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توطئة

جيب أن ال تقف اإلعاقة حجر عثرة أمام النجاح. لقد عانيُت من مرض العصبون احلركي تقريبًا طوال فرتة حيايت 
منذ سن الشباب، ومل حيل ذلك دون حتقيق حياة مهنية رائعة يف جمال الفيزياء الفلكية ومتتعي بحياة عائلة سعيدة. 
فقد  مر يب من جتربة.  ما  ينه وبني  ب قوية  هناك عالقة  اإلعاقة، وجدت  العاملي حول  للتقرير  قراءيت  وعند 
استفدت من إمكانية وصويل إىل رعاية طبية من الدرجة األوىل، واعتمدت يف حيايت عىل فريق من املساعدين 
العون للحياة والعمل بصورة مرحية وبكرامة وعزة. وقد تم تكييف منزيل  الذين يقدمون يل كل  الشخصيني 
ومكان عميل بحيث يمكنني الوصول إليهام واحلركة داخلهام. وساعدين خرباء احلاسوب بدعمي بنظام للتواصل 

ولتوليف الرسائل يسمح يل بإعداد املحارضات واألوراق البحثية، ومن ثم التواصل مع مجاهري متنوعة. 
النظرية قد ضمن يل دعاًم يسمح يل  الفيزياء  أنا حمظوظ، بأكثر من طريقة. فنجاحي يف  لكنني أدرك كم 
بحياة جديرة بأن أعيشها وأمتتع هبا. ومن الواضح متامًا أن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الصعيد العاملي 
يواجهون أوقاتًا عصيبة تتعلق بسبل احلياة اليومية، إىل جانب ما يقف أمامهم من عقبات حتول دون حصوهلم 

عىل وظائف منتجة وحتقق ذايت. 
إنني أرحب هبذا التقرير األول “التقرير العاملي حول اإلعاقة”. فهو يساهم بصورة كبرية يف فهمنا ملا متثله 
املتباينة  والعوائق  العقبات  الضوء عىل  يلقي  أنه  األفراد واملجتمع. كام  اإلعاقة عىل  وتأثري هذه  اإلعاقة،  وتعنيه 
التي يواجهها ذوو اإلعاقة - عقبات تتعلق بام يصادفونه من مواقف واجتاهات، وعقبات مادية، ومالية - وكلها 

عقبات يسهل التعامل معها والتصدي هلا.
يًا إلزالة العقبات التي حتول دون مشاركة ذوي اإلعاقة يف خمتلف أنشطة  نا التزامًا أدب ويف واقع األمر، فإن علي
احلياة، واستثامر املخصصات املالية واخلربات الكافية من أجل إطالق اإلمكانيات الواسعة لذوي اإلعاقة. وال 
املحرومني من  املاليني من ذوي اإلعاقة  ملئات  أن تستمر يف جتاهلها  العاملي  املستوى  للحكومات عىل  يمكن 

اخلدمات الصحية، والتأهيل، والدعم، والتعليم، والعمل، والذين ال حيصلون مطلقًا عىل أية فرصة للتألق. 
تقدر  أداة ال  فهو  ثم  والدولية، ومن  والوطنية  املحلية  املستويات  للعمل عىل  توصيات  يقدم  التقرير  إن 
بثمن لكل من راسمي السياسات، والباحثني، واملامرسني، والدعاة واملتطوعني املعنيني بالعمل يف جمال اإلعاقة. 
وبداخيل أمل كبري، بدأ مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويتواصل اآلن مع نرش وإصدار 
التقرير العاملي حول اإلعاقة، فقد زاد لدّي هذا األمل يف أن هذا القرن سوف يكون نقطة حتول لدمج ذوي اإلعاقة 

يف حياة جمتمعاهتم وداخلها.
 

األستاذ الدكتور ستفان دبليو هاوكينغ





متهيد

وعاملياً، وباملقارنة مع غري املصابني بأية إعاقة، فإن ذوي اإلعاقة هم من جينون أقل النتائج الصحية، وهم من 
حيصلون عىل أقل الفرص التعليمية، وبينهم تكون أدنى معدالت املشاركة االقتصادية، وأكثر معدالت الفقر 
ًا إىل اصطدام ذوي اإلعاقة بالعوائق التي حتول دون وصوهلم إىل اخلدمات  ي ارتفاعاً. ويعود السبب وراء هذا جزئ
النقل، واملعلومات.  ا أمرًا مفروغًا منه، ومنها الصحة، والتعليم، والتوظيف، ووسائط  التي يعتربها الكثري منَّ

وتتفاقم هذه الصعوبات يف املجتمعات املحرومة من اخلدمات.
ومن أجل حتقيق أفضل التطلعات التنموية الطويلة األمد التي حتتل قلب املرامي اإلنامئية لأللفية الواجب 
حتقيقها بحلول عام 2015، يتعني علينا متكني ذوي اإلعاقة، والتخلص من العقبات التي حتول دون مشاركتهم 

يف جمتمعاهتم، وتقف دون حصوهلم عىل التعليم اجليد، والعمل املناسب، واالستامع إليهم.
العاملي  التقرير  هذا  إصدار  يف  باالشرتاك  الدويل  والبنك  العاملية  الصحة  منظمة  قامت  تقدم،  ملا  ونتيجة 
القادرة عىل حتسني حياة  املبتكرة  السياسات والربامج  الالزمة لوضع  نات  يِّ الب اإلعاقة، من أجل عرض  حول 
ذوي اإلعاقة، وتيسري تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تم تفعيلها يف أيار/مايو 
الراسخة، يف تقوية فهمنا  التي أصحبت من العالمات  الدولية،  2008. ولقد سامهت هذه املعاهدة  من عام 

لإلعاقة من حيث احلقوق اإلنسانية، وترتيب أولويات التنمية. 
ويقدم التقرير العاملي حول اإلعاقة اقرتاحات بخطوات يمكن أن تتخذ من قبل كافة األطراف املعنية – 
نة،  ومنها احلكومات، ومنظامت املجتمع املدين، ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة – من أجل إجياد بيئات ممكِّ
وتطوير خدمات التأهيل والدعم، وضامن احلامية االجتامعية الكافية، وإطالق سياسات وبرامج شاملة، وتفعيل 
املعايري والترشيعات اجلديدة والقائمة، وذلك لصالح ذوي اإلعاقة واملجتمع عىل نطاقه األوسع. وينبغي أن يكون 

ذوو اإلعاقة هم املركز الذي تتمحور حوله هذه املساعي. 
الراحة  بالصحة، وبسبل  فيه متمتعني  العيش  التي نسرتشد هبا هي عامل شامل يمكننا مجيعًا  الرؤية  إن 
بينات من أجل املسامهة يف حتويل هذه  التقرير من  والعزة والكرامة. ونحن ندعوكم الستخدام ما حيويه هذا 

الرؤية إىل حقيقة واقعية.
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االسيد روبرت ب زوليك
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شخص  فكل  اإلنسانية،  احلالة  من  جزء  نمطها،  بحسب  درجاهتا  تتباين  التي  اإلعاقة، 
املديدة،  أو  املؤقتة  اإلعاقة  من  بنوع  حياته،  مراحل  من  ما  مرحلة  يف  يصاب،  سوف  بًا  تقري
أما من سيعيش ويطول به العمر، فسوف يواجه صعوبات متزايدة يف أداء الوظائف أيضاً. 
واإلعاقة معقدة، كام أن املداخالت التي تدور حول التغلب عىل املساوىء املرتافقة مع اإلعاقة، 

مداخالت متعددة ومنهجية، ختتلف باختالف السياق. 
ويتمثل اهلدف من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدت 
عام 2006 يف “تعزيز ومحاية وكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعًا كاماًل عىل قدم املساواة 
مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احرتام كرامتهم املتأصلة”. 

وهي تعكس التغري اجلوهري يف الفهم العاملي لإلعاقة واالستجابة هلا.
بغرض  اإلعاقة  حول  املتوافرة  املعلومات  أفضل  اإلعاقة  حول  العاملي  التقرير  وجيمع 
حتسني حياة ذوي اإلعاقة، وتيسري سبل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة. وهيدف التقرير إىل ما ييل:
إمداد احلكومات واملجتمع املدين بتحليل شامل ألمهية اإلعاقة، وما قدم من استجابات،  ■

وفقًا ألفضل ما توافر من بينات. 
التوصية باختاذ إجراءات عملية عىل املستويني الوطني والدويل. ■

اعتمد  الذي  والصحة،  (اإلعاقة)  والعجز  الوظائف،  تأدية  بشأن  الدويل  التصنيف  إن 
حتت  يضم  جامعًا  مصطلحًا  بوصفها  اإلعاقة  يعرِّف  التقرير،  هلذا  مفاهيمي  عمل  كإطار 
حتد  التي  والقيود  النشاط،  وحمدودية  العضوي،  لالعتالل/اخللل  املختلفة  األشكال  مظلته 
من املشاركة. كام أن مصطلح اإلعاقة يعود إىل السامت السلبية للتفاعل بني األفراد الذين 
االكتئاب(، وبني  أو  داون،  أو متالزمة  الدماغي،  الشلل  )مثل  ما  يعانون من حالة صحية 
واملباين  النقل  وسائل  إتاحة  وانعدام  السلبية،  املواقف  )مثل  والبيئية  الشخصية  العوامل 

العامة، والدعم االجتامعي املحدود(. 
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ماذا نعرف عن اإلعاقة؟

تقديرات أعىل ملعدالت االنتشار 
يقدر أن هناك أكثر من مليار شخص من ذوي اإلعاقة، أي حوايل 15 % من سكان العامل )وفقًا 
2010(. وهي نسبة أعىل من التقديرات السابقة ملنظمة  للتقديرات العاملية للسكان لعام 

الصحة العاملية والتي يرجع تارخيها إىل السبعينيات والتي كانت تشري إىل حوايل 10 %.
تبلغ  )15.6 %( ممن  مليون شخص   785 فإن حوايل  العاملي  الصحي  للمسح  ووفقًا 
أعامرهم 15 عامًا أو أكثر يعيشون مع شكل من أشكال اإلعاقة، يف حني أشارت تقديرات 
ومن   .)%  19.4( شخص  مليون   975 من  يقرتب  رقم  إىل  لألمراض  العاملي  العبء  تقرير 
هؤالء أشارت تقديرات املسح الصحي العاملي إىل أن 110 مليون شخص )2.2 %( يعانون 
العاملي  العبء  تقرير  تقديرات  كانت  بينام  الوظائف،  تأدية  الشدة يف  بالغة  من صعوبات 
وهو   – شديدة”  “إعاقة  من  يعانون   )%  3.8( شخص  مليون   190 أن  توضح  لألمراض 
الكف  أو  الوخيم،  االكتئاب  أو  الرباعي،  الشلل  مثل  حلاالت  يستخدم  الذي  املصطلح 
البرصي )العمى(. وانفرد تقرير العبء العاملي لألمراض باإلشارة إىل اإلعاقة التي تصيب 
األطفال من عمر صفر وحتى 14 عاماً، حيث أوضحت تقديراته إصابة 95 مليون طفل 

)5.1 %(، 13 مليون منهم )0.7 %( مصابني بنوع من “اإلعاقة الشديدة”. 

أعداد متزايدة
 – الشعوب  تشيخ  إىل  هذا  يف  السبب  ويعود  االزدياد،  يف  آخذ  باإلعاقة  املصابني  عدد  إن 
معدالت  يف  العاملي  االرتفاع  عىل  – عالوة  لإلعاقة  أعىل  خماطر  إىل  املسنون  يتعرض  حيث 
واألمراض  السكري،  مثل  اإلعاقة  أشكال  من  شكل  مع  املرتافقة  املزمنة  الصحية  احلاالت 
 %  66.5 إصابة  وراء  املزمنة  األمراض  أن  قدر  وقد  النفسية.  واالعتالالت  الوعائية،  القلبية 
من سنوات احلياة مع اإلعاقة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )1(. وجدير بالذكر 
أن أنامط اإلعاقة ببلد ما تتأثر بتوجهات احلاالت الصحية، والتوجهات املرتبطة بالعوامل 
البيئية وعوامل أخرى متنوعة – مثل تصادمات الطرق، والكوارث الطبيعية، والرصاعات، 

والنظم الغذائية، وتعاطي املخدرات. 

خربات وجتارب متنوعة
تركز الرؤى النمطية لإلعاقة عىل مستخدمي املقاعد املتحركة وبعض املجموعات القليلة 
أن  غري  البرصية.  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  الصم  األشخاص  مثل  “التقليدية”  األخرى 
هذه اخلربات والتجارب تتنوع تنوعًا كبريًا حيث أهنا تنبثق من التفاعالت التي حتدث بني 
ترافق اإلعاقة  الرغم من  البيئية. وعىل  األوضاع الصحية، والعوامل الشخصية، والعوامل 
احلرمان،  من  الدرجة  لنفس  التعرض  يف  مجيعًا  يتساوون  ال  اإلعاقة  ذوي  أن  إال  واحلرمان، 
التي  العوائق  من  معاناهتن  إىل  إضافة  اجلنيس  التمييز  من  يعانني  اإلعاقة  ذوات  فالنساء 
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األطفال  يتميز  حيث  االعتالالت،  بتنوع  باملدارس  االلتحاق  معدالت  وختتلف  يواجهنها. 
املصابون باالعتالالت البدنية عن أولئك الذين يعانون من اعتالالت ذهنية أو حسية. أما 
ًا ما يكونون من املصابني بصعوبات تتصل بالصحة  ب األكثر استبعادًا من سوق العمل فغال
يعاين  التي  االعتالالت  وخامة  لزيادة  تبعًا  احلرمان  ويزداد  الذهنية.  باإلعاقات  أو  النفسية 
منها الشخص ذو اإلعاقة، كام هو واضح يف التقارير الصادرة عن غواتيامال )2( وأوروبا )3(. 

ر ة املعرَّضه للمخاط ي الفئات السكان
نتائج  الفئات السكانية املعرضة للمخاطر. وتوضح  تؤثر اإلعاقة بنسب غري مناسبة عىل 
املسح الصحي العاملي أن انتشار اإلعاقة يف البلدان املنخفضة الدخل أعىل منه يف البلدان 
ذات الدخل املرتفع. كام تنترش نسبة اإلعاقة بصور أكرب بني الرشحية املئوية السكانية األشد 
الدخل  أصحاب  بني  لإلعاقة  التعرض  خماطر  وتزداد   .)4( واملسنني  النساء  وبني  فقراً، 
املنخفض، أو العاطلني عن العمل، أو ذوي املؤهالت التعليمية الضعيفة. أما البيانات/

املعطيات املأخوذة من املسوحات العنقودية املتعددة املؤرشات التي أجريت يف بلدان منتقاة، 
فتشري إىل أن أطفال العائالت األشد فقرًا واألقليات العرقية يتعرضون إىل خماطر متعاظمة 

وملموسة من اإلعاقة أكثر كثريًا مما يتعرض له سائر األطفال )5(.

ي تواجه ذوي اإلعاقة؟ ي العوائق/العقبات الت ماه

تأدية  حول  الدويل  والتصنيف  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية  إن 
البيئة يف  به  الذي تضطلع  الدور  الضوء عىل  يلقيان  الوظائف والعجز )اإلعاقة( والصحة 
تسهيل أو “إعاقة” مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. ويوثق هذا التقرير بينات واسعة نطاق 

حول هذه العوائق والعقبات، والتي تتضمن ما ييل:
قصور السياسات واملعايري. ال يأخذ راسمو السياسات يف اعتبارهم، دائامً، احتياجات  ■

األشخاص ذوي اإلعاقة، أو ال يتم تفعيل السياسات أواملعايري القائمة بالفعل. فعيل 
سبيل املثال، بالنسبة للسياسات التعليمية الشاملة، يف مراجعة أجريت يف 28 بلدًا من 
البلدان املشاركة يف مبادرة املسار الرسيع للتعليم للجميع، ُوِجد أن 18 بلدًا إما قدمت 
تفاصياًل بسيطة جدًا حول اسرتاتيجياهتا املقرتحة لدمج ذوي اإلعاقة من األطفال يف 
املدارس، أو مل تذكر أية تفاصيل أصاًل حول اإلعاقة والدمج باملدارس )6(. أما بالنسبة 
إىل الثغرات الشائعة يف السياسات التعليمية، فتتضمن نقص احلوافز املالية وغريها من 
احلوافز املستهدفة لألطفال ذوي اإلعاقة من أجل إحلاقهم باملدارس، عالوة عىل افتقاد 

احلامية االجتامعية وخدمات الدعم املقدمة إليهم وإىل ذوهيم.
دون  ■ حتول  عقبات  املتحاملة  واملواقف  املعتقدات  متثل  ة.  ي ب السل واالجتاهات  املواقف 

فإن  املثال،  سبيل  فعىل  االجتامعية.  واملشاركة  الصحية،  والرعاية  والعمل،  التعليم، 
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مواقف  عىل  عالوة  اآلخرين،  واألطفال  املدارس،  وإداريي  املعلمني،  واجتاهات  مواقف 
باملدارس  األطفال  تؤثر عىل دمج هؤالء  كلها  أنفسهم،  اإلعاقة  األطفال ذوي  عائالت 
العامة. أما املفاهيم اخلاطئة التي تسيطر عىل أصحاب األعامل من أن ذوي اإلعاقة هم 
أقل إنتاجًا ممن هم بدون إعاقة، مع اجلهل بتوافر التعديالت التي يمكنها تنظيم عمل 

ذوي اإلعاقة، كلها حتد من فرص العمل والتوظيف. 
النقص يف تقديم اخلدمات. يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة خاصة إىل الترضر  ■

وإعادة  الصحية،  الرعاية  مثل  عديدة  جماالت  يف  هلم  اخلدمات  تقديم  يف  النقص  من 
يانات استجلبت من أربعة بلدان يف جنوب القارة  التأهيل، والدعم واملساعدة. وتشري ب
بني  تراوحت  تأهيل طبي  من  ما حيتاجونه  تلقوا  الذين  األفراد  نسبة  أن  إىل  األفريقية 
5-23 %، ومن  26 و55 % فقط، ومن أجهزة مساعدة 17-37 %، ومن تدريب مهني 
خدمات الرعاية 5-24 % )7–10(. ويف البحوث التي أجريت يف كل من والية أوتار 
براديش وتاميل نادو يف اهلند، احتل نقص اخلدمات املكانة الثانية بعد التكلفة بني أكثر 

األسباب شيوعًا لعدم استخدام ذوي اإلعاقة للمرافق الصحية )11(.
غري  ■ والعاملة  للخدمات،  السىء  التنسيق  إن  اخلدمات.  بتقديم  بطة  مرت مشكالت 

اخلدمات،  جودة  عىل  سيئة  بصورة  تؤثر  عوامل  كلها  العاملني،  كفاءة  وقلة  الكافية، 
وعىل إمكانية الوصول إليها، وكفايتها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ولقد أظهرت 
معطيات املسح الصحي العاملي يف 51 بلدًا أن احتامالت اإلبالغ عن عدم كفاية مهارات 
مقدمي الرعاية الصحية لتلبية االحتياجات تزيد عىل الضعف من قبل األشخاص ذوي 
اإلعاقة وتزيد عىل األربعة أضعاف فيام يتصل بتلقي معاملة سيئة أو عالج يسء، وتبلغ 
ما يقرب من ثالثة أضعاف فيام يتصل باالمتناع عن تلبية حاجتهم للرعاية الصحية. 
كام أن كثريًا ممن يقدمون الدعم الشخيص يتقاضون أجورًا زهيدة لقاء خدماهتم عالوة 
أجريت يف  التي  الدراسات  إحدى  وقد أوضحت  الكايف.  للتدريب  تلقيهم  عىل عدم 
الواليات املتحدة األمريكية أن 80 % من العاملني يف الرعاية االجتامعية الحيصلون عىل 

أي تدريب أو مؤهالت رسمية )12(. 
السياسات  ■ لتنفيذ  املخصصة  املوارد  هناك قصور يف  يكون  ما  ًا  ب غال التمويل.  قصور 

واخلطط. ويمثل نقص التمويل الفعال عقبة رئيسية تعوق ضامن استمرارية واستدامة 
اخلدمات يف كافة فئات الدخل. فعىل سبيل املثال، يف البلدان املرتفعة الدخل، ترتاوح 
النسبة العامة لذوي اإلعاقة الذين ال يتلقون ما حيتاجونه من مساعدة للقيام بأنشطتهم 
واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  من  العديد  ويف   .)18–13(  % و40   %  20 بني  اليومية 
الدخل ال تستطيع احلكومات تقديم اخلدمات الكافية، وال يتوافر مقدمو اخلدمة لقاء 
املسح  حتليل  أن  كام  العائالت.  معظم  قدرة  من  أعىل  املطلوب  األجر  يكون  أو  أجر، 
51 بلدًا يشري إىل أن ذوي اإلعاقة يصادفون  2002-2004 يف  الصحي العاملي لعامي 
صعوبات أكرب ممن هم دون إعاقة من حيث حصوهلم عىل إعفاءات أو ختفيضات يف 

تكلفة الرعاية الصحية. 
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املرافق  ■ )ومنها  املبنية  البيئات  من  العديد  هناك  اخلدمات.  إىل  الوصول  سبل  ضعف 
العامة( والكثري من أنظمة ووسائل النقل واملعلومات التي ال تكون متاحة أمام اجلميع. 
ًا وراء عدم إقدام األشخاص  ب ًا ما يكون سب إن ضعف الوصول إىل وسائل املواصالت غالب
ذوي اإلعاقة عىل البحث عن العمل أو امتناعهم عن التامس الرعاية الصحية. وتؤكد 
يعود  اخلدمات  إىل  الوصول  سبل  بتوافر  خاصة  قوانني  هبا  بلدان  من  الواردة  التقارير 
 .)22–19( القوانني  بتلك  االلتزام  مستوى  تدين  مضت،  عامًا  و40   20 إىل  بعضها 
إليها،  الوصول  يمكن  التي  باألشكال  املعلومات  من  اليسري  النزر  سوى  يتوافر  وال 
ما  فكثريًا  اإلعاقة.  بذوي  اخلاصة  والتواصل  االتصال  احتياجات  من  الكثري  والتتوافر 
ويف  اإلشارة:  للغة  ترمجة  أو  تفسري  عىل  احلصول  صعوبة  من  الصم  األشخاص  يعاين 
مسح أجري يف 93 بلداً، كان 31 بلدًا منها ال تتوافر هبا أية خدمات لرتمجة لغة اإلشارة، 
بينام كان هناك 30 بلدًا هبا 20 أو أقل من املرتمجني املؤهلني للغة اإلشارة )23(. وتقل 
عىل  واحلصول  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  اإلعاقة  ذوي  استخدام  معدالت 
املعلومات بصورة ملموسة عنها بني غري املعوقني، ويف بعض احلاالت قد ال تتاح هلم 
سبل الوصول إىل املنتجات واخلدمات الرئيسية من أمثال اهلواتف، والتلفاز، اإلنرتنت.

القرارات حول  ■ العديد من ذوي اإلعاقة عند اختاذ  َعد  ْب ُيسَت التشاور واملشاركة.  انعدام 
األمور املؤثرة بصورة مبارشة عىل حياهتم. فعىل سبيل املثال، عندما ال يتاح لذوي اإلعاقة 

سبل اختيار والتحكم يف كيفية احلصول عىل الدعم واملساندة داخل منازهلم. 
املتعلقة  ■ للمقارنة  والقابلة  الدقيقة  املعلومات  نقص  إن  نات.  يِّ ب وال انات  ي ب ال نقص 

الفهم  يعرقل  أن  يمكن  الفعالية  ذات  بالربامج  اخلاصة  نات  ّي الب انعدام  مع  باإلعاقة، 
إدراك أعداد ذوي اإلعاقة وتفهم أوضاعهم وظروفهم، اجلهود  ن من  والفعل. ومما حيسِّ
املبذولة التي هتدف إىل إزالة العوائق والعقبات التي تواجههم، إضافة إىل توفري خدمات 
للبيئة،  أفضل  تدابري  إجياد  إىل  حاجة  هناك  املثال،  سبيل  فعىل  باملشاركة.  هلم  تسمح 
ودراسة تأثرياهتا عىل اجلوانب املختلفة لإلعاقة، من أجل تيسري عملية حتديد املداخالت 

البيئية العالية املردود لقاء التكاليف. 

اة األشخاص ذوي اإلعاقة؟ ر حي كيف تتأث

تساهم العقبات املعيقة يف معاناة ذوي اإلعاقة من احلرمان.

ة أقل نتائج صحي
هناك بينات متزايدة تدل عىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتلقون مستويات صحية أدنى من 
فيه، فإهنم  يتواجدون  الذي  املوقع  أو  السكان. وبحسب املجموعة  لعامة  تتوافر  التي  تلك 
واألمراض  توقيها،  يمكن  التي  الثانوية  الصحية  باحلاالت  لإلصابة  عرضة  أكثر  يكونون 
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املصاحبة وغريها من احلاالت الصحية املرتبطة بالعمر. وأشارت بعض الدراسات أيضًا إىل 
ارتفاع معدالت انخراط األشخاص ذوي اإلعاقة يف سلوكيات حمفوفة باخلطر مثل التدخني، 
والنظم الغذائية السيئة، وانعدام النشاط البدين. كام أهنم أكثر عرضة ملخاطر التعرض للعنف.

إن عدم تلبية خدمات إعادة التأهيل )والتي تتضمن األجهزة املساعدة( يمكن أن تؤدي 
إىل نتائج سيئة تؤثر يف حياة ذوي اإلعاقة، بام يف ذلك تدهور احلالة العامة للصحة، وحمدودية 

النشاط، ووضع قيود حتد من املشاركة مع تراجع جودة احلياة. 

ى ي أدن إنجاز تعليم
يزداد احتامل عدم اإللتحاق باملدارس بني األطفال ذوي اإلعاقة عنه بني نظرائهم من األطفال 
غري املعاقني، مع تدين معدالت استمرارهم وترقيهم يف السنوات الدراسية. أما الثغرات املتعلقة 
املنخفضة  البلدان  من  كل  يف  العمرية  املراحل  مجيع  مدى  عىل  فتتواجد  التعليم  باستكامل 
واملرتفعة الدخل، وتظهر بصورة أوضح يف البلدان األشد فقراً. ويرتاوح الفرق بني النسبة املئوية 
لاللتحاق باملدارس االبتدائية بني األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال غري املعاقني بني 10 % يف اهلند 
و60 % يف إندونيسيا، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فيرتاوح الفرق بني 15 % يف كمبوديا و58 % 
يف إندونيسيا )24(. وحتى يف البلدان التي ترتفع فيها معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية، 

مثل بلدان أوروبا الرشقية، فإن العديد من األطفال ذوي اإلعاقة ال يذهبون إليها. 

مشاركة اقتصادية أقل 
إن ذوي اإلعاقة أكثر تعرضًا للبطالة، وهم بصفة عامة حيصلون عىل أجور أدين عند تعيينهم. 
وتوضح البيانات العاملية للمسح الصحي العاملي أن معدالت العمل والتوظيف أقل بني 
الرجال ذوي اإلعاقة )53 %(، والنساء ذوات اإلعاقة )20 %( عنها بني الرجال بدون إعاقة 
)65 %( والنساء بدون إعاقة )30 %(. ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي )25( أنه يف 27 بلدًا يعاين األفراد ذوو اإلعاقة ممن هم يف عمر 
العمل واإلنتاج، من عيوب ومضار سوق العمل ومن نتائجه األسوأ ، بنسب أكثر من غري 
املعاقني. ويف املتوسط، فإن معدالت العمل التي تبلغ 44 % لذوي اإلعاقة هي أعىل قلياًل من 
نصف معدالت العمل بني غري املعاقني )75 %(. أما معدالت البطالة فكانت أعىل بحوايل 

2.5 مرة من املعدالت بني من هم بدون إعاقة )49 % و20 % عىل التوايل(.

ر معدالت أعىل من الفق
يعاين األفراد ذوو اإلعاقة من معدالت أعىل للفقر ممن هم غري معاقني. ويف املتوسط، يتعرض 
احلرمان  من  أعىل  معدالت  إىل  منهم،  أحدًا  أفرادها  بني  تأوي  التي  والعائالت  اإلعاقة  ذوو 
)ومنها عدم تأمني الغذاء، واملسكن اليسء، وانعدام سبل الوصول إىل املياه اآلمنة واإلصحاح، 
الرعاية الصحية(، كام أن ما يملكونه من أصول أقل كثريًا مما  الوصول إىل  القصور يف  مع 

متلكه العائالت واألفراد الذين يعيشون بدون إعاقة. 
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وقد تزداد التكلفة التي يتحملها األشخاص ذوو اإلعاقة بسبب ما حيتاجون إليه من 
العالية من شأهنا تعريض  التكلفة  دعم شخيص أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة. وهذه 
نفس  يمتلكون  الذين  أولئك  من  أعىل  بدرجة  الفقر،  من  للمزيد  وعائالهتم  اإلعاقة  ذوي 
الدخل ولكنهم بدون إعاقة. ويف البلدان املنخفضة الدخل يزداد احتامل جماهبة ذوي اإلعاقة 

للنفقات الصحية الباهظة بنسبة 50 % عن األشخاص غري املعاقني )4(.

زيادة االعتامد وحمدودية املشاركة
كفاية  وعدم  املجتمع،  داخل  املعيشة  فرص  وانعدام  املؤسساتية،  احللول  عىل  االعتامد  إن 
اخلدمات تؤدي إيل عزلة األشخاص ذوي اإلعاقة واعتامدهم عىل اآلخرين. ويف مسح أجري 
عن   %  42 أبلغ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  املسنني  غري  اإلعاقة  ذوي  من   1505 عىل 
إخفاقهم يف ترك الفراش أو الكريس املتحرك أو االنتقال إليه بسبب عدم تواجد أي شخص 
ملساعدهتم )26(. وقد جرت اإلشارة إىل أن مؤسسات اإلقامة الداخلية مسؤولة عن انعدام 
االستقاللية )االعتامد عىل الذات( لدى ذوي اإلعاقة، إىل جانب فصلهم عن املجتمع األوسع 

وانتهاك حقوقهم اإلنسانية. 
وجدير بالذكر أن معظم الدعم واملساعدة يأيت من أفراد األرسة أو الشبكات االجتامعية. 
بالرعاية،  يقوم  نتائج سلبية عىل من  له  الرسمي  الدعم غري  أن االعتامد احلرصي عىل  غري 
الصعوبات  وتزداد هذه  واالقتصادية.  االجتامعية  الفرص  والعزلة، وضياع  اإلجهاد،  تشمل 
التي  العائالت  أفراد  املتحدة األمريكية، يعمل  الواليات  العائلة. ففي  أفراد  مع تقدم عمر 
لدهيا أطفال ذوو إعاقات إنامئية، ساعات أقل من غريهم من أفراد العائالت األخرى، وهم 
أكثر عرضة لرتك وظائفهم، ويعانون من مشكالت مالية جسيمة، كام يقل احتامل حصوهلم 

عىل وظيفة جديدة.

التصدي للعوائق وعدم املساواة

جيمع التقرير بني طياته أفضل البينات العلمية املتوافرة حول كيفية التغلب عىل العوائق 
واملساعدة،  والدعم  والتأهيل،  الصحة،  جماالت  يف  اإلعاقة  ذوي  تواجه  التي  والعقبات 
ضمن  موجودة  التفصيلية  املعلومات  كانت  وملا  والعمل.  والتعليم،  املختلفة،  والبيئات 
الفصول التي يتكون منها التقرير، فإن االستعراض التايل يقدم توجهات خاصة بتحسني 

حياة ذوي اإلعاقة وفقًا التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

رعاية الصحية ي حتول دون ال التصدي للعوائق الت
إن العمل عىل زيادة نطاق مجيع مستويات نظم الرعاية الصحية القائمة وجعلها أكثر دجماً، 
وتسهيل سبل وصول ذوي اإلعاقة إىل الربامج العمومية للرعاية الصحية، سوف يؤدي إىل 
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انحسار التفاوتات الصحية وخفض معدالت االحتياجات التي ال تلبى. ولقد استخدمت 
العامة  املرافق  يف  الصحية  الرعاية  تقديم  لتسهيل  والنهج  األساليب  من  متنوعة  جمموعة 
تعديالت  واملعلومات، شملت  التواصل  املادية، وعقبات  العقبات  التغلب عىل  أجل  من 
أن  يمكن  التي  الشامل  التصميم  ذات  املعدات  واستخدام  الصحية،  للمرافق  هيكلية 
يستخدمها املعاقون وغري املعاقني، وتوصيل املعلومات بصيغ مناسبة، وتعديل نظم ترتيب 
التأهيل املرتكز عىل املجتمع  املواعيد، واستخدام نامذج بديلة لتقديم الرعاية. ولقد نجح 
يف املواقع املحدودة املوارد يف تيسري وصول ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات القائمة، ويف التحري 
إدخال  تم  فقد  الدخل،  املرتفعة  البلدان  أما يف  الوقائية.  الصحية  الرعاية  وتعزيز خدمات 
العامة  اخلدمات  مقدمي  مع  تربم  التي  العقود  يف  باإلعاقة  املتصلة  واجلودة  اإلتاحة  معايري 
والطوعية. وهذه التدابري التي تعمل عىل استهداف تقديم اخلدمات، وإعداد اخلطط اخلاصة 
الفردية، وحتديد منسق للرعاية، يمكنها أن تصل إىل ذوي االحتياجات الصحية  بالرعاية 
املركبة، وإىل املجموعات التي يصعب الوصول إليها. ومع أن فرق الرعاية األولية هي التي 
ينبغي أن تقدم اخلدمة لذوي اإلعاقة، إال أنه ينبغي كذلك، كلام اقتىض األمر، توافر اخلدمات 

واملنظامت، واملؤسسات التخصصية، لضامن إتاحة رعاية صحية شاملة. 
مناسبة  معلومات  الصحية  الرعاية  يف  العاملني  املهنيني  تعليم  يتضمن  أن  وينبغي 
وحتسني  الصحية،  اخلدمات  مقدمي  مواقف  حتسني  أجل  من  وذلك  باإلعاقة،  تتعلق 
معارفهم ومهاراهتم. كام أن إرشاك ذوي اإلعاقة يف تقديم التعليم والتدريب يمكنه أن حيسن 
الصحية بصورة  تدبري حالتهم  اإلعاقة من  لتمكني ذوي  كان  واملهارات. وقد  املعارف  من 
أفضل من خالل دورات التدبري الذايت، ودعم األقران، وتوفري املعلومات، أثر فعال يف حتسني 

النتائج الصحية، مما قد يساعد أيضًا عىل خفض تكلفة الرعاية الصحية. 
وهناك طيف واسع من اخليارات املالية التي يمكنها حتسني التغطية بخدمات الرعاية 
الصحية وخفض تكلفتها، وهي تشمل ضامن أن تكون تكاليف التأمني والسداد التشاركي 
املتعلقة باخلدمات الصحية املقدمة لذوي اإلعاقة يف متناول يدهم. أما من كان ذو إعاقة، 
التي  املبالغ  فإن خفض  الصحية،  الرعاية  واليملك طرقًا أخرى لسداد تكاليف خدمات 
للحصول  املبارشة  غري  التكلفة  ملجاهبة  الدخل  دعم  مع  املريض،  جيب  من  مبارشة  تدفع 
ن من سبل التامس اخلدمات الصحية واستخدامها.  عىل الرعاية الصحية، يمكن أن حيسِّ
الرعاية الصحية عىل حتسني ما  املالية متثل وسيلة أخرى لتشجيع مقدمي  كام أن احلوافز 
يقدمونه من خدمات. ويف البلدان النامية التي تتمتع برعاية أولية وآليات للسداد فعالة، 
فإن التحويالت النقدية املرشوطة املستهِدفة واملرتبطة باستخدام الرعاية الصحية يمكن أن 

تعزز من التامس اخلدمات. 
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التصدي لعوائق التأهيل
إن التأهيل من االستثامرات اجليدة، حيث أنه يعمل عىل بناء القدرات البرشية. وينبغي دجمه 
الترشيعات  ويف  االجتامعية،  واخلدمات  والتعليم،  والعمل،  للصحة،  العامة  الترشيعات  يف 
املداخالت  السياسات عىل  املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة. كام جيب أن تركز استجابات 
من  واسع  بطيف  املتصل  الوظيفي  األداء  حتسني  حيث  من  التأهيل  فوائد  وعىل  كرة،  املبِّ

احلاالت الصحية، وتقديم اخلدمات أقرب مايكون لألماكن التي يعيش هبا الناس. 
ينبغي أن ينصب الرتكيز يف اخلدمات القائمة بالفعل عىل حتسني كفاءهتا وفعاليتها من خالل 
التوسع يف التغطية، وحتسني اجلودة مع تكلفة ميسورة. أما بالنسبة لألماكن التي تقل فيها املوارد، 
املرتكز عىل املجتمع،  التأهيل  الرتكيز فيها عىل اإلرساع يف تقديم اخلدمات من خالل  فينبغي 
واستكامله باإلحالة إىل اخلدمات الثانوية. ومن شأن دمج التأهيل يف مراكز الرعاية الصحية األولية 
والثانوية أن يزيد من توافره، كام يمكن حتسني سبل الوصول إليه من خالل نظم اإلحالة املتوافرة 
املنزلية(،  والرعاية  اخلارجيني،  واملرىض  الداخليني،  املرىض  )رعاية  للخدمة  املختلفة  باألساليب 
ويف مجيع مستويات تقديم اخلدمات الصحية )مرافق الرعاية األولية والثانوية والثالثية(. ومتثل 

املداخالت املعنية بالتأهيل التي تقدم يف املجتمعات جزءًا هامًا من الدورة الكاملة للرعاية.
إن التوسع يف إتاحة احلصول عىل التكنولوجيا املساعدة يزيد من استقاللية ذوي اإلعاقة، 
مالءمة  ولضامن  والدعم.  الرعاية  تكلفة  خفض  عىل  يساعد  وقد  مشاركتهم،  من  ن  وحيسِّ
األجهزة املساعدة، يلزم مواءمتها مع البيئة ومع مستخدمها، مع وجود متابعة كافية. ويمكن 
أن تتحسن إتاحة وسبل الوصول إىل التكنولوجيا املساعدة عن طريق اتباع السبل االقتصادية 

املتصلة باملنتجات وتصنيعها وجتميعها حمليًا مع خفض الرضائب عىل الواردات منها. 
كام أن هناك حاجة إىل زيادة القدرات املتصلة بالتدريب بسبب النقص العاملي يف املهنيني 
املتخصصني بالتأهيل، وقد حيتاج األمر إىل مستويات خمتلطة أو متدرجة من التدريب. إن التعقيدات 
املصاحبة للعمل يف السياقات التي تفتقر إىل املوارد حتتاج إىل تعليم جامعي أو شهادة تقنية يعتد 
هبا. ويمكن أن متثل برامج التدريب املتوسط اخلطوة األوىل يف طريق معاجلة الثغرات لدى العاملني 
بالتأهيل يف البلدان النامية، أو تعويض صعوبات توظيف مهنيني من املستويات األعىل يف البلدان 
املتقدمة. كام أن تدريب العاملني يف التأهيل املرتكز عىل املجتمع من شأنه التصدي ملشكلة اإلتاحة 
اجلغرافية، واالستجابة لنقص القوى العاملة، والتشتت اجلغرايف. وقد يساعد استخدام اآلليات 

واحلوافز التي تعمل عىل استبقاء العاملني عىل ضامن استدامة اخلدمات. 
عىل  بالتغلب  املعنية  االسرتاتيجيات  إىل  باإلضافة  التمويل،  اسرتاتيجيات  تتضمن 
اخلدمات )عىل سبيل  أوتنظيم  توزيع  إعادة  الصحية،  بالرعاية  املتصلة  والعقبات  العوائق 
املثال: من املستشفى وحتى اخلدمات املرتكزة عىل املجتمع(، والتنسيق الدويل )بام يف ذلك 
دمج التأهيل مع املساعدات التي تقدم أثناء األزمات اإلنسانية(، واملشاركة بني القطاعني 

العام واخلاص، والتمويل املستهِدف لذوي اإلعاقة من الفقراء. 
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ي حتول دون تقديم خدمات الدعم واملساعدة التصدي للعوائق الت
الدعم  خدمات  من  واسع  وتقديم طيف  املجتمع،  داخل  العيش  إمكانية  إىل  االنتقال  إن 
واملساعدة، مع دعم مقدمي الرعاية غري الرسميني، كلها عوامل تعزز من استقاللية ذوي 

اإلعاقة ومتكنهم وذوهيم من املشاركة يف األنشطة االقتصادية واالجتامعية. 
املؤسسات  االنتقال خارج  املجتمع،  داخل  العيش  اإلعاقة هبدف  يتطلب متكني ذوي 
ومساندة هؤالء األشخاص بطيف واسع من خدمات الدعم واملساعدة التي تقدم هلم داخل 
إىل  البلدان  وحتتاج  املنزيل.  والدعم  البديلة،  والرعاية  النهارية،  الرعاية  – ومنها  جمتمعاهتم 
القيام بالتخطيط بصورة كافية ومناسبة لالنتقال إىل نموذج اخلدمات املرتكزة عىل املجتمع، 
بصورة  هلا  خطط  ما  إذا  املجتمعية  اخلدمات  إن  الكافية.  والبرشية  املالية  املوارد  توافر  مع 
بنتائج أفضل، ولكنها قد ال تكون أقل تكلفة.  جيدة وتوافرت هلا املوارد، يمكنها اخلروج 
ويمكن للحكومات دراسة تدابري متويلية متنوعة بام يف ذلك التعاقد مع مقدمي اخلدمات 
من القطاع اخلاص، وتقديم حوافز رضيبية، ووضع ميزانيات خاصة بذوي اإلعاقة وذوهيم 

لرشاء اخلدمات بصورة مبارشة. 
اإلعاقة،  لتقييم  عادلة  إجراءات  وضع  الواعدة  احلكومية  االسرتاتيجيات  تتضمن 
ومعايري واضحة لالستحقاقات واألهلية، وتنظيم تقديم اخلدمات بام يف ذلك وضع املعايري 
يمكنهم  ال  الذين  اإلعاقة  بذوي  اخلاصة  اخلدمات  ومتويل  وتفعيلها،  القياسية  والقواعد 
حتمل تكلفة رشاء اخلدمات، وحيثام لزم، تقديم اخلدمات بصورة مبارشة. ومن شأن التنسيق 
الكايف  الدعم  تقديم  يضمن  أن  االجتامعية  واخلدمات  واإلسكان  الصحة  قطاعات  بني 
مقدموها  يتحيل  عندما  اخلدمات  نتائج  حتسني  يمكن  كام  للمخاطر.  التعرض  من  وحيد 
بينهام بواسطة ترتيبات رسمية  باملسؤولية جتاه املستهلكني، ويكون هناك تنظيم للعالقة 
للخدمات، وعندما يشرتك املستهلكون يف القرارات اخلاصة بأنامط وأشكال الدعم وعندما 
تكون اخلدمات متوافقة مع حالة كل فرد، وال تتخذ شكاًل واحدًا يناسب اجلميع وال تكون 
الدعم ومستخدميه  مرتكزة عىل وكالة أو مؤسسة متحكمة فيها. كام أن تدريب مقدمي 

يمكن أن يساهم يف حتسني جودة اخلدمة وخربة املستخدم.
الدخل توسيع نطاق اخلدمات والتغطية هبا  املنخفضة واملتوسطة  البلدان  ويمكن يف 
التأهيل املرتكز  أثبتت برامج  من خالل تقديمها عن طريق منظامت املجتمع املدين. وقد 
عىل املجتمع فعاليتها يف تقديم اخلدمات إىل السكان الشديدي الفقر، ويف املناطق املحرومة. 
وسوف يستفيد مقدمو الرعاية غري الرسميني من توفري املعلومات، والدعم املايل، والرعاية 

القصرية األمد، حيث أهنم يتولون تقديم معظم الدعم لذوي اإلعاقة، عىل مستوى العامل. 
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ئات ممكنة  ي إجياد ب
واالتصاالت  باملعلومات  يتصل  وفيام  النقل،  ووسائل  العامة  املرافق  يف  العوائق  إزالة  إن 
التعليم، والعمل، واحلياة االجتامعية،  باملشاركة يف  سوف يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة 
خمففًا بذلك من العزلة التي يعيشون فيها ومن اعتامدهم عىل الغري. ويف كافة املجاالت، فإن 
املواقف  من  واحلد  للخدمات  والوصول  اإلتاحة  لصعوبات  للتصدي  الرئيسية  املتطلبات 
واالجتاهات السلبية تتمثل يف حتديد معايري اإلتاحة، والتعاون بني القطاعني العام واخلاص، 
ووجود وكالة قيادية مسؤولة عن التنفيذ، والتدريب عىل إتاحة اخلدمات وتيسري الوصول 
إليها، وتقديم تصميم شامل للقائمني عىل التخطيط، واملهندسني املعامريني، واملصميني، 

إىل جانب مشاركة املستخدمني، وتثقيف عامة الناس. 
وتوضح التجارب رضورة وجود حد أدنى من املعايري اإللزامية، التي تفعلها الترشيعات، 
نظامي  أسلوب  إىل  حاجة  هناك  أن  كام  املباين.  يف  املوجودة  العوائق  من  التخلص  أجل  من 
ذوي  مشاركة  ويتضمن  والبيئات،  األوضاع  خمتلف  مع  يتسق  بالبينات  مسند  ومنهجي 
اإلعاقة. ومن شأن اضطالع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة بالتدقيق ومراجعة تيسري سبل 
الوصول إىل هذه املباين أن تزيد من درجة االلتزام باملعايري ذات الصلة. وجدير بالذكر أن توافر 
خطة اسرتاتيجية حتتوي عىل أولويات، مع وضع أهداف متنامية الطموح يساعد عىل حتقيق 
أقىص استفادة من املوارد املحدودة. فعىل سبيل املثال، أن يتم بصورة أولية استهداف توفري 
سبل الوصول يف املباين العامة اجلديدة، حيث أن نسبة 1 % والتي متثل تكاليف تكييف املباين 
يتطلبه  ما  تقل عن  نسبة  إليها، هي  اإلعاقة  بتيسري وصول ذوي  االلتزام  اجلديدة من أجل 
تعديل املباين القائمة بالفعل من تكلفة. ويتبع ذلك العمل عىل توسيع التغطية بالقوانني 

واملعايري، لتشمل التحسينات يف سبل وصول ذوي اإلعاقة إىل املباين العامة القائمة بالفعل. 
أما يف جمال النقل، فإن اهلدف املتمثل يف استمرارية تسهيل إتاحة وسائل النقل ووصول 
األشخاص ذوي اإلعاقة إليها خالل الدورة الكاملة لالنتقال، يمكن أن يتحقق من خالل 
حتديد األولويات املبدئية، بالتشاور مع ذوي اإلعاقة أنفسهم ومع مقدمي اخلدمات، وإدخال 
إعداد تصميم  مع  اخلدمة،  للصيانة وحتسني  الدورية  املشاريع  التسهيالت يف  مالمح هذه 
شامل للتحسينات زهيدة التكلفة الذي يمِكن من تقديم الفائدة إىل نطاق واسع من الركاب 
بصورة واضحة. وهناك زيادة يف اعتامد نظم إتاحة حافالت النقل الرسيع يف البلدان النامية. 
كام أن تيسري الوصول إىل سيارات األجرة يعد أمرًا هامًا يف تكامل نظام وسائل النقل املتاحة 
لذوي اإلعاقة، حيث أهنا تعمل بنظام االستجابة للطلب. وهناك احلاجة كذلك إىل تدريب 
العاملني يف وسائل النقل مع العمل يف سبيل إجياد التمويل احلكومي الالزم خلفض نفقات 
ًا بالنسبة لذوي اإلعاقة. ويزيد تواجد األرصفة، واملنحدرات املتصلة هبا،  ي النقل أو جعله جمان

وختصيص أماكن لعبور املشاة من حتسن السالمة ويضمن إتاحة وتيسري التنقل.
الوعي،  إذكاء  العمل عىل  املعلومات واالتصاالت،  تقنيات  نحو  قدمًا  امليض  ويشتمل 
خدمات  وهناك  التدريب.  وإتاحة  املعايري،  ووضع  النظامية،  واللوائح  الترشيعات  واعتامد 
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يمكنها تسهيل مشاركة ذوي اإلعاقة، مثل هواتف املتابعة والتتبع، وبث اإلعالنات الصغرية، 
والرتمجة من وإىل اإلشارة، وتقديم املعلومات يف أشكال تيرس إتاحتها واحلصول عليها. إن 
باجلمع  يتحقق  أن  يمكن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  احلصول  سبل  حتسني 
ًا إىل جنب مع املفاهيم  ب ما بني تنظيم األسواق وبني األساليب املضادة للتمييز، وذلك جن
اخلاصة بحامية املستهلك واملشرتيات العامة. والبلدان التي تتمتع بترشيعات وآليات متابعة 
صارمة هي التي تنجح بصورة أكرب يف حتقيق مستويات أعىل من سبل إتاحة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، غري أن اللوائح حتتاج إىل مواكبة دائمة لالبتكارات التكنولوجية.

التصدي لعوائق التعليم
للتعليم  األطفال  مجيع  استكامل  من  يعزز  العامة  باملدارس  اإلعاقة  ذوي  األطفال  دمج  إن 

األسايس، ويساهم يف إزالة التمييز، وله مردود ذو فعالية لقاء التكاليف.
ويتطلب دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم إحداث تغيريات يف النُُظم ويف املدارس. 
ويعتمد نجاح ُنُظم الرتبية الشاملة )التعليم الدجمي( اعتامدًا كبريًا عىل التزام البلدان باعتامد 
الترشيعات املالئمة، وتقديم توجهات سياسية واضحة، وإعداد خطة عمل وطنية، وإنشاء 
البنية التحتية املناسبة، وتوفري القدرات اخلاصة بالتنفيذ، مع االستفادة من التمويل الطويل 
من  نظرائهم  مستوى  نفس  عىل  اإلعاقة  ذوي  األطفال  حصول  ضامن  أن  خيفى  وال  األمد. 

التعليم يتطلب يف أغلب األوقات زيادة يف التمويل.
إن إجياد بيئة تعليمية شاملة وحاضنة لذوي اإلعاقة سوف يساعد مجيع األطفال عىل التعلم 
وحتقيق إمكاناهتم. وحتتاج النظم الرتبوية والتعليمية إىل اعتامد املزيد من األساليب التي تركز 
التقييم واالمتحانات.  عىل املتلقي، مع تغيري املناهج الدراسية، وطرق ومواد التدريس، ونظم 
ولقد قام العديد من البلدان بالفعل باعتامد خطط التعليم الفردية، بوصفها أداة تساعد عىل 
دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف املواقع التعليمية. كام يمكن التغلب عىل العوائق املادية التي تواجه 
تعليم األطفال ذوي اإلعاقة، من خالل إرساء تدابري بسيطة، مثل تغيري ترتيب مكونات الفصول 
الدراسية. وقد حيتاج بعض األطفال إىل احلصول عىل املزيد من خدمات الدعم، بام يف ذلك توافر 
معلمني متخصصني ، وتواجد مساعدين هلم بالفصول، عالوة عىل توافر اخلدمات العالجية. 

إن التدريب املناسب للمعلمني بصفة عامة يمكنه بناء الثقة باملعلم، وحتسني مهاراته 
وقدراته عىل تعليم األطفال ذوي اإلعاقة. وجيب أن تدخل مبادىء دمج هؤالء األطفال يف 
ر الفرص  املدارس ضمن نطاق برامج تدريب املعلمني، وأن ترتافق مع سائر املبادرات التي توفِّ

هلم للتشارك يف اخلربات والتجارب اخلاصة بأساليب الرتبية الشاملة )التعليم الدجمي(. 

التصدي لعوائق العمل والتوظيف
بالعمل.  اإلعاقة  ذوي  دمج  تعزيز  نحو  انطالق  نقطة  التمييز  حتارب  التي  القوانني  تقدم 
فعندما يلزم القانون أصحاب العمل بإجراء تعديالت معقولة، مثل إتاحة إجراءات التوظيف 
اإلعاقة،  لتتناسب مع ظروف ذوي  العمل  أوقات  العمل وتعديل  بيئة  واالختيار، وتكييف 
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وتوفري التكنولوجيا املساعدة، كل هذا من شأنه أن حيد من التمييز يف جمال العمل والتوظيف، 
ويزيد من سبل وصول ذوي اإلعاقة إىل أماكن العمل، وتغيري املفاهيم املتعلقة بقدرهتم عىل 
اإلنتاج. ويمكن دراسة عدد من التدابري املالية مثل احلوافز الرضيبية، ومتويل إجراء التيسريات 

املالئمة من أجل خفض أية تكاليف إضافية قد يتكبدها أرباب العمل واملوظفون . 
والتوجيه،  واإلرشاد  األقران،  تدريب  فإن  األسايس،  املهني  التدريب  إىل  وإضافة 
التأهيل  أن  كام  اإلعاقة.  ذوي  مهارات  حتسني  يف  جدواها  كلها  أثبتت  املبكرة  واملداخالت 
املرتكز عىل املجتمع يمكنه حتسني املهارات واملواقف، ودعم التدريب أثناء اخلدمة، وإرشاد 
وتوجيه أرباب العمل. وقد ساعدت خدمات توظيف وعمل ذوي اإلعاقة التي يتحكم فيها 

املستخدمون، عىل تعزيز التدريب والعمل والرتويج هلام يف عدد من البلدان. 
أما من يتعرض لإلعاقة وهو مرتبط بالفعل بعمل أو بوظيفة ما، فإن برامج تدبري اإلعاقة 
نجحت يف حتسني معدالت العودة إىل العمل، وهي برامج تتوىل التدبري العالجي للحالة، 
وتثقيف املرشفني، وتعديل أماكن العمل، والعودة املبكرة للعمل بمصاحبة أساليب دعم 
مناسبة. وبالنسبة إىل البعض من ذوي اإلعاقة بمن فيهم الذين يواجهون صعوبات كبرية 
والتوظيف. وقد  املهارات  تنمية  تيرس سبل  املدعومة  العمل  برامج  فإن  الوظائف،  أداء  يف 
تشمل هذه الربامج أيضًا تدريب العاملة والتدريب عىل أعامل ختصصية، واإلرشاف الفردي، 
والنقل، والتكنولوجيا املساعدة. ويف احلاالت التي يسود فيها االقتصاد غري الرسمي، يصبح 
من األمهية بمكان تعزيز التوظيف الذايت لذوي اإلعاقة، وتسهيل حصوهلم عىل القروض 
الصغرية من خالل برامج الوصول أقرب ما يكون إىل املنتفعني، وإتاحة املعلومات، وتوفري 

رشوط االئتامن ذات املواصفات املحددة. 
دعم  مع  العامة،  االجتامعية  احلامية  برامج  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دمج  وينبغي 
عن  الدخل  بدعم  اخلاص  البند  فصل  السياسة  هذه  خيارات  وتشمل  للعمل.  عودهتم 
يتحملونه من تكلفة إضافية لالنتقال إىل  ما  لتغطية  يدفع لذوي اإلعاقة  الذي  التعويض 
حمددة،  زمنية  بفرتة  املرتبطة  الفوائد  استخدام  خالل  من  وذلك  املعدات،  وتكلفة  العمل 

والتأكد من أن هذا التعويض يتم دفعه من أجل االستمرار يف العمل. 

التوصيات 
رغم قيام العديد من البلدان باختاذ التدابري اهلادفة إىل حتسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، 
إال أن هناك املزيد الذي يتعنيِّ عمله. فالبينات الواردة يف هذا التقرير توضح أن كثريًا من 
العوائق التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن جتنبها، كام يمكن التغلب عىل جوانب 
احلرمان املرتافقة مع اإلعاقة. والتوصيات التسع الواردة يف ما ييل هي توصيات جامعة، وهي 

مسرتشدة بتوصيات أكثر حتديدًا يف هناية كل فصل من فصول التقرير.



20

التقرير العاملي حول اإلعاقة

20

ويتطلب تنفيذ هذه التوصيات إرشاك خمتلف القطاعات –الصحة، والتعليم، واحلامية 
– مثل احلكومات،  فاعلة  أطراف كثرية  – وإرشاك  والنقل، واإلسكان  االجتامعية، والعمل، 
والقطاع  واملهنيني،  اإلعاقة(،  ذوي  األشخاص  منظامت  فيها  )بام  املدين  املجتمع  ومنظامت 

اخلاص، وذوي اإلعاقة وعائالهتم، وعامة السكان، والقطاع العام، ووسائل اإلعالم. 
اقاهتا  ي راءات اخلاصة هبا وفقًا لس يم اإلج لدان بتصم ب ة بمكان أن تقوم ال ي ومن األمه
األولويات،  بعض  إدراج  يمكن  املوارد،  حمدودية  من  لدان  ب ال تعاين  فعندما  نة.  ي املع
اخلاص  العمل  إطار  يف  القدرات،  وبناء  ة  ي التقن ساعدة  امل تتطلب  ي  الت تلك  يام  والس

بالتعاون الدويل.

ة رقم 1: إتاحة الوصول إىل كافة النظم واخلدمات العامة التوصي

لألمن  واحتياجات  واملعافاة،  للصحة  احتياجات   – عادية  احتياجات  اإلعاقة  لذوي 
تلبى من  أن  ينبغي  بل  يمكن،  املهارات. وكلها  وتنمية  وللتعلم  االقتصادي واالجتامعي، 

خالل إدراجها يف السياق العام للربامج واخلدمات . 
إن اإلدراج ضمن السياق العام هو عملية تقوم من خالهلا احلكومات وسائر أصحاب 
نظرائهم،  مع  باملساواة  املشاركة،  عن  اإلعاقة  ذوي  تقيص  التي  للعوائق  للتصدي  الشأن 
التعليم، والصحة، والعمل، واخلدمات  الناس، مثل  لعامة  يف أي نشاط أو خدمة موجهة 
والسياسات،  القوانني،  تغيري  إىل  احلاجة  تدعو  قد  ذلك،  حتقيق  أجل  ومن  االجتامعية. 
واملؤسسات، والبيئات. وال يقترص العمل بتلك الرتتيبات عىل استيفاء احلقوق اإلنسانية 

لذوي اإلعاقة، بل قد يكون تنفيذها أيضًا أكثر فعالية من حيث املردود لقاءالتكلفة. 
ويتطلب اإلدراج ضمن السياق العام كذلك التزامًا عىل مجيع املستويات، مع أخذه يف 
االعتبار يف كافة القطاعات وترسيخه يف الترشيعات واملعايري والسياسات واالسرتاتيجيات 
واخلطط اجلديدة والقائمة. كام أن اعتامد تصميم شامل وبناء أماكن سكنية ذات تيرسات 
مالئمة يمثالن اسرتاتيجيتني عىل درجة كبرية من األمهية. إضافة إىل ذلك فإن اإلدراج يف 
السياق العام يتطلب وجود ختطيط فعال، وموارد برشية مناسبة، واستثامر مايل كاف، بالرتافق 
مع التدابري اخلاصة مثل الربامج واخلدمات املستهِدفة )انظر التوصية رقم 2( من أجل ضامن 

تلبية االحتياجات املتنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كافية.

ة رقم 2: االستثامر يف الربامج واخلدمات  التوصي
نة لألشخاص ذوي اإلعاقة املعي

اإلعاقة  هناك بعض من األشخاص ذوي  العام،  السياق  اخلدمات ضمن  إدراج  إىل  إضافة 
الذين قد حيتاجون إىل الوصول إىل تدابري معينة، مثل التأهيل أوخدمات الدعم أو التدريب. 
والتأهيل- مع بام يف ذلك التكنولوجيا املساعدة، مثل الكرايس املتحركة أو أجهزة السمع 
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الوظائف واالستقاللية. ويمكن لطيف واسع من املساعدات وخدمات  أداء  ن من  – حيسِّ
الدعم اجليدة التنظيم يف املجتمع أن تلبي احلاجة إىل الرعاية، وتسمح لذوي اإلعاقة بالعيش 
باستقاللية، وباملشاركة يف احلياة االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية يف جمتمعاهتم. كام يمكن 

للتأهيل املهني والتدريب أن يوفرا فرصًا يف سوق العمل. 
وإىل جانب احلاجة إىل مزيد من اخلدمات، هناك أيضًا حاجة إىل خدمات أفضل متعددة 
التخصصات ويسهل الوصول إليها، تكون مرنة ومتكاملة ومنسقة تنسيقًا حسناً، والسيام 
يف نطاق خدمات املراحل االنتقالية مثل املرحلة الواقعة بني الطفولة والبلوغ. وحتتاج الربامج 
حتسني  أجل  من  تغيريات  إجراء  ثم  ومن  أداءها،  لتقييم  املراجعة  إىل  القائمة  واخلدمات 
تغطيتها، وكفاءهتا وفعاليتها. وينبغي أن جُترى هذه التغيريات عىل أساس بينات صارمة، 

مناسبة للسياق الثقايف، وسائر السياقات املحلية، وأن يتم اختبارها حملياً. 

ة وخطة عمل لإلعاقة  ي ة وطن يجي ة رقم 3: اعتامد اسرتات التوصي

لتحسني  األمد  طويلة  وموحدة  شاملة  رؤية  تضع  اإلعاقة  بشأن  وطنية  اسرتاتيجية  أي  إن 
عافية األشخاص ذوي اإلعاقة، وينبغي أن تشتمل عىل السياسات والربامج العامة إىل جانب 
وأصحاب  القطاعات  مجيع  يشارك  أن  ينبغي  كام  اإلعاقة.  بذوي  املعنية  اخلاصة  اخلدمات 

الشأن يف إعداد وتنفيذ ورصد هذه االسرتاتيجية الوطنية. 
أما خطة العمل فاهلدف منها هو تفعيل االسرتاتيجية عىل األَمْدين القصري واملتوسط، 
بتحديدها لإلجراءات العملية واألطر الزمنية للتنفيذ، واألهداف، وتعيني اهليئات املسؤولة، 
االسرتاتيجية  من  كل  إعداد  يكون  أن  وينبغي  وختصيصها.  الرضورية  للموارد  والتخطيط 
وخطة العمل مرتكزًا عىل ما أجري من حتليٍل للوضع القائم، مع أخذ العوامل ذات الصلة 
االجتامعي  والوضع  للخدمات،  واالحتياجات  اإلعاقة،  انتشار  معدل  مثل  االعتبار،  يف 
واالقتصادي، وجوانب الفعالية والقصور يف اخلدمات القائمة، والعوائق البيئية واالجتامعية. 
ح بصورة قاطعة أين تقع مسؤولية التنسيق، واختاذ  وهناك حاجة أيضًا إىل وضع آليات توضِّ

القرار، والرصد وإعطاء التقارير بصورة دورية، والتحكم يف املوارد. 

ة رقم 4: إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة التوصي

غالبا ما يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة رؤية فريدة حول إعاقتهم واحلالة التي يعيشون هبا. 
ولذا جيب مشاورهتم وإرشاكهم بصورة ملموسة عند صياغة وتنفيذ السياسات، والقوانني 
واخلدمات وقد حتتاج منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة إىل بناء للقدرات، والدعم لتمكني 

ذوي اإلعاقة والدعوة لتلبية احتياجاهتم.
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أما األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم، فلهم كل احلق يف التحكم يف حياهتم، ومن ثم 
يتعني استشارهتم حول القضايا التي تتعلق بصورة مبارشة هبم، سواء كانت تتعلق بالصحة، 
أو التعليم، أو التأهيل، أو املعيشة يف املجتمع. وقد يكون من الرضوري تقديم الدعم من 

أجل اختاذ القرار حتى يتمكن بعض األفراد من التعبري عن احتياجاهتم وخياراهتم.

ة رقم 5: حتسني قدرات املوارد البرشية التوصي

ال. كام يمكن  يمكن حتسني قدرات املوارد البرشية من خالل التعليم ، والتدريب والتوظيف الفعَّ
الستعراض ومراجعة معارف وقدرات العاملني يف املجاالت ذات العالقة أن تكون نقطة انطالق 
إلعداد التدابري املالئمة لتحسني هذه املعارف والقدرات. والبد من إدماج التدريب املتصل باإلعاقة، 
والذي يتضمن مبادئ حقوق اإلنسان، يف املناهج الدراسية القائمة، ويف برامج االعتامد. كام يتعني 
وعىل سبيل  ومديرهيا.  اخلدمات  مقدمي  من  احلاليني  للمامرسني  اخلدمة  أثناء  التدريب  توفري 
املثال، فإن تعزيز قدرة العاملني يف الرعاية الصحية األولية، وضامن توافر العاملني املتخصصني 
الة وزهيدة التكلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  عند االقتضاء، يساهم يف تقديم رعاية صحية فعَّ

ويف كثري من البلدان ال يوجد سوى عدد قليل جدًا من العاملني يف بعض املجاالت، 
املتعلق  للتدريب  معايري  لوضع  ويمكن  اخلاص(،  )التعليم  اخلاصة  والرتبية  التأهيل  مثل 
بمختلف أنامط ومستويات العاملني أن يساعد يف التصدي للثغرات يف املوارد. وقد تكون 

تدابري حتسني سبل استبقاء العاملني مناسبة يف بعض املواقع والقطاعات. 

ة رقم 6: توفري التمويل الكايف وحتسني القدرة عىل حتمل التكاليف التوصي

لضامن  العام،  القطاع  قبل  من  املمولة  للخدمات  واملستدام  الكايف  للتمويل  رضورة  هناك 
التعاقد  إن  املقدمة.  اخلدمات  جودة  ضامن  مع  املستهدفني،  املستفيدين  مجيع  إىل  وصوهلا 
خاصة  ميزانيات  ووضع  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  ورعاية  اخلدمات،  لتقديم 
باألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل الرعاية املوجهة للمستهلك، كلها عوامل يمكنها املسامهة 
يف تقديم اخلدمات بصورة أفضل. وعند وضع االسرتاتيجية الوطنية لإلعاقة، وخطة العمل 
املتصلة هبا، ينبغي دراسة التدابري املقرتحة فيام يتصل بكوهنا ميسورة التكاليف، وبضامن 

استدامتها، عالوة عىل التمويل الكايف هلا. 
ذوي  باألشخاص  اخلاصة  واخلدمات  السلع  تكلفة  حتمل  عىل  القدرة  حتسني  وهبدف 
التغطية  توسيع  النظر يف  ينبغي  باإلعاقة،  املرتبطة  التكاليف اإلضافية  اإلعاقة، وتعويض 
بالتأمني الصحي واالجتامعي، وضامن استفادة الفقراء والفئات األكثر عرضة للمخاطر من 
ذوي اإلعاقة من برامج شبكة السالمة املستهِدفة للفقر، وإدخال نظم اإلعفاء من الرسوم، 
وخفض أسعار وسائل النقل، وخفض الرضائب املفروضة عىل االسترياد والرسوم اجلمركية 

عىل السلع الطبية املعمرة والتكنولوجيا املساعدة. 
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ي العام وزيادة الفهم لإلعاقة ة رقم 7: زيادة الوع التوصي

املتبادل يف دمج األشخاص ذوي اإلعاقة أي جمتمع. ولذا كان من  يساهم االحرتام والفهم 
األمهية بمكان حتسني الفهم العام لإلعاقة، ومواجهة املفاهيم اخلاطئة حوهلا، ومتثيل ذوي 
املتعلقة  واملواقف  واملعتقدات  املعارف  حول  معلومات  مجع  أن  كام  عادلة.  بصورة  اإلعاقة 
باإلعاقة يمكن أن يساعد يف حتديد الثغرات يف الفهم العام، ومن ثم رأب هذه الثغرات من 
خالل التثقيف واملعلومات العامة. وينبغي عىل احلكومات، واملنظامت الطوعية، واالحتادات 
املواقف  يف  تغيري  إحداث  أجل  من  االجتامعي،  للتسويق  محالت  تنظيم  تدرس  أن  املهنية 
املتعلقة بالوصمة املتصلة ببعض القضايا، مثل فريوس العوز املناعي البرشي، واالعتالالت 
النفسية، واجلذام. كام أن إرشاك اإلعالم له دور رئييس يف إنجاح هذه احلمالت، ويف تأمني نرش 

القصص اإلجيابية حول األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالهتم. 

انات حول اإلعاقة ي ب ة رقم 8: حتسني سبل مجع ال التوصي

ذوي  األشخاص  حول  البيانات  جلمع  الدويل  الصعيد  عىل  هبا  املعمول  املنهجيات  حتتاج 
أن  كام  متسقة.  بصورة  وتطبيقها  الثقافات،  خمتلف  يف  إختبارها  وإىل  التطوير،  إىل  اإلعاقة 
ًا بام  ي البيانات هي أيضًا يف حاجة إىل التوحيد بصورة قياسية، وأن تكون قابلة للمقارنة دول
يكفل رصد التقدم املحرز يف السياسات املتعلقة باإلعاقة، ويف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املستويني الوطني والدويل. 
يانات. ويمكن للتعريفات  وعىل الصعيد الوطني، ينبغي إدراج اإلعاقة عند مجع أية ب
والعجز)اإلعاقة(  الوظائف  تأدية  بشأن  الدويل  التصنيف  عىل  واملرتكزة  لإلعاقة  املوحدة 
وكخطوة  باإلعاقة.  املتعلقة  البيانات  بمقارنة  الدويل،  الصعيد  عىل  تسمح،  أن  والصحة، 
أوىل، فإن البيانات الوطنية لتعداد السكان يمكن مجعها وفقًا للتوصيات املنبثقة عن فريق 
واشنطن املعني بإحصاءات اإلعاقة، واللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة. ومن األسايب الفعالة 
ذات املردود العايل لقاء التكاليف إدخال قضايا خاصة باإلعاقة – أو حصص تدريبية خاصة 
هبا- يف املسوحات القائمة عىل العينات. وحتتاج البيانات أيضًا إىل تصنيفها وفقًا للمالمح 
السكانية، للكشف عن السامت واالجتاهات واملعلومات اخلاصة باملجموعات الفرعية من 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتستطيع املسوحات التي تركز عىل اإلعاقة أن تكتسب معلومات أوسع شموالً حول 
ز اإلعاقة، مثل معدل االنتشار، واحلاالت الصحية املرتافقة معها، واستخدام  الصفات التي متيِّ

اخلدمات واحلاجة إليها، وجودة احلياة، والفرص، واحتياجات التأهيل. 
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ة رقم 9: تقوية البحوث حول اإلعاقة ودعمها التوصي

للبحوث أمهية كبرية تتمثل يف قدرهتا عىل زيادة الفهم العام لقضايا اإلعاقة، وتوفري املعلومات 
الالزمة للسياست والربامج املتعلقة هبا، وختصيص املوارد بصورة فعالة. 

تأثري  ذلك  يف  بام  اإلعاقة،  جمال  يف  للبحث  بمجاالت  باالهتامم  التقرير  هذا  ويويص 
العوامل البيئية )السياسات، والبيئة املادية، واملواقف( عىل اإلعاقة وكيفية قياسها، وجودة 
حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وعافيتهم، وما ينجح يف التغلب عىل العوائق التي تواجههم 
يف السياقات املختلفة، وفعالية اخلدمات والربامج املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ونتائجها. 
ربني يف جمال اإلعاقة. كام ينبغي  رة تتكون من باحثني مدَّ كام أن هناك حاجة إىل بناء كتلة مؤثِّ
تعزيز مهارات البحث يف طيف من التخصصات، بام يف ذلك الوبائيات، ودراسات اإلعاقة، 
االجتامع،  وعلم  واالقتصاديات،  اخلاص(،  )التعليم  اخلاصة  والرتبية  والتأهيل،  والصحة، 
والبحث،  للتعلم  الدولية  الفرص  فوائد أخرى من  العامة. ويمكن كذلك جني  والسياسة 
والربط بني اجلامعات يف البلدان النامية واجلامعات يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط. 

رمجة التوصيات إىل أفعال  ت
من  واسع  طيف  َبل  ِق من  قوية  تنفيذية  وإجراءات  قويًا  التزامًا  التوصيات  تنفيذ  يتطلب 
أصحاب الشأن املعنيني. ومع اضطالع احلكومات الوطنية بالدور الرئييس يف هذا الصدد، 
فإن الالعبني املعنيني اآلخرين هلم أيضًا أدوار مهمة. ويف ما ييل بعض اإلجراءات العملية 

التي يمكن ملختلف أصحاب الشأن املعنيني القيام هبا.
يمكن للحكومات القيام بام ييل: 

استعراض ومراجعة الترشيعات والسياسات القائمة، حتى تتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة  ■
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واستعراض ومراجعة مدى االلتزام هبا وآليات تفعيلها.

استعراض السياسات العامة والسياسات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، والنظم،  ■
واخلدمات، من أجل حتديد الثغرات والعوائق، والتخطيط للتغلب عليها .

وضع اسرتاتيجية وطنية حول اإلعاقة، وإعداد خطة عمل خاصة هبا، مع إرساء خطوط  ■
واضحة للمسؤوليات وآليات خاصة بالتنسيق والرصد وتبادل التقارير بني القطاعات.

تنظيم سبل تقديم اخلدمات من خالل إدخال معايري هلا، ورصد االلتزام هبذه املعايري  ■
وتفعيلها.

ولة من القطاع العام، مع حتديد التمويل  ■ ختصيص موارد مناسبة للخدمات القائمة املمًَّ
املالئم لتنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية حول اإلعاقة.
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املعايري يف  ■ االلتزام هبذه  اإلعاقة، وضامن  اعتامد معايري وطنية لإلتاحة والوصول لذوي 
املباين اجلديدة، ويف وسائل النقل، ويف احلصول عىل املعلومات واالتصاالت.

واستفادهتم  ■ الفقر،  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  محاية  لضامن  الالزمة  التدابري  إدخال 
بصورة كافية من الربامج العامة املتصلة بتخفيف وطأة الفقر.

إدماج اإلعاقة يف النظم الوطنية جلمع البيانات وتوفري البيانات املفصلة حول اإلعاقة،  ■
كلام كان ذلك متيرساً.

تنظيم محالت إعالمية تواصلية لزيادة معرفة العامة لإلعاقة وفهمهم هلا. ■
الشكاوى  ■ لتقديم  مستقلني  ومراقبني  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  خاصة  قنوات  إنشاء 

حول القضايا املتصلة بحقوق اإلنسان والقوانني التي ال جيري تنفيذها أو تفعيلها. 

يمكن لوكاالت األمم املتحدة واملنظامت اإلنامئية القيام بام ييل:
إدماج اإلعاقة يف برامج املساعدات التنموية، باستخدام أسلوب املسار التوأمي. ■
بفصول  ■ اخلاصة  املبادرات  أولويات  عىل  واالتفاق  األعامل،  وتنسيق  املعلومات  تبادل 

التعليم، واحلد من ازدواجية اجلهود املبذولة.
والنظم  ■ السياسات  القدرات وتعزيز  بناء  للبلدان من أجل  التقنية  املساعدات  تقديم 

واخلدمات القائمة ─ عىل سبيل املثال عن طريق املشاركة يف املامرسات اجليدة والواعدة.
اً. ■ املسامهة يف تطوير منهجيات البحث القابلة للمقارنة دولي
القيام بصورة منتظمة بإدخال البيانات املتعلقة باإلعاقة يف املطبوعات اإلحصائية.  ■

يمكن ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة القيام بام ييل:
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ليدركوا ملا هلم من حقوق، وليكونوا قادرين عىل العيش  ■

بصورة مستقلة، ولتنمية مهاراهتم.
دعم األطفال ذوي اإلعاقة وعائالهتم لضامن دجمهم بالتعليم. ■
عىل  ■ اخلدمات  ومقدمي  القرار  متخذي  إىل  وتوصيلها  منتخبيهم،  آراء  بتمثيل  القيام 

األصعدة الدولية والوطنية واملحلية، والدعوة حلقوقهم. 
املسامهة يف تقييم اخلدمات ورصدها، والتعاون مع الباحثني يف دعم البحوث التطبيقية  ■

التي تساعد عىل تطوير اخلدمات.
تعزيز الوعي والفهم العام حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ─ عىل سبيل املثال: عن طريق  ■

تنظيم احلمالت اإلعالمية ، والتدريب حول قضايا املساواة فيام يتصل باإلعاقة.
من  ■ وغريها  والنقل  بالبيئة  املعنية  واخلدمات  النظم  لسائر  واملراجعة  بالتدقيق  القيام 

أجل الرتويج والدعوة إلزالة العوائق.
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يمكن ملقدمي اخلدمات القيام بام ييل:
إجراء التفتيش عىل سبل الوصول، بمشاركة جمموعات اإلعاقة املحلية، من أجل حتديد  ■

العوائق املادية واملعلوماتية التي قد تكون وراء إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة.
التأكد من تلقي العاملني للتدريب املناسب والكايف حول اإلعاقة، وتنفيذ هذا التدريب  ■

وفقًا للهدف منه، وإرشاك مستخدمي اخلدمات يف وضع التدريب وتنفيذه.
وضع اخلطط اخلاصة باخلدمة الفردية، بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم،  ■

عند االقتضاء .
إدخال تدبري احلاالت، ونظم اإلحالة، والسجالت االلكرتونية من أجل تنسيق وتكامل  ■

تقديم اخلدمات. 
ضامن إعالم األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم، وبآليات تقديم الشكاوى.  ■

يمكن للمؤسسات األكاديمية القيام بام ييل:
التخلص من العوائق التي حتول دون تعيني ومشاركة العاملني والطالب ذوي اإلعاقة. ■
حول  ■ والكافية  املناسبة  املعلومات  عىل  للمهنيني  التدريبية  الدورات  اشتامل  ضامن 

اإلعاقة، باالرتكاز عىل املبادىء اخلاصة بحقوق اإلنسان.
التي  ■ العوائق  وحول  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ومعيشة  حياة  حول  البحوث  إجراء 

تواجههم، وذلك بالتشاور مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة.

يمكن للقطاع اخلاص القيام بام ييل:
تيسري توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، وضامن العدالة يف التعيني، وتوافر التيسريات  ■

املالئمة هلم يف مكان العمل، ودعم عودة أي موظف يتعرض لإلعاقة إىل العمل.
يتمكن  ■ حتى  القيمة  صغري  التمويل  عىل  احلصول  دون  حتول  التي  العوائق  إزالة 

األشخاص ذوو اإلعاقة من االستهالل يف األعامل اخلاصة هبم. 
إعداد طيف واسع من خدمات الدعم اجليدة من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم  ■

خالل املراحل املختلفة من دورة حياهتم. 
سبل  ■ عىل  تشتمل  واإلسكان،  واملكاتب  العامة  املرافق  مثل  البناء،  مشاريع  أن  ضامن 

مناسبة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها والتحرك داخلها. 
املعلومات واالتصاالت  ■ بتكنولوجيا  املنتجات والنظم واخلدمات اخلاصة  إتاحة  ضامن 

لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

يمكن للمجتمعات القيام بام ييل: 
جماهبة وحتسني معتقداهتا ومواقفها. ■
تعزيز دمج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمتمعاهتم. ■
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املدارس  ■ تشمل  التي  املجتمعية،  البيئات  إىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  ضامن 
واألماكن الرتفيهية، واملرافق الثقافية.

جماهبة العنف والبلطجة التي متارس ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. ■

وأخريا يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم القيام بام ييل:
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة اآلخرين من خالل دعم األقران، والتدريب، واملعلومات،  ■

واملشورة.
الرتويج والدعوة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها يف جمتمعاهتم املحلية. ■
املشاركة يف إذكاء الوعي وتنظيم محالت التسويق االجتامعية. ■
اخلاصة  ■ األولويات  حتديد  أجل  من  واملحلية(  والوطنية  )الدولية  املنتديات  يف  املشاركة 

بالتغيري، والتأثري عىل السياسات، وتشكيل سبل تقديم اخلدمات.
املشاركة يف املشاريع البحثية. ■

اخلامتة
وضعت اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جدول أعامل للتغيري. ويقوم 
التقرير العاملي حول اإلعاقة بتوثيق الوضع احلايل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وهو يلقي الضؤ 
د عىل احلاجة إىل إجراء املزيد من البحوث والتطوير  عىل الثغرات املتواجدة يف املعارف، ويشدِّ
لذوي  يسمح  شامل  جمتمع  بناء  يف  تساهم  أن  املذكورة  للتوصيات  ويمكن  للسياسات. 

اإلعاقة باالزدهار. 

راجع امل
1. The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008.
2. Grech S. Living with disability in rural Guatemala: exploring connections and impacts on poverty. 

International Journal of Disability, Community and Rehabilitation, 2008, 7(2) (http://www.ijdcr.ca/
VOL07_02_CAN/articles/grech.shtml, accessed 4 August 2010).

3. Grammenos S. Illness, disability and social inclusion. Dublin, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2003 (http://www.eurofound.europa.eu/pub-
docs/2003/35/en/1/ef0335en.pdf, accessed 6 August 2010)

4. World Health Survey. Geneva, World Health Organization, 2002–2004 (http://www.who.int/health-
info/survey/en/, accessed 9 December 2009)

5. United Nations Children’s Fund, University of Wisconsin. Monitoring child disability in developing 
countries: results from the multiple indicator cluster surveys. New York, United Nations Children’s 
Fund, 2008.

6. Bines H, Lei P, eds. Education’s missing millions: including disabled children in education through 
EFA FTI processes and national sector plans. Milton Keynes, World Vision UK, 2007 (http://www.
worldvision.org.uk/upload/pdf/Education%27s_Missing_Millions_-Main_Report.pdf, accessed 
22 October 2009).

http://www.ijdcr.ca/VOL07_02_CAN/articles/grech.shtml
http://www.ijdcr.ca/VOL07_02_CAN/articles/grech.shtml
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2003/35/en/1/ef0335en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2003/35/en/1/ef0335en.pdf
http://www.who.int/healthinfo/survey/en/
http://www.who.int/healthinfo/survey/en/
http://www.worldvision.org.uk/upload/pdf/Education%27s_Missing_Millions_-Main_Report.pdf
http://www.worldvision.org.uk/upload/pdf/Education%27s_Missing_Millions_-Main_Report.pdf


28

التقرير العاملي حول اإلعاقة

28

7. Eide AH et al. Living conditions among people with activity limitations in Zimbabwe: a representative 
regional survey. Oslo, SINTEF, 2003a (http://www.safod.org/Images/LCZimbabwe.pdf, accessed 9 
November 2009).

8. Eide AH, van Rooy G, Loeb ME. Living conditions among people with activity limitations in Namibia: a 
representative, national study. Oslo, SINTEF, 2003b (http://www.safod.org/Images/LCNamibia.pdf, 
accessed 9 November 2009).

9. Loeb ME, Eide AH, eds. Living conditions among people with activity limitations in Malawi: a national 
representative study. Oslo, SINTEF, 2004 (http://www.safod.org/Images/LCMalawi.pdf, accessed 9 
November 2009).

10. Eide A, Loeb M. Living conditions among people with activity limitations in Zambia: a national rep-
resentative study. Oslo, SINTEF, 2006 (http://www.sintef.no/upload/Helse/Levek%C3%A5r%20
og%20tjenester/ZambiaLCweb.pdf, accessed 15 February 2011).

11. People with disabilities in India: from commitments to outcomes. Washington, DC, World Bank, 2009.
12. McFarlane L, McLean J. Education and training for direct care workers. Social Work Education, 

2003,22:385-399. doi:10.1080/02615470309140
13. Testing a disability question for the census. Canberra, Family and Community Statistics Section, 

Australian Bureau of Statistics, 2003.
14. Disability, ageing and carers: summary of findings, 2003 (No. 4430.0). Canberra, Australian Bureau of 

Statistics, 2004 (http://tinyurl.com/ydr4pbh, accessed 9 December 2009).
15. Disability supports in Canada, 2001: participation and activity limitation survey. Ottawa, Statistics 

Canada, 2001 (http://www.statcan.ca/english/freepub/89-580-XIE/help.htm, accessed 30 August 
2007).

16. Supports and services for adults and children aged 5–14 with disabilities in Canada: an analysis of data 
on needs and gaps. Ottawa, Canadian Council on Social Development, 2004 (http://www.socialun-
ion.ca/pwd/title.html, accessed 30 August 2007).

17. Living with disability in New Zealand: a descriptive analysis of results from the 2001 Household Disability 
Survey and the 2001 Disability Survey of Residential Facilities. Wellington, New Zealand Ministry of 
Health, 2004 (http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/238fd5fb4fd051844c256669006aed57/8fd2a692
86cd6715cc256f33007aade4?OpenDocument, accessed 30 August 2007).

18. Kennedy J. Unmet and under met need for activities of daily living and instrumental activities of 
daily living assistance among adults with disabilities: estimates from the 1994 and 1995 disability 
follow-back surveys. Medical Care, 2001,39:1305-1312. doi:10.1097/00005650-200112000-00006 
PMID:11717572

19. Regional report of the Americas 2004. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2004 
(http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010).

20. Regional report of Asia 2005. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2005 (http://www.
idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010).

21. Regional report of Europe 2007. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2007 (http://
www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010).

22. Michailakis D. Government action on disability policy: a global survey. Stockholm, Institute on 
Independent Living, 1997 (http://www.independentliving.org/standardrules/UN_Answers/
UN.pdf, accessed 10 February 2010).

23. Haualand H, Allen C. Deaf people and human rights. Helsinki, World Federation of the Deaf and 
Swedish National Association of the Deaf, 2009.

24. Filmer D. Disability, poverty, and schooling in developing countries: results from 14 household 
surveys. The World Bank Economic Review, 2008,22:141-163. doi:10.1093/wber/lhm021

25. Sickness, disability and work: breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries. Paris, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010.

26. Understanding the health-care needs and experiences of people with disabilities. Menlo Park, CA, 
Kaiser Family Foundation, 2003.

http://www.safod.org/Images/LCZimbabwe.pdf
http://www.safod.org/Images/LCNamibia.pdf
http://www.safod.org/Images/LCMalawi.pdf
http://www.sintef.no/upload/Helse/Levek%C3%A5r%20og%20tjenester/ZambiaLCweb.pdf
http://www.sintef.no/upload/Helse/Levek%C3%A5r%20og%20tjenester/ZambiaLCweb.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/02615470309140
http://tinyurl.com/ydr4pbh
http://www.statcan.ca/english/freepub/89-580-XIE/help.htm
http://www.socialunion.ca/pwd/title.html
http://www.socialunion.ca/pwd/title.html
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/238fd5fb4fd051844c256669006aed57/8fd2a69286cd6715cc256f33007aade4?OpenDocument
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/238fd5fb4fd051844c256669006aed57/8fd2a69286cd6715cc256f33007aade4?OpenDocument
http://dx.doi.org/10.1097/00005650-200112000-00006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11717572
http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3
http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3
http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3
http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3
http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3
http://www.independentliving.org/standardrules/UN_Answers/UN.pdf
http://www.independentliving.org/standardrules/UN_Answers/UN.pdf
http://dx.doi.org/10.1093/wber/lhm021

	ةقاعلإا لوح يلماعلا ريرقتلا
	ةئطوت
	ديهتم
	زجوم
	؟ةقاعلإا نع فرعن اذام
	 راشتنلاا تلادعلم لىعأ تاريدقت
	ةديازتم دادعأ
	ةعونتم براتجو تابرخ
	رطاخملل هضَّرعلما ةيناكسلا تائفلا
	؟ةقاعلإا يوذ هجاوت يتلا تابقعلا/قئاوعلا 
	؟ةقاعلإا يوذ صاخشلأا ةايح رثأتت فيك
	لقأ ةيحص جئاتن
	ىندأ يميلعت زاجنإ
	 لقأ ةيداصتقا ةكراشم
	رقفلا نم لىعأ تلادعم
	ةكراشلما ةيدودمحو دماتعلاا ةدايز
	ةاواسلما مدعو قئاوعلل يدصتلا
	ةيحصلا ةياعرلا نود لوتح يتلا قئاوعلل يدص
	ليهأتلا قئاوعل يدصتلا
	ةدعاسلماو معدلا تامدخ ميدقت نود لوتح يتل
	 ةنكمم تائيب دايجإ
	ميلعتلا قئاوعل يدصتلا
	فيظوتلاو لمعلا قئاوعل يدصتلا
	 تايصوتلا
	ةماعلا تامدلخاو مظنلا ةفاك لىإ لوصولا ةح
	 تامدلخاو جمابرلا في رماثتسلاا :
	 ةقاعلإل لمع ةطخو ةينطو ةيجيتاترسا دماتع
	ةقاعلإا يوذ صاخشلأا كاشرإ :
	ةيشربلا دراولما تاردق ينستح :
	فيلاكتلا لمتح لىع ةردقلا ينستحو فياكلا ل
	ةقاعلإل مهفلا ةدايزو ماعلا يعولا ةدايز :
	ةقاعلإا لوح تانايبلا عجم لبس ينستح :
	اهمعدو ةقاعلإا لوح ثوحبلا ةيوقت :
	 لاعفأ لىإ تايصوتلا ةجمرت
	ةتمالخا
	عجارلما



