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مقدمة
يسر المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين وبمناسبة
السنة الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة  2017أن تطرح هذا
الكتيب إيمانًا منها في توثيق كل مايخص األشخاص ذوي
اإلعاقة والعمل على خدمتهم وتقديمهم دومًا للمجتمع
وإدماجهم به  ،عرفانًا بالدور الذي يقومون به برغم الكثير
من الصعوبات والمعوقات التي تعترضهم  ..فهم دائمًا
يتحلون بروح التحدي والمثابرة التي تدفعهم على المزيد
من النجاحات في كافة المجاالت .
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التنمية المستدامة
منذ إنعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992م
 قمة األرض  -في ريو دي جانيرو ،بالبرازيل ،توصل العالم إلى تحديدويعرف
طريق جديد لرفاهية اإلنسان ،أال وهو طريق التنمية المستدامة.
َ
مفهوم التنمية المستدامة ،الذي عرض في جدول أعمال القرن ،21
بأنه التنمية التي تلبي إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال
المقبلة على تلبية إحتياجاتها الخاصة.
وتستند خطة التنمية المستدامة الجديدة إلى نتائج مؤتمر القمة
العالمي للتنمية المستدامة لعام  ،2002ومؤتمر القمة بشأن األهداف
اإلنمائية لأللفية لعام  ،2010ونتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية
المستدامة في عام  (2012ريو  ) 20 +وإلى آراء الناس في جميع أنحاء
العالم.
وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو  “ 20 +المستقبل الذي نصبو إليه “
أتفقت الدول األعضاء في األمم المتحدة على إنشاء فريق عمل مفتوح
باب العضوية لوضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة .ويمثل
اقتراح فريق العمل المفتوح باب العضوية ،الذي وضعت صيغته النهائية
في يوليو  .2014جوهر خطة التنمية المستدامة لعام .2030
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لمحة عامة
في  1يناير  ،2016بدأ رسميًا نفاذ أهداف التنمية المستدامة الـ  17لخطة
التنمية المستدامة لعام  2030التي أعتمدها قادة العالم في سبتمبر
 ،2015في قمة تاريخية لألمم المتحدة ،وستعمل البلدان خالل السنوات
الخمس عشر المقبلة  ،واضعة نصب أعينها هذه األهداف الجديدة التي
تنطبق عالميا على الجميع ،بحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع
أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ .مع كفالة عدم
التخلي عن أحد.
وتستند أهداف التنمية المستدامة إلى نجاح األهداف اإلنمائية لأللفية
وتهدف إلى المضي قدما للقضاء على الفقر بجميع اشكاله .وتعتبر
األهداف الجديدة فريدة من نوعها من حيث إنها تدعو جميع البلدان،
الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة من
أجل تعزيز الرخاء ،والعمل في الوقت نفسة على حماية كوكب األرض.
وتدرك هذه األهداف أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنبا إلى
جنب مع اإلستراتيجيات التي تبني النمو اإلقتصادي وتتناول مجموعة
من االحتياجات االجتماعيى بما في ذلك التعليم والصحة والحماية
اإلجتماعية وفرص العمل وتتصدى في الوقت نفسة لمعالجة تغير
المناخ وحماية البيئة.
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يوم المعاق العالمي
يحتفل بيوم المعاق العالمي في شهر ديسمبر من كل عام في اليوم
الثالث منه ،وقد أعتمد هذا اليوم لإلحتفال من قبل الجمعية العامة
لألمم المتحدة  ، 1992وذلك بموجب قرار ( )3/47رقم ثالثة على سبعة
وأربعين ،حيث ناشدت جميع الدول األعضاء فيها على زيادة دمج
المعاق في مجتمعهم.
وتبنت األمم المتحدة منذ نشأتها موضوع كرامة األنسان المتأصلة .وما
يأتي عليه من مساواة ،وحقوق لجميع البشر دون إستثناء وأعتبرتها
أساسًا للحرية ،وأيضًا للعدالة إضافة للسالم العالمي.
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المعنيين بيوم المعاق العالمي
حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة المعنيين بيوم المعاق العالمي،
وهم عى النحو التالي:
جميع المعاقين ،مهما إختلفت أعمارهم أو نوع إعاقتهم ،وحتى
درجتها.
ذوو المعاقين وعائالتهم ،إضافة إلى المجتمع الذي يحيط بهم.
جميع العاملين في المجال الصحي.
جميع العاملين في المجال الصحي التثقيفي.
جميع المؤسسات فقط غير الحكومية  ،إضافة إلى المؤسسات
االجتماعية.
الوسائل اإلعالمية.
فئات المجتمع ككل.
يوم المعاق العالمي هو يوم ليس فقط لإلحتفال وسط أجواء الخطابات
والبرامج التلفزيونية وما إلى ذلك ،بل للتفكير أيضا ولو قليال بالمعاق
ومحاولة المساعدة كل حسب إمكانيته وطاقته.
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رسالة من األمين العام بمناسبة اليوم الدولي
لألشخاص ذوي اإلعاقة  3ديسمبر .2016
قبل عشر سنوات
في مثل هذا الشهر،
إعتمــدت الـجـمـعـيـــة
الـعــــامـــــة لــألمــــم
المتحدة اتـفـــاقـيـــــة
حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،هذه اإلتفاقية
التي هي أحد صكوك
حقوق اإلنسان الدولية
التي حظيت بالتصديق على أوسع نطاق ،إذ بلغ عدد األطراف فيها 169
طرفًا ،كانت والتزال حافزًا على إحراز تقدم كبير في اإللتزام والعمل من
أجل تحقيق المساواة واإلدماج والتمكين في أرجاء العالم .حيث يتزايد
إدماج اإلعاقة في الخطط العالمية المتعلقة بحقوق التنمية.
وهذا العام شرعت الدول األعضاء في األمم المتحدة في تنفيذ خطة
التنمية المستدامة لعام  .2030وهي خطتنا األساسية لتحقيق السالم
واالزدهار والكرامة وتوفير الفرص للجميع على كوكب موفور العافية.
وخطة عام  2030تتضمن  17هدفًا مترابطًا من أهداف التنمية المستدامة
وتقوم على تعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ،ويتطلب تحقيق
ذلك اإلدماج الكامل والمشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة في
المجتمع والتنمية.
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ومازال يتعين إنجاز الكثير قبل أن يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من
تحقيق كامل إمكاناتهم باعتبارهم أعضاء متساوين يحظون بالتقدير
في المجتمع .ويجب أن نقضي على التمييز والقوالب النمطية التي
تديم إستبعادهم وتهيئة بيئة ميسرة ومؤاتية وشاملة للجميع .ومن
أجل نجاح خطة عام  2030علينا أن نشرك األشخاص ذوي اإلعاقة في
تنفيذ اإلتفاقية ورصدها واالسترشاد بها.
وإني في هذا اليوم الدولي
لألشخاص ذوي اإلعاقة أحث
الحكومـات الوطنيــة والمحـليـــة
والـمؤسســـات التجاريـــــة وجميع
الجهات الفاعلــة في المجتمع
على تكثـيف الجهـود من أجــل
القضـــاء على التمييز وإزالة
العقبات البيئية والسلوكية
التي تحول دون تمتع األشخاص
ذوي اإلعاقة بحقوقهم المدنية
والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية .فلنعمل معا من أجل
تحقيق مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة كاملة وعلى قدم
المساواة في عالم حاضن للجميع ومستدام يشمل اإلنسانية بكل ما
تنطوي عليه من تنوع.

9

بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تحيي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( األلكسو) اليوم
العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي ينتظم هذه السنه تحت شعار
“ بلوغ أهداف التنمية المستدامة من أجل المستقبل الذي نريد” والذي
يلفت اإلنتباه إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وكيف
يمكن لهذه األهداف أن تخلق عالما أكثر شموال وإنصافًا لألشخاص ذوي
اإلعاقة.
والمنظمة  .إذ تستحضر بكل إعتزاز ما تم بذله في عدد من الدول
العربية من جهود لتكريس حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،فإنها تؤكد
أن الواقع المعيشي لهذه الفئة مازال بعيدًا عن آمالها وتطلعاتها،
وعما نصت عليه مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا
المجال ،وخاصة منها إتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة التي نحتفل هذه السنة بمرور عشر سنوات على إعتمادها من
قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة (  13ديسمبر .) 2006
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وتأكيدًا من األلكسو على ضرورة أخذ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في
االعتبار عند رسم مختلف السياسات والمشاريع التنموية بادرت المنظمة
بتعريب كتاب “ نموذج سياسة لتكنولوجيات المعلومات واإلتصال
الشاملة في التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة “ الذي أعدته الينيكسو
وشركاؤها ،مع إتاحته للعموم عبر بوابتها على شبكة اإلنترنت .وهي
مساهمة ترجو من خاللها تقديم وثيقة مرجعية تساعد الدول العربية
على اإلستفادة مما توفره التطورات التكنولوجية من إمكانيات لدعم
التعليم الشامل الذي يمثل بدوره خير أداة تيسر لألشخاص ذوي اإلعاقة
لإلندماج في مجتمعاتهم والمساهمة في تنميتها.
إن التربية اليوم هي مفتاح تطور الشعوب وطريقها الملكي نحو الرفاه
والمناعة ،ومن حق كل فرد ومن واجبه كذلك ان يسلك هذه الطريق.
درءًا لمخاطر األمية بأنواعها وما يمكن ان تفضي إلية من تمييز وإستبعاد
فالمجتمعات التي ترغب في كسب رهان التنمية المستدامة البد أن
تمهد لذلك بكسب رهان التربية الجيدة التي تبني اإلنسان ،أيا كانت
قدراته ألنه يبقى عماد كل تقدم وأساس كل نجاح من أجل ذلك ،تبذل
األلكسو قصارى الجهد حتى يكون التعليم شام ً
ال ودامجًا ألشخاص
ذوي اإلعاقة وحتى يكون في الوقت نفسه قادرًا على إكساب باقي
المتعلمين القيم التي تجعلهم مرافقين جيدين لهؤالء االشخاص في
مسيرتهم لبناء ذواتهم وإكتساب مكانتهم ضمن مجتمعاتهم.
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وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونًا،
فأن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتقوم بوضع
أطر وطنية لتحقيق األهداف ،مما سوف يتطلب جمع بيانات نوعية
في الوقت المناسب يمكن الوصول إليها ،وسوف تستند المتابعة
واإلستعراض على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تجري على
الصعيد الوطني وتساهم في المتابعة واإلستعراض على الصعيد
العالمي.
وفي سبتمبر  ،2015حضر أكثر من  150من قادة العالم في مؤتمر قمة
التنمية المستدامة الذي عقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك
إلعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة رسميًا
وتتألف الخطة التي وافقت عليها الدول األعضاء الـ  193في األمم
المتحدة ،بعنوان “ تحويل عالمنا  :خطة التنمية المستدامة لعام ”2030
و إعالن  17هدفًا و 169غاية للتنمية المستدامة ،وفرع عن وسائل التنفيذ
والشراكة العالمية المتجددة ،وإطار لإلستعراض والمتابعة.
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الهدف 1-
القضاء على الفقر بجميع أشكالة في
كل مكان

الهدف 2-
القضاء على الجوع وتوفير األمن
الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز
الزراعة المستدامة.

الهدف 3-
ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
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الهدف 4-
ضمان التعليم والجيد المنصف
والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع.

الهدف 5-
تحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين جميع النساء والفتيات.

الهدف 6-
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف
الصحي للجميع وإدارتها إدارة
مستدامة.
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الهدف 7-
ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة
الحديثة الموثوقة والمستدامة.

الهدف 8-
تعزيز النمو االقتصادي المطرد
والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير
العمل الالئق للجميع.

الهدف 9-
إقامة هياكل أساسية قادرة على
الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل
للجميع ،وتشجيع االبتكار.
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الهدف 10-
الحد من النعدام المساواة داخل
البلدان وفيما بينها.

الهدف 11 -
جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة للجميع وآمنه وقادرة على
الصمود ومستدامة.

الهدف 12 -
ضمان وجود أنماط استهالك وانتاج
مستدامه.
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الهدف 13 -
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير
المناخ وآثاره.

الهدف 14-
حفظ المحيطات والبحار والموارد
البحرية واستخدامها على
نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة.

الهدف 15-
حماية النظم االيكولوجية البرية وترميمها
وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،
وإدارة الغابات على نحو مستدام،
ومكافحة التصحر .ووقف تدهور األراضي
وعكس مسارة ،ووقف فقدان التنوع
البيولوجي.
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الهدف 16-
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة
ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق
التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول
الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة
وحاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على
جميع المستويات.

الهدف 17-
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط
الشراكة العالمية من أجل تحقيق
التنمية المستدامة.
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