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مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية     
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  الدورة السابعة
 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٢-١٠نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) د (٥البند 
        حلقة نقاش غري رمسية:  بتنفيذ االتفاقيةمسائل تتعلّق
  ذوو اإلعاقة الشباب    

    
  مذكرة من األمانة    

  
 عـن طريـق    ةرداولـ ااخلـرباء    )١(اسـتنادا إىل مـسامهات    العامـة   ا األمانـة    هذه الوثيقة أعدهت    
الــشباب ”ة حـول موضــوع   غــري الرمسيــحلقــة النقـاش متر الــدول األطـراف لتــسهيل  مــؤمكتـب  

 الــدورة الــسابعة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق  الــيت ســُتعقد خــالل “اإلعاقــة وذو
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

  

__________ 
  *  CRPD/CSP/2014/1.  

وردت أيضـا مسامهـات يف هذه املذكرة من مركز ليونارد شيشاير لبحوث اإلعاقة والتنمية الشاملة للجميـع                  )١(  
 ).اليونيسيف(بيونيفرسيت كولدج، جامعة لندن، ومن منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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   اإلعاقةالشباب ذوو    
  مقدمة    

 التقـديرات تـشري إىل      غـري أن  . )٢( بيانات عاملية عن عدد الشباب ذوي اإلعاقة       فروتال ت   - ١
يف مجيـع أحنـاء العـامل،       ا   مليونـ  ٢٢٠ و   ١٨٠ما بـني    عددها   كبرية يتراوح  شرحية ونلشكِّي مأهن

 الوقــائع  يف صــحيفةورد، وذلــك حــسب مــا  منــهم يف البلــدان الناميــةيف املائــة ٨٠ حنــويعــيش 
  .املتعلقة بالشباب ذوي اإلعاقة، الصادرة عن األمم املتحدة مبناسبة السنة الدولية للشباب

توقــع أن ه مــن املنــ فإ، ســنة١٥ســكان العــامل تقــل أعمــارهم عــن عــدد  نــصف ومبــا أن  - ٢
سـيما يف البلـدان      الو خـالل العقـود املقبلـة،        اً ملحوظ عاًعدد الشباب ذوي اإلعاقة ارتفا    رتفع  ي
 ن خيـارات العـالج الطـيب يتـيح        وقـد أصـبح حتـسُّ      . املتوسـطة الـدخل     الدخل والبلـدان   ملنخفضةا

 حتـسني    أمـا  .املراهقـة سـن    حىت أن يعيشوا عدد متزايد من الرضع واألطفال ذوي اإلعاقة        لاآلن  
لعديـد مـن األطفـال    فهـو يتـيح ل   ض  امـر األ أو   احلـوادث  العالج يف حـاالت   فرص احلصول على    
ــشباب املــصابني  ــأمراض خطــرية أو  وال ــة اخلطــورة   ب ــاءالبقــاء بإصــابات بالغ ــة أحي .  مــع اإلعاق

 إصــابات همالعديــد منــتلحــق ب و، الــشبابيف معظمهــم مــنأفــراد القــوات العــسكرية ويكــون 
  العقليـة  واألمـراض ظهر كثري من األمراض املزمنة اليت تؤدي إىل اإلعاقة          وي .تسبب هلم إعاقات  

ــا تظهــر لأو ــرة املراهقــ  م ــاء فت ــضيف. ة أثن ــة   اإلعاقــات وست ــة والعقلي ــصحية احلــسية والبدني  ال
ــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية      املتزايــدة األعــداداإليــدز املاليــني مــن الــشباب إىل    /املرتبط

 يف تقريرها املعنـون     منظمة األمم املتحدة للطفولة   ووفقا ملا أفادت به     . ذوي اإلعاقة ألشخاص  ل
 معلومــات عــدم تــوافر ، فــإن“األطفــال ذوو اإلعاقــة: ٢٠١٣وضــع األطفــال يف العــامل لعــام ”

ــة متــ  ــة  صكافي ــصحة اإلجنابي ــرُّ  لة بال ــن تع ــد م ــشباب ذوي ضيزي ــات ال ــسابقة اإلعاق ــر خل ال ط
  .بالفريوس اإلصابة

علـى   ،يف املاضـي  قد ُحددت،    اإلعاقة   و الشباب ذو  هاواجهي اليت   ويف حني أن املسائل     - ٣
 مـسألة جامعـة  بـه اآلن بـشكل واضـح أن اإلعاقـة هـي            م  مـن املـسلّ   ف الطبيـة،    أّنها مـن الـشواغل    

حقـوق  مـن مـسائل      االجتماعية واالقتصادية وغريهـا      على املسائل   اآلثار اليت ختلفها   شاملة وأن 
  .ل عقبات رئيسية يف حياة هؤالء الشباباإلنسان تشكِّ

__________ 
ــرِّ  )٢(   ــم املتع ــشباب”تحــدة ف األم ــات   “ال ــان وفتي ــأهنم فتي ــني  ب ــارهم ب ــراوح أعم ــة    تت ــسة عــشرة والرابع  اخلام

ا مـ ا قـد تكـون خمتلفـة مت       اخلامسة عـشرة   ذي إعاقة يف سن      ىتف اهتمامات احتياجات و  ورغم كون . والعشرين
د عـد الركـز علـى     ُتالوثيقـة   هـذه    إن، فـ   يف سـن الثالثـة والعـشرين        إعاقـة  ات شابة ذ  احتياجات واهتمامات عن  
 . فيهايشتركاناليت  واالهتمامات املسائلكبري من ال
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جمموعـة   باعتبـارهم     القليل مـن البحـوث التجريبيـة علـى الـشباب ذوي اإلعاقـة              هناكو  - ٤
 مـن   املـستمدة  املعلومـات    أّمـا . املتوسـطة الـدخل   الـدخل والبلـدان      يف البلدان املنخفضة     منفصلة
  أنظمــة الرعايــة أو الرمسيــة علــى الــنظم التعليميــة ة كــبريدرجــةركــز بفت  دخــالاألعلــىالبلــدان 

 لـذا، يلـزم إيـالء مزيـد مـن االهتمـام للعـدد               . بـرامج للعمـل     إىل االنتقـال علـى   الصحية الرمسية و  
  .اليت يواجهها ذوو اإلعاقةبري من املسائل الك
 مــا تــشمل نــادراًو.  يف اخلطــط الربناجميــة الــشباب ذوي اإلعاقــةغالبــا مــا يــتم جتاهــلو  - ٥

ــ.  الــشباب والــشابات ذوي اإلعاقــةالرئيــسية يةلــشبابابــرامج التنميــة  ربامج وينــدر أن تكــون ال
ا علـى األطفـال   ز إمّـ تركِّـ بـل  ، شـاملة للجميـع   إذا ُوجـدت، ، اإلعاقـة ذوي اخلاصة باألشخاص   

لبالغني الـذين يعـانون     لدماج االجتماعي    األسر أو العمالة واإل     على  يف املدارس أو   ذوي اإلعاقة 
 والتعليميـة  االحتياجات االجتماعيـة والنفـسية    تلك الربامجقليل منوال يتناول إال . من اإلعاقة 

  . دون غريهملشباباخلاصة باواالقتصادية 
 أقـراهنم   للنظـر مـع احتياجـات      ا الفتـ  تطابقـا احتياجات الـشباب ذوي اإلعاقـة       تتطابق  و  - ٦

، والعمالـــة، الـــذي يؤهـــل للعمـــلالتعليم والتـــدريب اقـــة، وهـــي تتعلـــق بـــع ذوي اإلغـــريمـــن 
. واالنــدماج يف احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة واالقتــصادية ألســرهم وجمتمعــاهتم احملليــة  

اجلــزء األكــرب مــن  بــل عــدم تلبيــة املــشتركة، مقــة لــيس احتياجــاهتمييــز الــشباب ذوي اإلعا مــاف
  .االحتياجات هذه

  
  اإلطار املعياري الدويل    

ــة الــيت اعُتمــدت يف عــام    نإ  - ٧ ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق  وصــادق ٢٠٠٦ اتفاقي
 بلــدا، والــيت تكفــل متّتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مجيــع ١٤٠عليهــا حــىت اآلن أكثــر مــن 

 مبا يف ذلك الشباب ذوي اإلعاقة، جبميع احلقوق، مبـا فيهـا التعلـيم والرعايـة الـصحية                   األعمار،
والعمــل، واحلــق يف التــصويت، واحلــق يف حيــاة أســرية، واملــشاركة الكاملــة يف اجملتمعــات الــيت 

كمـا أن عـددا مـن الـصكوك األخـرى،       . يعيشون فيهـا، تـضمن حقـوق الـشباب ذوي اإلعاقـة           
قــوق اإلنــسان، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية،   مثــل اإلعــالن العــاملي حل 

قافيــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل  والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والث 
مت يف الــسنوات األخــرية  و.، ُترســي أيــضا حقــوق اإلنـسان للــشباب ذوي اإلعاقــة ١٩٨٩ لعـام 

ت اإلقليميــة والوطنيـة واحملليــة الـيت تتعلــق بإدمــاج   طائفــة مـن التــشريعات والـسياسا  اسـتحداث  
يف كـثري مـن األحيـان مقترنـة         هـذه التـشريعات والـسياسات       األشخاص ذوي اإلعاقة، وكانت     

  .بالتصديق الوطين على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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، كفئـة مـستقلة وضـعيفة، تكـون          واهتماماتـه   احتياجات الـشباب ذوي اإلعاقـة      ن أ بيد  - ٨
ن م ال يتـض   وعلـى سـبيل املثـال،     . لنـدور  علـى ا    وغري مـذكورة إالّ    مفترضةًىت يف هذه الوثائق     ح

سـوى بـضع إشـارات      ل عالمـة فارقـة،      الذي يشكِّ ،  ٢٠١٠برنامج العمل العاملي للشباب لعام      
 ال غـري، وذلـك علـى    حمددة إىل الشباب ذوي اإلعاقة يف سياق العمالة وتكنولوجيـا املعلومـات        

  . ينطبق على هذه الفئة من الناسنهالرغم من أ
  

  القضايا املطروحة والتحديات    
  الوصم    

على الصعيد العاملي، ُيَعدُّ الوصم، الـذي يـؤدي إىل العزلـة االجتماعيـة والتمييـز، أحـد                    - ٩
وينـشأ التمييـز االجتمـاعي واملواقـف        . أكرب العوائـق الـيت تعتـرض سـبيل الـشباب ذوي اإلعاقـة             

اخلاطئة والـصور النمطيـة واملعتقـدات الـشعبية الـيت تـربط اإلعاقـة بالعقـاب                 السلبية من املفاهيم    
أفـراد األسـرة، واجلـريان،      (وقد ينأى أفـراد اجملتمـع       . على خطايا ماضية، أو بالنحس أو السحر      

الــذين ) وزعمــاء اجملتمعــات احملليــة، واملعلمــون، والعــاملون يف جمــال الرعايــة الــصحية، وغريهــم
ــل هــذه اآل   ــون مث ــهم راء حيمل ــالغني   جبانب ــال والب ــن عــن األطف ــة وعــن أســرهم  م  ،ذوي اإلعاق

وقد يكون رد فعل أسـر األطفـال والـشباب       . دون أو مينعون مشاركتهم يف احلياة اجملتمعية      ويقيِّ
، يف حـال توفرهـا،       الرعاية عن العيون أو إرساهلم إىل مؤسسات      ء هؤالء إخفاهو  ذوي اإلعاقة   

وميثــل فهــم الوصــم . حلمايــة أطفــاهلممنــهم و يف حماولــة كــرد فعــل علــى هــذا الــضيم أ وذلــك 
  .ذوي اإلعاقةمن حتسني حياة مجيع األشخاص حنو والتصدي له خطوة فائقة األمهية 

  
  الفقر    

 أكثـر مـن    يولد ألي عائلة طفل ذو إعاقة، فـإن اإلعاقـة تـؤثر علـى الفقـراء     رغم أّنه قد    - ١٠
غـذي ومتديـدات امليـاه والـصرف الـصحي األساسـية            انعدام الرعايـة الطبيـة والطعـام امل       ف .غريهم

احتمـال  يف أسـرة فقـرية أو    عاجز  والسكن الالئق واألحياء اآلمنة يزيد من احتمال والدة طفل          
يف رضـة للوقـوع    أكثـر عُ مـن ذوي اإلعاقـة   وتكون األسر اليت لـديها طفـل         .)٣(عجز ما إصابته ب 
تبـة علـى دخـل األسـرة والالزمـة للرعايـة             املطالـب اإلضـافية املتر     بسبب الفقر، ليس فقط     براثن

 أيــضا ألن الوالــَدين وأفــراد األســرة قــد يتولَّــون  بــلالطبيــة وتغطيــة النفقــات املتعلقــة باإلعاقــة، 
) عـادة اإلنـاث   (أدوار تقدمي الرعاية، ممـا يعـين عمومـا أن أحـد الوالـدين أو أحـد أفـراد األسـرة                      

__________ 
  )٣(  Nora Groce, Maria Kett, Raymond Lang and Jean-François Trani, “Disability and Poverty: the need for 

a more nuanced understanding of implications for development policy and practice” Third World 

Quarterly, vol. 32, No. 8 (September 2011).  
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فتكـون  . زل وتقـدمي الـدعم    ـجل البقاء يف املنـ    يتخلى عن مزاولة األنشطة املدرة للدخل من أ        قد
عـن دخـل األسـر      عمومـا   عاقة يقل دخلـها     اإلذوي  من   األسر اليت لديها أفراد       دخل نالنتيجة أ 

  . حتت خط الفقر عيشهامالتاألخرى ويزداد اح
  

  الرعاية الصحية    
ــلو  - ١١ ــر    ميثِّ ــصحية أم ــة ال ــى الرعاي ــشباب،  مــاًً مهااحلــصول عل ــع ال ــر وكــذلك األ جلمي م

وخبصوص هؤالء الشباب، يوجد جمـاالن مـثريان للـشواغل،          . ذوي اإلعاقة من   للشباب   بالنسبة
االفتقــار إىل الرعايــة الــصحية العامــة، وللــبعض االفتقــار إىل الرعايــة اخلاصــة باإلعاقــة         : مهــا

  ). السمع أجهزة تقويةوأينة، كالكراسي املتحركة  واألجهزة املِع،اخلدمات التأهيلية(
 مـا يتعـذر     كـثريا ل الرعاية الصحية العامـة مـشكلة ألن املرافـق الـصحية ببـساطة               كِّوتش  - ١٢

 مــستخدمي الكراســي الطريــق أمــام تــسّد أدراج الــسالملفعلــى ســبيل املثــال، . الوصــول إليهــا
وغالبـا مـا يكـون العـاملون يف جمـال           . اتشـار اإلمترمجون للغـة    ر هلؤالء   قد ال يتوفَّ  املتحركة أو   

ذوي اإلعاقــة، ويتــرددون يف تقــدمي مــن غــري عــارفني باحتياجــات األشــخاص الرعايــة الــصحية 
  .دائماالزمة الرعاية املتخصصة  نأ خطأالرعاية املعهودة، معتقدين 

لعـــام غـــري مـــصممة لتـــشمل الـــشباب  وغالبـــا مـــا تكـــون بـــرامج التثقيـــف الـــصحي ا   - ١٣
 عالنـات البارعـة الـسريعة   فحمالت التثقيف اإلذاعية ال يستفيد منها الـصم؛ واإل   : اإلعاقة ذوي

 ممارسـة اجلـنس اآلمـن تـضيع فائـدهتا علـى بعـض الـشباب ذوي اإلعاقـة                    الوترية اليت حتّض على   
، مبـا فيهـا دراسـات    جمموعـة متزايـدة مـن البحـوث     وأن يماسـ  الهذه فرصة ضـائعة،    و. الذهنية

واملـسح  ) ألمريكيـة الواليـات املتحـدة ا   (١٩٨٨تستند إىل الدراسة الطولية الوطنية للتعليم لعام     
متالزمـة  /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    العاملي املشترك بني البنك الدويل وجامعـة يـال املتعلـق ب         

بــنفس ضــون  بوضــوح أن الــشباب ذوي اإلعاقــة معرّ تبــّين ،)اإليــدز(نقــص املناعــة املكتــسب  
ــر   ــر الدرجــة أو أكث ــان اخلط ــدخني إدم ــشروبات لت ــة الكحولواســتهالك امل ــة اجلــنس ي   وممارس

  .املأمون غري
وتكون خدمات التأهيل حمدودة أو غـري موجـودة يف كـثري مـن البلـدان، وهـي تنحـو،                      - ١٤

يف اجملتمعـات  و.  أن تكـون باهظـة التكلفـة   إىلحيثما وجدت، إىل التركز يف املناطق احلـضرية و        
لوصـول  افـإن   ،  مرافقـة السفر أو العيش بعيدا عن املرتل دون        ب ةشابمرأة ال لفيها ل سمح   يُ اليت ال 

  . أحد أقارهبا الذكورعليها ما مل يصحبها حمظورإىل هذه اخلدمات 
 وأجهـزة   ، والكراسـي املتحركـة    ،األطـراف الـصناعية   (ة  ينـ وغالبا ما تكون األجهزة املعِ      - ١٥

 مـشكلة   ويـسبب غالؤهـا   . غـري متـوفرة، أو قـد تكـون مكلفـة          ) خلإ والنظـارات،    ،السمعتقوية  
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 املـسألة   وليـست . هم منـو  بانتظـام بـسبب    ااسـتبداهل تـاجون إىل    حي للمـراهقني، الـذين قـد        حقيقية
 نفـسية واجتماعيـة     اًآثـار ف  ختلِّ ذات القياس غري املناسب   طراف االصطناعية   فاأل. مسألة جتميل 

 مـن    حيـدُّ  علـى صـاحبه   ر   صغُ قد ا متحرك اكرسيكما أن    .يف األصل ش  شاب مهمّ على  عميقة  
ــشاب   ــدرة الـ ــى قـ ــذهاب إىل علـ ــرتل للـ ــادرة املـ ــة، مغـ ــل أو  وأ املدرسـ ــقالعمـ ــدر حتقيـ  أي قـ

  .االستقاللية من
  

  التعليم    
. ل نقـــص التعلـــيم أحـــد الـــشواغل الرئيـــسية ملعظـــم الـــشباب ذوي اإلعاقـــة       يـــشكِّ  - ١٦
يف األهــداف اإلمنائيــة الــواردة تــوفري التعلــيم للجميــع إىل  الــصرحيةدعوات الــالــرغم مــن  علــىو

يف بيـان  الـواردة  ألطفال والـشباب ذوي اإلعاقـة    ليم ا وإىل تع  ،اتفاقية حقوق الطفل  يف  لأللفية و 
املـؤمتر العـاملي املعـين بتعلـيم     ، املعتَمـد يف  وإطار عمل ساالمانكا لالحتياجـات التعليميـة اخلاصـة    

ــإ : ذوي االحتياجــات اخلاصــة  ــدارس نالوصــول واجلــودة، ف ــشباب ل  معــدالت االلتحــاق بامل ل
رضــة هــم أكثــر ُعو، ذوي اإلعاقــةغــري مــن اهنم  أقــرممــا لــدى بكــثري دىن أال تــزالاإلعاقــة  ذوي

أقـل بكـثري مـن      فـإهنم غالبـا مـا يتعلمـون         هم  ة منـ  دراسـ ال لون يكم َمن وحىت   .يللتسرب املدرس 
الطريقــة  علــى الــذين يفتقــرون إىل التــدريباملعلمــني بــسبب  و،زمالئهــم بــسبب نقــص املــوارد

  .ل منهمذوي اإلعاقة، وبسبب قلّة ما هو مؤمَّتعليم األطفال ل الفضلى
إعـدادهم لتعلـيم    مـن أجـل     ملعلمـني   ابنـاء قـدرات     للتوعيـة و  وقليلةٌ هي الربامج املتاحـة ل       - ١٧

ــراهقني   ــال وامل ــن األطف ــة م ــا مناســباً ذوي اإلعاق ــا ال. تعليم ــزال كم ــاك ت ــة هن .  حــواجز مادي
حبيـث   مـصممة ومبنيـة      غـري  ، مثـل النقـل    ،كانت املدارس ومرافقها واخلدمات ذات الصلة      إذاو

ــع  نتكــو ــاول مجي ــن  يف متن ــستفيدين م ــتعلمني ات اخلــدمامل  االحتياجــات واحلــاالت  ذوي وامل
 غـري قـادرين    سـيظلون ذوي اإلعاقـة    مـن    مـن الـشباب واألطفـال        فإن الكـثري  الوظيفية املختلفة،   

سـاليب التعليميـة    األاملـواد أو     يف    املعلمني املـدربني أو     يف نقصوأي  . احلضور إىل املدارس  على  
ــيم ملاليــني األطفــال   مــن حيــدُّاملناســبة  ــشباباحلــصول علــى التعل ــة، وكــذلك   وال  ذوي اإلعاق

  .الصحة العقليةمشاكل متعلقة بالذين يعانون من األطفال والشباب 
ــدد كــبري    - ١٨ ــسبة لع ــة،   وبالن ــشباب ذوي اإلعاق ــن ال ــضي م ــات  ُتف ــيم انقــص تراكم لتعل

 وبـني االنتقـال إىل     حتـول بينـهم   دة، الـيت     األداء يف االمتحانات املوحـ     رداءة إىل املالئماالبتدائي  
  نفـسه  يكون معظمهم قد وجـد     املراهقة املبكرة،    ّنوعندما يبلغ هؤالء سِ   . أعلى ية تعليم مرحلة

  .اقةعذوي اإل غري  منقراهنمأل ي التعليمي واملهارنيستويامل عن متخلفا جدا
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رين مـن اجملـاالت الـيت تـثري         آخـ ل للعمل جمـالني      والتدريب املؤهِّ  املهنيةتلمذة  الل  وتشكِّ  - ١٩
 اإلعاقــة مــشقة وغــري ذوي اإلعاقــة، يالقــي الــشباب ذومــن فعلــى عكــس الــشباب . االنــشغال

.  مـن دخـول سـوق العمـل        ُيمكِّناهنم أو التدريب على الوظائف اللذين        املهنية كبرية يف التلمذة  
احملـــيطني ن  األوىل، فـــإالوظيفـــةمـــن الفـــصل تلمـــذة أوليـــة أو مزاولـــة  يف اإلخفـــاقويف حـــال 

  . السماح هلم بتكرار احملاولةون إىل ومسهم بعدم القدرة على العمل ويرفضونيسارع هبم
  

  العمالة ومصادر الرزق  
 الـدوام اجلزئـي  رضـة للبطالـة والعمـل بنظـام         يكون الشباب يف مجيع أحناء العامل أكثر عُ         - ٢٠

بــل تقــوى هــذه  .ســنا هــم أكــرب منــهم مــن بــأجور أدىن مــن أجــور بــدوام كامــل وأو العمــل 
علـى  ون  الـشباب ذوي اإلعاقـة املقبلـ       و .االحتماالت يف حالة املراهقني والـشباب ذوي اإلعاقـة        

 صــعوبة يف املنافــسة عنــدما يكــون نــصيبهم مــن التعلــيم قلــيال جيــدون االلتحــاق بــسوق العمــل 
 تــشغيلهمعظمهــم، يتــردد أربــاب العمــل يف  وبالنــسبة مل.وجــدتوتكــون مهــاراهتم حمــدودة إن 

ــسبب ا ــز االجتمــاعي  ب ــة   ولتحي ــدراهتم االنتاجي ــة بق ــة املعلومــات املتعلق ــل إن  .عــدم دق محــل ب
يزيـد مـن تـضييق هـامش اخليـارات           إضافياً سبباًل  يشكِّ بدنية وذهنية حمددة، قد      بعضهم إلعاقة 

  .للعثور على عملاملتاحة 
 يف أوســاط غــري أن معــدالت البطالــة .تــهم حمــل متابعــةمعــدالت عمالوقــلّ مــا تكــون   - ٢١

بنسبة تتـراوح يف    وذلك   غريهم   لدىأعلى مما   عادة   تكون   من ذوي اإلعاقة  البالغني  األشخاص  
ــة و ٤٠املتوســط بــني   ــة٦٠ يف املائ ــائع ال يف صــحيفة  وكمــا جــاء . يف املائ ــشأن وق ــشباب ب ال

 األشـــخاص بـــنيأن نـــسبة معـــدل البطالـــة ر تقــدَّ  منظمـــة العمـــل الدوليـــة نفـــإاإلعاقــة،   ذوي
  . يف املائة٨٠اقة يف البعض من البلدان النامية قد تصل إىل اإلع ذوي
وال تتسم حالة العمالة يف صفوفهم بكوهنا يف تقلب مستمر فحسب، بل تكـون أيـضا      - ٢٢

 .تـضيق فيهـا فـرص الترقـي       وتتطلب قليال من التـدريب      مقصورة يف األغلب على مواطن عمل       
الــيت وقـائع بــشأن األطفـال والــشباب ذوي اإلعاقـة    وعلـى حــد مـا جــاء يف إحـدى صــحائف ال   

ــة   ــدهتا منظم ــام    اأع ــة يف ع ــم املتحــدة للطفول ــإ، ٢٠١٣ألم ــتعلمنف ــدا   ني امل ــا جي ــهم تعليم  من
ــستغرقهم  ــائف وقتــا  البحــث عــن  ي ــهم هــامش األمــن الــوظيفي     أطــول، وظ ويــضيق يف حالت

قـول حـىت    الق هـذا    ويـصد  .غـري ذوي اإلعاقـة    من  أقراهنم  أكثر يضيق لدى    الترقي  احتماالت  و
   .تعليما جامعياالذين يتلقون منهم على 
عدد من ُوفرت هلـم فـرص عمـل رمبـا يكـون            أرقام عن   فاالكتفاء يف هذه احلال بتقدمي        - ٢٣

ة احلــال ســر ميــسوراملنــتمني أل اإلعاقــة الــشديدة أو أن الــشباب ذويويفتــرض  .المــضلِّأمــرا 
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 املعيـشية الـيت يعيـشون       سـر األسب رزق   الذين ال يسهمون بشكل أو بـآخر يف كـ         وحدهم   مه
 ماليني الشباب ذوي اإلعاقة يف مجيع أحناء العامل، فهم يعملـون حـىت       أما غريهم من   .يف كنفها 
ــ ــم   نِّوإن ُص ــى أهن ــا عل ــاطلون’’فوا رمسي ــني  و.‘‘ع ــاك مالي ــزارعهم   هن ــوهتم أو م ــون يف بي  يعمل

ــني آخــرون  ورشــاهتم أو ــال عرضــية أو    ومالي ــون بأعم ــسألون يقوم ــاسي ــذه   .)٤(الن ــع ه ومجي
االقتـصاد،  ة، رمبا ال يتفطن إليهـا رجـال         مبالغ كبري هم املعيشية   ألسردر  األعمال، حىت عندما ت   

  . هؤالءوحىت أفراد أسر احمللية تمعاتواجمل
  

  االندماج واملشاركة يف اجملتمع    
ين الفترة املمتدة مـن عمـر الـشباب بـني سـن اخلامـسة عـشرة والرابعـة والعـشر              تنطوي    - ٢٤

ففيهـا يـشرع معظمهـم يف رسـم مالمـح هويتـه واسـتقالله،               . مـن حيـث النمـو     أمهية بالغة   على  
بعيــدا عــن البيــت  ، اجلديــدةهتم املعيــشية وعــائالهم تكــوين أســريف عالقــات وويبــدأ يف إقامــة 

 ين مــن الــشباب ذوي اإلعاقــة ال يــتم إشــراكهم يف غــري أن الكــثري.  الــذي نــشأوا فيــهاألســري
ويـشمل هـذا االسـتبعاد       .مهارات اجتماعية وتعليمية واقتصادية أساسية    هم  سبنشطة اليت تك  األ

  .يف كل جمتمع الشباب ذوي اإلعاقة بوجه خاص دون سائر فئات الشباب
 قامسونتن سـي مبـ حـل سـكنهم و  اجملال إلبداء رأيهم فيما يتعلـق مب      ما ال يترك هلم      وكثرياً  - ٢٥

وهـم كـثريا مـا حيرمـون         .م أو جمتمعاهتم احملليـة    السكن والدور املنوط هبم داخل أسره     معه هذا   
 يتعـذر   هنـ األكيـد يف هـذا الـصدد أ       واألمـر    .من احلق يف الـزواج أو يف تكـوين أسـرهم اجلديـدة            

احلــق ات املعّينــة عاقــاإلقانونــا يف بعــض البلــدان استــصدار رخــصة جتيــز لألشــخاص مــن ذوي   
  .الزواج يف
الصحة العاملية وصندوق األمم املتحـدة للـسكان        وهذا ال يعين، وفقا ملا أوردته منظمة          - ٢٦

لـشبان والـشابات    يف مذكرهتما التوجيهية بشأن تعزيز الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية لـدى ا           
معـىن  ال يقيمون عالقات وال ينخرطـون يف أنـشطة جنـسية، وإمنـا               هؤالء   ن أ ،ذوي اإلعاقة من  

دهم ناهيـــك علـــى أن يـــزوِّ، قـــاتذه العالأن اجملتمـــع ال يعتـــرف هبـــذلـــك يف حـــاالت كـــثرية 
يزيــد مــن خمــاطر تعــرض الفتيــات مــا وهــذا  .نــسيةاجلتربيــة نــهم مــن العنــها أو ميكِّعلومــات بامل

ــةاملراهقــات والــشابات ذوات اإلعاقــة للحمــل وتعــرُّ   ــ، ض الــشباب ذوي اإلعاق ، افتيــات فتيان
فـريوس نقـص    لـك   يف ذ نقل إلـيهم عـن طريـق االتـصال اجلنـسي، مبـا              لعالقات مؤذية وأمراض تُ   

  .اإليدز/املناعة البشرية

__________ 
  )٤(  UNICEF. Children and Young People with Disabilities – Fact Sheet, 2013. 
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ــة ويــضاف إىل ذلــك أن    - ٢٧ ــاة االجتماعي ــشطة يف األو مــشاركتهم يف احلي ــة املن كــثريا دني
فاجلماعـات املدنيـة واجلمعيـات األهليـة أو األنـشطة الـسياسية           .حمدودة، بل مرفوضـة   تكون   ما

م يف احليـاة االجتماعيـة   شـراكه دون إفبـ . تكون مصممة حبيث تسمح مبشاركتهم فيها  نادرا ما   
واملدنية جملتمعاهتم احمللية، كثريا ما يصبح هؤالء، فتيانـا وفتيـات، بـال صـوت يبلغونـه أو يـدلون         

 الـيت ســتؤثر علـيهم وعلـى أســرهم    بـه بـشأن طريقــة إدارة جمتمعـاهتم احملليـة أو بــشأن القـرارات     
  .املستقبل يف
  

  شاملة لعدة قطاعاتمسائل أخرى     
ألة مقطوعــة عــن أي شــيء آخــر،  كمــا لــو كانــت مــساإلعاقــةديث عــن ال ميكــن احلــ  - ٢٨
عاقـة الـذين   اإلالـشباب ذوي   ف.اإلمنائية امللحـة سائر املسائل مع جيب النظر إليها باالقتران    وإمنا

ريفيــة أو يف النــاطق املالــذين يعيــشون يف مــن ومــن أفــراد الفئــات العرقيــة واألقليــات الــسكانية  
يف حالتــهم قــل وت. يعــانون أيــضا مــن أوجــه حرمــان متعــددة أخــرى ن األحيــاء الفقــرية يف املــد

بــرامج  م أو أن تــشملهم أي مــن  خــدمات عاديــة أو خاصــة هبــ   احتمــاالت أن تــشملهم أي  
ويكـون هـذا احلرمـان       .الـذي يلقْونـه   تمييـز    وال تـهميش وهـو مـا يزيـد مـن ال        ،   املوجودة لشبابا

  .اإلعاقةذوات من  الشاباتالسائد بني هذه الفئات أعظم درجة يف أوساط 
 .ذى جمـــاال آخـــر مـــن اجملـــاالت الـــيت تـــثري قلقـــا بالغـــاًلعنـــف واألل التعـــرض لويـــشكِّ  - ٢٩

ل للكــثريين  والعنــف ال يــشكِّ.حالتــهميف ض للعنــف ولــألذى تقــوى كــثريا فاحتمــاالت التعــرُّ
منهم مـصدر اإلعاقـة الـيت حلقـت هبـم، وإمنـا جيعلـهم بعـد وقوعهـا عرضـة أكثـر لـألذى البـدين                         
ــار هبـــم     ــتملني لإلجتـ والنفـــسي والعنـــف املـــرتيل واالغتـــصاب، وحيـــوهلم أيـــضا إىل ضـــحايا حمـ

ومن األسباب اليت تفسر ذلك أهنم كثريا ما ال يـستطيعون محايـة      . واستغالهلم يف أغراض البغاء   
ن يكـون بوســعهم أن يبلغــوا عنــهم   الكــثريين مــن املعتــدين علـيهم يعتقــدون أنــه لــ نأنفـسهم وأ 

  .سيصدقهم إن فعلواأن ال أحد  أو
وتواضــع مــستواه    الــيت جيــد فيهــا الــشباب ذوي اإلعاقــة نفــسه     زلــة االجتماعيــة الُعف  - ٣٠

الـذي ميـارس ضـده كلـها عوامـل جملموعـة منطيـة مـن                والتمييز  ي وحالة الفقر اليت يعيشه      التعليم
يف عـامل    بـال عمـل، ليـنغمس         الـشوارع  فاملاليني منـهم ينتـهي بـه املطـاف يف         . املشاكل املترابطة 

ــة ــسة ســهلة     اجلــنس واملخــدرات  واجلرمي ــيهم فري ــرى ف ــن أطــراف أخــرى ت ــدافع م ــشري  . ب وت
ــة إىل   ــن ذوي اإلعاقـ ــال مـ ــسبة األطفـ ــديرات إىل أن نـ ــل  التقـ ــشوارع ال تقـ ــال الـ ــايل أطفـ  إمجـ

 .الثلث عن
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ــشباب مــن ذوي         - ٣١ ــاك جمــال آخــر حيظــى باهتمــام خــاص وحيمــل وعــود كــبرية لل وهن
ــة ــذا اجملــال هــ  . اإلعاق ــدة   ه ــصاالت اجلدي ــات واالت ــا املعلوم ــأجهزة احلاســوب  . و تكنولوجي ف

تتيح للكثريين منهم، وألول مرة، امكانية التواصـل مـع العـامل احملـيط        قراص  األوواهلاتف النقال   
هبم، وربط الصلة بـشبكات التواصـل االجتمـاعي واالطـالع علـى املعلومـات دومنـا حاجـة إىل                    

وجيـات املتطـورة علـى حنـو يـضعها          ن تـصمم هـذه التكنول     غري أنـه ال بـد مـن أ        . مغادرة غرفهم 
متناوهلم، وال بد هلم يف املقابل أن يكتـسبوا مهـارات القـراءة والكتابـة والتـدرب علـى هـذه               يف

د الالزمــــة التكنولوجيــــات مبــــا ييــــسر هلــــم اســــتعماهلا، وال بــــد مــــن أن تتــــوفر هلــــم املــــوار 
  .وصيانتها لشرائها

  
  آفاق املستقبل    

الـشباب ذوي اإلعاقـة يف مجيـع         مـن إشـراك      د وال ب  .اتباع هنج مشويل  احلاجة  تستدعي    - ٣٢
ــشباب    ــسية الــيت تــستهدف ال ــة الرئي ــاك أيــضا حاجــة إىل اختــاذ إجــراءات    .اجلهــود اإلمنائي وهن

واتيـة  املروف هتيئـة الظـ  لتمييـز وإزالـة احلـواجز و   مـن أجـل التـصدي ل   وتدخالت حمـددة وهادفـة    
  .عيف التنمية واجملتمم ملشاركته

ورغم وجـود عـدد متزايـد مـن الـربامج الـيت تعـاجل االحتياجـات اخلاصـة للـشباب مـن                         - ٣٣
ــة، إالّ ــزال قلــيال علــى الــصعيد العــاملي   أن عــددها ذوي اإلعاق ــدان  .ال ي ــع البل  وتوجــد يف مجي

غـري أن قلـيال منـها       . وهـي تـشكل قاعـدة قويـة إلحـداث التغـيري            يديرها ذوو إعاقات  منظمات  
ــه شــبكات شــباب   ــستقدم بانتظــام ذوي     لدي ــدريب ت ــي أو ت ــدريب داخل ــة أو دورات ت ية منظّم

اإلعاقــة منــهم إىل تلــك املنظمــات ليمثلــوا صــوت وشــواغل هــذه الفئــة أو ليــتم تدريبــهم علــى  
 إذْ مــن شــأن زيــد االنتظــام يف توعيتــهم أن يثــري  . يف تــويل أدوار قياديــة يف املــستقبلالــشروع

عاقـة، والـيت جيـب تعزيزهـا ومتويلـها، بعنـصر هـام لـيس لـه                  اجلهود الفعليـة املبذولـة يف جمـال اإل        
  .التمثيل الكايف يف الوقت الراهن

  
  ذوي اإلعاقةمن  للشباب اإلصغاء    

شـراكهم  إالتصدي الفعال لشواغل الـشباب ذوي اإلعاقـة يتطلـب اإلصـغاء لـصوهتم و                - ٣٤
  .)٥(نع القراراتعلى حنو استباقي يف التنمية، مبا يف ذلك يف عمليات وضع السياسات وص

__________ 
 ا جيــد، مثــاال٢٠١٢مــؤمتر القمــة الــسنوي الــسابع لألطفــال يف روانــدا، الــذي عقــد يف كيغــايل يف عــام  شــكّل   )٥(  

ــشأن   إل ــشاورات ب ــة يف امل ــشباب ذوي اإلعاق ــة  شــراك ال ــصادية الوطني ــة االقت ــل .  سياســات التنمي ــال ومثّ األطف
 منـدوبا مـن   ٥٠٠ يف املائـة مـن املنـدوبني إىل هـذا املـؤمتر البـالغ عـددهم أكثـر مـن                   ٢٠ اإلعاقة     الشباب ذوي و

وأدرجـت التوصـيات   . بينهم نواب يف الربملانات ومسؤولون حكوميون منـهم رئـيس الـوزراء، بـيري هـابومنرميي              
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ــام و  - ٣٥ ــرت، ٢٠١٣يف عـ ــة   أجـ ــة والتنميـ ــسياسة االجتماعيـ ــعبة الـ ــشؤون يف إدارة ا شـ لـ
ــصادية ــة  االقت ــا  االجتماعي ــشارة أشــركت فيه ــشاير  است ــارد شي ــامج ليون ــالغ ’’برن أصــوات إب

ت علـى   محـال إلقامـة    هـؤالء  مـن    ١ ٢٠٠أكثر من   لربنامج   ويستقدم ا  .‘‘ اإلعاقة الشباب ذوي 
مشلـت هـذه االستـشارة إجـراء       حقـوق ذوي اإلعاقـة، و     للـدفاع عـن     وطين والدويل   الين  الصعيد

ل وقـد مثّـ  . )٦( عامـا ٢٥ و ١٦مجيع أحناء العـامل أعمـارهم بـني       ذوي إعاقة من     شباباستبيان ل 
 شــابا، عينــة وفيــة ألعــضاء أصــوات  ٧٥هــؤالء الــشباب الــذين مشلــهم االستــشارة، وعــددهم  

. متوازنـا مـن الفتيـان والفتيـات مـن ذوي إعاقـات متفاوتـة              الشباب العاملي حيـث كـانوا مزجيـا         
 م الفوتوغرافيـة وتعليقـاهت    هم، وصـور  همأفكـارهم، وقصـص   وقد أجابوا على االستبيان فعرضـوا       

ــار ــن  وا وأث ــد م ــسائل العدي ــشواغلامل ــات     .وال ــة الطلب ــى جمموع ــل عل ــوهتم للعم  وركــزت دع
  :التالية الرئيسية
ــة   )أ(   ــة معامل ــشباب ذوي اإلعاق ــن ال ــساواة   م ــدم امل ــى ق ــر وعل ــة : اماالحت اإلعاق

  تعين العجز؛ ال
قوق الـشباب ذوي اإلعاقـة وفـتح        ككل حب الوعي بني الشباب واجملتمع     إذكاء    )ب(  

  مشاركتهم؛أمام الفرص باب 
  الشباب ذوي اإلعاقة من املشاركة؛متنع إزالة احلواجز البيئية اليت   )ج(  
لــألذى فتيــات والــشابات ت تعــرض الاإلقــرار بــأن اإلعاقــة تزيــد مــن احتمــاال  )د(  
تمكينـهم مـن   هلـن ل وتقـدمي الـدعم   ن وتعزيز قوانني محايتهالتوعية بقلة منعتهن  زيادة   و .والعنف

  ؛نالدفاع عن أنفسه
ميـع  جل، وضـمان التعلـيم      يهالوصول إل مد يد املساعدة إىل الفئات اليت يتعذر ا         )ه(  
دعـم  م بوسائل، منها باخلـصوص  كانياهتإمإعمال كامل ، ومنحهم فرصة  ذوي اإلعاقة الشباب  

ــر   ــدارس واألسـ ــول لاملـ ــة القبـ ــا   قيمـ ــوي عليهـ ــيت ينطـ ــوالـ ــشباب   تـ ــال والـ ــيم لألطفـ فري التعلـ
  اإلعاقة؛ ذوي

  

__________ 
ر القمـة يف االسـتراتيجية األوىل لروانـدا للتنميـة االقتـصادية واحلـد مـن الفقـر ويف خطـة عمـل                        الصادرة عن مؤمت  

 .وزارة الشؤون اجلنسانية والنهوض باألسرة

: لالطــــــــــــــالع علــــــــــــــى مزيــــــــــــــد مــــــــــــــن التفاصــــــــــــــيل، انظــــــــــــــر املوقــــــــــــــع الــــــــــــــشبكي    )٦(  
http://undesadspd.org/Youth/ResourcesandPublications/YouthWithDisabilities.aspx.  
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منتـديات  املـشاركة يف    يف  ضمان تكافؤ الفرص ودعـم الـشباب ذوي اإلعاقـة             )و(  
   على مجيع املستويات؛ات وصنع القراراتالسياسوعمليات وضع 

لشباب يف األلعاب الرياضـية واألنـشطة الترفيهيـة      الفرص إلشراك هؤالء ا   ة  هتيئ  )ز(  
  ؛هم يف اجملتمعوتعزيز اندماج القائمة األخرى، بغية التصدي للقوالب النمطية السلبية

ــسري الــ   )ح(   ــتحداث ودعم تي ــشاركة الــشباب     الس ــسر م ــات تي ــوير تكنولوجي تط
  ؛اإلعاقة ذوي

وينبغي أن تـشتمل    . اإلعاقةلألشخاص ذوي   ملة  التنمية الدولية الشا  النهوض ب   )ط(  
وتعــاجل عاقــة بــشأن األشــخاص ذوي اإل علــى منظــوراإلمنائيــة والــربامج ياسات مجيــع أطــر الــس

  ؛ لفائدهتماختاذ تدابري استباقيةهم وشواغلهم بوسائل عدة كقوقاملسائل املتعلقة حب
الـشباب ذوي اإلعاقـة      والتسليم بأمهية الدور الذي يقوم به        .بالتنوعاء  االحتف  )ي(  

  .يف إقامة جمتمعات حملية حمترمة أكثر ثراء ودينامية وموارد
الـشباب ذوي   شـراك   ضمان إ لـ نقطـة انطـالق هامـة       وميكن أن تشكل هـذه التوصـيات          - ٣٦

 ذلـك أنـه   .حتسني حيـاة النـاس يف مجيـع أحنـاء العـامل        منائية اهلادفة إىل    هود اإل اجلاإلعاقة يف مجيع    
 إذا مل ُيشرك ماليني الشباب من ذوي اإلعاقة يف كل ما يبـذل مـن جهـود                  شيءأي   أوال وقبل 

، فمـن األرجـح   ٢٠١٥ا بعـد عـام    إمنائية، ومن ذلك اليت سـتبذل لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة ملـ             
ــة، وأالّ    أالّ ــة يف االتفاقي ــوق املبين ــل احلق ــق بالكام ــد     تتحق ــق الفوائ ــذه احلــال حتقي ــسىن يف ه  يت

 املنشودة للجميع من خالل األهداف اإلمنائية لأللفية ومجيـع األهـداف      االقتصادية واالجتماعية 
  .اإلمنائية الدولية األخرى املتفق عليها

  
  طروحةامل األسئلة    

  :املعروضة على نظر الفريقاألسئلة فيما يلي   - ٣٧
علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ املوجــودة مثلــة ا هــي األمــ  )أ(  

 علــى أرض الواقــع حقــوقَ القائمــة  الــسياسات واملمارســات لكفالــة تــضمنييــة إجــراءات عمل
  ؟مالشباب ذوي اإلعاقة واحتياجاهت

الـيت بإمكـان   أثبتـت جناحهـا، و  الـيت  لموسـة   املجـراءات   اإلسياسات و هي الـ   ما  )ب(  
باعتبار ما ُعلـم مـن      ألطفال والشباب ذوي اإلعاقة     ا جلميعتحقيق التعليم   ها ل تكراراحلكومات  

  يف اجلهود الوطنية لتحقيق التعليم للجميع؟م يشكلون أصعب فئة ميكن الوصول إليها أهن
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ــا هـــي الـــسياسات   )ج(   لتـــرويج الفعـــال لتوظيـــف الـــشباب  االناجعـــة يف جمـــال  مـ
  اإلعاقة؟ ذوي

ــدة     )د(   ــاك أي ممارســات جي لــشباب ذوي االســتباقي لشــراك يف جمــال اإلهــل هن
  ؟ات يف جمال التنميةصنع القرارياسات ووعمليات وضع الساإلعاقة يف منتديات 
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	13 - وغالبا ما تكون برامج التثقيف الصحي العام غير مصممة لتشمل الشباب ذوي الإعاقة: فحملات التثقيف الإذاعية لا يستفيد منها الصم؛ والإعلانات البارعة السريعة الوتيرة التي تحضّ على ممارسة الجنس الآمن تضيع فائدتها على بعض الشباب ذوي الإعاقة الذهنية. وهذه فرصة ضائعة، لا سيما وأن مجموعة متزايدة من البحوث، بما فيها دراسات تستند إلى الدراسة الطولية الوطنية للتعليم لعام 1988 (الولايات المتحدة الأمريكية) والمسح العالمي المشترك بين البنك الدولي وجامعة يال المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، تبيّن بوضوح أن الشباب ذوي الإعاقة معرّضون بنفس الدرجة أو أكثر لخطر إدمان التدخين واستهلاك المشروبات الكحولية وممارسة الجنس غير المأمون.
	14 - وتكون خدمات التأهيل محدودة أو غير موجودة في كثير من البلدان، وهي تنحو، حيثما وجدت، إلى التركز في المناطق الحضرية وإلى أن تكون باهظة التكلفة. وفي المجتمعات التي لا يُسمح فيها للمرأة الشابة بالسفر أو العيش بعيدا عن المنزل دون مرافقة، فإن الوصول إلى هذه الخدمات محظور عليها ما لم يصحبها أحد أقاربها الذكور.
	15 - وغالبا ما تكون الأجهزة المعِينة (الأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة، وأجهزة تقوية السمع، والنظارات، إلخ) غير متوفرة، أو قد تكون مكلفة. ويسبب غلاؤها مشكلة حقيقية للمراهقين، الذين قد يحتاجون إلى استبدالها بانتظام بسبب نموهم. وليست المسألة مسألة تجميل. فالأطراف الاصطناعية ذات القياس غير المناسب تخلِّف آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على شاب مهمّش في الأصل. كما أن كرسيا متحركا قد صغُر على صاحبه يحدُّ من قدرة الشاب على مغادرة المنزل للذهاب إلى المدرسة، أو العمل أو تحقيق أي قدر من الاستقلالية.
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	16 - يشكِّل نقص التعليم أحد الشواغل الرئيسية لمعظم الشباب ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من الدعوات الصريحة إلى توفير التعليم للجميع الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية وفي اتفاقية حقوق الطفل، وإلى تعليم الأطفال والشباب ذوي الإعاقة الواردة في بيان وإطار عمل سالامانكا للاحتياجات التعليمية الخاصة، المعتمَد في المؤتمر العالمي المعني بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة: الوصول والجودة، فإن معدلات الالتحاق بالمدارس للشباب ذوي الإعاقة لا تزال أدنى بكثير مما لدى أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وهم أكثر عُرضة للتسرب المدرسي. وحتى مَن يكملون الدراسة منهم فإنهم غالبا ما يتعلمون أقل بكثير من زملائهم بسبب نقص الموارد، وبسبب المعلمين الذين يفتقرون إلى التدريب على الطريقة الفضلى لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، وبسبب قلّة ما هو مؤمَّل منهم.
	17 - وقليلةٌ هي البرامج المتاحة للتوعية ولبناء قدرات المعلمين من أجل إعدادهم لتعليم الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة تعليما مناسباً. كما لا تزال هناك حواجز مادية. وإذا كانت المدارس ومرافقها والخدمات ذات الصلة، مثل النقل، غير مصممة ومبنية بحيث تكون في متناول جميع المستفيدين من الخدمات والمتعلمين ذوي الاحتياجات والحالات الوظيفية المختلفة، فإن الكثير من الشباب والأطفال من ذوي الإعاقة سيظلون غير قادرين على الحضور إلى المدارس. وأي نقص في المعلمين المدربين أو في المواد أو الأساليب التعليمية المناسبة يحدُّ من الحصول على التعليم لملايين الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، وكذلك الأطفال والشباب الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية.
	18 - وبالنسبة لعدد كبير من الشباب ذوي الإعاقة، تُفضي تراكمات نقص التعليم الابتدائي الملائم إلى رداءة الأداء في الامتحانات الموحدة، التي تحول بينهم وبين الانتقال إلى مرحلة تعليمية أعلى. وعندما يبلغ هؤلاء سِنّ المراهقة المبكرة، يكون معظمهم قد وجد نفسه متخلفا جدا عن المستويين التعليمي والمهاري لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
	19 - وتشكِّل التلمذة المهنية والتدريب المؤهِّل للعمل مجالين آخرين من المجالات التي تثير الانشغال. فعلى عكس الشباب من غير ذوي الإعاقة، يلاقي الشباب ذوو الإعاقة مشقة كبيرة في التلمذة المهنية أو التدريب على الوظائف اللذين يُمكِّنانهم من دخول سوق العمل. وفي حال الإخفاق في مزاولة تلمذة أولية أو الفصل من الوظيفة الأولى، فإن المحيطين بهم يسارعون إلى وسمهم بعدم القدرة على العمل ويرفضون السماح لهم بتكرار المحاولة.
	العمالة ومصادر الرزق

	20 - يكون الشباب في جميع أنحاء العالم أكثر عُرضة للبطالة والعمل بنظام الدوام الجزئي أو العمل بدوام كامل وبأجور أدنى من أجور من  هم أكبر منهم سنا. بل تقوى هذه الاحتمالات في حالة المراهقين والشباب ذوي الإعاقة. والشباب ذوي الإعاقة المقبلون على الالتحاق بسوق العمل يجدون صعوبة في المنافسة عندما يكون نصيبهم من التعليم قليلا وتكون مهاراتهم محدودة إن وجدت. وبالنسبة لمعظمهم، يتردد أرباب العمل في تشغيلهم بسبب التحيز الاجتماعي وعدم دقة المعلومات المتعلقة بقدراتهم الانتاجية. بل إن حمل بعضهم لإعاقة بدنية وذهنية محددة، قد يشكِّل سبباً إضافياً يزيد من تضييق هامش الخيارات المتاحة للعثور على عمل.
	21 - وقلّ ما تكون معدلات عمالتهم محل متابعة. غير أن معدلات البطالة في أوساط الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقة تكون عادة أعلى مما لدى غيرهم وذلك بنسبة تتراوح في المتوسط بين 40 في المائة و 60 في المائة. وكما جاء في صحيفة الوقائع بشأن الشباب ذوي الإعاقة، فإن منظمة العمل الدولية تقدَّر أن نسبة معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في البعض من البلدان النامية قد تصل إلى 80 في المائة.
	22 - ولا تتسم حالة العمالة في صفوفهم بكونها في تقلب مستمر فحسب، بل تكون أيضا مقصورة في الأغلب على مواطن عمل تتطلب قليلا من التدريب وتضيق فيها فرص الترقي. وعلى حد ما جاء في إحدى صحائف الوقائع بشأن الأطفال والشباب ذوي الإعاقة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2013، فإن المتعلمين منهم تعليما جيدا يستغرقهم البحث عن وظائف وقتا أطول، ويضيق في حالتهم هامش الأمن الوظيفي واحتمالات الترقي أكثر يضيق لدى أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. ويصدق هذا القول حتى على الذين يتلقون منهم تعليما جامعيا. 
	23 - فالاكتفاء في هذه الحال بتقديم أرقام عن عدد من وُفرت لهم فرص عمل ربما يكون أمرا مضلِّلا. ويفترض أن الشباب ذوي الإعاقة الشديدة أو المنتمين لأسر ميسورة الحال هم وحدهم الذين لا يسهمون بشكل أو بآخر في كسب رزق الأسر المعيشية التي يعيشون في كنفها. أما غيرهم من ملايين الشباب ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، فهم يعملون حتى وإن صُنِّفوا رسميا على أنهم ’’عاطلون‘‘. وهناك ملايين يعملون في بيوتهم أو مزارعهم أو ورشاتهم وملايين آخرون يقومون بأعمال عرضية أو يسألون الناس(). وجميع هذه الأعمال، حتى عندما تدر لأسرهم المعيشية مبالغ كبيرة، ربما لا يتفطن إليها رجال الاقتصاد، والمجتمعات المحلية وحتى أفراد أسر هؤلاء.
	الاندماج والمشاركة في المجتمع

	24 - تنطوي الفترة الممتدة من عمر الشباب بين سن الخامسة عشرة والرابعة والعشرين على أهمية بالغة من حيث النمو. ففيها يشرع معظمهم في رسم ملامح هويته واستقلاله، ويبدأ في إقامة علاقات وفي تكوين أسرهم المعيشية وعائلاتهم الجديدة، بعيدا عن البيت الأسري الذي نشأوا فيه. غير أن الكثيرين من الشباب ذوي الإعاقة لا يتم إشراكهم في الأنشطة التي تكسبهم مهارات اجتماعية وتعليمية واقتصادية أساسية. ويشمل هذا الاستبعاد في كل مجتمع الشباب ذوي الإعاقة بوجه خاص دون سائر فئات الشباب.
	25 - وكثيراً ما لا يترك لهم المجال لإبداء رأيهم فيما يتعلق بمحل سكنهم وبمن سيتقاسمون معه هذا السكن والدور المنوط بهم داخل أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية. وهم كثيرا ما يحرمون من الحق في الزواج أو في تكوين أسرهم الجديدة. والأمر الأكيد في هذا الصدد أنه يتعذر قانونا في بعض البلدان استصدار رخصة تجيز للأشخاص من ذوي الإعاقات المعيّنة الحق في الزواج.
	26 - وهذا لا يعني، وفقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مذكرتهما التوجيهية بشأن تعزيز الصحة الجنسية والصحة الإنجابية لدى الشبان والشابات من ذوي الإعاقة، أن هؤلاء لا يقيمون علاقات ولا ينخرطون في أنشطة جنسية، وإنما معنى ذلك في حالات كثيرة أن المجتمع لا يعترف بهذه العلاقات، ناهيك على أن يزوِّدهم بالمعلومات عنها أو يمكِّنهم من التربية الجنسية. وهذا ما يزيد من مخاطر تعرض الفتيات المراهقات والشابات ذوات الإعاقة للحمل وتعرُّض الشباب ذوي الإعاقة، فتيات فتيانا، لعلاقات مؤذية وأمراض تُنقل إليهم عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	27 - ويضاف إلى ذلك أن مشاركتهم في الحياة الاجتماعية وفي الأنشطة المدنية كثيرا ما تكون محدودة، بل مرفوضة. فالجماعات المدنية والجمعيات الأهلية أو الأنشطة السياسية نادرا ما تكون مصممة بحيث تسمح بمشاركتهم فيها. فبدون إشراكهم في الحياة الاجتماعية والمدنية لمجتمعاتهم المحلية، كثيرا ما يصبح هؤلاء، فتيانا وفتيات، بلا صوت يبلغونه أو يدلون به بشأن طريقة إدارة مجتمعاتهم المحلية أو بشأن القرارات التي ستؤثر عليهم وعلى أسرهم في المستقبل.
	مسائل أخرى شاملة لعدة قطاعات

	28 - لا يمكن الحديث عن الإعاقة كما لو كانت مسألة مقطوعة عن أي شيء آخر، وإنما يجب النظر إليها بالاقتران مع سائر المسائل الإنمائية الملحة. فالشباب ذوي الإعاقة الذين من أفراد الفئات العرقية والأقليات السكانية ومن الذين يعيشون في المناطق الريفية أو في الأحياء الفقيرة في المدن يعانون أيضا من أوجه حرمان متعددة أخرى. وتقل في حالتهم احتمالات أن تشملهم أي خدمات عادية أو خاصة بهم أو أن تشملهم أي من برامج الشباب الموجودة، وهو ما يزيد من التهميش والتمييز الذي يلقوْنه. ويكون هذا الحرمان السائد بين هذه الفئات أعظم درجة في أوساط الشابات من ذوات الإعاقة.
	29 - ويشكِّل التعرض للعنف والأذى مجالا آخر من المجالات التي تثير قلقا بالغاً. فاحتمالات التعرُّض للعنف وللأذى تقوى كثيرا في حالتهم. والعنف لا يشكِّل للكثيرين منهم مصدر الإعاقة التي لحقت بهم، وإنما يجعلهم بعد وقوعها عرضة أكثر للأذى البدني والنفسي والعنف المنزلي والاغتصاب، ويحولهم أيضا إلى ضحايا محتملين للإتجار بهم واستغلالهم في أغراض البغاء. ومن الأسباب التي تفسر ذلك أنهم كثيرا ما لا يستطيعون حماية أنفسهم وأن الكثيرين من المعتدين عليهم يعتقدون أنه لن يكون بوسعهم أن يبلغوا عنهم أو أن لا أحد سيصدقهم إن فعلوا.
	30 - فالعُزلة الاجتماعية التي يجد فيها الشباب ذوي الإعاقة نفسه وتواضع مستواه التعليمي وحالة الفقر التي يعيشه والتمييز الذي يمارس ضده كلها عوامل لمجموعة نمطية من المشاكل المترابطة. فالملايين منهم ينتهي به المطاف في الشوارع بلا عمل، لينغمس في عالم الجريمة والجنس والمخدرات بدافع من أطراف أخرى ترى فيهم فريسة سهلة. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الأطفال من ذوي الإعاقة إلى إجمالي أطفال الشوارع لا تقل عن الثلث.
	31 - وهناك مجال آخر يحظى باهتمام خاص ويحمل وعود كبيرة للشباب من ذوي الإعاقة. هذا المجال هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة. فأجهزة الحاسوب والهاتف النقال والأقراص تتيح للكثيرين منهم، ولأول مرة، امكانية التواصل مع العالم المحيط بهم، وربط الصلة بشبكات التواصل الاجتماعي والاطلاع على المعلومات دونما حاجة إلى مغادرة غرفهم. غير أنه لا بد من أن تصمم هذه التكنولوجيات المتطورة على نحو يضعها في متناولهم، ولا بد لهم في المقابل أن يكتسبوا مهارات القراءة والكتابة والتدرب على هذه التكنولوجيات بما ييسر لهم استعمالها، ولا بد من أن تتوفر لهم الموارد اللازمة لشرائها وصيانتها.
	آفاق المستقبل
	32 - تستدعي الحاجة اتباع نهج شمولي. ولا بد من إشراك الشباب ذوي الإعاقة في جميع الجهود الإنمائية الرئيسية التي تستهدف الشباب. وهناك أيضا حاجة إلى اتخاذ إجراءات وتدخلات محددة وهادفة من أجل التصدي للتمييز وإزالة الحواجز وتهيئة الظروف المواتية لمشاركتهم في التنمية والمجتمع.
	33 - ورغم وجود عدد متزايد من البرامج التي تعالج الاحتياجات الخاصة للشباب من ذوي الإعاقة، إلاّ أن عددها على الصعيد العالمي لا يزال قليلا. وتوجد في جميع البلدان منظمات يديرها ذوو إعاقات وهي تشكل قاعدة قوية لإحداث التغيير. غير أن قليلا منها لديه شبكات شبابية منظّمة أو دورات تدريب داخلي أو تدريب تستقدم بانتظام ذوي الإعاقة منهم إلى تلك المنظمات ليمثلوا صوت وشواغل هذه الفئة أو ليتم تدريبهم على الشروع في تولي أدوار قيادية في المستقبل. إذْ من شأن زيد الانتظام في توعيتهم أن يثري الجهود الفعلية المبذولة في مجال الإعاقة، والتي يجب تعزيزها وتمويلها، بعنصر هام ليس له التمثيل الكافي في الوقت الراهن.
	الإصغاء للشباب من ذوي الإعاقة

	34 - التصدي الفعال لشواغل الشباب ذوي الإعاقة يتطلب الإصغاء لصوتهم وإشراكهم على نحو استباقي في التنمية، بما في ذلك في عمليات وضع السياسات وصنع القرارات().
	35 - وفي عام 2013، أجرت شعبة السياسة الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية الاجتماعية استشارة أشركت فيها برنامج ليونارد شيشاير ’’إبلاغ أصوات الشباب ذوي الإعاقة‘‘. ويستقدم البرنامج أكثر من 200 1 من هؤلاء لإقامة حملات على الصعيدين الوطني والدولي للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وشملت هذه الاستشارة إجراء استبيان لشباب ذوي إعاقة من جميع أنحاء العالم أعمارهم بين 16 و 25 عاما(). وقد مثّل هؤلاء الشباب الذين شملهم الاستشارة، وعددهم 75 شابا، عينة وفية لأعضاء أصوات الشباب العالمي حيث كانوا مزيجا متوازنا من الفتيان والفتيات من ذوي إعاقات متفاوتة. وقد أجابوا على الاستبيان فعرضوا أفكارهم، وقصصهم، وصورهم الفوتوغرافية وتعليقاتهم وأثاروا العديد من المسائل والشواغل. وركزت دعوتهم للعمل على مجموعة الطلبات الرئيسية التالية:
	(أ) معاملة ذوي الإعاقة من الشباب على قدم المساواة والاحترام: الإعاقة لا تعني العجز؛
	(ب) إذكاء الوعي بين الشباب والمجتمع ككل بحقوق الشباب ذوي الإعاقة وفتح باب الفرص أمام مشاركتهم؛
	(ج) إزالة الحواجز البيئية التي تمنع الشباب ذوي الإعاقة من المشاركة؛
	(د) الإقرار بأن الإعاقة تزيد من احتمالات تعرض الفتيات والشابات للأذى والعنف. وزيادة التوعية بقلة منعتهن وتعزيز قوانين حمايتهن وتقديم الدعم لهن لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهن؛
	(ﻫ) مد يد المساعدة إلى الفئات التي يتعذر الوصول إليها، وضمان التعليم لجميع الشباب ذوي الإعاقة، ومنحهم فرصة إعمال كامل إمكانياتهم بوسائل، منها بالخصوص دعم المدارس والأسر لقبول القيمة التي ينطوي عليها توفير التعليم للأطفال والشباب ذوي الإعاقة؛
	(و) ضمان تكافؤ الفرص ودعم الشباب ذوي الإعاقة في المشاركة في منتديات وعمليات وضع السياسات وصنع القرارات على جميع المستويات؛
	(ز) تهيئة الفرص لإشراك هؤلاء الشباب في الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية الأخرى، بغية التصدي للقوالب النمطية السلبية القائمة وتعزيز اندماجهم في المجتمع؛
	(ح) تيسير الدعم لاستحداث وتطوير تكنولوجيات تيسر مشاركة الشباب ذوي الإعاقة؛
	(ط) النهوض بالتنمية الدولية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن تشتمل جميع أطر السياسات والبرامج الإنمائية على منظور بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتعالج المسائل المتعلقة بحقوقهم وشواغلهم بوسائل عدة كاتخاذ تدابير استباقية لفائدتهم؛
	(ي) الاحتفاء بالتنوع. والتسليم بأهمية الدور الذي يقوم به الشباب ذوي الإعاقة في إقامة مجتمعات محلية محترمة أكثر ثراء ودينامية وموارد.
	36 - ويمكن أن تشكل هذه التوصيات نقطة انطلاق هامة لضمان إشراك الشباب ذوي الإعاقة في جميع الجهود الإنمائية الهادفة إلى تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ذلك أنه أولا وقبل أي شيء إذا لم يُشرك ملايين الشباب من ذوي الإعاقة في كل ما يبذل من جهود إنمائية، ومن ذلك التي ستبذل لتحقيق الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015، فمن الأرجح ألاّ تتحقق بالكامل الحقوق المبينة في الاتفاقية، وألاّ يتسنى في هذه الحال تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للجميع من خلال الأهداف الإنمائية للألفية وجميع الأهداف الإنمائية الدولية الأخرى المتفق عليها.
	الأسئلة المطروحة

	37 - فيما يلي الأسئلة المعروضة على نظر الفريق:
	(أ) ما هي الأمثلة الموجودة على الصعيدين الوطني والمحلي فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات عملية لكفالة تضمين السياسات والممارسات القائمة على أرض الواقع حقوقَ الشباب ذوي الإعاقة واحتياجاتهم؟
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