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لتجديد  سانحة فرصة 2102 للمعوقين في عامالدولي يمثل حلول اليوم 
وال سيما لفئة ، جامعة تفتح أبوابها لكل الفئاتبناء مجتمعات بالتزامنا 
 المعوقين.

شكل من وهم مصابون باليوم أكثر من مليار شخص يعيشون فهناك 
لفقر والتمييز ل هؤالءتعرض ي وثمة احتمال أكبر بأنأشكال اإلعاقة. 

 أن على خدمات الرعاية االجتماعية، في حين اولحصبأن يأقل احتمال و
 .بها بحقوقهم والمطالبة التمسك دائما   تيح لهمال ي وضعهم

أساسية  ا  شروطبوصفها  تهمورفاهي هموحقوق تهمدعم كرامعلينا يجب و
علينا  يتعين إنمائيةاإلعاقة قضية وتمثل لتحقيق المساواة والعدالة. 

 .جميع األهداف المتفق عليها دوليا   بلوغلمعالجتها 

 التقنينيةذ األطر يتنفيتعين عليها لتي يبدأ مع الحكومات، اف العملأما 
التي اعتمدتها  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةسيما  والالدولية، 

وثمة مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا  أيا  . 2112األمم المتحدة في عام 
 في القطاع الخاصأو في المدارس سواء كنا  - المجتمع كان موقعنا في

جميع األشخاص تمتع مسؤولية ضمان وهي  -في المجتمع المدني  أو
المشاركة الكاملة في  منحقوق متساوية، وتمكين النساء والرجال ب

 الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية.

عمل  صميمفي  يقعان في المجتمع تعزيز حقوق المعوقين وإدماجهموإن 
 اليونسكو.

الذي  كان المؤتمر الدوليلقد يد. وجالتعليم بال ذلك بإتاحة االنتفاعيبدأ و
فيه الدول قطعت  بارزا   التعليم الجامع حدثا   بشأن 2112عقد في عام 

لتحقيق أهداف التعليم  جامعاعتماد نهج على نفسها عهدا  باألعضاء 
ن مهمشين اليوم في نظم التعليم، وزال المعوقيللجميع. ومع ذلك، ال 

 غير الملتحقينألطفال ل دد اإلجماليالعاألطفال المعوقين ثلث يبلغ عدد و
 تسعىفي مجال التعليم،  الجامعةج ونهالتشجيع ومن خالل رس. االمدب

إلى م، والمدارس وغيرها من مراكز التعلّ  إلى إجراء تحّول فياليونسكو 
 .م والتعليم لتلبية احتياجات جميع المتعلمينتكييف ممارسات التعلّ 

ولبلوغ . مجتمعات أكثر إنصافا  بناء التعليم الجامع هو حجر األساس لو
الجهود الرامية إلى إنشاء شراكة إلى ضمت اليونسكو انهذه الغاية، 
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من اتفاقية  22تنفيذ المادة  علىلعمل لعالمية من أجل األطفال المعوقين، 
 حقوق األشخاص المعوقين.

 يُدمج، يجب أن جامعةعلى بناء مجتمعات معرفة  وتعمل اليونسكو أيضا  
تطوير  بعدة وسائل، منهان على جميع المستويات، وذلك والمعوقفيها 

تلك التكنولوجيات المساعدة، وال سيما  فمن شأنجديدة. التكنولوجيات ال
ن نوعية تحسّ أن ، الشخصية اإلعاقة التي يمكن تكييفها مع احتياجات

المعلومات ب لالنتفاعأفضل  تزويدهم بفرصالمعوقين من خالل معيشة 
 عن فرص العمل. التعليم والرعاية الصحية، فضال  برف، واوالمع

التي تكون في طليعة وكاالت األمم المتحدة عازمة على أن  واليونسكو
أصدرنا ولقد على فرص العمل.  المعوقين زز المساواة في حصولتع

تعزيز ثقافة مكان  إلىسعى يسياسة الموارد البشرية ل إطارا  مخصصا  
ات عادلة لحماية حقوق المعوقين في أن العمل على أساس ممارس

في مجال ظروف البنفس الشروط وأن يتمتعوا بكرامة واحترام و وايعامل
 مبادرات خاصةوتدابير بُذلت كل الجهود الممكنة لوضع . وقد التوظيف

التقدم في  ها:والمشاركة في االنتفاع بالمزايا التاليةلتمكين المعوقين من 
لتدريب وغيرها من فرص التطوير ا فرصاالستفادة من العمل، و
لحماية حقوق جميع األشخاص في أن  أساسيمر األهذا فالوظيفي. 

 يعاملوا بكرامة.

، أدعو الدول األعضاء والسلطات العامة لمعوقينلاليوم الدولي في هذا و
لى مضاعفة جهودها إالمهنية ومنظمات المجتمع المدني  وساطواأل

 لعملهم ومقياسا   منطلقا  كل شخص لكرامة اللجعل المساواة في الحقوق و
 لنجاحه.

 

 إيرينا بوكوفا


