
 

 بوكوفا إيرينا السيدة رسالة
 لليونسكو العامة المديرة

 الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقةبمناسبة اليوم 

 "مسائل اإلدماج: إتاحة انتفاع األفراد ذوي القدرات املختلفة ومتكينهم"

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر   ٣

 

فرٍد ممن يعانون من إعاقٍة ما، سيحتفلون يف  مليارإن مجيع البشر، رجاًال ونساًء، مبن فيهم أكثر من 
 باليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة.  ٢٠١٥عام 

هذا اليوم الدويل باحلاجة املاسَّة إىل بذل جهود جديدة من أجل تعزيز احلقوق اإلنسانية لكل  ويذكِّر
 شخٍص ذي إعاقة وضمان كرامته.

والتمع الشامل هو جمتمع يدافع عن حقوق كل مواطن من مواطنيه وعن كرامته وميكِّن كل امرأة 
 الجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية.ورجل من املشاركة مشاركًة تامًة يف مجيع مظاهر احلياة ا

والحظنا إحراز تقدم يف العامل أمجع، ولكن ال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة من الفئات األكثر 
 عرضًة للتهميش.

٪ من األطفال ٢أقل من  وإن ثلَث األطفال غري امللتحقني باملدارس هم من ذوي اإلعاقة كما أن
ارس يف البلدان النامية. ويف أوضاع النزاع، يكون األشخاص ذوو اإلعاقة ذوي اإلعاقة يلتحقون باملد

أول املترررين وأشدهم تررراً. فصوتم غري مسموع يف جمتمعات العامل أمجع. وإنَّ نسبة األفراد الذين 
 يف املائة فقط. ١٥و ٥يلزمهم أجهزة وتقنيات مساعددة ويستييعون االنتفاع با ترتاوح تقديرياً بني 

وتربط بني أهداف التنمية املستدامة  ٢٠٣٠تندرج مسألة اإلعاقة يف خية التنمية املستدامة لعام و 
كافة. وستواصل اليونسكو، من جهتها، العمل بشىت السبل من أجل متكني كل األشخاص ذوي 

. اإلعاقة. ويبدأ هذا املسعى بالعمل على النهوض بسياسات التعليم الشامل واسرتاتيجياته وبراجمه
ويترمن ذلك إرشادات بشأن إعداد سياسات على الصعيد الوطين تعزز اإلدماج واإلنصاف يف 
التعليم وكذلك مبادئ توجيهية منقحة فيما يتعلق بسياسات اإلدماج يف التعليم. وتعمل اليونسكو 
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 نيودهلي إعالنوإن أيرًا على تسخري قدرة التكنولوجيات اجلديدة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة. 
لألشخاص  الشاملة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات بشأن ٢٠١٤الصادر عن اليونسكو عام 

ذوي اإلعاقة شقَّ طريقًا جديدًا يف هذا الصدد. ويقدم عمل اليونسكو يف التعليم املفتوح عن بعد 
 مزيداً من الفرص اجلديدة لتوسيع نياق اإلدماج واملشاركة واالنتفاع باملعلومات واملعارف.

هوكنغ سفرياً للنوايا احلسنة، وذلك لتشجيع  وللمري قدمًا يف هذا العمل، سُيعَني الربوفسور ستيفن
 النساء والرجال يف العامل أمجع على الكفاح من أجل املساواة واالحرتام واحلقوق والكرامة. 

االستثنائية هذه هي روح اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة: االحتفاء بالياقات الكامنة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة واإلقرار بكفاحهم وانتصاراتم، وذلك للدفع حنو متكينهم الكامل بوصفهم 

 أفراداً متساويني مع اآلخرين يف جمتمعنا العاملي.

لبات هذا األمر يتسم بقدر عاماً على تأسيس اليونسكو،  ٧٠ويف هذا العام الذي حنتفل فيه مبرور 
  ه يف أي وقت مرى.من األمهية مل يتسم ب
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