص للمعـوقني للمـشاركة يف األلعـاب الرياضـية                     ١٩,٥حني أفـاد    

 . والرياضات الترفيهية على أي من املستويات املذكورة أعاله
داً على سؤال عـن إمكـان الوصـول إىل أمـاكن ممارسـة الرياضـة والترفيـه واأللعـاب                ور - ٨٤

 .بأا متاحةمن املستجيبني  يف املائة ٥٤,٩الرياضية، أجاب 
 ١٢القاعدة   
 الدين  

التدابري املتخذة من جانب احلكومات للتشجيع على املـساواة يف          سئل املستجيبون عن     - ٨٥
 . ة الدينية داخل جمتمعام احملليةمشاركة املعوقني يف احليا

 يف ٢٣,٩ و ، يف املائــة اعتمــدت سياســات٣٠,١مــا نــسبته وكــشف االستقــصاء أن  - ٨٦
 يف املائـة خصـصت مـوارد      ٢٣,٠  و ، يف املائة اعتمدت برامج    ٢٣,٠  و ،ت تشريعات املائة سن 
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 ،ينيـة للمعـوقني   يف املائة عملت علـى توعيـة اجلمهـور بـاحلقوق الد    ٣٢,٧و .  هلذا الغرض  مالية
 . بتلك احلقوقيف املائة عملت على توعية املعوقني أنفسهم ٢٨,٣وأن 
 يف املائـة مـن   ٢٩,٢ويف ما يتعلق بالوصول إىل أماكن العبادة واملناسبات الدينية، أفاد            - ٨٧

يف املائـة منـها تـوفر معلومـات ميكـن       ٣٥,٤و أن هذه األماكن متـاح الوصـول إليهـا؛         بالبلدان  
ــاد    االطــالع  ــة؛ أف ــشعائر واملناســبات الديني ــة بأــا تكفــل وصــول   ٣٥,٤عليهــا عــن ال  يف املائ

 .املعوقني إىل  الشعائر واملناسبات الدينية
مـا نـسبته    على سؤال عن إمكان وصـول مجيـع املعـوقني إىل الـشعائر الدينيـة، رد               داور - ٨٨

 . من البلدان باإلجياب يف املائة٥٤,٩
 ١٣القاعدة   
 والبحوثاملعلومات   

عمــا إذا كانــت احلكومــات جتمــع وتنــشر معلومــات عــن الظــروف  ســئل املــستجيبون  - ٨٩
املعيــشية للمعــوقني وتعــزز إجــراء حبــوث شــاملة عــن مجيــع جوانبــها مبــا يف ذلــك العوائــق الــيت    

 .تعترض حياة املعوقني
  يف املائـــة مـــن البلـــدان اعتمـــدت سياســـات ٤٢,٥مـــا نـــسبته وتـــشري النتـــائج إىل أن  - ٩٠

 يف املائـة اعتمــدت  ٤١,٦ وأن ،ت تـشريعات  يف املائــة سـن ٢٧,٤ وأن خبـصوص هـذه املـسألة،   
 . يف املائة خصصت موارد مالية٤٢,٥  وأن،برامج
 يف املائـة مـن البلـدان بـرامج لتعميـق الـوعي بـضرورة                ٤٤,٢وعالوة على ذلك، لدى      - ٩١

 يف  ٦٠,٢يانـات واملعلومـات؛ و       يف املائة تقـوم جبمـع الب       ٦٩توفري اإلحصاءات واملعلومات؛ و     
 يف املائــة تنــشر إحــصاءات   ٤٦املائــة تتعــاون مــع منظمــات املعــوقني يف هــذا اخلــصوص؛ و       

ــة؛ وأن    ــستعملني والبحاث ــات للم ــوم بتحــديث إحــصاءاا بــشكل     ٤٥,١ومعلوم ــة تق  يف املائ
اء ومل يزد عـدد البلـدان الـيت ال توجـد لـديها بـرامج جلمـع ونـشر اإلحـصاءات وإلجـر                      . دوري

  . يف املائة١٧البحوث بشأن قضايا اإلعاقة عن 
ــز وحتليــل ونــشر البيانــات املتعلقــة       - ٩٢ وردا علــى ســؤال عــن وجــود أنظمــة جلمــع وجتهي

 يف املائـة منـها إنـه ال يوجـد           ٤٤,٢بينمـا قـال     .  يف املائة باإلجيـاب    ٥٥,٨باإلعاقة رد ما نسبته     
 .لديها هذا النظام

ــشمولة   - ٩٣ ــاطق املـ ــصوص املنـ ــة،  وخبـ ــصاءات اإلعاقـ ــها  ٥٨,٤ بإحـ ــة منـ ــديها  يف املائـ لـ
إحـصاءات عـن   لـديها   يف املائـة     ٧٢,٦و  ها؛  حدوثإحصاءات تتناول معدالت انتشار اإلعاقة و     

اجلـنس والـسن واملنـشأ      نـوع   إحصاءات مصنفة حبسب    لديها   يف املائة    ٥٥,٨ أنواع اإلعاقة؛ و  
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 يف املائــــة مــــن البلــــدان، ٤٧,٨يف و. واحلالــــة االجتماعيــــة واالقتــــصادية واملوقــــع اجلغــــرايف 
الـــربامج واخلـــدمات تتنـــاول  يف املائـــة ٥٣,١يف اإلحـــصاءات احتياجـــات املعـــوقني؛ و تـــشمل
اخلــدمات ونطاقهــا تــوافر اإلحــصاءات مــدى تــشمل  يف املائــة ٤٢,٥ويف للمعــوقني؛  املقدمــة
 .وتغطيتها

.  املائـة مـن البلـدان    يف٥٢,٢وتتوافر إحصاءات مستوى املعيـشة اخلاصـة بـاملعوقني يف       - ٩٤
 يف املائة مـن هـذه البلـدان، تـشمل اإلحـصاءات مـستويات املعـوقني التعليميـة؛ ويف                  ٥٨,٤ويف  

 يف املائة منها مثة إحصاءات عـن النفقـات الـيت            ٢٤,١؛ ويف   العمالة يف املائة منها تشمل      ٢٩,٢
 .يتكبدها املرء بسبب إصابته بإعاقة ما

 مـن البلـدان إحـصاءات عـن أثـر الـسياسات االجتماعيـة                يف املائة  ٢٠,٤ولدى حوايل    - ٩٥
واألطـراف  اليت جيري االضطالع ا      يف املائة منها نوع البحوث       ١٦,٨املعوقني؛ وترصد   على  

 يف املائة بيانات عن منظمات املعوقني وبراجمهـا وخـدماا ونطـاق             ٤١,٦اليت تقوم ا؛ وجتمّع     
 .تغطيتها

 ١٦القاعدة   
 صاديةالسياسات االقت  

حكوماـا إلجيـاد فـرص      تعتمـدها   سئلت البلدان ايبة عن السياسات االقتصادية الـيت          - ٩٦
 .متساوية للمعوقني

 يف املائـة سياسـات اقتـصادية        ٤٣,٤ومن بني البلدان اليت أجابت عن ذلك، اعتمـدت           - ٩٧
 دعمـا ماليـا      يف املائـة   ٦٢,٨ يف املائـة منـها تـشريعات؛ ومتـنح           ٤٠,٧خاصة باملعوقني؛ وسـنت     

 يف املائة صندوقا لـدعم املـشاريع والـربامج الـشعبية           ٤٩,٩للمشاريع املعنية باملعوقني؛ وأنشأت     
 يف املائــة منظمــات املعــوقني يف وضــع  ٤٣,٤وإضــافة إىل ذلــك، أشــركت  . اخلاصــة بــاملعوقني

 . يف املائة أي تدابري مالية١٨,٦اخلطط املالية بينما مل تتخذ 
 ١٧القاعدة   
 يق العملتنس  

سئلت البلـدان ايبـة عـن اإلجـراءات الـيت اختـذا حكوماـا إلنـشاء هيئـات التنـسيق                      - ٩٨
 .الوطنية للمعوقني وتعزيزها

 يف املائة من البلدان أنـشأت جلـان تنـسيق           ٦١,٩خلصت الدراسة االستقصائية إىل أن       - ٩٩
ــة؛ ومنحــت   ــا؛ وخصــص    ٤٩,٦دائم ــك اللجــان وضــعا قانوني ــة تل ــة ٤٥,١ت  يف املائ  يف املائ

 يف املائــة منــها منظمــات املعــوقني يف تلــك اللجــان؛ وتــشترط ٦٦,٤ميزانيــات هلــا؛ وأشــركت 
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يف املقابـل،  و. يف تلـك اللجـان  أنـواع العجـز     بني اجلنسني ومتثيـل مجيـع       التوازن   يف املائة    ٤٦,٠
 .١٧ يف املائة من البلدان ايبة أي خطوات لتنفيذ القاعدة ١٦,٨تتخذ  مل

 يف  ٦٩,٠قالـت   األوضـاع الفعليـة،     ويف ما يتعلق باألثر الذي خلقته تلك التـدابري يف             - ١٠٠
 يف املائـة إن جلاـا تتمتـع بوضـع     ٦٠,٢املائة منها إنه يوجد يف جلاا من ميثل املعوقني؛ وقالت     

ة إن   يف املائـ   ٣٤,٥ يف املائة إن مجيـع اإلعاقـات ممثَّلـة يف جلاـا؛ وقالـت                ٥١,٣قانوين؛ وقالت   
 يف املائــة منــها إن جلاــا  ٣٢,٧وختامــا، قالــت . تتــسم بــالتوازن بــني اجلنــسني عــضوية جلاــا 

 .من األمواليكفي تلقت ما 
 ١٨القاعدة   
 منظمات املعوقني  

سئلت البلدان ايبة عن اإلجراءات اليت اختذا حكوماـا لـضمان وتـشجيع تـشكيل               - ١٠١
 .يف الصعيد احمللي واإلقليمي والوطينعلى  تمثيل املعوقنيلمنظمات واشتراك 

 يف املائة من البلدان اعتمـدت سياسـات ترمـي    ٤٥,١ويوضح حتليل أويل لألجوبة أن    - ١٠٢
ــشريعات؛  ٤٥,١منظمــات املعــوقني؛ وســنت  واشــتراك إىل تــشجيع تــشكيل   ــها ت ــة من  يف املائ

وعـالوة علـى    . ودعمهـا  يف املائـة يف تنفيـذ بـرامج لـتمكني منظمـات املعـوقني                ٤٦,٠وشرعت  
 يف املائـة مـوارد   ٥٥,٨ يف املائة منها مبادئ توجيهية إدارية؛ وخصصت    ٣٥,٤ذلك، وضعت   

 .استشاريا لدى احلكوماتمركزا  يف املائة منظمات املعوقني ٤٤,٢مالية هلا؛ ومنحت 
 مـن البلـدان    يف املائـة     ٦١,٩تعاون مـا نـسبته      ومن بني البلدان اليت أجابت عن ذلك،         - ١٠٣

قانونيـا  مركزا   يف املائة    ٥٥,٨مع منظمات املعوقني يف مجيع املسائل املتعلقة باملعوقني ومنحتها          
 .أي تدابريبعد  يف املائة منها ١١,٥ومتثيليا، بينما مل تتخذ 

ويف شــأن الــدور الــذي تؤديــه منظمــات املعــوقني، كــشفت الدراســة االستقــصائية أن  - ١٠٤
 يف املائـة مـن البلـدان؛    ٦٧,٣بشأن السياسات العامة يف توجيه والهذه املنظمات تقدم املشورة  

ــات؛ ويف  ٧٧,٠ويف  ــة حتــدد األولوي ــاون يف جمــال التخطــيط؛ ويف   ٦٢,٨ يف املائ ــة تتع  يف املائ
يف تقــوم بــدور نــشط  يف املائــة ٧٧,٠ يف املائــة تتعــاون يف جمــايل الرصــد والتقيــيم؛ ويف  ٥٤,٠

ــة  ــع جهــود التوعي ــؤدي منظمــ . مجي ــوقني أي دور ذي شــأن يف عــدد  وال ت مــن صــغري ات املع
 . يف املائة٦,٢البلدان نسبتها 
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 ١٩القاعدة   
 تدريب املوظفني  

سئلت البلدان ايبة إىل أي حد تكفل حكوماا تـدريب املـوظفني املعنـيني بتخطـيط                 - ١٠٥
 .وتوفري الربامج واخلدمات اليت م املعوقني

 يف املائة مـن البلـدان اعتمـدت سياسـات           ٣٩,٨ة إىل أن    خلصت الدراسة االستقصائي   - ١٠٦
 يف املائـة    ٥٤,٩ يف املائـة منـها تـشريعات؛ واعتمـدت           ٢٤,٨بشأن تدريب املـوظفني؛ وسـنت       

 يف املائـة    ٤٦,٩ يف املائة معايري مهنية للمـوظفني؛ وخصـصت          ٣٩,٨برامج تدريبية؛ ووضعت    
ملـوظفني؛ وأشـركت    اة يف بنـاء قـدرات        يف املائ  ٤٦,٠موارد مالية لتدريب املوظفني؛ وشرعت      

 يف املائــة أي ٢٢,١مــا نــسبته  يف املائــة منظمــات املعــوقني يف تدريبــهم؛ بينمــا مل تتخــذ ٤٦,٠
 .تدابري متعلقة بالتدريب

 ٢٠القاعدة   
  تنفيذ القواعد املوحدة أثناءرصد وتقييم برامج اإلعاقة على الصعيد الوطين  

حتقيــق بــشأن الوطنيــة واخلــدمات الــربامج أداء د وتقيــيم يف مــا يتعلــق باســتمرار رصــ  - ١٠٧
 .تكافؤ الفرص للمعوقني، خلصت الدراسة االستقصائية إىل النتائج التالية

ــك، اعتمــدت       - ١٠٨ ــت عــن ذل ــيت أجاب ــدان ال ــني البل ــن ب ــا   ٤٦,٩م ــا رمسي ــة تعريف  يف املائ
 يف املائة علـى مجـع       ٤٧,٨ يف املائة منها هيئة وطنية للرصد؛ وعملت         ٣٩,٩لإلعاقة؛ وأنشأت   
 ٢٣,٩وأنـشأت   يف املائـة تعـدادا وطنيـا؛     ٤٧,٨وإضافة إىل ذلك، أجرت     . بيانات عن اإلعاقة  

 يف املائــة منــها بيانــات مجعتــها مؤســسات ٤٧,٨واســتخدم مــا نــسبته يف املائــة ســجال وطنيــا؛ 
ــة وجهــات تعــىن بتقــدمي اخلــدمات؛ واســتخدمت     ــها  ٤٧,٨وطني ــات مجعت ــها بيان ــة من   يف املائ

 يف املائة أيا من التدابري املـذكورة أعـاله لرصـد            ١٨,٦املقابل، مل تتخذ    يف  و. منظمات املعوقني 
 .حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني

 يف املائة مـن البلـدان ايبـة إـا           ٤٣,٤قال  أما عن نطاق آليات الرصد والتقييم، فقد         - ١٠٩
منــها إــا غطــت مجيــع أنــواع  يف املائــة ٥٤,٩ وقــال ؛حــاالت اإلعاقــةحجــم وانتــشار غطــت 

 يف املائــة إــا ٤٦,٠ يف املائــة إــا غطــت مجيــع فئــات األعمــار؛ وقــال   ٤٨,٧اإلعاقــة؛ وقــال 
 يف املائــة إــا غطــت اإلعاقــة حبــسب ٤٤,٢غطــت جمــال اإلعاقــة حبــسب نــوع اجلــنس؛ وقــال 

 الـيت اضـطلعت      يف املائة بأن أنـشطة التقيـيم       ٣٨,١ما نسبته   وإضافة إىل ذلك،    . املوقع اجلغرايف 
ومشلـت  الـيت تقـدم خـدمات؛        يف املائـة املنظمـات       ٣٨,١ا مشلت منظمات املعـوقني؛ ومشلـت        

 . يف املائة جهات أخرى٢٤,٨اخلدمات؛ ومشلت لتوفري  يف املائة جهات ٣٣,٦نسبة 
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 يف ٥٥,٨ مـا نـسبته   أنـشطة الرصـد، أفـاد   احملـصلة يف   وخبصوص اسـتخدام املعلومـات       - ١١٠
 يف املائــة ٥١,٣صــوغ سياســاا العامــة؛ واســتخدمها يف اســتخدامها بالبلــدان املائــة مــن هــذه 

ــتخدمها   ــسينها؛ واسـ ــدمات وحتـ ــديل اخلـ ــة ٤٩,٦لتعـ ــادة  يف  يف املائـ ــربامج وإعـ ــتعراض الـ اسـ
 يف املائــة مــن البلــدان، بينمــا تــستخدم يف ٣٦,٣وتنــشر هــذه املعلومــات وتعمــم يف . تــشكيلها
 يف املائـة    ٤٧,٨ما نـسبته    ستخدم  يوعالوة على ذلك،    . والتثقيف يف املائة منها للتوعية      ٤٧,٨

ــة علــى الــصعيد الــوطين؛    احملــصلة مــن أاملعلومــات  نــشطة الرصــد يف التقــارير الــسنوية والدوري
 . يف املائة ألغراض أخرى٤,٤ستخدمها ي يف املائة يف البحوث؛ و٣٧,٢ستخدمها يو

 ٢١القاعدة   
 التعاون التقين واالقتصادي  

حني سئلت البلدان ايبة عن التدابري اليت اختـذا لتحـسني أوضـاع املعـوقني املعيـشية                   - ١١١
 يف املائـة منـها   ٦٨,١ تهنـسب مـا  ، قـال  التعـاون الـتقين واالقتـصادي   يف البلدان النامية من خـالل    

 يف املائـة إـا طـرف يف         ٥١,٣إا من الدول املوقِّعة على اتفاقـات ومعاهـدات دوليـة؛ وقالـت              
 يف املائة إـا إمـا بلـدان متـنح املعونـة             ٦١,٩اتفاقات للتعاون الثنائي واملتعدد األطراف؛ وقالت       

 .املالية أو تتلقاها
 يف املائــة إىل تعاوــا يف إطــار تبــادل املعلومــات ٦٧,٣وعــالوة علــى ذلــك، أشــارت   - ١١٢

بـادالت تكنولوجيـة؛     يف املائـة إىل قيامهـا مب       ٥١,٣وأفضل املمارسات ونقل املعرفـة؛ وأشـارت        
 يف املائـــة إـــا ٦٧,٣شاركتها يف بـــرامج إمنائيـــة دوليـــة؛ وقالـــت مبـــ يف املائـــة ٥٦,٦وأفـــادت 

وكانـت نـسبة البلـدان الـيت مل تتخـذ أي تـدابري يف هـذا                . شاركت يف مبادرات إقليميـة ودوليـة      
 . يف املائة١٣,٣اال 

 والفئات املهمشة األخرىاألقليات والالجئون   
 ئح اتمــعاشـر ولـت الدراسـة االستقـصائية أســئلة حمـددة عـن األقليــات والالجـئني       مش - ١١٣

 .املهمشة األخرى
 يف املائـة منـها هـذه        ٣٣,٩ تهنـسب مـا   شرك  يـ ومن بني البلدان اليت أجابت عن ذلـك،           - ١١٤

 يف املائــة بــرامج خاصــة ٢١,٤الفئــات يف تــدابريها وسياســاا وبراجمهــا وخــدماا؛ واعتمــدت 
 يف املائـة منـها أسـر املعـوقني مـن      ٢٥,٩ية احتياجـات املعـوقني مـن هـذه الفئـات؛ وتـساعد            لتلب

 .هذه الفئات



E/CN.5/2006/4  
 

05-61149 23 
 

 يف املائة منـها أـا اختـذت تـدابري لـضمان تيـسري             ٣٩,٣ويف ما يتعلق باخلدمات، أفاد       - ١١٥
 يف املائــة إن املعــوقني املنــتمني هلــذه  ٢٥,٠ســبل حــصول هــذه الفئــات علــى اخلــدمات، وقــال  

 .يف منظمات املعوقنيممثلون فئات وأسرهم ال
 يف املائة مـن البلـدان ايبـة إـا اختـذت تـدابري لـضمان                 ٤١,١وإضافة إىل ذلك، قال       - ١١٦

 يف املائــة منــها إــا يــسرت هلــم ســبل  ٢٤,١حــصول أفــراد هــذه الفئــات علــى التعلــيم؛ وقــال  
 .كن املالئم يف املائة إا وفرت هلم الس٢٧,٧احلصول على عمل؛ وقال 

صص خيـ  يف املائـة مـن البلـدان، و   ٢٣,٢فيمـا نـسبته    وفرت احلمايـة للنـساء واألطفـال         - ١١٧
ومل تتخـذ أي تـدابري يف   . الفئـات املهمـشة  شـواغل   يف املائة منـها مـوارد ماليـة لقـضايا و           ٢٣,٢
 . يف املائة من البلدان٣٧,٨

 
 استنتاجات بشأن الدراسة االستقصائية -واو  

مــن كــبريا  تقتــضي قــدرا ثــروة مــن املعلومــات الدراســة االستقــصائيةنتــائج هــذه ل  متثــ- ١١٨
وســوف أعمــل، إىل . وأريــد أن أشــاطركم هــذه النتــائج األوليــة . التحليــل والتفــسري املعمقــني 

جانب الفريق الذي يساعدين وأعضاء فريق اخلرباء واألطراف املعنية املهتمة، علـى حتليـل هـذه                
 .لبيانات املوجودة وإثرائهاكملة التالنتائج وتفسريها 

 أن ،الدراسـة ترد على اسـتبيانات هـذه     وخالل األشهر املقبلة، ستحث البلدان اليت مل         - ١١٩
وستحدد األولويات للمرحلة املقبلة من العمل وفقا للمعلومات املستقاة من هـذه            . تقوم بذلك 

 .الدراسة االستقصائية
الـصحة،  الـيت تعـاجل شـؤون       اك وكـاالت األمـم املتحـدة        شـر إلوستبذل اجلهـود جمـددا       - ١٢٠

والتعليم، والعمل، ومتكني املـرأة، والـسكان، والتنميـة االجتماعيـة، وحقـوق الطفـل، وحقـوق                 
 .اإلنسان

 
 األنشطة واإلجنازات -ثالثا  

ــع      - ١٢١ ــى مجيـ ــشطة علـ ــصرمة أنـ ــسنة املنـ ــهدت الـ ــصائية، شـ ــة االستقـ ــافة إىل الدراسـ إضـ
 .حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقنيمن أجل القواعد املوحدة يادة تنفيذ رصد وزلاملستويات 

 
 التوعية -ألف  

ــة   - ١٢٢ ــة برملانيـ ــرع يف عمليـ ــوعي  شـ ــاء الـ ــانيني   إلذكـ ــفوف الربملـ ــدرات يف صـ ــاء القـ وبنـ
املقـرر   ١٤النـدوات الــ     مـن   نـدوتني   وشهدت السنة احلالية عقـد      . واملشرعني يف املنطقة العربية   
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 /يف عمـــان يف آذارت النـــدوة األوىل وقـــد عقـــد. نوات الـــثالث القادمـــةعقـــدها خـــالل الـــس
 .ديسمرب/يف بريوت يف كانون األولالندوة الثانية عقد ت؛ وس)٨(٢٠٠٥ مارس
املــدارس؛ وشــجعت أطفــال ووضــع برنــامج لتوعيــة األطفــال بواســطة أقــرام لفائــدة   - ١٢٣

 .السلطات التعليمية على تنفيذه
يف املـؤمترات والنـدوات وحلقـات    يت املقـررة اخلاصـة، مـشاركة نـشطة          شاركت بـصف   - ١٢٤

العمل واالجتماعات واملبـادرات الدوليـة واإلقليميـة املتـصلة حبقـوق املعـوقني وبتكـافؤ الفـرص                  
 .)٩(أمامهم

 
 أنشطة الدعوة -باء  

رصـد موضـوعي أداة مـن أجنـع         عمليـة    ب تعـززت  ميكن أن تـشكل أنـشطة الـدعوة مـىت            - ١٢٥
ت يف تشجيع احلكومـات واجلهـات املـسؤولة عـن رسـم الـسياسات وصـنع القـرار علـى                     األدوا

 . الفرص أمام املعوقنيحتقيق تكافؤتمثل يف رؤية تاعتماد 

 وتعترب أنشطة الدعوة اهلدف الرئيسي للمـشاورات اإلقليميـة والزيـارات القطريـة الـيت                - ١٢٦
مثلـي املنظمـات   ومب، ياتستواملـ أرفـع  لـى  ع باملسؤولني احلكـوميني  ة اخلاصةتقي خالهلا املقرر تل

 هـذا الـصعيد يف عـام        وكانـت األعمـال املـضطلع ـا علـى         . اإلمنائية الدولية ومنظمات املعوقني   
 . كما يلي٢٠٠٥

ــد - ١٢٧ ــا    تعق ــررة اخلاصــة اجتماع ــضايا     املق ــشة إدراج ق ــة ملناق ــة العام ــيس اجلمعي ــع رئ م
وأدرجــت . ســبتمرب/ املعقــودة يف أيلــول٢٠٠٥ام املعــوقني يف الوثيقــة اخلتاميــة للقمــة العامليــة عــ

ــرتني     ــة يف الفقـ ــسألة اإلعاقـ ــة مـ ــة العامـ ــة  ١٤٢ و ١٢٩اجلمعيـ ــن الوثيقـ ــرار  (مـ . )٦٠/١القـ
تحقق دون التعاون الذي أبداه املمثلون الـدائمون ورؤسـاء الوفـود    تأن  هلذه النتيجة    تكان وما

 .اجلهودهذه منظمات املعوقني اليت دعمت واإلقليمية، 

 قـضايا أبريل املفوضية إىل إيالء     /دعا بيان قدم إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف نيسان        و - ١٢٨
ودعـا البيـان أيـضا      . وإتاحة مزيـد مـن الوقـت ملناقـشتها خـالل اجتماعاـا            أولوية أعلى   اإلعاقة  

أجهزة الرصد التابعـة لألمـم املتحـدة إىل إدراج مـسألة اإلعاقـة يف أنـشطة الرصـد الـيت تـضطلع                    
 .مع إيالء أمهية خاصة لقضايا املرأة والطفل لدى استعراضها التقارير القطريةا، 

أن يراعـى وضـع تـسهيالت       تـونس   اقترحت املقررة اخلاصة خالل لقاء مـع حكومـة          و - ١٢٩
 يف املنــاطق الــساحلية وأن االســتجماماملعــوقني خــالل أعمــال إصــالح وتــرميم مواقــع لوصــول 
 .ألشخاص املعوقنيت مقصدها اوجهاذه املناطق بصفتها يروج هل
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 واقترحت املقررة اخلاصة خالل اجتماع مـع وزيـر ماليـة غينيـا أن جتـسد احلكومـة يف               - ١٣٠
 . املناسبةعتماداتاالجتاه املعوقني عن طريق ختصيص السياسي الواقع التزامها 

  مـن  انإىل جانـب بلـد    فنلنـدا    واقترح خالل لقاء مع وزير اخلارجية الفنلندي أن تقوم           - ١٣١
ــشمال األورويب ــصم    ،الـ ــاملي للـ ــاد العـ ــع االحتـ ــاون مـ ــتقين    ، وبالتعـ ــايل والـ ــدعم املـ ــدمي الـ  بتقـ

خرى يف صياغة ووضع سياسات وبرامج وخدمات خمصـصة         األناطق  ملساعدة امل والتكنولوجي  
 .وجيري حاليا إعداد ورقة مفاهيمة واقتراح هلذا الغرض. للصم

 يـشكل   اإلمنائيـة  األمـم املتحـدة       وصـناديق  الت وما فتئ العمل الـذي تـضطلع بـه وكـا           - ١٣٢
وجيـري حاليـا اختـاذ تـدابري، مـن خـالل            .  مهامها أن تولت لمقررة اخلاصة منذ    الشغل الشاغل ل  

اـاالت ذات   بـني   وضـع مـسألة اإلعاقـة       لاحلوار وإدراج مسألة اإلعاقة يف األنـشطة والـربامج،          
أة وحقــوق الطفــل والــسكان والــصحة  األولويــة علــى صــعيد املنظمــات الــيت تعــاجل قــضايا املــر  

 . والتعليم والتغذية

 اعـن طبيعـة مهامهـ     لـسؤاهلم    وأعد استبيان وأرسل إىل املمثلني اإلقليميني لكل منظمة          - ١٣٣
 مـن حيـث ارتباطهـا بـاملعوقني وعـن النـسبة املخصـصة لقـضايا                 اأنـشطته مـشاريعها و   و ابراجمهو

مـع   االسـتبيان،  ى بعـث ردودا علـ   تلـك املنظمـات    غري أن عددا قليال مـن     . ااملعوقني يف ميزانيته  
 .الة إليهوأن تلك القضايا ال تشكل جزءا من املهام املوكوإعالنه  امعظمهامتناع 

 وخالل السنة اجلارية، عقدت اجتماعات مع املـديرين اإلقليمـيني واألمنـاء التنفيـذيني               - ١٣٤
ومنظمـة   للتربية والعلم والثقافة  األمم املتحدة  منظمةولكل من صندوق األمم املتحدة للسكان       

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وعدد من املسؤولني يف برنـامج           األمم املتحدة للطفولة    
 .األمم املتحدة اإلمنائي

 
 الزيارات القطرية واملشاورات اإلقليمية - يمج 

ــوال ا      - ١٣٥ ــم األح ــة يف معظ ــدان النامي ــن البل ــد م ــات يف العدي ــل احلكوم ــة   متث ــة الفاعل جله
ــربامج     . الرئيــسية إن مل تكــن الوحيــدة يف جمــال رســم الــسياسات وســن التــشريعات وتنفيــذ ال

 اتمـع املـدين مـن ضـعف يف بعـض البلـدان               أنشطة الدعوة اليت يضطلع ا     تسم به تواعتبارا ملا   
 أولويــات  مــؤخرةإىلتــزاح والنعــدام املــوارد الكافيــة، فــإن القــضايا املتعلقــة باإلعاقــة كــثريا مــا 

 . احلكومة

كـان بعـضها تلبيـة      و. قمت خالل اإلثين عشر شهرا املاضية بعدة زيارات قطريـة         قد   و - ١٣٦
لدعوات من احلكومات أو منظمات املعوقني، فيما بـادرت بـإجراء زيـارات أخـرى بنـاء علـى                   

مهـا  التعجيل مببادرات أو برامج معينـة أو دع       استنادا إىل ضرورة    معلومات أو أحباث خاصة أو      
 . اأو املضي قدما
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اإلقليميــة علــى الــدوام يف فــتح قنــوات  واملــشاورات متثــل هــدف الزيــارات القطريــة  و - ١٣٧
االتصال مع احلكومـات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القواعـد املوحـدة، وتـشجيع احلـوار بـني منظمـات                      

ــا  ــوقني وحكوما ــا،      . املع ــشطة ورصــدها وتقييمه ــذ األن ــشطة األخــرى تنفي ــشمل األن ــا ت  فيم
 .الوقوف مباشرة على أثر تنفيذها أو انعدامهو

املغـرب  ( املنـاطق مشـال وغـرب أفريقيـا     ٢٠٠٥ م ومشلت الزيارات القطريـة خـالل عـا       - ١٣٨
مجهوريــة (اجلنــوب والــشرق األفريقــي  ، و)الــسويد وفنلنــدا(أوروبــا ، ومشــال )وتــونس وغينيــا

 .)وجنوب أفريقيااملتحدة ترتانيا 

 فـيهم الـوزراء     نممثلو احلكومـات مبـ    ) أ( عقدت اجتماعات مع      وخالل هذه الزيارات   - ١٣٩
 املنظمــات اإلمنائيــة؛و) ج (منظمــات واحتــادات املعــوقني؛و) ب (ونــواب الــوزراء والربملــانيون؛

 مراكــز التأهيــل واملــدارس املخصــصة لألطفــال املعــوقني واملؤســسات واملراكــز الــصحية؛  و) د(
الـيت  ذوي العجـز الـشديد    املدرسـة الفنلنديـة لألطفـال       مثال(الربامج ذات األمهية اخلاصة     و) هـ(

 .ممثلو وسائط اإلعالمو) و (؛)تعدهم لالنضمام إىل التعليم العادي

ــاراتوركــزت  - ١٤٠ ــى الزي ــوة      ) أ( عل ــواطن الق ــد املوحــدة ورصــد م ــذ القواع ــيم تنفي تقي
الـشواغل   االستماع إىل ما تثريه منظمات املعوقني من قـضايا ومناقـشة تلـك            و) ب (والضعف؛

تتبع جتارب وخصائص البلدان على صـعيد تعاملـها       و) ج (؛املختصنيمع املسؤولني احلكوميني    
 .التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة مىت أمكن ذلكوتقاسم ) د (مع قضايا اإلعاقة؛

 
 فريق اخلرباء -رابعا  

باملـسؤوليات املوكلـة    الضـطالع   اإلعاقة ا يل، بوصفي املمثلة اخلاصة املعنية ب      لن يتيسر    - ١٤١
 من قبل جلنة التنمية االجتماعية دون مساعدة منظمات املعـوقني وفريـق اخلـرباء الـذي ميثـل                   إيلَّ

 . وتعاوم ونصحهم ومشورمتلك املنظمات

يف يف عمـــان وعقـــد أوهلمـــا . ٢٠٠٥يف عـــام  وقـــد عقـــد اجتماعـــان لفريـــق اخلـــرباء - ١٤٢
. الربملانيـة العربيـة لتـشريعات اإلعاقـة يف العـامل العـريب      مـع النـدوة    باالقتران  ٢٠٠٥مارس  /آذار
وعقـد  .  اإلعاقـة  يف جمـال تـشريعات سـن ال  أعضاء الفريق جتارب بلدام يف جمـال       خالله تبادلو

 باالقتران مـع الـدورة الـسادسة للجنـة املخصـصة            ٢٠٠٥أغسطس  /آبيف  ثانيهما يف نيويورك    
 .ملوضوع حقوق وكرامة األشخاص املعوقني

إىل مفوضـية حقـوق   الذي قدمتـه  البيان مشروع  وقدم أعضاء الفريق اقتراحات بشأن   - ١٤٣
النتـائج الـيت خلـص      سفراء بلدام على دعم إدراج مسألة اإلعاقة يف وثيقـة           وشجعوا   ،اإلنسان

 .٢٠٠٥لعام لقمة العاملية إليها مؤمتر ا
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يف وبـيين أثـر كـبري       عـضائه   أبـني    ولقد كان للدعم املقدم من الفريق واالتصال املنتظم          - ١٤٤
 .النجاحات احملققة خالل السنة املاضية

 
 ستنتاجاتاال - خامسا 

التحـديات الـيت تواجههـا احلكومـات        التوصـيات و   من   اعددالسابق   يتقريرمشل   - ١٤٥
وخالل الـسنة املاضـية، ركـزت معظـم األنـشطة علـى حماولـة مواجهـة                  .ومنظمات املعوقني 

اجلهـات املعنيـة    واملنظمـات املختـصة وغريهـا مـن         ومـات    احلك حـث تلك التحديات وعلـى     
 .على االستجابة لتلك التوصيات

 أن نأمـل يف إجيـاد        لنـا  ولن يتـسىن   .كثرية غري أن املهمة ليست يسرية والتحديات        - ١٤٦
ضـعفنا وقوتنـا    ومـواطن   علـى تنـوع قـدراتنا       عامل حيظـى فيـه كـل فـرد منـا بقبـول اآلخـرين                

 .اجلهد التعاويناد ذلك العامل إال من خالل ممارسة هذا التنوع يف إجيو

 وال تــشكل مجيــع اإلجنــازات الــيت حتققــت يف هــذا امليــدان حــىت اآلن إال خطــوات - ١٤٧
ويـستدعي إحـراز تقـدم حقيقـي حنـو           .متواضعة يف طريق املهام الضخمة اليت يتعني إجنازهـا        

ة واإلقليميـة والوطنيـة    املـستويات الدوليـ  كافـة إجياد عامل مؤات تضافر جهود اجلميع علـى     
 .واحمللية واألسرية

 وختامــا، أود أن أشــري إىل أنــه رغــم مــا تبديــه الــدول األعــضاء مــن التزامــات          - ١٤٨
ــها     الفــرص أمــامهم مــن أجــل   وبتحقيــق تكــافؤ بالنــهوض حبقــوق وكرامــة املعــوقني ومحايت

امها السياسي  التزتقرن  معظم تلك الدول مل     فإن  املشاركة يف أوجه احلياة مشاركة كاملة،       
 .بالتزام مايل

أدعو مجيع الـدول األعـضاء إىل تقـدمي تربعـات إىل صـندوق األمـم املتحـدة          وإنين   – ١٤٩
العمل تسىن مواصلة العمل القيم يف جمال  ليللتربعات حلاالت اإلعاقة وأشجعها على ذلك       

 .حتقيق تكافؤ الفرص أمام املعوقني والرقي بهعلى 
 

 احلواشي 
 العملــي، اســتلزم األمــر اســتعراض مــا ســبق مــن الدراســات االستقــصائية وغريهــا مــن الدراســات  علــى الــصعيد )١( 

لتحديد املسائل اليت تناولتها، ونطاقها، وهيكلـها، وشـكل إدارـا، والنتـائج الـيت أسـفرت عنـها وذلـك بغـرض                     
أيـضا حتديـد    وكـان مـن الـضروري       . االستفادة من جناحاـا واسـتخالص الـدروس مـن املـشاكل الـيت واجهتـها               

وعلى الصعيد اللوجسيت، تطلـب األمـر حتديـد    . لتحري وتقييم مدى اتساق األجوبةحمتوى األسئلة ووضع أداة    
 .الفئات املستهدفة، وأماكن وجودها، وسبل االتصال ا واإلطار الزمين للقيام بذلك
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إىل عـدة  دات اخلاصة باإلجابـة عليـه   ترمجة االستبيان واإلرشان وأماكن وجود الفئات املستهدفة؛ و     حتديد عناوي  )٢( 
ات املرســلة إىل احلــصول علــى مظــاريف مدفوعــة رســوم الربيــد مــن أجــل إرفاقهــا باالســتبيان لغــات وإعادتــه؛ و
ستبيان تشجيع احلكومات على إقامة حلقات دراسية مع املنظمات احمللية ملناقشة حمتوى اال           ومنظمات املعوقني؛   

وقـد  . ول على املوارد املالية الالزمة وختصيصها إلجـراء الدراسـة االستقـصائية           احلصوالتعاون يف اإلجابة عليه؛ و    
تــرجم االســتبيان إىل اللغــات الفرنــسية واإلســبانية والعربيــة إلزالــة حــاجز اللغــة وتيــسري التفاعــل مــع حمتويــات    

 .االستبيان
دأ حتقيــق تكــافؤ الفــرص ، تــشكل جمتمعــة مــستوى االمتثــال األمثــل ملبــ ٤٠٨بلــغ عــدد اإلجــراءات والــشروط   )٣( 

وصيغت األسئلة بوضوح واتبعت ترتيب القواعد املوحـدة ذاـا حيـث            . والقواعد املوحدة روحا ونصا وفلسفة    
وارتبط كل سؤال بقاعدة أُدرجت     . بدأت األسئلة بالظروف املسبقة مث ااالت املستهدفة وأخريا تدابري التنفيذ         

 .ذيف كل منها قائمة مرجعية لتدابري التنفي
 .مت احلصول على ردين، أحدمها من هونغ كونغ واآلخر من فلسطني )٤( 
وقد أرسـلت  . وتنوع األسئلة) ٤٧(، أو بسبب عدد ) صفحة٢٣(ميكن أن يكون ذلك بسبب طول االستبيان        )٥( 

 ورمبـا   إحدى هيئات األمم املتحدة األخرى استبياا بشأن اإلعاقة قبل أن يرسل املقرر اخلاص استبيانه مباشرة،              
 .يكون ذلك قد تسبب يف بعض اإلرباك

 :مت تلقي ردود من كل إقليم من األقاليم كما يلي )٦( 
  املائة من البلدان يف اإلقليم يف٥٣ بلدا، أي ٢٣: أفريقيا • 
  يف املائة من البلدان يف اإلقليم٤٣ بلدا ، أي ٢١ :آسيا • 
  اإلقليم يف املائة من البلدان يف٦٥ بلدا، أي ٣٠: باوأور • 
  يف املائة من البلدان يف اإلقليم٦٤ بلدا، أي ٢١ :أمريكا الالتينية • 
 . يف املائة من البلدان يف اإلقليم٨٦ بلدا، أي ١٩ :الدول العربية • 

ميكن أن يكون أحد العوامل املسامهة يف ذلك هـو منـو الـوعي يف اإلقلـيم مبـسائل اإلعاقـة، والـذي تولـد                     )٧( 
وإنشاء جلنة برملانية بشأن اإلعاقة ضمن احتـاد        ) ٢٠٠٤مايو  /أيار(عقد العريب للمعوقني    الالعتماد  نتيجة  

ومـن املمكـن حبـق الـتكهن بـأن      . الربملانات العربية باإلضافة إىل ما صاحب ذلك من جهود لرفع الوعي       
 .ضاترمجة االستبيان إىل اللغة العربية ووجود مقرر خاص من اإلقليم ميكن أن يكونا قد سامها أي

 من بني املشاركني برملانيون من جملس أوروبا والربملان األملـاين وبرملـان جنـوب أفريقيـا، وكـذا ممـثلني عـن                       كان )٨( 
وكانت الندوة مفيدة يف بـدء حـوار أقـاليمي وداخـل األقـاليم وكـذلك يف             .  املعوقني اتملنظماالحتادات الدولية   

وقـد  . فة إىل احلوار بـني املعـوقني وأعـضاء الربملانـات العربيـة     ، باإلضاحتقيق تكافؤ الفرصبني الثقافات بشأن    ما
أعرب عدد من اهليئات الربملانية يف مناطق أخرى عن اهتمامه بإنشاء نفـس اآلليـة، وآمـل أن يتـسع نطـاق هـذه              

 .اآللية ليشمل الربملانيني يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية
 :لسنة ما يلياهذه خالل املضطلع ا مشلت األنشطة  )٩( 

ــا الذهنيــةعــن اإلدمــاج بــشأن الفقــر واإلعاقــة  مــؤمتر دويل  )أ(   ــوبر /تــشرين األول.  يف أوروب  ٢٠٠٥أكت
 ؛بورقة عن نفس املوضوعسامهت 

تقـدمي  . ٢٠٠٥نـوفمرب   /مؤمتر دويل عن التأهيل، حقوق املعوق يف عـامل مـتغري، املنامـة، تـشرين الثـاين                 )ب(  
 ؛تركيز على النساء املعوقات :باعتبارها حقوقا لإلنسانحقوق املعوقني : ورقة بعنوان

يف شــاركت  ،٢٠٠٥نـوفمرب  /حلقـة عمــل إقليميـة بــشأن متكـني املــرأة املعوقـة، املنامــة، تـشرين الثــاين      )ج(  
 ؛ حلقة العمل وختطيطهاتصميم
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، املعوقـون وسـوق   حلقة عمل إقليمية للشبكة العاملية لألحبـاث واملعلومـات التطبيقيـة يف جمـال اإلعاقـة             )د(  
 ؛حق املعوقني يف العملتقدمي ورقة بعنوان . ٢٠٠٥نوفمرب /العمل، املنامة، تشرين الثاين

تقـدمي  . ٢٠٠٥سبتمرب  /، هلسنكي، أيلول  ‘‘ مستقبلنا -حقوقنا  ’’املؤمتر الدويل لالحتاد العاملي للصم،       )هـ(  
 ؛حقوق املعوق يف سياق صكوك حقوق اإلنسانورقة بعنوان 

جانب تلك  إىل السويد مببادرة من  قطريةمنظمات املعوقني السويدية يف سياق زيارةجمموعة قاء مع ل )و(  
 ؛٢٠٠٥سبتمرب /أيلولاموعة 

، ‘‘الفقــر والعــدل والبحــوث الــصحية: ٩املنتــدى ’’مــؤمتر دويل للمنتــدى العــاملي للبحــوث الــصحية،  )ز(  
ــول  ــد، أيل ــاي، اهلن ــه  ســاهم مكــتيب ب . ٢٠٠٥ســبتمرب /مومب ــصحة عــرض عنوان ــدروس : احلــق يف ال ال

 ؛املستفادة من حركة املعوقني
 ؛٢٠٠٥سبتمرب /مؤمتر دويل بشأن الرياضة للمعوقني ذهنيا، دمشق، أيلول )ح(  
. ٢٠٠٥يونيــه /االجتمــاع الرائــد لليونــسكو بــشأن مؤشــرات اإلدمــاج يف التعلــيم، بــاريس، حزيــران   )ط(  

 ؛ملعوقني يف التعليمضمان إدماج اساهم مكتيب بعرض عنوانه 
 ؛٢٠٠٥يونيه /لتعليم للجميع يف الدول العربية، بريوت، حزيران لمؤمتر اليونسكو )ي(  
 ؛٢٠٠٥يوليه /اجتماع األمم املتحدة االستشاري اإلقليمي بشأن االتفاقية الدولية، املغرب، متوز )ك(  
 ؛٢٠٠٥يوليه / تونس، متوزإىلقطرية لقاء مع منظمات املعوقني التونسية يف سياق زيارة  )ل(  
 ؛٢٠٠٥يوليه / إىل غينيا، متوز قطريةلقاء مع منظمات املعوقني يف غينيا يف سياق زيارة )م(  
املــشاركة يف جلــسات . املــؤمتر الــدويل لــشباب وأطفــال احلواضــر يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا )ن(  

 ؛٢٠٠٥مايو /طفال والشباب املعوقني، ديب، أياراملؤمتر املوازية املنظمة برعاية البنك الدويل بشأن األ
 .٢٠٠٥مارس /املؤمتر اإلقليمي بشأن تشخيص التوحد وقياسه ومعاجلته، ديب، آذار )س(  

 
 


