
  
 

   
   األمم املتحدة
 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة يف كل ما نقوم بهاخطتنا للتأكد من إدماج   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة



 

 

 من حنن

 

 حنن األمم املتحدة.

 

جعل العامل واألمم املتحدة هي جمموعة بلدان تعمل على 
 مكاان أفضل وأكثر أماان.

 عن اخلطة
 

، اتفقنااا على أ ااز  لن  أن  عماال ب ر قااة 2018يف عااا  
      أفضل لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة. 

           وأعددان هذه اخل ة لتساعدان على تغيري طر قة عملنا. 
 .اسرتاتيجية إدماج منظور اإلعاقةومسينا اخل ة 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
اإلعاقة  واخل ة ساااتسااااعدان على ادماا األشاااخاص ذوي 

 يف كل ما  قو  بز.
  

   فعلى سبيل املثال،  ود التأكد مما  لي:
أن األشخاص ذوي اإلعاقة ميكنهم أن  شاركوا يف  • 

كافة أعمال األمم املتحدة وأن  دلوا برأ هم يف ما 
     قو  بز

أ نا  فكر يف حقوق األشاااااااااخاص ذوي اإلعاقة يف  • 
 كل ما  قو  بز.

فعلى ساابيل املثال، لخشااخاص ذوي اإلعاقة ا     
يف املشاااااااااااااااااااركااااة يف ا تم  ويف  ااااد ااااد  يااااارا م 

    أب فسهم.
 اإلعاقة. هناك وثيقة هامة بشأن حقوق األشخاص ذوي

 
اتفااااااقياااااة صقو  األشاااااااااااخااااااص وهاااااااذه الوثيقاااااااة هي 

 اإلعاقة. ذوي
 

 الوثيقة.والعد د من البلدان وعدت أبن تنفذ ما يف 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وهذه اخل ة سااتساااعد البلدان يف عملها على تنفيذ هذه  
 الوثيقة وستساعدهم يف أعمال هامة أ رى.

 
ومن ذلك، مثال، ما تقو  بز جلعل العامل أكثر ا صااااااااااااااافا 

   .2030للجمي  حبلول عا  
 وتتناول هذه اخل ة ما  لي:

األشااااااااااااااخاص ما ساااااااااااااانقو  بز لكفالة مشااااااااااااااااركة  • 
  اإلعاقة يف كافة أعمالنا ذوي

كيف سااااااااااااانتحق  من اجلوا و الناجحة واجلوا و  • 
 اليت  تاا اىل تغيري 

      
قباال اعااداد هااذه اخل ااة،   ران يف مااا كنااا  قو  بااز فعال 

 لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة. 
   

          وساعدان ذلك يف معرفة ما  نبغي تغيريه.
اخل ة أشااااااااااااااخاص ذوو اعاقة وساااااااااااااااعدان يف اعداد هذه 
 وأشخاص كثريون آ رون.

  
  
  



 

 وصقوقهم يف كافة أعمالنا كيفية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة - 1   
  

تنص هاااااذه اخل اااااة على أن اي  أجناح األمم املتحااااادة 
     لي:  تعني عليها القيا  مبا

جعل حقوق األشاااااااخاص ذوي اإلعاقة جنحا هاما  • 
              أعماهلامن 

العمل م  األشااااااااااااااخاص ذوي اإلعاقة ومعاملتهم  • 
 إب صاف

             
العمااااال على كفاااااالاااااة أ   عاااااامااااال األشااااااااااااااخااااااص  • 

اإلعاقة معاملة غري منصااااااافة وأ   فكوا  لف  ذوو
   الركو.

 وهذا ميكن أن حيدث لعدة أسباب. 
فعلى ساااااااااااااابياال املثااال، ميكن أن تعاااماال امرأة ذات  

بساااابو اعاقتها وبساااابو كو ا اعاقة معاملة سااااي ة 
 امرأة.

 

 

 



 

 

    تعني على اي  أجناح األمم املتحدة القيا  مبا  لي: 
التأكد من وجود   ط ومشاااااااااااار   وقواعد تكون  • 

لصاااااااااحل األشااااااااخاص ذوي اإلعاقة وتراعي رغبا م 
 واحتياجا م.

      و نبغي أن حيرص كبار املد ر ن على  قي  ذلك.  
التاااااأكاااااد من  كني العاااااد اااااد من األشااااااااااااااخااااااص  • 

اإلعااااقاااة من اإلد ح برأ هم يف قرارات األمم  ذوي
       املتحدة و   ها.

 و شمل ذلك النساح واألطفال ذوي اإلعاقة
مساااااعدة املن د من األشااااخاص ذوي اإلعاقة على  • 

       العمل معنا واختاذ قرارات هامة
املعلومات حىت العمل معا بشااااااااااااااكل جيد وتبادل  • 

        علم اجلمي  يف األمم املتحدة ما  نبغي القيا  بز.
وساااوف تتوفر سااابل أفضااال لتبادل املعلومات على   

   اق األمم املتحدة.
 

 

 

 

  تعني على اي  أجناح األمم املتحدة القيا  مبا  لي: 
 



 

 
 

اإلعاقة  التأكد من ساااااهولة اساااااتخدا  األشاااااخاص ذوي • 
 شيح ومن سهولة مشاركتهم يف أي شيح.ألي 

 
 مثل املباين، وا جتماعات، واملعلومات  

 
 

التأكد من حصاااااااااول األشاااااااااخاص ذوي اإلعاقة على  • 
 أي دعم اضايف حيتاجون اليز.

فعلى ساااااابيل املثال، قد حيتاا شااااااخص ذو اعاقة اىل   
معلومات بلغة اإلشااااااااااارة أو الصااااااااااور للمشاااااااااااركة يف 

 اجتماع ما

 
 

علومااات اىل املونيفني بشااااااااااااااااأن كيفيااة ادماااا تقاادا امل • 
 األشخاص ذوي اإلعاقة وتدر بهم على ذلك

 
   

 ا د ث عن األشخاص ذوي اإلعاقة ب ر قة اجيابية. • 
 

وسيساعد ذلك الناس على أن  كو وا فكرة صحيحة   
 عن األشخاص ذوي اإلعاقة

        
املونيفني التاااأكاااد من توافر ماااا  كفي من املاااال ومن  • 

 إلجناز هذه اخل ة.

 
 

 

 



 

 

 كيفية التحقق من جناعة اخلطة - 2   
 

     
ان اجناز هذه اخل ة  عتمد على التنا  كل واحد منا يف 

 األمم املتحدة.
        

تقو   وجيو على شااىت أجناح األمم املتحدة أن تتحق  مما
     بز إلدماا األشخاص ذوي اإلعاقة.

       و تعني عليها أن تتحق  من املسائل التالية:
كباار املاد ر ن على القياا  مباا جياو، ووجود   حرص • 

   اخل ط الالزمة، وا د ث عن اإلعاقة
التأكد من أن األشااااااااااااااخاص ذوي اإلعاقة ميكنهم  • 

      املشاركة يف كل شيح
      جعل املشار   لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة • 
معاملة األمم املتحدة لخشااااااااااااااخاص ذوي اإلعاقة  • 

 معاملة جيدة
 

 

 

 

 



 

 

مسألة  تعني على شىت أجناح األمم املتحدة  15هناك 
  أن تن ر فيها للتحق  من أدائها فيها:

التأكد من أن كبار املد ر ن  عملون على اجناز هذه  - 1 
 اخل ة.

 

جنح من أجناح التأكد من أن اخل ة الرئيسااااااية يف كل  - 2 
اإلعاااااقااااة  األمم املتحاااادة تت رق لخشاااااااااااااااخاااااص ذوي

 وحقوقهم.

 

التأكد من وجود   ة بشأن كيفية ادماا األشخاص - 3 
 ذوي اإلعاقة.

 

التأكد من وجود أشاااااااااااااااخاص  لمون اإلعاقة وحبقوق - 4 
 اإل سان 

 ومن امكا ية التقائهم للحد ث عن اإلعاقة.

 

وا رص على العمل م  األشاااااااااااااااخاص ذوي اإلعاقة  - 5 
  كينهم من اإلد ح آبرائهم.

 

 

 



 

 

 

اإلعاقة  التأكد من ساااهولة اساااتخدا  األشاااخاص ذوي - 6 
 ألي شاااااااايح ومن سااااااااهولة مشاااااااااركتهم يف أي شاااااااايح.

  

التأكد من ساااهولة مشااااركة األشاااخاص ذوي اإلعاقة  6-1
 يف ا جتماعات وغريها من املناسبات

األشاااااااااخاص ذوي اإلعاقة على التأكد من حصاااااااااول  - 7 
 الاااادعم املناااااساااااااااااااااااااو للمشااااااااااااااااااااركااااة واإلد ح برأ هم.

 

التأكد من أن اخلدمات واألشااياح اليت تشااف ها األمم  - 8 
 املتحاااادة تناااااسااااااااااااااااااو األشاااااااااااااااخاااااص ذوي اإلعاااااقااااة. 

  

التأكد من أن املشاااااار   تتضااااامن حقوق األشاااااخاص  - 9 
 ذوي اإلعاقة واحتياجا م.

 ن رون فيمااااا اذا كااااا اااا  التااااأكااااد من أن الناااااس  - 10
 املشار   لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.

 

 

 

 

 

 



 

 
التأكد من ادماا األشااااااااااااخاص ذوي اإلعاقة يف  - 11

اليت تضاا ل   ا األمم املتحدة يف لتلف  األعمال
        البلدان.

العمل م  سااااااااااااائر أجناح األمم املتحدة من أجل  - 12
          ادماا األشخاص ذوي اإلعاقة.

مسااااااااااااعدة املن د من األشاااااااااااخاص ذوي اإلعاقة  - 13
        على العمل يف األمم املتحدة والنجاح فيها.

التاأكاد من حصااااااااااااااول املونيفني على املعلوماات  - 14
بشاااااااااااااأن كيفية ادماا األشاااااااااااااخاص ذوي اإلعاقة 

   وتدر بهم على ذلك.
 التأكد من أن األمم املتحدة: - 15
تتحدث عن األشااااااااااااااخاص ذوي اإلعاقة ب ر قة  • 

 مناسبة
تسااااااااااااااااااعااااد الناااااس على أن تكون لااااد هم معرفااااة  • 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم
 



 

 

ميكن لشااااااااااااىت أجناح األمم املتحدة أن تن ر يف املسااااااااااااائل  
   اخلمس عشرة و دد أداحها فيها. 

      لد ها مخسة  يارات:
 إننا نؤدي أداء أفضل بكثري مما يتعني. - 1

 نبغي أن تسااااااااااااااعى كااافااة أجناح األمم املتحاادة اىل  
       قي  ذلك م  ماارور النمن.

 إننا نقوم بكل ما يتعني القيام به. - 2
هاااذا هوماااا  تعني على كاااافاااة أجناح األمم املتحااادة  

        القيا  بز.
         إننا ال نقوم بعد بكل ما يتعني القيام به. - 3
إننا ال نقوم أبي شااااذء الا اليفاااادد يف الوق   - 4

      احلاضر.
 هلا ال مي  بيفلة لعملنا. - 5

 

 

 

   
 

 



 

 
 

 

 

 

  نبغي لشىت أجناح األمم املتحدة القيا  مبا  لي:

التحق  من أدائها يف املسااااائل اخلمس عشاااارة كل  • 
 سنة

 تبادل املعلومات عن ذلك • 

وض  اخل ط ألي من املسائل اخلمس عشرة اليت  • 
  تاا اىل أن تتحسن فيها. 

سااااااااايسااااااااااعدان ذلك على معرفة اجلوا و الناجحة   
 واجلوا و اليت ميكن  سينها يف األمم املتحدة.

 

 ماذا بعد؟
 

 
 

 

   هذه اخل ة تتعل  السنوات اخلمس املقبلة.
هناك شيح حيتاا وبعد مخس سنوات، سنرى ما اذا كان 

 اىل تغيري.
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