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 جلنة التنمية االجتماعية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٥فرباير /شباط ١٨ � ٩
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

متابعة مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة           
والدورة االستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية  

اسـتعراض خطـط وبـرامج عمـل األمـم          : العامة
 ة ذات الصلة حبالة الفئات االجتماعيةاملتحد

  
 حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقنيبشأن رصد تنفيذ القواعد املوحدة   
 مذكرة من األمني العام  

حتقيــق بشــأن اعتمــدت اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة واألربعــني القواعــد املوحــدة   
ديسـمرب  / كـانون األول   ٢٠  املـؤرخ  ٤٨/٩٦هـا   تكافؤ الفرص للمعوقني الـواردة يف مرفـق قرار        

املتمـثلني   نيدفعزيـز اهلـ   تملواصلة  إطارا  قاعدة   ٢٢بالغ عددها   هذه القواعد ال  وفر  وت. )١(١٩٩٣
 ،املشـاركة الكاملـة للمعـوقني يف احليـاة االجتماعيـة وعمليـة التنميــة      كفالـة  املسـاواة و يف حتقيـق  

ه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  برنــامج العمــل العــاملي بشــأن املعــوقني الــذي اعتمدتــ  الــواردين يف 
 .)٢(١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٣ املؤرخ ٣٧/٥٢

رابـع مـن القواعـد املوحـدة علـى رصـد القواعـد يف إطـار                 ال مـن اجلـزء      ٢وتنص الفقرة    
وتشري أيضـا إىل تعـيني مقـرر خـاص لرصـد تنفيـذ القواعـد يف            . دورات جلنة التنمية االجتماعية   

، عـني األمـني العـام بينغـت لينكفيسـت      ١٩٩٤مـارس   /ويف آذار  .إطار جلنة التنمية االجتماعيـة    
 لينكفيسـت السيد  وأعد  . لجنة التنمية االجتماعية  وتابعا ل معنيا باإلعاقة   مقررا خاصا   ) السويد(
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ــة  ــثالث ــة ال الكــي تنظــر فيهــ ارير تق ــه لجن ــدة واليت ــيت جــددت يف عــامي  )٣(يف م  )٤(١٩٩٧، ال
مقـررة  ) قطر(  األمني العام شيخة حصة آل ثان      ، عني ٢٠٠٣يونيه  /ويف حزيران  .)٥(٢٠٠٠ و

وقدمت املقررة اخلاصة إىل جلنة التنميـة االجتماعيـة يف دورهتـا            . ٢٠٠٥-٢٠٠٣خاصة للفترة   
، طلـب اجمللـس     ٢٠٠٤/١٥ويف القـرار     .)٦(الثانية واألربعني تقريرا شـفويا يـوجز خطـة عملـها          

 جلنــة التنميــة االجتماعيــة يف دورهتــا االقتصــادي واالجتمــاعي إىل املقــررة اخلاصــة أن تقــدم إىل
يشـرف األمـني العـام أن حييـل إىل       و .رصـد تنفيـذ القواعـد املوحـدة       الثالثة واألربعني تقريرا عن     

حتقيــق تكــافؤ الفــرص بشــأن  عــن رصــد تنفيــذ القواعــد املوحــدة ة اخلاصــةملقــررااللجنــة تقريــر 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٣الفترة يف للمعوقني 

 

 احلواشي
 .http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htmيف املوقع الشبكي التايل  ااالطالع عليهميكن  )١( 
 )٢( A/37/351/Add.1 و Add.1/Corr.1 ــامن ــرع الثــ ــايل    ؛، الفــ ــبكي التــ ــع الشــ ــه يف املوقــ ــالع عليــ ــن االطــ :  وميكــ

http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm. 
 )٣( A/52/56 ،يف املوقع الشبكي التايلاوميكن االطالع عليه : http://www.un.org/esa/socdev/enable/dismsre0.htm ؛

E/CN.5/2000/3يفا، املرفق، وميكن االطالع عليه  :http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecn003e0.htm ؛
E/CN.5/2002/4يف ا، وميكن االطالع عليه http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecn520024e0.htm. 

 ، وميكـــــــــــن االطـــــــــــالع عليـــــــــــه يف١٩٩٧/١٩قـــــــــــرار اجمللـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي  )٤( 
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997-19.htm. 

، وميكـــــــــــن االطـــــــــــالع عليـــــــــــه يف ٢٠٠٠/١٠قـــــــــــرار اجمللـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي  )٥( 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/ecosoc/2000-10.htm. 

 .http://www.un.org/esa/socdev/enable/srcsocd42.htmميكن االطالع عليه يف  )٦( 
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 لجنة التنمية االجتماعية والتابعة لباإلعاقة  ة املعنية اخلاصةتقرير املقرر  
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 مقدمة -أوال  
أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل جلنة التنميـة االجتماعيـة الـيت دأبـت علـى تقـدمي الـدعم                      - ١

سـيما حكومـة قطـر،       جيه طوال هذا العام وإىل كافة احلكومات اليت دعمت أنشـطيت، ال           والتو
 .اليت واظبت على تقدمي الدعم املايل ملكتب املقررة اخلاصة

 وجسامة املهمة الـيت     لقد شعرت بالشرف والرهبة معا أمام عظم املسؤولية املوكلة إيلّ          - ٢
 مـن اآلن ألقـدم تقريـري األول إىل جلنـة     وقفـت هنـا أمـامكم قبـل عـام     عنـدما  كنت أهنـض هبـا      
وكنت أيضا أدرك متـام اإلدراك التحـديات الـيت تنتظـرين وكنـت أتـوق إىل         . التنمية االجتماعية 

 .مواجهتها
 بعـد مضـي أكثـر مـن         -تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا العام        يسرنـي أن أقـدم إليكم     و - ٣

قيق تكافؤ الفرص للمعـوقني، وبعـد مضـي          سنوات على اعتماد القواعد املوحدة بشأن حت       عشر
عشرين شهرا على تعييين مقررة خاصة، ويف فترة تارخيية بلغـت فيهـا حركـة مناصـرة املعـوقني                   
أشدها يف مجيع أحنـاء العـامل، ويف وقـت تتعـاون فيـه احلكومـات واجملتمـع املـدين لوضـع اتفاقيـة                    

 .دولية لتعزيز وصون حقوق املعوقني وكرامتهم
 

 دئ توجيهيةمبا -ألف  
ــدآن رئيســيان         - ٤ ــاك مب ــة أنشــطيت، كــان هن يف كــل أعمــايل وبصــرف النظــر عــن طبيع

يوجهــان أعمــايل، أوهلمــا النــهج املتبــع للنــهوض باملهــام واألنشــطة وثانيهمــا اهلــدف األساســي   
 .الذي تصب فيه مجيع األنشطة

 
 ــجالنه - ١  

، مفضــلة تســليط الضــوء علــى   يف العــام املاضــي إىل اعتمــاد هنــج بنــاء وإجيــايب  ســعيُت - ٥
املظاهر اإلجيابية واالحتفاء بالنجاحات مع التشديد يف آن واحد على ضرورة حتقيق مزيـد مـن                

 .اإلجنازات وبذل مزيد من اجلهود املتضافرة
 

 اهلدف العام - ٢  
فيما واصلت رصد تنفيذ القواعد املوحـدة وتقييمـه والـدعوة إىل القيـام بـذلك بشـكل                   - ٦

ق، مل يغب عن ذهين أن اهلدف النهائي لكل ما ينجـز مـن أعمـال هـو حتقيـق تكـافؤ             أبلغ وأعم 
 .الفرص للمعوقني
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قواعــد عامليــة ينبغــي أن أســاس ولــئن كــان تكــافؤ الفــرص مفهومــا عامليــا يقــاس علــى   - ٧
تنطبق على كافة الثقافات والبلدان على حـد سـواء، فـإن مثـة حتـديا يتمثـل يف كوننـا نعـيش يف                       

ــزداد   ــة، واملواقــف، والقواعــد،      عــامل ي ــة، والقــيم الثقافي ــه مســتويات التنمي تنوعــا وتتفــاوت في
واالحتياجــات، واخلــدمات، مــن منطقــة إىل أخــرى، ومــن بلــد إىل آخــر، بــل وتتفــاوت هــذه    

 .األمور حىت داخل البلد الواحد
فبينمــا حتــاول بلــدان هتيئــة الظــروف املواتيــة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص للمعــوقني، توجــد  - ٨
لدان أخرى يتعذر فيها على غالبية النـاس التمتـع حبقـوق اإلنسـان األساسـية، ممـا جيعـل مهمـة                      ب

 .رصد تنفيذ القواعد املوحدة مهمة صعبة للغاية
التعقــد والتنــوع الــذي تتســم بــه أوســاط املعــوقني نفســها أضــف إىل هــذه االعتبــارات  - ٩

ــا    ــى اختالفه ــات عل ــواع اإلعاق ــف   . وأن ــدة، خيتل ــدلول ويف حــاالت عدي ــة م الوصــول إمكاني
وإذا . باختالف املعوقني الذين يعانون من إعاقات خمتلفـة ويعيشـون يف منـاطق جغرافيـة خمتلفـة                

كان هذا االعتراف بالتنوع يثري الثقافة السائدة يف أوساط املعوقني، فإنه يقتضـي أيضـا رصـد           
املسـألة مـن خمتلـف    حتقيق تكافؤ الفرص بطرق خمتلفة باعتمـاد أسـاليب شـىت وبـالنظر إىل هـذه             

 .الزوايا واألبعاد
يل أكثـر فـأكثر أنـه ليسـت هنـاك طريقـة موحـدة للتعامـل مـع          قد أصبح من الواضـح   و - ١٠

حاولــت يف كــل أنشــطيت وضــع هــذه  وقـــد . هلـــاملعــوقني واالســتجابة االحتياجــات الــيت هتـــم ا
 .احلقيقة نصب عيين

 
 حتديد األولويات -باء  

 املعوقني، واستنادا إىل عمل املقرر اخلاص السابق والتوصـيات          بناء على دراسة أوساط    - ١١
ــيت  ــدمها خــالل الســنوات العشــر  ال ــة     ق ــة التنمي ــها إيل جلن ــيت أوكلت ــة ال ــا للوالي  املاضــية، ووفق

 :ل تركز على األنشطة التاليةـاالجتماعية، وضعت خطة عم
 تعزيز تنفيذ القواعد املوحدة يف مجيع أحناء العامل؛ )أ( 
  التقدم احملرز على مستوى التنفيذ وتقييم ذلك التقدم؛رصد )ب( 
 وة؛ــالدع )ج( 
 زيادة الوعي؛ )د( 
مســاعدة احلكومــات علــى حتديــد العقبــات والعراقيــل الــيت حتــول دون حتقيــق   )هـ( 

 ؛ والعمل معها إلجياد سبل لتذليل تلك العقبات والعراقيلتكافؤ الفرص
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 تعزيز التعاون األقاليمي؛ )و( 
 .ناء قدرات منظمات املعوقنيب )ز( 

 ال سـيما  ويف الوقت ذاته، أوليـت اهتمامـا خاصـا لقضـايا املعـوقني يف البلـدان الناميـة،                    - ١٢
 .اجتماعية األطفال والنساء واألشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ومنائية ونفسية

بقضـايا اإلعاقـة   وقررت أيضا ضرورة التركيز على الفقر واحلد مـن الفقـر الرتباطهمـا         - ١٣
 .وهذا هو السبب وراء التركيز على فئات مستهدفة يف البلدان النامية. وأحوال املعوقني

 :هذا التقرير ما يليسيجري يف و - ١٤
 إجياز األنشطة الرئيسية املضطلع هبا خالل السنة املاضية؛ )أ( 
 عرض املبادرات اجلديدة اليت متت بلورهتا؛ )ب( 
 ؛تنفيذهاجلارية واألنشطة املزمع تناول األنشطة ا )ج( 
حتديـد التحـديات الــيت يواجههـا اجملتمــع الـدويل، وحركــة املعـوقني، واحلركــة       )د( 

 ؛ة اخلاصةالدولية اجلديدة للدفاع عن حقوق املعوقني، واملقرر
ــه     اخلــروج  )هـ(  ــد أن ــيت اعتق ــدابري ال ــا أو ميكــن   بتوصــيات عــن الت ــام هب ــي القي ينبغ
 .اــهـب القيام
 : باألنشطة التاليةقد اضطلعت أثناء أداء مهام والييتو - ١٥

 إعطاء انطالقة الربامج واملشاريع واألنشطة؛ )أ( 
 التشاور مع احلكومات ومع واضعي السياسات وصناع القرارات؛ )ب( 
 إلقاء اخلطب واحملاضرات؛ )ج( 
عاهتـا  تعزيز منظمات املعـوقني واملنظمـات غـري احلكوميـة واملشـاركة يف اجتما              )د( 
 ومؤمتراهتا؛
 عقد املشاورات اإلقليمية؛ )هـ( 
 إجراء الدراسات االستقصائية والبحوث الداخلية؛ )و( 
ــي      )ز(  ــعيدين اإلقليمـ ــى الصـ ــة علـ ــاالت اإلمنائيـ ــات والوكـ ــع املؤسسـ ــيق مـ التنسـ
 والدويل؛
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بقضايا املعوقني وزيادة الـوعي هبـا؛ ومـنح    للنهوض  االستعانة بوسائط اإلعالم     )ح( 
 بالت لوسائط اإلعالم وعقد املؤمترات الصحفية؛املقا

 توثيق العالقة مع فريق اخلرباء وتعزيز اشتراكه يف مجيع جوانب العمل؛ )ط( 
 التواصل والـتراسل مع املنظمات واملؤسسات بشأن قضايا اإلعاقة؛ )ي( 
دعــم أنشــطة املعــوقني ومنظمــات املعــوقني ومبــادراهتم وقضــاياهم ومطالبــهم    )ك( 
 . احلكومات واملنظمات الدولية واألمم املتحدة عليهاوإطالع

 
 تنفيذ القواعد املوحدةطورات الناشئـة فيما يتعلـق بـاستعراض الت -ثانيا  
 املناقشات مع احلكومات -ألف  

 إن مل تكــن ،غالبـا مـا تكـون احلكومـة يف العديـد مـن البلـدان الناميـة الفاعـل الرئيسـي           - ١٦
ونظـرا  . علق األمر بوضع السياسات وسن التشريعات وتنفيـذ الـربامج          عندما يت  ،الفاعل الوحيد 
نعــدام املــوارد الكافيــة، غالبــا يف بعــض البلــدان وايف جمــال الــدعوة جملتمــع املــدين الضــعف دور 

 .تدفع القضايا املتعلقة باإلعاقة إىل أسفل قائمة األولويات احلكومية ما
ــة  بويف الشــهور االثــين عشــر املاضــية، قمــتُ   - ١٧ وجـــاء بعــض هــذه  . عــدة زيــارات قطري

بعضـها اسـتنادا    تــم    و ،بناء على دعوة وجهتها إيل حكومـات أو منظمـات للمعـوقني           الزيارات  
إىل معلومــات مقدمــة أو حبــوث منجــزة أو اســتنادا إىل وجــود حاجــة إىل تســريع مبــادرات أو   

 .أو دعمها أو الدفع هبامعينة برامج 
 :إىلوكانت الزيارات هتدف عموما  - ١٨

 الترويج للقواعد املوحدة؛ )أ( 
 الدعوة إىل حتقيق تكافؤ الفرص؛ )ب( 
 .مناقشة اإلجراءات املباشرة مع احلكومات )ج( 

وقمــت بزيــارات أخــرى تلبيــة لــدعوات وجهــت إيل إللقــاء خطــب أو حماضــرات يف     - ١٩
 :ان التالية البلد٢٠٠٤ومن البلدان اليت زرهتا يف عام  .مؤمترات تعقدها منظمات املعوقني

 ؛)أبريل/نيسان(مصـر  )أ( 
 ؛)أبريل/نيسان(األردن  )ب( 
 ؛)يونيه/حزيران(النرويج  )ج( 
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 ؛)أغسطس/آب -يونيه /حزيران(لبنـان  )د( 
 ؛)سبتمرب/أيلول(كنـدا  )هـ( 
 ؛)أكتوبر/ األولتشرين (اململكة العربية السعودية )و( 
 ؛)أكتوبر/ األولتشرين(غواتيماال  )ز( 
 ؛)أكتوبر/ األولتشرين(كسيك امل )ح( 
 ؛)نوفمرب/ الثاينتشرين(ا ـانيـأمل )ط( 
 .)ديسمرب/ األولكانون(األمريكية الواليات املتحدة  )ي( 

 :ـن فيهـمواشتملت كل الزيارات على اجتماعات مع املسؤولني احلكوميني، مب - ٢٠
 رؤساء وقادة الدول؛ )أ( 
 السيدات األوليات؛ )ب( 
 ؛س النواب واجملالس التشريعيةرؤساء جمال )ج( 
 ؛الوزراء ونواب الوزراء يف الوزارات املختصة )د( 
 .املسؤولون الذين ميثلون األجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية )هـ( 

االجتماعــات فرصــا لتشــجيع احلكومــات علــى إعــادة تأكيــد التزاماهتــا هيـــأت مجيـــع و - ٢١
 فيمـا يتعلـق     وتبادل املعلومات بشأن أحوال بلداهنا    د املوحدة   األخالقية والسياسية بتنفيذ القواع   

 .بقضايا املعوقني
وخالل هذه الزيارات، ركزت املناقشات اليت أجريت مع املسؤولني علـى احلاجـة إىل               - ٢٢

قني وسـبل إحـداث ذلـك التغـيري،         ري اجتماعي شامل لتحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعـو          يإحداث تغ 
وفــــرت هــذه الزيــارات كمــا  .مــات املعــوقني واالســتماع إليهــايف ذلــك أمهيــة إشــراك منظ مبــا

الوكــاالت اإلمنائيــة اإلقليميــة والدوليــة والتابعــة لألمــم املتحــدة لبحــث ســبل لاللتقــاء بالفرصـــة 
 .دمج اإلعاقة يف براجمها اإلمنائية

 وكان من اهلام أيضا عقد اجتماعات مع جمالس املعوقني ومراكز تأهيل املعـوقني علـى               - ٢٣
الصعيدين احمللي والوطين لالستماع إىل منظمات املعوقني ومقدمي اخلدمات االجتماعية وآبـاء            

 .األطفال املعوقني واالستفادة منهم وتقاسم املعلومات معهم
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 )٢٠١٣-٢٠٠٤(العقد العريب للمعوقني  -باء  
ضـايا املعـوقني يف   يسر التعاون الوثيق مع األمني العام جلامعة الدول العربية والترويج لق    - ٢٤

اعتمـاد وإعـالن    أبريـل   /نيسـان املنطقة العربية وإجراء املشاورات الوثيقة مع املسؤولني يف شـهر           
يف اجتمــاع قمــة جامعــة الــدول العربيــة املعقــود يف ) ٢٠١٣-٢٠٠٤(العقــد العــريب للمعــوقني 

ني واضـعة   لمعـوق ل اآخـر منطقـة يف العـامل تعتمـد عقـد          واملنطقـة العربيـة هـي       . ٢٠٠٤مايو  /أيار
 .سياسات احلكومات العربيةبالنسبة لبذلك قضايا املعوقني يف خانة األولويات 

ي وأتاح اعتماد العقد فرصـة للبـدء يف إجـراء حـوار علـى أعلـى املسـتويات مـع واضـع                      - ٢٥
فقد أدى التعاون الوثيق مع رئيس الربملان اللبنـاين ورئـيس          . السياسات والقرارات والتشريعات  

انات العربية على سبيل املثـال إىل تشـكيل جلـان برملانيـة يف الربملانـات العربيـة لوضـع                    احتاد الربمل 
ــوقني   ــزام  . تشــريعات بشــأن قضــايا املع ــذ االلت ــذا الشــأن  ومت تنفي ــرار  الصــادر يف ه واعتمــاد ق

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢يف اجتماع االحتاد املعقود يف خبصوصه 
دعم للعقـد، اشـتملت اجتماعـات لبنـان علـى           ويف السياق ذاته، وحرصا على حشد ال       - ٢٦

 .تنفيذ القواعد املوحدةلتشجيع وتعزيز إجراء مناقشات مع رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء 
 أيضا اجتماعا مع رئـيس اللجنـة الربملانيـة املعنيـة بـالتعليم واملعلمـني ومـديري                   وعقدُت - ٢٧

 النظــام املدرســي العــام مــن خــالل  املــدارس الــذين يتــوفرون علــى إدمــاج األطفــال املعــوقني يف 
ــدين واجملتمــع احمللــي  ــأهيلي ابتكــاري يتــيح تأهيــل   أيضــا  وقمــت .إشــراك الوال ــارة مركــز ت بزي

 .املعوقني اجتماعيا ومهنيا ونفسيا وجسديا
مـع جامعـة الـدول      باالشـتراك   ويف سياق اعتماد العقد العريب للمعوقني، نظم اجتمـاع           - ٢٨

 بتمويــل مــن صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات   ،لمعــوقني يف لبنــانالعربيــة واملنظمــة العربيــة ل 
وكان اهلدف من االجتمـاع وضـع خطـة عمـل للعقـد العـريب وتعزيـز الوثيقـة                   . حلاالت اإلعاقة 

 .ببث روح وفلسفة القواعد املوحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني يف مواد العقد
 :االجتماعقد شارك يف و - ٢٩

 شؤون املعوقني يف شىت أحناء املنطقة؛ى بـمنظمات تعن )أ( 
منظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمـة العمـل الـدويل،      (هيئات إمنائية إقليمية     )ب( 

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمـم             
 ؛)املتحدة حلقوق اإلنسان

 حمليط اهلادئ ومن العقد األفريقي؛ممثلون من عقد آسيا وا )ج( 
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االحتـاد  (أعضاء من فريق اخلرباء ميثلون منظمات املعوقني على الصعيد الدويل            )د( 
 ).العاملي للصم، واالحتاد العاملي للمكفوفني، واملنظمة الدولية للمعوقني

 
 منظمات املعوقني واحلكوماتمـع احلوار  -جيم  

ظمات املعوقني إقامـة حـوار مباشـر مـع احلكومـات بشـأن           أتاحت الزيارات القطرية ملن    - ٣٠
ــديها مــن شــواغل وقضــايا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القواعــد املوحــدة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص       مــا ل

 . يف حياهتماللمعوقني على حنو من شأنه أن حيدث تغيريا ملموس
ق مكتــب أمــني مظــامل حقــو ـّي وكانــت زيــارة غواتيمــاال اســتجابة لــدعوة وجههــا إلــ  - ٣١

واشــتملت الزيــارة علــى اجتماعــات مــع . خلارجيــةووزارة ا) شــعبة حقــوق املعــوقني(ن اإلنســا
اجملــال أمــام عقــد    املعـوقني   بالتنميـة وبكفالـة حقـوق   التزامه  هيــأ  نائب رئيس اجلمهورية الذي     

 .البلدللغايـة يف ذلك اءة ومثمرة ـَّـجتماعات بنا
 مـع التركيـز     ، والصحة العقلية مع وزيـر الصـحة       ي الصحة ـناقشة مسألت قمـُت أيضـا مب  و - ٣٢

ــوفري خــدمات صــحية     ــى ت ــة وعل ــى الوقاي ــة الســعر   عل ــال ومقبول ــال والنســاء  ســهلة املن لألطف
 .واملعوقني، ال سيما يف اجملتمعات الريفية وجمتمعات الشعوب األصلية

جـة  وأعرب نائب وزير العمل ورئيس اجمللس التشريعي عن دعمهمـا وإدراكهمـا للحا             - ٣٣
تفعيـل التشـريعات املتصـلة      وخباصـة احلاجـة إلـى    ومرحبة للمعوقني،   جمدية  إىل توفري فرص عمل     

 .بتوظيف املعوقني
لكــن . شــراك واإلدمــاج عــن ذات اإلدراك إلاملعنيــون باوزارة التعلــيم وأعــرب خــرباء  - ٣٤

 .نقص املوارد املالية ال يزال يعوق معظم املبادرات والنوايا
ــات الوصــول املتاحــة      وركــز اجتمــ  - ٣٥ ــى إمكاني ــة غواتيمــاال عل ــدير مدين ــد مــع م اع عق

 .يف املدينةللمعوقني 
وحضــر كــل هــذه االجتماعــات عضــو مــن مكتــب أمــني املظــامل واجمللــس الــوطين            - ٣٦

 .للمعوقني
ــة القواعــد املوحــدة يف غواتيمــاال بــنقص   بويصــطدم الــوعي باحلاجــة إىل التغــيري و  - ٣٧ أمهي

 عامـا مـن   ٣٠وحجم مشكلة اإلعاقة، ال سـيما بعـد أكثـر مـن     التنمية امج املوارد وضخامة برن 
 .الصراع املسلح، والفقر املدقع الذي ينتشر يف بعض املناطق واجملتمعات والذي يفاقم اإلعاقة

 بني احلكومـة ومنظمـات     مشـروع مشترك وأتاحت يل زيارة ا ملكسيك إنعام النظر يف          - ٣٨
وتعتـرب  .  العمرانية واالجتماعية والثقافية بغية حتقيق تكافؤ الفـرص    املعوقني إلعادة تشكيل البيئة   
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التجربــة املكســيكية مــن مجيــع جوانبــها جتربــة مفيــدة جــدا لبلــدان أخــرى، ال ســيما يف أمريكــا 
 .الالتينية
وجتـدر اإلشــارة بوجـه خــاص إىل أن اللجنـة الوطنيــة للمعـوقني تــرتبط ارتباطـا مباشــرا       - ٣٩

 . ويرأسها أحد مساعديه األقربنيمبكتب رئيس اجلمهورية
وزارة اخلارجيـة وجلنـة املعـوقني يف        إلـّي  ة املكسيك تلبية لدعوة وجهتها      روقد متت زيا   - ٤٠

 :وعقدت اجتماعات مع عدة وزارات ومؤسسات حكومية منها. مكتب رئيس اجلمهورية
 رئيس اجلمهورية؛ )أ( 
 ممثل من مكتب السيدة األوىل؛ )ب( 
 سؤول عن شؤون اإلعاقة يف احلكومة؛الوزير امل )ج( 
 ؛)اإلشراك واإلدماج(وزارة التعليم  )د( 
 املكتب الوطين لإلحصاءات؛ )هـ( 
 وزارة الصحة وخرباء التأهيل؛ )و( 
 .وزارة النقل )ز( 

 
 رصد التقدم احملرز يف تنفيذ القواعد املوحدة -دال  

قيقـة بشـأن اإلعاقـة يف مناقشـات         أشري إىل ضرورة توافر بيانات ومعلومات إحصائية د        - ٤١
اجتماعات اللجنة املخصصة اليت شدد فيها ممثلو احلكومـات ومنظمـات املعـوقني علـى أمهيتـها                 

 .يف وضع السياسات وسن التشريعات املتعلقة باإلعاقة وتوفري اخلدمات للمعوقني
 استقصـاء   ويف هذا السياق ويف إطار متابعـة عمـل املقـرر السـابق يف هـذا اجملـال، وزع                   - ٤٢

 . يف مجيع أحناء العاملةعاملي بشأن اإلجراءات احلكومية املتعلقة بتنفيذ القواعد املوحد
 ويطــرح بالنســبة لكــل قاعــدة ســؤالني ،٢٢ ـويتنــاول االستقصــاء القواعــد املوحــدة الــ - ٤٣

يتناوالن السياسات والتشريعات والـربامج وخمصصـات امليزانيـة وإسـهامات منظمـات املعـوقني               
وأُرســل االستقصـاء إىل احلكومــات أو إىل األجهـزة احلكوميــة يف   . هـا علـى حيــاة املعـوقني   وأثر

 .كافة الدول األعضاء وإىل منظمتني من منظمات املعوقني يف كل بلد على حدة
وأوصيت األجهزة واإلدارات احلكومية، يف التعليمـات الـيت أرسـلتها مـع االستقصـاء،             - ٤٤

املتعلقـة  ملؤسسـات احلكوميـة املشـتركة يف وضـع التشـريعات      بعقد حلقـة عمـل لتجميـع كافـة ا       
وأعتقد أن هذا مـن     . للرد على األسئلة الواردة يف االستقصاء     باملعوقني وتقدمي اخلدمات إليهــم     
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إىل ســيؤدي هــذا األمــر و. شــأنه أن يعــزز التعــاون احلكــومي الــدويل وأن حيســن نوعيــة الــردود
 .لة ذاهتا، إىل زيادة موثوقية األجوبةجانب ردود منظمات املعوقني على األسئ

ــوعي     - ٤٥ ــادة ال ــه أداة للرصــد ولزي ــرب االستقصــاء يف حــد ذات ــات  ،ويعت ــذكّر احلكوم  إذ ي
بالقواعد املوحدة وبأمهية حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني وتأمني املشاركة الكاملة هلـم يف مجيـع               

 .جوانب احلياة
 

 تيسري عمل املشّرعني -هاء  
 إنشــاء جلــان يف الربملانــات العربيــة لوضــع تشــريعات بشــأن قضــايا اإلعاقــة أن  ال يعــين - ٤٦

يف هـذا امليـدان   الالزمـة  ربات اخلـ ليـات و  اآلففـي منطقـة تفتقـر إىل        . القوانني ستوضع أو سُتسن   
عمـل  وتيـسيــر   القـدرات   جيــري بنــاء      ينبغي أن    ،وتسود فيها مواقف سلبية عديدة إزاء اإلعاقة      

 .كفون على هذه القضايااملشرعني الذين يع
سكو يف الدول العربيـة ومنظمـة       ـولذلك، فإنين أتعاون حاليا مع املكتب اإلقليمي لليون        � ٤٧

العمل الدولية لتصميم جمموعة مـن حلقـات العمـل لصـاحل املشـرعني والربملـانيني بغـرض شـرح                    
 والكيفيـة الـيت     همفهوم حتقيق تكـافؤ الفـرص للمعـوقني وأمهيتـه وتـأثريه واملمارسـات املتصـلة بـ                 

 . من خالل التشريعات والقواعد واألنظمة ذات الصلةميكن هبا تعزيز هذه الفرص
 

 التعاون األقاليمي يف إطار اللجان الربملانية املشتركة -واو  
يعترب التعاون األقاليمي الـذي يتبلـور بـني الربملانـات العربيـة واألوروبيـة ذا صـلة وثيقـة              - ٤٨

اهلــام، بــالنظر إىل كــون حتقيــق تكــافؤ الفــرص مفهومــا عامليــا، أن تفــتح   إذ مــن . هبــذه العمليــة
ترصـد التشـريعات،    أن  القنوات بـني املنـاطق لتبـادل املعلومـات واخلـربات بشـأن السياسـات، و               

 .وتطبق األساليب الناجعة واجملربة
ـــادل ويشــكل هــذا ال  - ٤٩ ــة    تب ــة والعربي ــات األوروبي ــاون املشــترك بــني الربملان . أساســا للتع

فخالل زياريت األخرية إىل أملانيا، عقدت جمموعة من االجتماعـات مـع أعضـاء متخصصـني يف           
 .تشريعات اإلعاقة يف الربملان األملاين الستهالل هذا التعاون

ومت التوصل إىل اتفاق إلشراك الربملانيني األملان يف حلقات العمـل وتبـادل الـربامج مـع                 - ٥٠
عــن الزيــارات أيضــا باعتبارهــا مناســبات لزيــادة الــوعي العــام وستســتغل هــذه . املنطقــة العربيــة

 .تكثيف التغطية اإلعالميةطريق 
تكرارهـا يف منـاطق أخـرى يف    سيجري األنشطة اليت   أيضا ضمن   هذا النشاط   يندرج  و - ٥١
 .العامل
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 القواعد املوحدة وامللحق واالتفاقية -ثالثا  

 دون تنـاول العالقـة بـني القواعـد املوحـدة            من املستحيل أن يقدم تقرير من هذا النـوع         � ٥٢
 .وملحق القواعد املوحدة واالتفاقية ودور املقرر اخلاص

وأعتقـد أن هـذه   . وقد ُحدد دور املقرر اخلاص يف الفـرع الرابـع مـن القواعـد املوحـدة        � ٥٣
ل مت اعتمادهــا بعـــد نضـــال طويـــفقــد . اإلعاقــةالوعـــي مبســـألة الوثيقــة تعتــرب معلمــا يف تــاريخ 

وفـرت  قـد  و. حقوق املعوقنياملتفانون يف نصرة    اجملتمع الدويل و  اليت بذهلا   جهود  مثرة لل فكانت  
بــه القيـــام للمجتمــع الــدويل جمموعــة مــن املعــايري واإلجــراءات التوجيهيــة الــيت حتــدد مــا ينبغــي  

 .لتحسني نوعية حياة كل فرد يف اجملتمع، مبا يف ذلك املعّوق
 علـى مـدى عشـر سـنوات إىل تغـيري الوضــع           القواعـد املوحـدة    وقد أدى تطبيق وتنفيذ    - ٥٤

وأســباهبا كافــة اإلعاقــة ومواقــف النــاس بشــأن طبيعــة أنــواع اإلعاقــة   بالنسبـــة للوعـــي مبســـألة  
وأدى التقـدم الـذي أحرزتـه        .ملحقإضافة  لكن هذا التطبيق أبان عن عيوب اقتضت        . وآثارها

 .صياغة االتفاقيةالقواعد املوحدة أيضا إىل جتدد االهتمام ب
 .بشأن العالقة بني القواعد وامللحق واالتفاقيةاليوم  الشك هرـومثة عدد كبري خيام - ٥٥
فإذا كانت االتفاقية تفـي باحلاجـة إىل إجيـاد    . أما أنا فال شك لدّي يف تكامل الوثيقتني    - ٥٦

ــا، فــإن القواعــد املوحــدة    ــة نصــا متثــل أداة الســتكمال ) وملحقهــا(وثيقــة ملزمــة قانون االتفاقي
 .وروحا

 
 تعزيز منظمات املعوقني: املنظمات غري احلكومية -رابعا  

 مؤمترات منظمات املعوقني -ألف  
إلعادة تأكيد أمهية القواعد املوحـدة باعتبارهـا        مكان  تعترب املنتديات املتخصصة أفضل      - ٥٧

أن أشـارك يف    وعلـى هـذا األسـاس، حاولـت كلمـا أمكـنين ذلـك               . أداة لتحقيق تكافؤ الفـرص    
 .االجتماعات واملؤمترات

قــدمي الورقــات أو احملاضــرات يف  وأُتيحــت يل، يف العــام املاضــي، فرصــة احلــديث أو ت  - ٥٨
حدثا كـبريا علـى الصـعيدين الـدويل واإلقليمـي وسأواصـل املشـاركة يف العديـد مـن هـذه                       ١٢

 .يـاألنشطة حىت هناية واليت
ــيت     - ٥٩ ــات واحملاضــرات ال ــني الورق ــها حــىت اآلن  ومــن ب ــول(قدمت  - ٢٠٠٣ســبتمرب /أيل

 ):٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين
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، �القواعد املوحـدة يف اآلونـة األخـرية       التطورات اليت نشـأت فيما يتعلــق بــ       � )أ( 
 ؛حلقة دراسية دولية بشأن االتفاقية، طوكيو

ــة  � )ب(  ــاة الثقافي ــة ، �احلــق يف املشــاركة واملســامهة يف احلي ، مــؤمتر احلــق يف الثقاف
 ؛عمان

، مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،   �حقــوق اإلنســان للمعــوقني � )ج( 
 ؛جنيف

ــة  � )د(  ــد املوحــدة واالتفاقي ــق �القواع ــاع للفري ــة،   ، اجتم ــل بشــأن االتفاقي  العام
 القاهرة؛
  الدويل لتأهيل املعوقني، أوسلو؛، املؤمتر�يف البلدان الناميةتأهيل املعوقني � )هـ( 
، كلمة رئيسية ألقيت يف املؤمتر الدويل للمعـوقني         �ة يف البلدان النامية   اإلعاق� )و( 

 املعين باإلعاقة والتنوع، وينيبغ، كندا؛
ــاملرأة إدمــاج قضــايا امل� )ز(  ، االجتمــاع اإلقليمــي �عوقــات يف بــرامج النــهوض ب

  بعد انقضاء عشر سنوات على اعتماده، بيـروت؛بـيجنيالستعراض منهاج عمل 
، اجتمـاع  �وحـدة يف العقـد العـريب للمعـوقني     وح وفلسـفة القواعـد امل     بث ر � )ح( 

 ؛خرباء العقد العريب، بريوت
، �منظــور عــاملي:  اجتماعيــة- األطفــال الــذين يعــانون مــن إعاقــات نفســية� )ط( 

 ، الرياض؛التوحدمؤمتر األطفال الذين يعانون من 
دويل املرصـــد الـــ  ، لدى إصدار نتائج حبوث �أمهية البحوث واإلحصاءات� )ي( 

 حلقوق املعوقني، نيويورك؛
كلمـة افتتاحيـة ألقيـت يف مركـز         ، �هـدف كـل اإلجـراءات     : تكافؤ الفرص � )ك( 

 اإلقليمي الثاين للخرباء، مكسيكو سيـتـي؛التأهيل الوطين، االجتماع 
 ، القصر الرئاسي، مكسيكو سيـتـي؛�اإلعاقة، الواقع واألفق� )ل( 
 اد الصم واملعوقني مسعيا، هلسنكي؛ احت، مؤمتر�وحدةاستكمال القواعد امل� )م( 
، االحتــاد اآلســيوي �املضــمون واألمهيــة والوضــع احلــايل : القواعــد املوحــدة� )ن( 

 .للمكفوفني، دمشق
 



 

16 04-62753 
 

E/CN.5/2005/5

 فريق اخلرباء -باء  
لن يتسن ألي مقرر خاص يعىن بشؤون اإلعاقة أن ينهض مبا أسندته إليـه جلنـة التنميـة              - ٦٠

سؤوليات دون مساعدة منظمات املعوقني وأعضاء فريق اخلرباء الـذين ميثلـون            االجتماعية من م  
 .تلك املنظمات ودون تعاوهنم ومشورهتم ونصحهم

وحظيـت بـدعمهم يف   الـيت وضـعتها   العديد من اخلطط أعرض عليهم  ى يل أن    ـوقد تأت  - ٦١
هـود وتيسـري    وقـام ثالثـة مـن أعضـاء الفريـق بـدور أساسـي يف دعـم اجل                 . العديد مـن املناسـبات    

 .املناقشات يف اجتماع اخلرباء املعقود لوضع خطة عمل لتنفيذ العقد العريب
وقد أرسلت مسودة االستقصاء العاملي بشأن التدابري احلكومية املتعلقة بتنفيذ القواعـد             - ٦٢

 .املوحدة إىل أعضاء فريق اخلرباء لكي يقدموا تعليقاهتم عليها وردود فعلهم إزاءها
 من أجل تيسري االتصاالت وتبـادل اآلراء مـع فريـق            على شبكة اإلنترنت  فريق  وأنشئ   - ٦٣

 .اخلرباء
ــة، أصــبحت أصــوات وآراء منظمــات املعــوقني حتظــى شــيئا      - ٦٤ ــدان النامي ويف بعــض البل

غــري أن ذلــك ال ينطبــق علــى . فشــيئا باالهتمــام وأضــحت وجهــات نظرهــا توضــع يف االعتبــار
 .مجيع البلدان

 املسـندة إيل يف تقـدمي الـدعم إىل منظمـات املعـوقني يف               املهمـة دى أولويات   وتتمثل إح  - ٦٥
البلـدان الناميــة حــىت تكتســب مـوطئ قــدم يف نظــام أنشــطة الـدعوة السياســية اخلــاص ببلــداهنا،    

ــابر هلــذه املنظمــات متكنــها مــن التعــبري عــن آرائهــا وزيــادة       احتياجاهتــا فهــموذلــك بإتاحــة من
لتبادل فيما بينـها وبـني املسـؤولني احلكـوميني وصـانعي القـرارات               ا ـاتوحقوقها، وتيسري عملي  

 .باإلعاقــةجرت مناقشة القضايا اخلاصة مىت 
 

 املشاورات اإلقليمية -جيم  
ــتعانة         - ٦٦ ــدان باالس ــة يف املي ــع اإلعاق ــم واق ــى فه ــة عل ــد ســاعدتين املشــاورات اإلقليمي لق

 جتمـع و. التحـديات الـيت تواجههـا منظمـاهتم    باخلرباء امليدانيني احلقيقيني، وعلـى الوقـوف علـى       
 ممثلـــي منظمـــات املعـــوقني مـــن أجـــل تبـــادل اآلراء واألفكـــار  بيـــدهـــذه املشـــاورات كـــذلك 

مـع منظمـات    الـيت أجريـت     اهلدف من وراء املشاورات اإلقليمية      كان  و. واملعلومات واخلربات 
 لرعايــة املعــوقني يف املعــوقني يف املكســيك ومــن االجتمــاع املعقــود مــع أعضــاء اجمللــس الــوطين 

بقضــايا األشــد اهتمامــا االســتماع إىل القضــايا الــيت يطرحهــا األشــخاص  هــو أيضــا غواتيمــاال 
 املسؤولني احلكوميني ومنظمـات األمـم املتحـدة    على بأحسن السبل املمكنة   عرضهااملعوقني، و 
 .اإلمنائية
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العربيــة حلضــور وهلــذه الغــرض، ُوجهــت الــدعوة إىل منظمــات للمعــوقني مــن املنطقــة   - ٦٧
 من أجل وضـع خطـة عمـل للعقـد           ٢٠٠٤أغسطس  /اجتماع اخلرباء املعقود يف بريوت يف آب      

 .العريب للمعوقني
ــل        - ٦٨ ــل املتكام ــين بالتأهي ــاين للخــرباء املع ــي الث ــاع اإلقليم ــت املشــاركة يف االجتم  ،ومثل

وشـارك  . ملنطقـة  فرصة لعقد مشاورات إقليمية مع منظمات املعوقني من ا،املعقود يف املكسيك 
 بلــدا مــن منطقــة أمريكــا الالتينيــة ٢٥يف هــذه املشــاورات ممثلــون عــن منظمــات املعــوقني مــن  

وعرضت كـل منظمـة منـها ثـالث قضـايا مـن أكثـر القضـايا إحلاحـا بالنسـبة                     . والبحر الكارييب 
وجيري حاليا إرسـال تقـارير مفصـلة عـن هـذه القضـايا إىل مكتـب املقـرر                   . للمعوقني يف بلداهنا  

املعلومات يف البحوث الـيت جتـرى حاليـا بشـأن حالـة اإلعاقـة يف                هبذه  اخلاص، وسوف يستعان    
 .العامل
يف اللقــاءات املعقـودة مــع  اجمللـس الــوطين للمعـوقني   وشـاركت املنظمـات األعضــاء يف    - ٦٩

صـحة  التعلـيم و ال، مبـا يف ذلـك        الـيت تناولـت شـواغل املعـوقني        ،منظمات املعـوقني يف غواتيمـاال     
قضـايا املعـوقني يف اجملتمعـات الريفيـة وجمتمعـات الشـعوب        وتسهيالت الوصولو اإلشارة  ولغة

 .األصلية
وحضــر ممثلــون عــن منظمــات املعــوقني خــالل املفاوضــات احلكوميــة الــيت أجريــت يف   - ٧٠

املكســـيك وغواتيمـــاال بشـــأن الصـــحة وتســـهيالت الوصـــول والتأهيـــل والتعلـــيم مـــع خمتلـــف 
 .املسؤولني والوزارات

 
 التعاون األقاليمي -دال  

بشأن قضايا اإلعاقة على الصعيد األقاليمي وضمن كـل         جتري عمليات تبادل اخلربات      - ٧١
اإلدراك إلمكانيـة اسـتغالل أوجـه التشـابه واالخـتالف          تزايـد   تسم باحليوية مـع     على حنو ي  إقليم  

تيسـري هـذا     ويتـيح يل مـوقعي كمقـررة خاصـة، أن أقـوم ب             بني األقاليم كمجـال خصـب للـتعلم       
 .لكي تتحقق جتربة التعلم الالزمالتبادل وإتاحة السياق 

الدعوة اليت ُوجهت إىل عقد آسـيا واحملـيط اهلـادئ والعقـد األفريقـي               ومن أمثلة ذلك،     - ٧٢
فريـق اخلـرباء   وشــارك أيضــا   . خطة عمل العقـد العـريب   لوضـع يف االجتماع املعقود  للمشاركة  

 .يف ذلك االجتمـاع
من اخلربات اإلقليميـة والدوليـة وسـاهم        االستفادة  الجتماع  لـت تلك املشاركـة    وأتاح - ٧٣

وساعدت الدروس املستخلصة والعوائق الـيت قـد يواجههـا التنفيـذ والسـبل      . يف إثراء املناقشات  
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والوسائل الكفيلـة مبجاهبتـها علـى توجيـه املناقشـات صـوب قضـايا أكثـر عمليـة وتركيـزا علـى                 
 .النتائج

 
 وعية من خالل وسائط اإلعالمالت -هاء  

تتخذ عملية التوعية عدة أشكال وتسـتعني بعـدة وسـائل، غـري أنـه لـيس هنـاك وسـيلة                       - ٧٤
. واجتــاه الفكــراملواقــف والــرؤى أكثــر قــدرة مــن وســائط اإلعــالم علــى تبليــغ اخلطــاب وتغــيري 

ائط اإلعـالم  ويتمثل أحد األهـداف الـيت رمستـها بالنسـبة للزيـارات القطريـة يف اللجـوء إىل وسـ               
 .احمللية يف كل مناسبة متاحة من أجل تفعيل التغيري

واملكسـيك دورا بـالغ     األردن وغواتيمـاال ولبنـان ومصـر        وقد أدت وسائط اإلعالم يف       - ٧٥
ــة بالقواعــد املوحــدة وبقضــايا املعــوقني    ــة يف التوعي كلمــا أتيحــت  أيضــا قــد حاولــت  و. األمهي

ية وإجراء مقابالت مـع وسـائط اإلعـالم مـن أجـل      تنظيم وعقد ندوات صحف  أن أقوم ب  الفرصة  
ويف النـدوة    . القضـايا الـيت جـرت مناقشـات بشـأهنا          عرضاحلديث عما وقفت عليه من أمور و      

الصحفية اليت نظمت يف غواتيمـاال، سـلطت األضـواء علـى الشـواغل والقضـايا واالحتياجـات                   
قـام آبـاء األطفـال املعـوقني        اخلاصة مبجتمع الشـعوب األصـلية احمللـي لسـنتياغو أتيـتالن، حيـث               

ــه مــن أجــل االســتجابة إىل احتياجــات األطفــال، وفئــات احملــاربني       ــة جمتمــع حملــي بأكمل بتعبئ
ــوقني، وتناولــت هــذا املوضــوع مقــاالت صــحف     ــة يةالســابقني املع ــون إخباري .  ونشــرات تلفزي

ات احملليـة،   النجـاح الـذي حققتـه اجملتمعـ       على التوعية بالقضايا امللحة والتعريـف ب     وساعد ذلك   
ـــوذك ــاء بالتعهــدات الــيت التزمــت هبــا خــالل       ـَّ ــه مــن أجــل الوف ــام ب ــتعني القي ر الســلطات مبــا ي

 .املفاوضات اليت أجريناها
 

 تغيري املواقف بفضل وسائط اإلعالم -و وا 
ذلـك أن املواقـف   . سـلوك الو واقـف املإن حتقيق تكافؤ الفرص مفهوم يتطلب تغيريا يف         - ٧٦

نتيجــة ملــوروث النــاس مــن األفكــار عــن اإلعاقــة  إمنــا هــي  حاليــا ة املتبعــاتياملتخــذة والســلوك
 خلرافـات ويتطلب تغيري املواقف ختلـيص اجملتمـع مـن التمييـز والتحامـل وكسـر قيـود ا              . وأسباهبا
 ومـا فتئـت تالقـي جناحـا يف          ،وتعد وسائط اإلعالم أقوى وسيلة إلحداث هذا التغـيري        . واجلهل

 .يني العام واالجتماعي يف العديد من املناطقتغيري املواقف على املستو
 واملتمثلة يف تشجيع تكافؤ الفـرص       وعلى أساس هذا املفهوم ووفقا للوالية املسندة إيلّ        - ٧٧

وإحــداث التغــيري علــى مجيــع املســتويات، مــا فتئــت أعمــل علــى تشــجيع إطــالق محلــة إعالميــة 
 تصور النـاس عـن املعـوقني وتصـور     من أجل التوعية وإحداث التغيري يف كل من       واسعة النطاق   

 .املعوقني عن أنفسهم
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وسوف تطلق احلملة اإلعالمية على صعيد احملطات احمللية واحملطات الـيت تبـث براجمهـا             - ٧٨
 ويعتقـد أهنـا جتلـب       رافاتبالسواتل يف املنطقة العربية، حيث ال تزال اإلعاقة يكتنفها العار واخل          

 .اللعنة وسوء احلظ لألسرة بأكملها
ز كــل قاعــدة مــن وستشــمل احلملــة بــث إعالنــات تلفزيونيــة مــدهتا دقيقــة واحــدة تــرب  - ٧٩

ــدة بشـــأن    ــد املوح ــيت      القواع ــدرات واإلمكانــات ال ــر الق ــافؤ الفــرص وتظه ــق تك تتــوافر حتقي
 .حينما تتاح هلم الفرصللمعوقني 

 
 املنظمات الدولية واإلقليمية -خامسا  

 
 التواصل -ألف  

، يتنـامى    مـن حقـوق اإلنسـان      جـزءا  باعتبارهـا    ،لدويل حبقوق املعوقني   االعتراف ا  أخذ - ٨٠
ويتزايــد أيضــا اإلقــرار بــأن القضــايا اخلاصــة  . بفضــل التقــدم احملــرز يف وضــع االتفاقيــة الدوليــة 

اإلمنائيـة الدوليـة أو    باملعوقني تتعرض إىل اإلقصـاء أو التـهميش مـن قبـل الوكـاالت واملنظمـات                 
 .اإلقليمية

صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي     علـى سـبيل املثـال أن    يف أحد االجتماعـات     فقد ظهر    - ٨١
ــه   ال للمــرأة ــات،    توجــد لدي ــرامج حمــددة تســتهدف النســاء املعوق القضــايا اخلاصــة  كمــا أن ب

 لصـاحل  لربامج اإلمنائية اليت يديرها الصـندوق ال جيري إدماجها يف األنشطة الرئيسية ل      باملعوقات  
 .املرأة
مباشـرة بـني منظمـات املعـوقني واملنظمـات اإلمنائيـة وتشـجيع              مـة اتصـاالت     ت إقا وبات - ٨٢

كمـا يف غواتيمـاال اجتماعـات مـع         لبنــان   دت يف   ـقـ ـع فـ .التواصل بينها نشاطا حيظـى باألولويـة      
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية واليونسكو واليونيسـيف وصـندوق األمـم            

 ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان ة املتحــدة اإلمنــائي للمــرأ 
وكشـفت هـذه االجتماعـات عـن احلاجـة إىل التنسـيق بـني الوكـاالت وعلـى وجـود                     . اإلنسان

. اإلرادة لــدى وكــاالت األمــم املتحــدة مــن أجــل إجيــاد الســبل الكفيلــة بتفــادي اجلهــود اجملــزأة 
 مـع اليونسـكو ومنظمـة العمـل الدوليـة يف            ونتيجة لذلك جيري حاليـا وضـع مشـاريع مشـتركة          

 . والتدريب، والعمالةاملعوقني يف التعليم العادي،املنطقة العربية تتعلق بإدماج 
 

 اإلعاقة والتنمية -باء  
ــة       و - ٨٣ ــة يف صــفوف خمتلــف املنظمــات اإلمنائي ــك، صــارت أنشــطة التوعي فضــال عــن ذل

امج اخلاصة بـالفقر والصـحة والتغذيـة والتعلـيم     باحلاجة إىل تعميم وإدماج قضايا اإلعاقة يف الرب  
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والعمالــة والتــدريب والبيئــة وحقــوق اإلنســان وبالســبل الكفيلــة بتحقيــق ذلــك أنشــطة حتظــى   
 .باألولوية

 ٤٨ ألمهية تعميم قضـايا اإلعاقـة يف الـربامج اإلمنائيـة، وزع استقصـاء ثـان علـى            ونظرا - ٨٤
تلـك  كانـت    سؤاال معرفة ما إذا      ١٣ذي يتكون من    ويروم االستقصاء ال  . منظمة إمنائية إقليمية  

والكيفيـة الـيت فعلـت هبـا ذلـك أو السـبب يف              قضايا اإلعاقـة يف براجمهـا،       قد أدرجت   املنظمات  
ومـا إذا كانـت   امليزانيـة هلـذه القضـايا،    عدم قيامها بذلك، ونوع االعتمادات اليت ختصصـها يف          

 .راجمهالدى وضع بيف اعتبارها لقواعد املوحدة قد وضعت ا
 اخلالصة -سادسا  

 ومــن البــوادر .ي ســنة مــثرية ومليئــة بالتحــدياتـلقــد كانــت الســنة املاضــية بالنســبة لــ  - ٨٥
أثنــاء أدائــي ملهــامي العــزم الــذي وجدتــه لــدى عــدد كــبري مــن القــادة   املشــجعة الــيت صــادفتها 

ــدعاة والنشــطاء املتفــانني يف العمــل   ــروح البشــ   . وال ــرهن عملــهم علــى قــدرة ال رية غــري وقــد ب
وأنا أتطلع إىل أن أحاكي من خالل عملي هذه القـدرة الدؤوبـة             . احملدودة على تذليل العقبات   

 .اجلميع سواسيةمساحة يعترب فيها على العمل بعزم على جعل عاملنا عاملا أفضل وإجياد 
ولـن يتسـىن لنـا التطلـع إىل إجيـاد           . غري أن هذه املهـام ليسـت بيسـرية والتحـديات مجـة             - ٨٦
بـالقبول، بغـض النظـر عـن قـدراتنا املختلفـة ومـواطن ضـعفنا وقوتنـا،                  كـل منــا      حيظى فيه    عامل

 .ويتيح لنا فرصة إعمال هذا التنوع يف بناء هذا العامل إال عن طريق التعاون يف بذل اجلهود
وال متثــل مجيــع اإلجنــازات الــيت حتققــت حــىت اآلن يف هــذا اجملــال إال جــزءا ضــئيال مــن  - ٨٧

ذلـك أن إحـراز تقـدم حقيقـي حنـو عـامل يتـيح اإلمكانيـات                 . خمة اليت يـتعني إجنازهـا     املهام الض 
أمــام اجلميــع يتطلــب تضــافر اجلهــود علــى كافــة املســتويات الدوليــة منــها واإلقليميــة والوطنيــة  

 .واجملتمعية واألسرية
ض وأود يف اخلتــام اإلشــارة إىل أنــه رغــم مــا أبدتــه الــدول األعضــاء مــن التــزام بالنــهو   - ٨٨

حــىت تكــون مشــاركتهم حبقــوق وكرامــة املعــوقني ومحايتــها وبتحقيــق تكــافؤ الفــرص أمــامهم  
 .كاملة، فإن أغلبها مل تقرن التزاماهتا بالتزامات مالية

صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات       ىل تقدمي تربعـات إىل      إمجيع الدول األعضاء    و  ـدعوأ - ٨٩
ل العمــل القــيم يف جمــال تعزيــز وتوطيــد  وأن أشــجعها علــى ذلــك حــىت يتواصــاإلعاقــةحلــاالت 

 .تكافؤ الفرص أمام املعوقني
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 التوصيات -سابعا  
بنــاء علــى األنشــطة الــيت ســبق االضــطالع هبــا واملعــارف الــيت مجعــت مــن خــالل             - ٩٠

 .وضع قائمة من التوصياتقمــُت بـاملشاورات، 
 

 توصيات موجهة إىل احلكومات -ألف  
 الصحة والوقاية - ١  

ينما شهد العقدان املاضيان اخنفاضا يف معدالت وفيـات األطفـال واألمـراض السـارية        ب - ٩١
واألمراض املنقولة عـن طريـق امليـاه، فـإن مسـتويات تلـك املعـدالت ال تـزال مرتفعـة يف بعـض                        

وفيمـا شـكلت الرعايـة الصـحية والوقايـة هـدفا وغايـة              . أمريكـا الالتينيـة   أفريقيـا و  بلدان آسـيا و   
ه بــرامج دوليــة وإقليميــة ووطنيــة عديــدة، فــإن أســلوب   ـحســبما صــرحت بــ حتظــى باألولويــة 

 .التعامل معها يفتقر متاما إىل االتساق
وعالوة على ذلك، فإن مجيع خطط العمل املنبثقـة عـن مـؤمتر القمـة العـاملي مـن أجـل                   - ٩٢

د حـددت صـحة    واملـؤمتر العـاملي املعـين بـاملرأة قـ     مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيةالطفل و 
األم والطفــل والرعايــة الصــحية املقدمــة قبــل وبعــد الــوالدة واملقدمــة للمواليــد باعتبارهــا قضــية  

غري أن تلك القضايا أيضا ما زالـت تشـكل التزامـات مل جيـر الوفـاء هبـا، وقـد               . حتظى باألولوية 
 .أدى عدم معاجلة هذه املسائل إىل تزايد مستوى اإلعاقة يف صفوف األطفال

يتعني جتديد االلتزامات ومضاعفة اجلهـود مـن أجـل تقـدمي رعايـة صـحية مالئمـة                  و - ٩٣
وأتوجه إىل الدول اليت تدعي أهنا تفتقـر إىل املـوارد           . كفيلة بأن متنع وقوع حاالت اإلعاقة     

الالزمة للتصدي لقضايا اإلعاقة فأقول إن معاجلة أسباب اإلعاقة والعمل على الوقاية منها             
 .تكلفة بكثري من مواجهة اإلعاقة ذاهتاميكن أن يكونا أقل 

ــة الصــحية        - ٩٤ ــار إىل الرعاي ــة واالفتق ــل البيئي ــوث والعوام ــة والتل وإضــافة إىل ســوء التغذي
املالئمــة قبــل الــوالدة وبعــدها ُتعــزى كــذلك نســبة كــبرية مــن حــاالت اإلعاقــة يف العديــد مــن   

 .املتصلة بالعملالبلدان إىل إساءة استعمال املخدرات وحوادث الطرق واحلوادث 
وميكـــن أن تـــؤدي بـــرامج التوعيـــة املوجهـــة واحملكمـــة الـــيت ترعاهـــا احلكومـــات    - ٩٥

واملنظمــات غــري احلكوميــة، والــيت تــنجح يف إحــداث التغــيري وتبــديل املواقــف والتــأثري يف   
 .السلوكيات دورا كبريا يف احلد من العديد من التصرفات اليت تؤدي إىل اإلعاقة
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 يف املائة من حاالت اإلعاقـة ميكـن اتقاؤهـا وتفاديهـا            ٦٠يزيد عن نسبة    وحيث إن ما     - ٩٦
أمهيـة التوعيـة علـى      ال بــد مـن التشديــد علــى          من خـالل التوعيـة والتـدخل يف وقـت مبكـر، فـ             

 .الصعيدين العام والوطين بأسباب اإلعاقة والعمل جبدية أكرب على صعيد الوقاية
الـــيت تـــؤدي إىل اإلعاقـــة يف صـــفوف الفتيـــات املمارســـات التقليديـــة األخـــرى مــــن و - ٩٧

 .املبكــر واحلمل املبكرواألطفال الزواج 
ويتعني على احلكومات أن تشارك يف إطـالق محلـة واسـعة النطـاق للتوعيـة العامـة                   - ٩٨

ــة      ــة وتتــوخى أهــدافا حمــددة مــن أجــل التصــدي للعــادات التقليدي تراعــي النــواحي الثقافي
 .مارسات اليت كرسها الزمن ميكن أن تتسم باخلطورةالسائدة والتذكري بأن حىت امل

 
 احلروب والصراعات املتسمة بأعمال العنف - ٢  

تجاهــل أحــد أســباهبا أن نالوقايــة مــن اإلعاقــة لــيس بالوســع لــدى النظـــر فـــي مسـألـــة  - ٩٩
 مــن ٦٠ ذلــك أن هنــاك أكثــر مــن  ،الرئيســية يف العديــد مــن منــاطق العــامل يف الوقــت الــراهن  

ب والصراعات املسلحة احملتدمة يف مجيع أرجاء العامل ميكـن أن تعـزى إليهـا نسـبة كـبرية                   احلرو
وعلى الرغم من أنه قد ال يكون بوسعنا أن نفعل شـيئا ُيـذكر فيمـا خيـص                  . من حاالت اإلعاقة  

الواقع السياسي العاملي، فإنين أعتقـد أن هنـاك العديـد مـن الـدروس الـيت ميكـن أن نستخلصـها                      
 .عوقنيمن حركة امل

ويعد انعدام املساواة والظلم االجتمـاعي السـبب اجلـذري النـدالع أغلـب الصـراعات         -١٠٠
 وميكن أن يـؤدي التعامـل مـع هـذه القضـايا بعدالـة وإنصـاف إىل احلـد         .املتسمة بأعمال العنف  

 ويعـد حتقيـق تكـافؤ الفـرص إحـدى الطـرق الـيت يـتعني                 .بقدر كبري من بعض أعمال العنـف      
عامل مع النظم االجتماعية اليت تفتقر إىل العدالة واإلنصـاف، ومـن التشـجيع    اتباعها يف الت 

 .على حل الصراعات بطرق سلمية
ومن شأن توسـيع إدراكنـا ملبـدأ حتقيـق تكـافؤ الفـرص، حبيـث يشـمل مجيـع النـاس                       -١٠١

ومجيع جوانب التفاعل اإلنساين والتنميـة البشـرية، أن يسـاهم دون شـك يف حتسـني حيـاة                    
فاسـتخدام نفـس   .  مليـون معـّوق الـذين يعيشـون يف مجيـع أرجـاء العـامل           ٦٠٠الــ   أكثر مـن    

النهج القائم على احلقوق الذي تعتنقـه حركـة املعـوقني مـن أجـل إدمـاج الفئـات املهمشـة                     
 .واملهملة وضمان مشاركتها التامة من شأنه أن حيدث تغيريا كبريا
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 اإلحصاءات - ٣  
ائية الصـحيحة واملعلومـات الدقيقـة الـيت ميكـن أن تقـوم       ما زال تـوفري البيانـات اإلحصـ      -١٠٢

وجنـد  . على أساسها السياسات وتقدم اخلدمات يشكل حتديا كبريا أمام حركة املعوقني ككـل           
عــزاء يف تنــامي الــوعي باحلاجــة إىل معلومــات إحصــائية دقيقــة بشــأن اإلعاقــة، كمــا تــبني مــن   

وتعد األحباث اليت تضـطلع هبـا هيئـة         . ةاملناقشات اليت جرت خالل اجتماعات اللجنة املخصص      
يف أمريكا الالتينية مثـاال مـن الطـراز األول ينبغـي أن يقتـدى بـه                 الرصد الدويل حلقوق املعوقني     

 .يف املناطق األخرى
وتتراوح بعض األرقام املتعلقـة بنسـب املعـوقني الـواردة يف الوثـائق الـيت تعـدها الشـعبة            -١٠٣

 يف املائــة يف أكثــر ٣٣ســتنادا إىل التقــارير احلكوميــة، بــني نســبة اإلحصــائية يف األمــم املتحــدة ا
ــدما و   ــدان تق ــدما  ٠,٥البل ــدان تق ــل البل ــة يف أق ــاح    وذ.  يف املائ ــى االرتي ــا ال يبعــث عل ــك م ل

زع هذه األرقـام    ـفالنظر إىل الصلة اليت تربط الفقر باإلعاقة، تن       . ة هذه املعلومات  ــخيص دق  فيما
 األثر الذي ميكن أن ختلفه اسـتراتيجيات التنميـة السـليمة واحلـد مـن                إىل متييع احلقائق وختفيض   
 .الفقر على حياة املعوقني

وأحث احلكومات على أن تقوم من خالل مكاتبها اإلحصـائية الوطنيـة وبالتعـاون               -١٠٤
مع منظمات املعوقني واملنظمات املعنيـة بالتنميـة االجتماعيـة والبشـرية، ومبسـاعدة هيئـات                

دة اإلقليميــة، بعمليــات مجــع وحتليــل البيانــات بشــكل حمــدد وموجــه ومنــهجي األمــم املتحــ
واســتعمال مــا يســتخلص منــها مــن معلومــات يف وضــع السياســات وتقــدمي اخلــدمات إىل    

ة وبوسع الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة أن تؤدي دورا قياديا يف تطوير قـدر             . املعوقني
 واإلحصاءات عـن اإلعاقـة وتصـنيفها وحتليلـها          احلكومات واملنظمات على جتميع البيانات    

 .وإصدارها ونشرها
 

 العالقة بني احلكومات ومنظمات املعوقني واملنظمات غري احلكومية - ٤  
يعتــرب طــابع اخلصــومة الــذي تتســم بــه أحيانــا العالقــات بــني املنظمــات غــري احلكوميــة   -١٠٥

وثيـق الصـلة بإخفـاق أنشـطة        ومنظمات املعوقني مـن جهـة وحكوماهتـا مـن جهـة أخـرى أمـرا                 
 .التوعية يف حتقيق فتح كبري يف ميدان الوقاية

ففي بعض البلدان، ينظر إىل منظمات املعوقني باعتبارها مجاعات مـن اخلصـوم حتـاول                -١٠٦
تقويض دور احلكومة، وتتهمها احلكومات باملبالغة يف حجم املشاكل سعيا إىل حتـريض النـاس           

 .ضدها وتقويض سلطتها
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يف حاالت كثرية، تقع مهمة التوعية والتثقيف يف جمال الوقايـة علـى عـاتق املنظمـات             و -١٠٧
غري احلكومية ومنظمات املعـوقني الـيت ال تفتقـر فقـط إىل املـوارد والـدعم املـايل الالزمـني ألداء           
هذه املهام، بل حترم من الدعم املعنوي املالئم مـن احلكومـات الـيت تعجـز بنفسـها عـن إيصـال                      

 .إىل اجلميعخدماهتا 
إن إرســاء الدميقراطيــة واملشــاركة يســتتبع إتاحــة الفرصــة للغــري مــن أجــل حتمــل أعبــاء   -١٠٨

ثـــل ومت. بعــض املســؤوليات والســماح للنــاس بــالتعبري بنفســهم عــن آرائهــم ومتثيــل نفســهم        
فرصـــا يف الثقافــة األم كمــا أهنــا تــوفر  ـِّـمـــة منظمــات املعــوقني ثقافــة فرعيــة تســاهم مســامهة قي 

تنمية وتطوير قـدراهتم، واالضـطالع بأنشـطة الـدعوة فيمـا يتعلـق بالقضـايا              مـن  ملعوقني  كـِّـن ا مت
 .اليت ختصهم، وحتديد املسامهة اليت ميكنهم تقدميها إىل اجملتمع على مجيع املستويات

ومــن املهــم إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف ســبيل إقامــة عالقــة تقــوم علــى مزيــد مــن    -١٠٩
فهذه العالقة ميكن أن تكـون      . ني احلكومات ومنظماهتا الوطنية للمعوقني    التعاون والدعم ب  

 .مفيدة، ليس فقط للمعوقني أنفسهم، بل أيضا للمجتمع ككل، وبالتايل للحكومات ذاهتا
 

 واملشاركة الكاملةيف نظام التعليم اإلدماج  - ٥  
يعـد التعلـيم الوسـيلة      و. يرمي مبدأ حتقيق تكافؤ الفرص إىل هتيئة جمتمع شامل للجميـع           -١١٠

فهــو يهيــئ اجملتمــع لقبــول االخــتالف والتنــوع، ويســاعد األفــراد علــى   . الكفيلــة بتحقيــق هــذا
ــة واالجتــاه الفكــري مــن أجــل العمــل والتفاعــل مــع الغــري، وذلــك        اكتســاب املهــارات املعرفي

 .يشكل أحد متطلبات املشاركة الكاملة ما
وزارات التعلـيم مفهـوم اإلدمـاج واالحتـواء         وفيما قبلت بعـض املؤسسـات التعليميـة و         -١١١

ففي العديد من احلـاالت الـيت يطبـق فيهـا مبـدأ             . هذا نظريا، فإن تنفيذ هذا املفهوم كان قاصرا       
اإلدماج، يتم ذلك دون توفري أي تدريب أو توجيه للمعـوقني نفسـهم أو غريهـم مـن التالميـذ                    

حب فيها اآلباء أطفاهلم مـن املدرسـة        وقد وقعت حاالت س   . يف املؤسسة التعليمية أو املدرسني    
 .بسبب قبول طفل معوق فيها أو رفض فيها املدرسون رفضا باتا قبول طفل معوق يف صفهم

إن على احلكومات أن تتدخل يف هذا الشأن بسن تشريعات تـنص علـى اإلدمـاج                 -١١٢
يعات ويــتعني أن تقتــرن التشــر. التعليمــي الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل املشــاركة الكاملــة

بضمان مجيع أشكال تسهيالت الوصول داخل النظـام التعليمـي، وكـذلك بتوعيـة اجملتمـع                
 .ككل وموظفي النظام التعليمي وتوفري التدريب هلم
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 توصية موجهة إىل احلكومات ومنظمات املعوقني واجلهات املتعاونة -باء  
 لــالتأهي  

خــل حركــة املعــوقني يف إعــادة تتمثــل إحــدى التطــورات الــيت تبعــث علــى التشــجيع دا -١١٣
وال غرابة أن أحد املواقـف الـيت اختـذت          . التفكري يف فهمنا وممارستنا لعملية التأهيل ومراجعتها      

باإلمجاع خالل اجتماعات اللجنة املخصصة كان اعتبـار التأهيـل عنصـرا مسـتقال عـن الرعايـة                  
 .الصحية والطبية

جل بـرامج التأهيـل علـى مسـتوى اجملتمـع           مفهوم جديد يتمثل يف ضـرورة أن تعـا        نشــأ  و -١١٤
احمللي القضايا املتعلقة حبياة املعـوقني جبميـع جوانبـها وأن تراعـي الظـروف الـيت يعـيش يف ظلـها              

 .املعوقون
ومن بني أكثر برامج التأهيل على مستوى اجملتمع احمللـي جناحـا تلـك الـيت تـؤدي فيهـا                     -١١٥

وقـد جـاء يف تقريـر    .  إىل جانـب املعـوقني نفسـهم   األسرة واجملتمع احمللـي دورا مركزيـا وحيويـا     
 يف املائة من االحتياجات مـن أنشـطة التأهيـل يف            ٧٠صادر عن منظمة الصحة العاملية أن نسبة        

البلدان الناميـة ميكـن تلبيتـها علـى مسـتوى اجملتمـع احمللـي واألسـرة إذا تـوفرت للنـاس الوسـائل                        
تأهيــل ال يقتصــر علــى املعــوقني بــل يتســع ليشــمل  املعنويــة والنفســية والعاطفيــة والثقــة يف أن ال

تأهيل اجملتمع احمللي حىت يقبل املعوقني ويتيح هلـم فرصـا متكافئـة وحيتضـنهم باعتبـارهم أعضـاء           
 .منتجني نشطني

وينبغي أن حتمـل منظمـات املعـوقني واهليئـة الطبيـة واحلكومـات علـى التخلـي عـن              -١١٦
ــه يف معاجلــ     ــذي تتبع ــوذج الطــيب الصــرف ال ــاملعوقني   النم ــراف ب ــة، واالعت ة قضــايا اإلعاق

لذا ينبغي . بوصفهم أفرادا أوال ينبغي أن ينبين إدماجهم يف اجملتمع على أساس هذه الصفة      
. أن يستهدف التأهيل الفرد ككل على املستويات االجتماعية واملهنية والطبيـة والعالجيـة            

طاقـات النفسـية والعاطفيـة      وينبغي فضـال عـن ذلـك ملـوظفي اهليئـة الطبيـة احتـرام وفهـم ال                 
 .دعما ألعضائها املعوقنيواالستفادة منها فرة لدى األسر اواملهنية املتو

 
 توصية موجهة إىل املنظمات الدولية -جيم  

 رــقـالف  
فــأعراض الفقــر مثــل الرعايــة  . هنــاك عالقــة حمــددة ال تنفصــم مــا بــني الفقــر واإلعاقــة   -١١٧

اآلمنة وسوء التغذيـة كلـها عوامـل تسـبب اإلعاقـة وتـؤدي إىل               الصحية غري املالئمة والبيئة غري      
وقد أخذت برامج احلد من الفقر يف وضع اإلعاقة يف االعتبار، وصـارت منظمـات               . استفحاهلا
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ومثـال ذلـك اختـاذ البنـك الـدويل ملبـادرة الشـراكة              . املعوقني ُتلتمس مشـورهتا يف هـذه القضـايا        
 .اإلعاقة يف صلب التنميةمسـألة  إدماج العاملية لإلعاقة والتنمية الرامية إىل

غري أن العديد من هذه املبادرات، بالرغم مما تتسم به من حسـن نيـة، قـد أخفقـت يف                     -١١٨
 ومن اجلدير باإلشارة أن أهداف األلفية للبنـك الـدويل وصـندوق        .أن تعاجل املسألة معاجلة تامة    

 .ة ال صراحة وال ضمنياالنقد الدويل ال تعترب اإلعاقة من اجملاالت املستهدف
وهناك حاجة إىل إدماج اإلعاقـة، سـواء مـن حيـث الـربامج أو مـن حيـث اجلانـب                      -١١٩

املــايل، يف مجيــع بــرامج احلــد مــن الفقــر والــربامج اإلمنائيــة، وإىل حتديــد أهــداف معينــة           
لألشخاص املعوقني على نفس النحو الذي حتدد به األهـداف بالنسـبة لغريهـم مـن الفئـات          

 .ة واملهمشةالضعيف
 

  موجهة إىل األمم املتحدة والدول األعضاءـاتتوصي -دال  
 تعميم أنشطة الرصد والتقييم - ١  

ـــم مبوجـــب  -١٢٠ ـــة لالقواعــد املوحــدة إت ــذها وتعــيني املقــرر اخلــاص  نشـــاء آليـ  .رصــد تنفي
 عـامل يتسـم     أن مهمة رصد الوضع العاملي فيما يتعلق بالقواعد املوحدة وحبياة املعـوقني، يف             غري

بالتعقيــد وبــالتنوع ويتبــاين فيــه التفســري الثقــايف ملفهــوم املســاواة تباينــا واســعا يعتمــد علــى           
وينبغـي أال تسـند إىل املقـرر اخلـاص          . اخلصوصيات القطرية، هي مهمة تقتضـي التنفيـذ الفعـال         

 .وحده
عني وينبغي إنشاء هيئة للرصد مستقلة عن املسؤولني عن رسم السياسـات واملشـر         -١٢١

وجيب أن تضم تلـك اهليئـة ممـثلني عـن منظمـات املعـوقني ومقـدمي اخلـدمات                   . يف كل قطر  
وينبغي كـذلك أن    . واملربني، وأن ختصص هلا ميزانية لالضطالع بأنشطتها اخلاصة بالرصد        

ختول سلطة إصدار التقارير والتقييمات فيما يتعلق بالتدابري املتخذة من أجل حتقيق تكـافؤ              
 .عوقنيالفرص أمام امل

وينبغـي وضــع تــدابري تقيــيم حمـددة خاصــة بكــل قطــر جتـرى علــى أساســها أنشــطة     -١٢٢
الرصــد وبــذلك تتــاح للمقــرر اخلــاص معلومــات ميدانيــة يســتعني هبــا يف النــهوض بقضــايا   

 .املعوقني والتوعية والدعوة بشأهنا
 

  النهج املتبعتنقيح - ٢  
م التركيـز املتزايـد علـى حقـوق املعـوقني           فـرغ . جيب تعزيز التعاون فيما بني الوكـاالت       -١٢٣

باعتبارها حقوقا لإلنسان، ينبغي أيضا إيالء مزيد من التركيـز للُبعـد اإلمنـائي وتعزيـز مبـادرات                  
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وال يـتعني علـى وكـاالت األمـم املتحـدة اإلمنائيـة             . من قبيل املبـادرة الـيت اختـذها البنـك الـدويل           
ب عليهـا أن تفعـل ذلـك باالشـتراك يف العمـل             تعميم قضايا اإلعاقة يف براجمها فحسب، بـل جيـ         

 .يف جمال القضايا اليت تتداخل فيها ميادين اختصاصاهتا
 

 وصيات موجهة إىل القطاع اخلاصت -هاء  
 إدماج الشركاء اجلدد  

مل تعد للحكومات القـدرة علـى حتمـل التكلفـة العاليـة للـربامج االجتماعيـة مـع حتـول                      -١٢٤
فالقـدرة املاليـة احلقيقيـة توجـد يف يـد القطـاع             . و االقتصـاد السـوقي    العديد من بلدان العـامل حنـ      

ومل يقــدم هــذا القطــاع حــىت اآلن يف العديــد مــن بقــاع العــامل، وال ســيما يف البلــدان   . اخلــاص
وقــد آن األوان ألن يســاهم هــذا القطــاع احليــوي مــن  . الناميــة، أي دعــم كيفمــا كــان شــكله 

لنوع من املشاركة واجبـا اجتماعيـا وأخالقيـا، كمـا أنـه             ويشكل هذا ا  . االقتصاد يف هذا اجملال   
 .سيكون قرارا سليما من الوجهة االقتصادية

وأحث قادة األعمال التجارية يف أي مكان على املسامهة يف حتقيق تكـافؤ الفـرص                -١٢٥
ذلــك أنــه مــن  . أمــام املعــوقني وعــدم االكتفــاء يف ذلــك بتقــدمي اهلبــات املاليــة والتربعــات   

إمكانية الوصـول إىل  ـز زيعـاحة فرص احلياة الوظيفية والعمل أمام املعوقني؛ وت   الضروري إت 
ارات املعـوقني وبنـاء قـدراهتم    أماكن العمل، ورعاية الربامج التدريبية، مـن أجـل تعزيـز مهـ      

 .ميكنهم من املسامهة يف النشاط االقتصادي وحتمل مسؤولية حياهتم بشكل مستقل مبا
 


