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خطة العمل القارية 

موجز تنفيذي

اعتمدت الدورة اخلامسة والثالثون )35( ملؤمتر منظمة الوحدة األفريقية 
يف  باجلزائر  اجلزائرية،  العاصمة  يف  املعقود  واحلكومات  الدول  لرؤساء 
مد  وقد  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  األفريقي  العقد   ،1999 عام  يوليو 
عقد  الذي  االجتامعية،  التنمية  لوزراء  األول  األفريقي  االحتاد  مؤمتر 
العقد   2012 أكتوبر   31 إىل   27 من  الفرتة  خالل  ناميبيا،  ويندهوك،  يف 
 .2019 إىل   2010 من  الفرتة  ليشمل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األفريقي 
هو   )2019-2010( اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األفريقي  العقد  وهدف 
اإلعاقة يف  والتمكني لألشخاص ذوي  واملساواة  الكاملة  املشاركة  حتقيق 

أفريقيا.

قد منح التفويض لتنظيم أنشطة العقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
خالل الفرتة بني 1999 و 2009 إىل املعهد األفريقي إلعادة التأهيل، وهو 
وكالة متخصصة تابعة ملنظمة الوحدة األفريقية، ومقره يف هراري، عاصمة 
أفريقيا(،  غرب  )ملنطقة  بالسنغال  داكار  يف  إقليمية  فروع  وله  زيمبابوي، 
اجلنوب  )ملنطقة  وهراري  أفريقيا(،  وسط  )ملنطقة  بالكونغو  وبرازافيل 
ختطيط  مسؤولية  التأهيل  إلعادة  األفريقي  املعهد  وشارك  األفريقي(. 
أنشطة العقد مع املنظامت املعنية باملعوقني، واحلكومات واملنظامت القارية 

األخرى املختصة بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة.

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األفريقي  للعقد  القارية  العمل  خطة  حتدد 
عىل  للتنفيذ  اسرتاتيجية  مواضيعية  جماالت   )8( ثامنية   )2019-2010(
لإلجراءات  األولوية  ذات  املجاالت  عىل  يشتمل  بام  الوطني،  الصعيد 
مواضيعي  جمال  وأول  املواضيعية.  املجاالت  من  جمال  كل  يف  املزمعة 
اسرتاتيجي هو انشاء مركز حموري يف احلكومات الوطنية لتنسيق وتضمني 
عملية  خاصة  بصفة  مركز  كل  يتوىل  حيث  عملها،  يف  اإلعاقة  جهود 
تضمني جماالت العمل ذات األولوية اخلاصة بالشباب والنساء واألطفال 
ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل حشد املوارد الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة 
بإعداد  الثاين  االسرتاتيجي  املواضيعي  املجال  وخيتص  اإلعاقة.  ملسائل 
املستويات  فيام خيص اإلعاقة عىل  الرباهني  اإلحصاءات والبحوث ومجع 
الوطنية. أما املجال املواضيعي االسرتاتيجي الثالث فيختص بالترشيعات 
االستغالل  من  والتحرر  القانون  أمام  واملساواة  التمييز  بعدم  املتعلقة 
اخلطوط  حتديد  ذلك  وييل  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  القاسية  واملعاملة 
الصحية  اخلدمات  اعتبار  مع  التأهيل،  وإعادة  الصحة  ملجال  العامة 
وخدمات إعادة التأهيل ضمن اإلجراءات ذات األولوية. وخيتص املجال 
واحلامية  الكايف  املعيشة  بتحقيق مستوى  اخلامس  االسرتاتيجي  املواضعي 
أحد  االجتامعية  احلامية  اعتبار  مع  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  االجتامعية 

إجراءات األولوية بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

املجتمع  قطاعات  مجيع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إدماج  تعزيز  يعترب 
العمل  خطة  حددته  الذي  السابع  االسرتاتيجي  املواضيعي  املجال  بمثابة 
ذات  اإلجراءات  جماالت  حتديد  تم  املجال  هذا  مظلة  وحتت  القارية. 
والعمل،  الرزق،  ومصادر  والتعليم،  الذايت،  التمثيل  التالية:  األولوية 
املطلوب  التايل  املواضعي  املجال  أما  والثقافة.  والرياضة،  والتوظيف، 
تنفيذه فهو تنمية املؤسسات التي تتعامل مع اإلعاقة، بام يف ذلك مكاتب 
اإلعاقة يف مجيع الوزارات احلكومية، باإلضافة إىل جهود الدعوة والدعم 
املعوقني. وأخريًا، تم  التي تضطلع هبا منظامت  التنظيمي وتعزيز األدوار 
وإعداد  القارية،  العمل  خطة  تنفيذ  مسرية  وتقييم  رصد  عمليات  حتديد 

التقارير عنها، كمجال مواضيعي اسرتاتيجي.

العمل  خطة  تنفيذ  يف  الفاعلة  األطراف  أهم  مسؤوليات  إبراز  تم  كام 
القارية، وهم: مفوضية االحتاد األفريقي، اللجنة األفريقية حلقوق االنسان 
إلعادة  األفريقي  واملعهد  األفريقي،  االحتاد  أعضاء  الدول  والشعوب، 

التأهيل الذي تم تطويره مؤخرًا، ومنظامت املعوقني.
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العقد األفريقي لذوي اإلعاقة 2019-2010

خطة العمل القارية للعقد األفريقي 
لالشخاص ذوي اإلعاقة )2019-2010(

الجزء األول:
الخلفية والسياق العام

1-1 المقدمة
- 1

عام  نرشه  يف  اشرتك  الذي  اإلعاقة،  بشأن  العاملي  التقرير  تقديرات  تشري 
2011 كل من منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، إىل أن عدد األشخاص 
الذين لدهيم إعاقة يبلغ أكثر من واحد بليون شخص، أو حواىل 15% من 
إمجايل سكان العامل، وهي نسبة تفوق بكثري التقديرات السابقة. وقد وجد 
التقرير أيضًا أن نسبة اإلعاقة أعىل يف البلدان ذات الدخل املنخفض عنها 
يف البلدان ذات الدخل املرتفع. كام أشار التقرير أيضًا إىل ارتفاع معدالت 
اإلعاقة بني السكان األكثر فقرًا، بام يف ذلك النساء واملسنني، وأن األطفال 
من األرس األفقر واألطفال املنتمني إىل األقليات العرقية معرضون ملخاطر 
التي كشف  اآلخرين. ولألوضاع  األطفال  بكثري من  أعىل  بنسبة  اإلعاقة 
األفريقية.  للبلدان  بالنسبة  الوضوح  متام  واضحة  عواقب  التقرير  عنها 
اختاذ  اإلعاقة  بشأن  العاملي  التقرير  يقرتح  األوضاع،  هلذه  وللتصدي 
إجراءات كفيلة بتحسني إمكانية احلصول عىل اخلدمات والفرص، فضاًل 
عن تكافؤ الفرص، وتعزيز املشاركة واإلدماج، وزيادة احرتام استقاللية 

وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة.

- 2
اإلعاقة،  ملشاكل  للتصدي  الوطني  العمل  لتوجيه  دويل  صك  أهم  إن 
حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية  هو  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وأوضاع 
األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
عام 2006 وصادق عليها عدد متزايد من البلدان، بام يف ذلك غالبية الدول 
»تعزيز  هو  االتفاقية  هذه  من  والغرض  األفريقي.  االحتاد  يف  األعضاء 
ومحاية وكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعًا كاماًل عىل قدم املساواة 
مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احرتام 
ف اتفاقية األمم املتحدة املذكورة  كرامتهم املتأصلة« )املادة األوىل(. وتعرِّ

األشخاص ذوي اإلعاقة بأهنم »يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو 
عقلية أو ذهنية أو حّسَية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من 
املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين« 

)املادة األوىل(.

- 3
األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم  واتفاقية  العاملي  التقرير  من  كل  يؤكد 
ذوي اإلعاقة عىل دور البيئة يف تسهيل أو تقييد مشاركة املعوقني يف األرسة 
الواسعة عىل  األدلة  الوطنية ككل. ومن بني  احلياة  املحيل، ويف  واملجتمع 

احلواجز التي وثقها التقرير العاملي ما ييل:

•  سياسيات ومعايري غري كافية.
•  املواقف السلبية.

•  نقص توفري اخلدمات.
•  مشاكل تقديم اخلدمة

التمويل املنقوص.  •
•  نقص إمكانية احلصول عىل اخلدمات والفرص.

نقص التشاور واملشاركة.  •
نقص البيانات واألدلة.  •

- 4
األشخاص  هلا  يتعرض  التي  األرضار  يف  املعوقة  احلواجز  هذه  تسهم 
ذوي اإلعاقة يف مجيع البلدان، مما ينتج عنه انخفاض مستوياهتم الصحية 
والتعليمية وتدين مسامهتهم االقتصادية، وبالتايل يرتتب عىل ذلك ارتفاع 
املشاركة  تقييد  عن  فضاًل  الغري،  عىل  اعتامدهم  وزيادة  الفقر  معدالت 

واإلقصاء.
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خطة العمل القارية 

 1-2  منشأ العقد األفريقي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة )2009-2000(

- 5
ملواجهة هذه احلواجز واألوضاع غري املقبولة التي يعاين منها األشخاص 
عىل  هبم  املعنية  املنظامت  تقدمت  األفريقية،  البلدان  يف  اإلعاقة  ذوي 
املستويات الوطنية واإلقليمية والقارية يف أفريقيا، باقرتاح يف بداية املطاف 
بإنشاء عقد أفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل غرار العقود املشاهبة يف 

مناطق العامل األخرى.

- 6
نتيجة   )2009-1999( اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األفريقي  العقد  نشأ 
الوحدة  ملنظمة  االجتامعية  والشئون  العمل  مفوضية  هبا  تقدمت  توصية 
األفريقية، خالل دورهتا الثانية والعرشين )22(، املعقودة يف شهر أبريل من 
عام 1999، يف ويندهوك، عاصمة نامبيا، وأقرته الدورة اخلامسة والثالثون 
)35( ملؤمتر منظمة الوحدة األفريقية لرؤساء الدول واحلكومات املعقود 
1999. وتم الحقًا إصدار  يوليو  العاصمة اجلزائرية، اجلزائر، يف شهر  يف 
إعالن رسمي بشأن العقد أقرته الدورة السادسة والثالثون )36( لرؤساء 
دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية املنعقد يف لومي، توجو، يف شهر 

يوليو  2002.

- 7
تم منح مسؤولية تنظيم أنشطة العقد إىل املعهد األفريقي إلعادة التأهيل، 
األفريقية، ومقره يف هراري،  الوحدة  ملنظمة  تابعة  وهو وكالة متخصصة 
غرب  )ملنطقة  بالسنغال  داكار  يف  إقليمية  فروع  وله  زيمبابوي،  عاصمة 
)ملنطقة  وهراري  أفريقيا(،  وسط  )ملنطقة  بالكونغو  وبرازافيل  أفريقيا(، 
اجلنوب األفريقي(. ويف هذه السنة )2000( شارك املعهد األفريقي إلعادة 
التأهيل يف وضع خطة أنشطة العقد مع املنظامت املعنية باألشخاص ذوي 
ذوي  لألشخاص  األفريقي  القاري  االحتاد  خاصة  بصفة  ومنها  اإلعاقة، 
واملنظامت  احلكومات  وكذلك  للمكفوفني،  األفريقي  واالحتاد  اإلعاقة، 
باألشخاص ذوي اإلعاقة. ويف مرحلة الحقة،  املعنية  اإلقليمية األخرى 
العامة  األمانة  بتأسيس  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املعنية  املنظامت  قامت 
للعقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة للمساعدة يف تسهيل تنفيذ خطة 

العمل القارية للعقد )2009-1999(.

- 8
يف  املعقود  االجتامعية،  التنمية  لوزراء  األول  األفريقي  االحتاد  مؤمتر  اختذ 
ويندهوك، ناميبيا من 27 إىل 31 أكتوبر 2008، قرار متديد العقد األفريقي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة )2010-2019(، وتم اعتامد هذا القرار من قبل 
املجلس التنفيذي )القرار رقم EX.CL/Dec.473 (VIX) ( يف أديس أبابا، 

أثيوبيا من  26 إىل 30  يناير، 2009.

 1-3  الهدف من تمديد العقد
)2019-2010(

- 9
هدف متديد العقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة هو حتقيق املشاركة 

الكاملة واملساواة والتمكني لألشخاص ذوي اإلعاقة يف  أفريقيا.

1-4  األهداف
- 10

2000، والذي مازال يشكل  أقر يف يوليو عام  الذي  العقد،  يدعو إعالن 
مرجعًا للعقد املمدد، مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي إىل دراسة 
الكفيلة بدعم  وضع األشخاص ذوي اإلعاقة هبدف صياغة اإلجراءات 
يف  بالكامل  واالستقاللية  واإلدماج  املشاركة  وحتقيق  الفرص،  تكافؤ 
املجتمع. ومن بني مجلة اإلجراءات األخرى، فإن الدول األعضاء مدعوة  

إىل:

تشجع  التي  الوطنية  والربامج  السياسات  صياغة  إعادة  أو  •  صياغة 
عىل املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التنمية االجتامعية 

واالقتصادية.

•  تشكيل أو تدعيم جلان وطنية لتنسيق اجلهود اخلاصة باإلعاقة، وضامن 
التمثيل الفعال لألشخاص ذوي اإلعاقة  ومنظامهتم.

واملنظامت  الوكاالت  مع  بالتعاون  املجتمعية  اخلدمات  تقديم  •  دعم 
الدولية للتنمية.
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والنساء  والشباب  األطفال  جتاه  اإلجيابية  املواقف  وتشجيع  •  تعزيز 
لضامن  الالزمة  اإلجراءات  تنفيذ  وكذلك  اإلعاقة،  ذوي  واملسنني 
الوصول إىل خدمات إعادة التأهيل والتعليم والتدريب والوظائف، 
وإمكانية  والثقافية،  الرياضية  األنشطة  إىل  الوصول  عن  فضاًل 

الوصول إىل بيئتهم املادية.

ذوي  األشخاص  بني  الفقر  حدة  بتخفيف  الكفيلة  الربامج  •  وضع 
اإلعـاقة وأيـضًا بالنسبة ألرسهم.

•  كفالة املساواة بني اجلنسني يف األنشطة والربامج املتعلقة باإلعاقة.

املجتمعات  وإدراك  وعي  مستويات  ترفع  التي  الربامج  •  استحداث 
واحلكومات جتاه اإلعاقة.

مجيع  يف  الريفية  باملناطق  اإلعاقة  ذوي  األشـخاص  إدماج  •  ضامن 
األنشطة والربامج.

واالهتامم  السلم  تعزيز  خالل  من  باإلعاقة  اإلصابة  من  •  الوقاية 
بمسببات اإلعاقة األخرى.

واالقتصادية  االجتامعية  األجندات  يف  اإلعاقة  موضوع  •  تضمني 
والسياسية للحكومات األفريقية.

املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية األمم  •  املصادقة عىل 
وبروتوكوهلا االختياري وتنفيذمها.

األفريقي  االحتاد  عن  الصادرة  اإلنسان  حقوق  صكوك  مجيع  •  تطبيق 
ذوي  األشخاص  حقوق  ورصد  تعزيز  أجل  من  املتحدة  واألمم 

اإلعاقة.

الجزء الثاني:
 المجاالت المواضيعية االستراتيجية 

للتنفيذ على الصعيد الوطني

2-1 المقدمة
القارية  العمل  خطة  بتنفيذ  اخلاصة  واملراجعات  التقارير  إعداد  بغرض 
 ،)2019-2010( اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األفريقي  بالعقد  اخلاصة 
سوف تشرتك مفوضية االحتاد األفريقي مع الدول األعضاء للوقوف عىل 
التقدم املحرز يف املجاالت املواضيعية االسرتاتيجية التالية يف سبيل بلوغ 

أهداف العقد.

2-2  آلية تنسيق وتضمين الجهود الوطنية 
المتعلقة باإلعاقة

اهلدف

االسرتاتيجية  املواضيعية  املجاالت  تنفيذ  جلهود  فعال  وتضمني  تنسيق 
ذوي  لألشخاص  األفريقي  العقد  بشأن  القارية  العمل  بخطة  اخلاصة 
اإلعاقة )2010-2019(، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وكذلك السياسات والربامج الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ(  تشكيل و/أو تعزيز املراكز املحورية املعنية بتنسيق وتضمني قضايا 
اإلعاقة يف الدول األعضاء )ويفضل أن تقام هذه املراكز يف مكتب 

رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء(.

املستويات  مجيع  عىل  حمورية  مراكز  أو  لإلعاقة  مكاتب  ب (  تشكيل 
احلكومية.

)مركز  باإلعاقة  اخلاصة  الدولية  الصكوك  وتوطني  توقيع  ج (  تسهيل 
حموري وطني(.
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خلطة  االسرتاتيجية  املواضيعية  باملجاالت  املعنية  الوزارات  د(  توعية 
األشخاص  حلقوق  األفريقي  االحتاد  وبروتوكول  القارية،  العمل 
ذوي اإلعاقة، ومواد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة.

تسهيل إنشاء جمالس اإلعاقة الوطنية وعقد اجتامعات دورية هلا. ـ (  ه

املتحدة  األمم  واتفاقية  القارية  العمل  خطة  تنفيذ  وتقييم  و(  رصد 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ز(  رفع التقارير إىل مفوضية االحتاد األفريقي بشأن تنفيذ خطة العمل 
القارية، وكذلك رفع التقارير إىل اللجنة األفريقية حلقوق االنسان 
والشعوب بشأن تنفيذ الربوتوكول، وإىل األمم املتحدة بشأن تنفيذ 

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

2-2-1  مجاالت إجراءات األولوية الخاصة باآللية 
الوطنية لتنسـيق وتضمين الجهود المتعلقة 

باإلعاقة

2-2-1-1  األطفال ذوو اإلعاقة

اهلدف

واحلريات  اإلنسان  حقوق  بكافة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  متتع  ضامن 
األساسية عىل أساس متكافئ مع األطفال اآلخرين.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  ضامن وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل خدمات الرعاية الصحية 
االعتيادية واملرافق الطبية املتخصصة.

ب (  اعتامد سياسات وبرامج تعليمية ونظم مدرسية كاملة حتقق اإلدماج 
وسهل الوصول إليها من أجل تعزيز تعليم األطفال ذوي اإلعاقة 

بام يف ذلك التطوير املبكر والتعليم لألطفال.

الربامج  يف  اإلعاقة  ذوي  األطفال  ومصالح  احتياجات  ج (  تضمني 
االجتامعية  الربامج  من  وغريها  والرتفيهية  والرياضية  الثقافية 

األخرى.

د (  وضع الربامج الالزمة لتنفيذ أحكام املادة 13 من امليثاق األفريقي 
األطفال  باحتياجات  يقر  الذي   ،)1999( الطفل  ورفاهية  حلقوق 
بيئة  إجياد  أمهية  عن  فضاًل  رعايتهم،  عىل  والقائمني  اإلعاقة  ذوي 
مواتية تسمح للطفل بتحقيق أقىص ما يمكن من االندماج والتنمية 

الفردية، وكذلك التنمية الثقافية واملعنوية.

ـ (  إقرار القوانني/السياسات واالسرتاتيجيات املعنية إلزالة احلواجز  ه
التي تعوق أو متيز ضد مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة يف املجتمع.
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املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  وإمكانية  التدريب  و (  توفري 
واالتصاالت من جانب األطفال ذوي اإلعاقة وآبائهم والقائمني 
وخاصة  املعلومات،  إىل  الوصول  تعزيز  عن  فضاًل  رعايتهم،  عىل 

بالنسبة للمقيمني يف املناطق الريفية.

ز (  ضامن توفري اخلدمات والفرص املتكافئة واإلدماج لألطفال ذوي 
اإلعاقات الشديدة، بام يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقات املتعددة.

ح (  متكني اآلباء وأولياء األمور ومقدمي الرعاية لألطفال ذوي اإلعاقة 
من خالل مدهم باملعلومات والتدريب واملساعدات األخرى.

2-2-1-2 الشباب ذوو اإلعاقة

اهلدف

حتقيق املشاركة الكاملة واحلقوق املتكافئة للشباب ذوي اإلعاقة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  زيادة الوعي حول حقوق الشباب ذوي اإلعاقة.

ب (  وضع الربامج وآليات الرصد للتأكد من أن الشباب ذوي اإلعاقة 
يستفيدون من ميثاق االحتاد األفريقي للشباب.

ج (  تعزيز التعليم الكامل والذي حيقق اإلدماج ويسهل وصول الشباب 
ذوي اإلعاقة إليه.

ذوي  الشباب  متكني  خالل  من  الضعف  مسببات  عىل  د (  القضاء 
اإلعاقة وتعليمهم وتوعيتهم.

ـ (  دعم إدماج الشباب ذوي اإلعاقة يف مجيع منظامت وبرامج الشباب. ه

و (  إقرار وتنفيذ القوانني والسياسات واالسرتاتيجيات الالزمة إلزالة 
احلواجز التي تعوق أو متيز ضد مشاركة الشباب ذوي اإلعاقة يف 

املجتمع.

املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  وإمكانية  التدريب  ز (  تعزيز 
واالتصاالت للشباب ذوي اإلعاقة.

وخاصة  املعلومات،  إىل  اإلعاقة  ذوي  الشباب  وصول  ح (  تعزيز 
للشباب املقيم يف املناطق الريفية.

االجتامعي  والتفكك  العزلة  عىل  تقيض  التي  الربامج  ط (  وضع 
واالقتصادي، فضاًل عن إزالة احلواجز التي تنطوي عليها منظومة 

سوق العمل بالنسبة للشباب ذوي اإلعاقة.

ي (  ضامن احلصول عىل التسهيالت االئتامنية من جانب الشباب ذوي 
اإلعاقة.

أجندات  يف  اإلعاقة  ذوي  الشباب  ومصالح  احتياجات  ك (  تضمني 
مجيع برامج التنمية الوطنية.

ل (  وضع وتنفيذ اإلجراءات اخلاصة الكفيلة بتسهيل املشاركة الكاملة 
جماالت  يف  التدريب  برامج  يف  اإلعاقة  ذوي  للشباب  واملتكافئة 

الرياضة والثقافة والعلم والتكنولوجيا.

2-2-1-3 النساء ذوات اإلعاقة

اهلدف

حتقيق املشاركة الكاملة واحلقوق املتكافئة للنساء ذوات اإلعاقة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

الرتكيز  مع  اإلعاقة،  األشخاص ذوي  بحقوق  العام  الوعي  أ (  زيادة 
بشكل خاص عىل املرأة يف املناطق الريفية.

خالل  اإلعاقة  ذوات  النساء  احتياجات  تلبي  التي  الربامج  ب (  وضع 
عقد االحتاد األفريقي للمرأة )2020-2010(.

املرأة  النساء ذوات اإلعاقة يف مجيع منظامت وبرامج  إدماج  ج (  تعزيز 
العامة.

د (  ضامن متكني النساء ذوات اإلعاقة من الوصول إىل فرص التدريب 
يف املرشوعات والتسهيالت االئتامنية.

وتوعية  وتعليم  متكني  خالل  من  الضعف  مسببات  عىل  ـ (  القضاء  ه
النساء ذوات اإلعاقة، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل املرأة يف الريف.
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إلزالة  الالزمة  واالسرتاتيجيات  والسياسات  القوانني  و (  إقرار 
النساء ذوات اإلعاقة يف  التي تعوق أو متيز ضد مشاركة  احلواجز 

املجتمع.

إىل  وصوهلن  وإمكانية  اإلعاقة  ذوات  للنساء  التدريب  ز (  توفري 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضاًل عن تعزيز الوصول إىل 

املعلومات، وخاصة بالنسبة للمرأة يف املناطق الريفية.

جمال  يف  اإلدماج  حتقق  التي  الكاملة  والربامج  السياسات  ح (  إقرار 
التعليم وحمو األمية لتعزيز تعليم النساء ذوات اإلعاقة.

ط (  تضمني احتياجات ومصالح النساء ذوات اإلعاقة يف مجيع برامج 
التنمية الوطنية.

ي (  وضع وتنفيذ السياسة واألطر القانونية الكفيلة بحامية النساء ذوات 
اإلعاقة وفقًا ملا نصت عليه املادة 32 من بروتوكول امليثاق األفريقي 

حلقوق املرأة.

خالل  من  اإلعاقة  ذوات  النساء  ضد  اجلنيس  العنف  ك(  مكافحة 
هيئة  أي  أو  أفريقيا  يف  املرأة  حقوق  بشأن  اخلاص  امُلقرر  تشجيع 

أخرى مالئمة إلجراء التحقيقات وإصدار التقارير.

ل (  ضامن حصول النساء ذوات اإلعاقة عىل خدمات الصحة اجلنسية 
واإلنجابية.

2-2-1-4 المسنون ذوو اإلعاقة

اهلدف

زيادة متتع املسنني ذوي اإلعاقة بحقوقهم وأمنهم وحرياهتم األساسية بام 
يتالءم مع سنهم ويتامشى مع الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق 
املسنني يف أفريقيا، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وغريها من أدوات السياسات العامة ذات الصلة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

بامليثاق  امللحق  الربوتوكول  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  املوارد  أ (  توفري 
األفريقي حلقوق املسنني يف أفريقيا، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
العامة  السياسات  أدوات  من  وغريها  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

التي تصب يف صالح املسنني ذوي اإلعاقة؛

بإزالة  وااللتزام  اإلعاقة  ذوي  للمسنني  األساسية  احلقوق  ب (  إقرار 
مجيع أشكال التمييز عىل أساس السن؛

خالل  من  اإلعاقة  ذوي  املسنني  حقوق  محاية  بضامن  ج (  التعهد 
الترشيعات املالئمة؛

د (  ضامن تنفيذ مجيع املواد ذات الصلة يف خطة العمل القارية و/أو أهنا 
تراعي عىل النحو الواجب حقوق املسنني ذوي اإلعاقة.
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2-2-1-5 السالم واألمن البشري

اهلدف

التعمري  إعادة  النزاع، وخالل  اإلعاقة يف حاالت  محاية األشخاص ذوي 
بعد النزاعات، فضاًل عن محايتهم يف حاالت الكوارث والطوارئ.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

ذلك  يف  بام  املخاطر،  حاالت  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أ (  إجالء 
حاالت النزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية.

ب (  ضامن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشاركون مشاركة كاملة يف بناء 
بمستوى  االرتقاء  االعامر يف جمتمعاهتم من خالل  وإعادة  السالم 

تضمني اعتبارات اإلعاقة يف خطط التنمية.

األشخاص  وحقوق  سالمة  بضامن  الكفيلة  احلامية  آليات  ج (  تطبيق 
ذوي اإلعاقة يف حاالت الطوارئ والنزاع املسلح استنادًا إىل جملس 

السلم واألمن باالحتاد األفريقي.

عىل  احلصول  بإمكانية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  د (  تعزيز 
اإلغاثات اإلنسانية بشكل كامل ومتكافئ.

ـ (  محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من كافة أنواع االستغالل والعنف  ه
يف حاالت النزاع، بام يف ذلك العنف اجلنساين.

بحرية  يتعلق  فيام  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ضد  التمييز  و (  مكافحة 
التنقل.

أنفسهم  جيدون  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  كرامة  ز (  محاية 
عىل  االضطهاد  ذلك  يف  بام  خمتلفة،  ألسباب  اهلجرة  إىل  مضطرين 

أساس إعاقتهم.

حتقق  التي  اخلدمات  وتقديم  والتوجيهات  السياسات  ح (  تعزيز 
اإلدماج العتبارات اإلعاقة لدى مجيع األطراف املعنية التي تنشط 

يف حاالت األزمات اإلنسانية.

لكي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  القارية  املنظامت  وتشجيع  ط (  تعزيز 
تشارك يف تأسيس وإعادة تنشيط املامرسات املحلية لرصد ما يتوفر 
وإمكانية  متكافئة  ومشاركة  محاية  من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

الوصول املتكافئ إىل اخلدمات اإلنسانية.

ي (  تشجيع ودعم إنشاء وتشغيل منظامت قدامى املحاربني واملقاتلني 
السابقني ذوي اإلعاقة.

التي  املنظامت  ك (  ضامن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل 
الوقاية  جهود  يف  السابقني،  املقاتلني  منظامت  ذلك  يف  بام  متثلهم، 
والتسوية وإعادة االعامر يف املناطق التي متر بمرحلة ما بعد النزاع.

ل (  تطبيق برنامج منظم إلزالة األلغام، حيثام توجد، أو تعزيز الربامج 
احلالية.

عىل  اإلعاقة  ذوي  السابقني  واملقاتلني  املحاربني  قدامى  م (  مساعدة 
لكي  اإلدماج،  التي حتقق  التنمية  أجل  اخلدمات من  إىل  الوصول 

ال يتم إمهاهلم بعد ما قدموه من تضحيات.

2-2-1-6 تعبئة الموارد

اهلدف

يتم تعبئة املوارد لتنفيذ املجاالت املواضيعية االسرتاتيجية وجماالت عمل 
األولوية خلطة العمل القارية.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

واملخصصات  احلكومية  امليزانيات  مجيع  يف  اإلعاقة  عنرص  أ (  إدماج 
املالية يف مجيع بنودها.

الوطنية  الربامج  يف  املعايري  احد  باعتبارها  اإلعاقة  إدماج  ب (  ضامن 
السرتاتيجية احلد من الفقر، وبرامج التنمية األخرى، متهيدًا للبت 

فيها من جانب الرشكاء الدوليني.
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ج (  تضمني أنشطة بناء القدرات وتنمية املهارات الفنية وتوفري املوارد 
البرشية يف خمتلف أركان احلكومة لضامن إدماج قضايا اإلعاقة يف 

القطاع العام.

لتنفيذ خطة  ميزانيات خاصة  املالية مع ختصيص  املوارد  د (  ختصيص 
العمل القارية.

التي قد ال  القارية  ـ (  إضفاء طابع األولوية عىل أهداف خطة العمل  ه
املوارد  إدارة  أسلوب  تعديل  إىل  حتتاج  بل  إضافية،  موارد  تتطلب 

القائمة.

يف  اإلعالم  ووسائل  الدينية  واهليئات  اخلاص  القطاع  ممثيل  و (  إدماج 
تعبئة  جهود  تعزيز  أجل  من  لإلعاقة،  الوطنية  املجالس  عضوية 

املوارد.

ز (  طلب زيادة الدعم الفني واملايل من الرشكاء الدوليني لدعم وتكملة 
القارية  العمل  خطة  تنفيذ  إىل  الرامية  والقارية  الوطنية  اجلهود 
فضاًل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم  واتفاقية 
حقوق  وتعزيز  حلامية  األخرى  الوطنية  والربامج  الترشيعات  عن 

وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.

 2-3  اإلحصائيات والبحوث وجمع 
 األدلة حول اإلعاقة واألشخاص 

ذوي اإلعاقة

اهلدف

من  اإلعاقة  حاالت  وانتشار  مسببات  بشأن  للمعطيات  املتواصل  اجلمع 
التقسيم  مع  اإلعاقة،  أنواع  خيص  فيام  وذلك  األعضاء،  الدول  جانب 
يف  اإلعاقة  ذوي  األطفال  انخراط  ومستوى  والعمر،  اجلنس  حسب 
التعليم، وانخراط الشباب والبالغني من ذوي اإلعاقة يف التدريب املهني 

والعاملة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

حيث  األوبئة،  انتشار  لرصد  الوزارات  بني  مشرتك  جهاز  أ (  إنشاء 
خيتص برصد حاالت اإلعاقة ومجع املعطيات توطئة لدراستها من 
والوزارات  السياسات  وهيئات  لإلعاقة  الوطنية  املجالس  جانب 

احلكومية املعنية.

للتعداد  الوطنية  االستبيانات  إىل  اإلعاقة  حول  املؤرشات  ب (  إضافة 
السكاين وغريها من الدراسات االستقصائية الوطنية األخرى.

بالصحة  املتعلقة  اإلحصاءات  من  بانتظام  اإلعاقة  معطيات  ج (  مجع 
والتعليم بمستوياته وسوق العمل.

تشجيع البحوث وإجراء الدراسات االستقصائية حول اإلعاقة. د (  

ـ (  نرش تقارير دورية حول أوضاع اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة  ه
يف البلد املعني.

املجتمعي ضمن  الرصد  اإلعاقة يف عملية  و (  دمج األشخاص ذوي 
املنظومة الوطنية جلمع البيانات والرصد.
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2-4  عدم التمييز، والمساواة أمام القانون 
والتحرر من االستغالل والمعاملة 

القاسية لألشخاص ذوي اإلعاقة

اهلدف

وإمكانية  املساواة،  حتقيق  تسهل  التي  العامة  واللوائح  القوانني  وضع 
والعنف  االستغالل  من  والتحرر  التعبري،  وحرية  العدالة،  إىل  الوصول 

واملعاملة السيئة والقاسية، لألشخاص ذوي اإلعاقة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

والدعم  باألهلية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بتمتع  أ (  االعرتاف 
القانونيني الالزمني ملامرسة حقوقهم القانونية عىل أساس متكافئ 

مع غريهم يف مجيع مناحي احلياة.

ب (  إدماج قضايا اإلعاقة يف تطبيق صكوك حقوق اإلنسان واملؤسسات 
املعنية هبذه احلقوق عىل الصعيد الوطني.

يف  أنفسهم  عن  التعبري  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  ج (  تعزيز 
امليادين القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية.

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعرض  بمنع  الكفيلة  اإلجراءات  د (  تنفيذ 
لالستغالل والعنف واملعاملة السيئة أو القاسية.

2-4-1 المساواة وعدم التمييز

اهلدف

يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة باملساواة أمام القانون وبموجبه، وحيق هلم 
التمتع بمعاملة ختلو من التمييز، وباحلامية واالستفادة املتكافئة من القانون.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  حتديد ثم تعديل أو إلغاء القوانني التي متيز ضد األشخاص ذوي 
اإلعاقة.

الدستورية  األحكام  بتعديل  الوطنية  واملجالس  الربملانات  ب (  قيام 
الضامنة للحقوق لكي تشمل بند ينص عىل عدم التمييز عىل أساس 

اإلعاقة.

ج (  التأكد من تفعيل وتطبيق القوانني التي متنع التمييز ضد األشخاص 
ذوي اإلعاقة، وذلك باملشاركة الفعالة من املنظامت املعنية هبم.

قوانني  وتطبيق  ورصد  لتنفيذ  الالزمة  اآلليات  تأسيس  من  د (  التأكد 
وسياسات عدم التمييز.

اإلعاقة من  األشخاص ذوي  متنع  التي  املجتمع  احلواجز يف  ـ (  إزالة  ه
املشاركة يف املجتمع املدين.
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 2-4-2  االعتراف المتكافئ أمام القانون
والوصول إلى العدالة

اهلدف

بصفتهم  مكان  كل  يف  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  الكامل  االعرتاف 
من  فعال  وبشكل  يتمكنون  أهنم  وضامن  القانون  أمام  كغريهم  أشخاص 

الوصول إىل العدالة واحلقوق عىل أساس متكافئ مع اآلخرين.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  مراجعة أو تعديل أو إلغاء قوانني الوصاية واملرياث، وتطبيقها، بام 
يكفل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

والكتابة  اإلشارة  للغة  الرتمجة  خدمات  توفر  بمستوى  ب (  االرتقاء 
امللموسة يف االجتامعات العامة ويف وسائل اإلعالم واملحاكم.

اتفاقيات  صكوك  توطني  لضامن  الالزمة  اإلجراءات  كافة  ج (  اختاذ 
املتحدة  األمم  واتفاقية  االنسان  حلقوق  األفريقي  االحتاد 
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع الترشيعات والصكوك القانونية 

بالدول األعضاء، مع ضامن تطبيقها.

وبرامج  سياسات  يف  اإلعاقة  بإدماج  السياسية  األحزاب  د (  إلزام 
احلزب من أجل تعزيز املشاركة السياسية للمعاقني.

التي حتقق تدمج اإلعاقة  ـ (  تعزيز وضامن اإلصالحات والسياسات  ه
يف قطاعات العدالة والقانون واألمن.

تطبيق  جمال  يف  للعاملني  الالزمني  واإلرشاف  التدريب  و (  تعزيز 
العدالة، بام يف ذلك القضاة والرشطة والعاملني يف السجون.

2-4-3 حرية التعبير

اهلدف

يامرس األشخاص ذوو اإلعاقة حقهم يف حرية التعبري والرأي والوصول 
إىل املعلومات بالصيغ املتوفرة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  مّد األشخاص ذوي اإلعاقة باملعلومات املخصصة لعامة اجلمهور 
بالصيغ املقبولة والتكنولوجيات املالئمة ملختلف أنواع اإلعاقة يف 

الوقت املناسب وبدون تكلفة إضافية.

ب (  التأكد من أن اهليئات ووسائل اإلعالم العامة واخلاصة، بام يف ذلك 
مقدمي املعلومات عرب اإلنرتنت، تتيح خدماهتا لألشخاص ذوي 

اإلعاقة.

وغريها  التكميلية  والوسائل  بالربايل  والكتابة  اإلشارة  لغة  ج (  قبول 
من وسائط وصيغ االتصال البديلة وتسهيل استخدامها.

دعم تطوير لغة اإلشارة واالعرتاف هبا كلغة رسمية للصم. د ( 

دعم تطوير لغة اللمس كلغة مالئمة لفاقدي السمع والبرص. ـ (  ه
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2-4-4  التحرر من التعذيب ومن العقاب أو المعاملة 
القاسية وغير اإلنسانية والمهينة

اهلدف

التعذيب  من  املكفول  والتحرر  باحلامية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يتمتع 
ومن العقاب أو املعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حتمي  التي  القوانني  وتطبيق  أ (  سن 
التعذيب ومن العقاب أو املعاملة القاسية غري اإلنسانية واملهينة.

تعالج  التي  القوانني  وإنفاذ  وتطبيق  لرصد  وطنية  آليات  ب (  تأسيس 
واملهني ضد  والقايس  اإلنساين  العقاب غري  أو  واملعاملة  التعذيب 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

ج (  السامح لألشخاص ذوي اإلعاقة، واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  ومنظامت 
القاسية  واملعاملة  العقاب  أو  التعذيب،  قضايا  وحماكمة  بتحديد 

وغري اإلنسانية واملهينة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

2-4-5  التحرر من االستغالل، والعنف واإلساءة

اهلدف

يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلامية والتحرر املكفول من االستغالل 
والعنف واإلساءة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

وغريها  والرتبوية  واإلدارية  الترشيعية  اإلجراءات  كافة  أ (  اختاذ 
كافة  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلامية  الالزمة  اإلجراءات  من 
أشكال االستغالل والعنف واإلساءة، بام يف ذلك العنف اجلنساين.

والعنف واإلساءة من خالل  االستغالل  أشكال  ب (  الوقاية من مجيع 
باحلساسية جتاه  تتميز  املواطنني  بحامية  املنوطة  اخلدمات  أن  ضامن 

قضايا العمر والعجز والقضايا اجلنسانية.

السرتاتيجيات  الفعال  والتطبيق  بالرصد  مستقلة  هيئة  قيام  ج (  ضامن 
الوقاية من مجيع أشكال االستغالل والعنف واإلساءة.

د (  تعزيز عملية االستشارات وإعادة تأهيل وإعادة اإلدماج االجتامعي 
من  شكل  ألي  ضحية  يقعون  الذين  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

أشكال االستغالل والعنف واإلساءة.

كشف  من  للتأكد  الالزمة  الترشيعات  وإنفاذ  السياسات  ـ (  إقرار  ه
ذوي  األشخاص  ضد  واإلساءة  والعنف  االستغالل  حاالت 

اإلعاقة والتحقيق فيها ومقاضاة مقرتفيها.
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2-5  الصحة وإعادة التأهيل
اهلدف

االعتيادية وخدمات  الصحية  باخلدمات  اإلعاقة  يتمتع األشخاص ذوي 
إعادة التأهيل املتخصصة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة برعاية طبية متكافئة يف إطار النظام 
الصحي االعتيادي املتوفر لغريهم من أفراد املجتمع.

خدمات  عىل  جمتمعاهتم  داخل  املعاقني  حصول  إمكانية  ب (  زيادة 
يف  بام  األخرى،  التسهيالت  من  وغريها  التأهيل  وإعادة  التأهيل 

ذلك املقيمني يف املناطق الريفية.

جانب  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ضد  التمييز  ومنع  ج (  مكافحة 
أعضاء املهن الطبية.

2-5-1  مجاالت إجراءات األولوية الخاصة بالصحة 
وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة

2-5-1-1  الخدمات الصحية

اهلدف

الصحية  اخلدمات  عىل  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول 
االعتيادية واملتخصصة التي تتميز باحلساسية جتاه االعتبارات اجلنسانية.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  ضامن الرعاية الصحية األولية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والكشف 
املبكر عن حاالت اإلعاقة والوقاية املبكرة منها.

للحصول  متكافئة  بإمكانية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  ب (  ضامن 
االعتيادي  الصحي  النظام  إطار  الطبية يف  والرعاية  اخلدمات  عىل 

املتوفر لغريهم من أفراد املجتمع.

ج (  استحداث نظام للوقاية املبكرة، أو اإلحالة املبكرة، أو تعزيز النظم 
القائمة، للحد من نشوء حاالت العجز الثانوي.

د (  التأكد من أن متالزمة داون أو أي حالة إعاقة أخرى يتم تشخيصها 
مقدمي  وأن  لإلجهاض،  سببًا  تصبح  ال  احلمل  أثناء  اجلنني  يف 
املعلومات  لتقديم  جهدهم  قصارى  يبذلون  الصحية  اخلدمات 
القرار  باختاذ  واألب  لألم  يسمح  بام  التشخيص  حول  الالزمة 

املستنري.

يف  العاملني  املهنيني  مجيع  تدريب  مناهج  يف  اإلعاقة  دراسة  ـ (  إدراج  ه
قطاع الصحة.

و (  إجراء مراجعات دورية يف قطاع الصحة للسياسات ذات األثر يف 
األشخاص ذوي اإلعاقة باالشرتاك مع املنظامت املعنية بشؤوهنم.

ز (  إدماج أحكام اسرتاتيجية الصحة األفريقية يف السياسات والقوانني 
وخطط العمل الوطنية.

ح (  تطوير خدمات تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية املتميزة باحلساسية 
جتاه قضايا اإلعاقة.

ط (  وضع سياسات واسرتاتيجيات رعاية صحية مالئمة لذوي اإلعاقة 
املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسبة/اإليدز.

فريوس  خدمات  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  ي (  ضامن 
والرعاية  والعالج  بالوقاية  اخلاصة  املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص 

والدعم املتاحة لغريهم من عامة اجلمهور.

املكتسبة/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  حول  املعلومات  ك (  تقديم 
اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  األخرى  املعدية  األمراض  من  وغريه 

بجميع الصيغ والوسائط املالئمة هلم.

واألطفال  األمهات  إدماج  لضامن  والطفل«  األم  »برامج  ل (  تكملة 
ذوي اإلعاقة، فضاًل عن برامج البحث العلمي والطبي اجلارية.

م (  ضامن إدراج اإلعاقة يف عملية إعداد محالت التوعية املتعلقة بسوء 
استخدام املخدرات والكحول.

ن (  تدريب مقدمي الرعاية الصحية لكي يمكنهم املشاركة يف جماالت 
مثل الكشف املبكر عن اإلعاقة، وتقديم املساعدة األولية، واإلحالة 

إىل اخلدمات املناسبة.
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2-5-1-2  خدمات إعادة التأهيل

اهلدف

وإعادة  التأهيل  وبرامج  خدمات  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول 
واملشاركة  االستقاللية  من  درجة  أقىص  هلم  حيقق  بام  الشاملة  التأهيل 

الكاملة يف مجيع مناحي احلياة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

واملناسبة  املالئمة  التعويضية  األجهزة  عىل  احلصول  إمكانية  أ (  زيادة 
ومعقولة السعر.

واخلدمة  والتوزيع  املحيل  واإلنتاج  والتطوير  التصميم  ب (  دعم 
التعويضية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة،  لألجهزة واملعدات 

مع تعديلها لتالئم الظروف املحلية.

التأهيل  خدمات  تعزيز  إىل  الرامية  والربامج  السياسات  ج (  وضع 
وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة بام حيقق هلم أقىص درجة 

من االستقاللية واملشاركة يف املجتمع.

ذوي  لألشخاص  تضمن  التي  والتصاميم  اللوائح  وتنفيذ  د (  وضع 
اإلعاقة إمكانية الوصول واحلركة بام يتالءم مع الظروف املحلية.

ذوي  األشخاص  يتمكن  التكلفة  اقتصادية  برامج  وتنفيذ  ـ (  تصميم  ه
بشكل  عليها  والتأثري  إليها،  الوصول  منها  املستفيدين  اإلعاقة 

حاسم.

2-5-1-3  الوقاية

اهلدف

احلد من حاالت اإلعاقة والعوامل املسببة لإلعاقة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

التي  املزمنة  والعلل  األمراض  ملكافحة  الكافية  املوارد  أ (  ختصيص 
تؤدي إىل اإلعاقة.

ب (  مكافحة املامرسات التقليدية الضارة التي تؤدي إىل اإلعاقة.

ج (  وضع وتنفيذ برامج توعية وتعليم ملكافحة العنف املنزيل.

د (  تطبيق املعايري املهنية للصحة والسالمة.

استخدام  سوء   ملكافحة  وتعليم  توعية  برامج  وتنفيذ  ـ (  وضع  ه
املخدرات واملواد الكحولية.

تعزيز  أو  الطرق،  عىل  للسالمة  صارمة  سياسات  وتنفيذ  و (  وضع 
السياسات القائمة.

ز (  وضع برنامج منظم إلزالة األلغام، حيثام وجدت، أو تعزيز الربامج 
احلالية.
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 2-6  مستويات معيشة وحماية 
اجتماعية وافية

2-6-1  مجاالت اإلجراءات ذات األولوية الخاصة 
بمستويات المعيشة والحماية االجتماعية الوافية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة

2-6-1-1  الحماية االجتماعية

اهلدف

الفقر  براثن  متنع وقوعهم يف  اإلعاقة شبكة ضامن  األشخاص ذوي  منح 
أو البقاء فيه، مع متكينهم من املشاركة يف، واالستفادة من، اسرتاتيجيات 

التنمية املجتمعية والوطنية التي تستهدف احلد من الفقر.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

وسائل  من  وغريها  واألجهزة  اخلدمات  عىل  احلصول  أ (  ضامن 
املساعدة األخرى الالزمة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وذلك بتكلفة يف متناوهلم.

اإلسكان  برامج  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استفادة  ب (  ضامن 
احلكومية.

الضامن  برامج  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استفادة  ج (  ضامن 
االجتامعية  املزايا  من  وغريها  والتأمني  والتقاعد  االجتامعي 

األخرى.

الشاملة  احلامية االجتامعية  برامج  لتقديم  الالزمة  املوارد  د (  ختصيص 
قضايا  إدراج  وضامن  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  تستهدف  التي 

اإلعاقة يف سياسات وقوانني احلامية االجتامعية والتنمية الوطنية.

إعداد  يف  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  ـ (  زيادة  ه
احلامية  الفقر وسياسات واسرتاتيجيات  للحد من  الوطنية  اخلطط 

االجتامعية، وكذلك مراجعة تلك القائمة حاليًا.

بشأن  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتوعية  تدريب  و (  زيادة 
األخرى  االجتامعية  املساعدات  من  وغريها  املالية  املساعدات 

املتاحة هلم.

ز (  رفع مستوى الوعي بقضايا اإلعاقة وقدرات الربامج ذات الصلة يف 
القطاعني العام واخلاص، ولدى رشكاء التنمية واهليئات األخرى 

املسؤولة عن خطط التنمية االجتامعية وبرامج احلامية االجتامعية.

عن  املسؤولة  الوزارة  داخل  باإلعاقة  خاصة  تنسيق  آليات  ح (  وضع 
برامج احلامية الوطنية.

التعبئة  يف  وتنظيامهتم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قدرات  ط(  تنمية 
والدعوة الراميني إىل حتقيق استفادهتم من برامج احلامية الوطنية.

ي (  استحداث مواد خاصة باإلعاقة يف مجيع الربامج التدريبية املقدمة 
للمهنيني يف جمال التنمية االجتامعية.

ذوي  لألشخاص  املالئمة  االجتامعية  احلامية  مرشوعات  ك (  توسيع 
اإلعاقة الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية املكتسبة/

اإليدز واألفراد املصابني بالعجز بسبب مرض اإليدز.

وبرامج  الفقر  من  احلد  برامج  يف  كمعيار  اإلعاقة  إدراج  ل (  ضامن 
التنمية األخرى التي تقدم إىل الرشكاء الدوليني للبت فيها.
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2-7  تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
في جميع قطاعات المجتمع

اهلدف

املجتمع  قطاعات  مجيع  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الكامل  اإلدماج 
التي  تنمية اجلامعات  تنميتهم، وكذلك  الفعالة يف  املشاركة  بغرض حتقيق 

ينتمون إليها وجمتمعاهتم وبلداهنم.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

عىل  تؤثر  التي  اهلياكل  مجيع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أ (  متثيل 
حياهتم.

الذي  التعليم  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مجيع  حصول  ب (  ضامن 
يدجمهم ويكون متاحًا هلم.

ج (  ضامن توفر فرص العمل املتكافئة جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة.

الرتفيهية  األنشطة  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  د (  تعزيز 
والرياضية والثقافية وإدماجهم فيها.

2-7-1  مجاالت إجراءات األولوية الخاصة بإدماج 
األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع قطاعات 

المجتمع

2-7-1-1  التمثيل الذاتي

اهلدف

العامة  اهلياكل  أنفسهم يف مجيع  متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من متثيل 
املضطلعة بصنع القرار.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

ذوي  لألشخاص  إلدماج  الالزمة  االسرتاتيجيات  وتنفيذ  أ (  وضع 
األقاليم  وحكومات  الربملانات  يف  وناجح  فعال  بشكل  اإلعاقة 

واملناطق واألحياء.

ب (  اإلرشاك يف جهود الدعوة والتدريب والتوعية التي تسهم يف حتفيز 
الشباب ذوي اإلعاقة يف العملية السياسية واملشاركة بخرباهتم مع 

غريهم من أفراد املجتمع.

ذوي  األشخاص  من  األقل  عىل  واحد  عضو  إلرشاك  ج (  السعي 
اإلعاقة يف عداد املندوبني اخلمسة يف الربملان األفريقي عن كل دولة 

من الدول األعضاء، مع األخذ يف االعتبار املساواة بني اجلنسني.

ومهاراهتم  ومعارفهم  قدراهتم  وبناء  الربملان  أعضاء  د (  تدريب 
للمشاركة بفاعلية يف قضايا اإلعاقة والدفاع عنها، بام يف ذلك عرب 

التعاون املبارش مع املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة.

للسياسات  السياسية  األحزاب  مجيع  تطوير  وتعزيز  ـ (  تشجيع  ه
ذوي  لألشخاص  الفرص  تكافؤ  بتحقيق  املعنية  احلزبية  والربامج 
اإلعاقة  ذوي  واالطفال  والنساء  الشباب  ذلك  يف  بام  اإلعاقة، 

وغريهم من املجموعات املهمشة األخرى.

احتياجات  تدمج  بحيث  االنتخابات  قوانني  لتغيري  و (  الدعوة 
األشخاص ذوي اإلعاقة.
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العملية االنتخابية تدمج األشخاص ذوي  ز (  ضامن أن مجيع مراحل 
االنتخابية  احلمالت  ذلك  يف  بام  املشاركة،  هلم  وتتيح  اإلعاقة 

ومراقبة االنتخابات ومراحل التصويت.

يف  للتنافس  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أمام  الفرص  ح (   إتاحة 
االنتخابات والعمل كمراقبني هلا.

ط(  ضامن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشاركون بشكل كامل يف احلياة 
بصورة  سواء  غريهم،  مع  متكافئ  أساس  عىل  والعامة  السياسية 

مبارشة أو من خالل ممثلني منتخبني انتخابًا حرًا.

ذوي  األشخاص  مشاركة  لضامن  اإلجيايب  التمييز  إجراءات  ي (  تنفيذ 
اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة.

من  يمكنهم  بام  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قدرات  وبناء  ك(  تدريب 
املشاركة يف الشؤون العامة واالنخراط فيها.

ل (  سن القوانني التي تكفل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة 
يف العملية السياسية والنظم االنتخابية.

يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الكاملني  واإلدماج  املشاركة  م (  ضامن 
تسبق  التي  املراحل  ذلك  يف  بام  االنتخابية،  العملية  مراحل  مجيع 

وتيل االنتخابات.

2-7-1-2 التعليم

األهداف

متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم العام املتميز باجلودة الذي حيقق هلم 
اإلدماج ويسهل هلم احلصول عليه.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

واستعامل  اإلعاقة من دخول  األشخاص ذوي  أ (  ضامن متكني مجيع 
واخلاصة،  احلكومية  والثانوية  االبتدائية  املدارس  مباين  مجيع 

والكليات واملعاهد العليا ومراكز تدريب املعلمني.

حاالت  فئات  مجيع  يتضمن  املدرسني  تعليم  مناهج  أن  ب (  ضامن 
اإلعاقة.

التعليمية لتلبية  ج (  تطوير مهارات املعلمني واملهارات الفردية واملواد 
احتياجات تعليم األطفال ذوي اإلعاقة.

بام  املعلومات،  اإلعاقة عىل  د (  ضامن حصول مجيع األشخاص ذوي 
تقنية  وكذلك  واملكتوبة،  الصوتية  الفورية  الرتمجة  توفري  ذلك  يف 

املعلومات واالتصاالت بتكلفة يف متناوهلم.

ـ (  تطوير مواد التدريس والتعلم املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ه

التعليم  عقد  برامج  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استفادة  و (  ضامن 
2006-2015، السيام نظام ختصيص املنح الدراسية من  األفريقي 

مفوضية االحتاد األفريقي.

اإلعاقة  ذوي  واألوالد  البنات  أن  تضمن  التي  السياسات  ز (  وضع 
يمكنهم الوصول إىل التعليم املناسب يف بيئات متكاملة عىل مجيع 
من  مزيدًا  الريفية  املناطق  يف  احتياجاهتم  إيالء  مع  املستويات، 

االهتامم.

بدراسات  املعنية  املناهج  وضع  عىل  التعليم  مؤسسات  ح (  تشجيع 
اإلعاقة عىل مستوى التعليم العايل واجلامعي.

الوصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الطالب  متكني  ط (  ضامن 
املتكافئ إىل برامج تدريب املعلمني.
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العلوم  جمال  يف  اإلعاقة  ذوي  للطالب  الفعالة  املشاركة  ي (  ضامن 
والرياضيات عىل مجيع مستويات التعليم.

ختصيص ميزانيات خاصة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة. ك(  

ل (  دعم الرشاكة بني املدرسة واألرسة وغريهم من املشاركني يف عملية 
التعليم.

اإلدماج  تعزز  التي  والربامج  السياسات  وإنفاذ  وتطبيق  م (  وضع 
واملشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم، مع األخذ 

يف االعتبار البعد اجلنساين واحتياجات املناطق الريفية.

التعليم  عىل  احلصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  ن (  ضامن 
العام، والتعليم العايل واجلامعي، والتعليم مدى احلياة، دون متييز 

وعىل أساس متكافئ مع االخرين.

مجيع  يدمج  بشكل  بالتعليم  املتعلقة  البيانات  كافة  مجع  س (  ضامن 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

الفردي الذي يتم تقديمه  الفعالة للدعم  ع (  ضامن تطبيق اإلجراءات 
يف إطار البيئة املالئمة التي تكفل أقىص تنمية أكاديمية واجتامعية بام 

يتفق مع هدف اإلدماج الكامل.

2-7-1-3 مصادر الرزق والعمل والتوظيف

اهلدف

أشكال  بجميع  يتعلق  فيام  التمييز  بعدم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يتمتع 
واالنتساب،  التوظف  رشوط  ذلك  يف  بام  احلر،  والعمل  التوظيف 
التي  العمل  وظروف  املهنية،  املسرية  وتطوير  بالوظيفة،  واالحتفاظ 
األساسية  التجارية  املهارات  عن  فضاًل  والسالمة،  الصحة  رشوط  حتقق 

واحلصول عىل التسهيالت االئتامنية.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

العمل  فرص  تكافؤ  تضمن  وترشيعات  سياسات  وتطبيق  أ (  سن 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ب (  ضامن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بنسبة ال تقل عن مخسة يف 
املائة )5%( من إمجايل القوى العاملة يف القطاعني العام واخلاص يف 

الدول األعضاء.

فيام  واخلاص  العام  القطاعني  يف  العمل  أصحاب  وحتفيز  ج (  توعية 
يتعلق بقضايا اإلعاقة.

التوعية بالقدرات التي يتمتع هبا األشخاص ذوي اإلعاقة. د ( 

هذه  توفري  وتشجيع  العام،  القطاع  يف  املتنوعة  العمل  فرص  ـ (  إجياد  ه
ومتكينية  مواتية  بيئة  يف  تكون  أن  عىل  اخلاص،  القطاع  يف  الفرص 
خالية من احلواجز ويسهل الوصول إليها بالنسبة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة.

و (  ضامن تطبيق إجراءات التمييز اإلجيايب يف القطاعني العام واخلاص 
فرص  يقدمون  الذين  العمل  ألصحاب  احلوافز  وضع  خالل  من 

العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة )مثل احلوافز الرضيبية(.

العمل،  سوق  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تعليمية  منح  ز (  تقديم 
بني  جتمع  جديدة  مهني  وتدريب  تعليم  برامج  يف  تتمثل  والتي 

النظرية والتطبيق، وتتوج بمؤهل معرتف به.

ح (  تشجيع ومحاية املمتلكات واألعامل الفكرية والتجارية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة هبدف تعزيز فرصهم فيام يتعلق بإجياد فرص العمل أو 

العمل احلر حلساهبم.

ذوي  العمل  أصحاب  ودعم  اإلعاقة  ذوي  املستثمرين  ط (  تشجيع 
اإلعاقة من أجل إجياد فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وسد 

الفجوات القائمة يف القطاع اخلاص.

الفعالة  العمل  فرص  إلجياد  اإلجيايب  التمييز  اسرتاتيجيات  ي (  تطوير 
يعانون من فريوس مرض نقص  الذين  لألشخاص ذوي اإلعاقة 

املناعة البرشية املكتسب/اإليدز.
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ذوي  والرجل  املرأة  توظيف  لتعزيز  اسرتاتيجية  وتنفيذ  ك (  وضع 
اإلعاقة من جانب أصحاب العمل يف شتى املجاالت.

والرجل  للمرأة  التدريب  فرص  لتعزيز  اسرتاتيجية  وتنفيذ  ل (  وضع 
ذوي اإلعاقة يف برامج التدريب االعتيادية.

املناطق  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  االقتصادي  التمكني  م (  دعم 
الريفية واحلرضية. 

األشخاص  لصالح  تفضيلية  رشاء  اسرتاتيجيات  وتعزيز  ن (  وضع 
ذوي اإلعاقة ومنظامهتم.

يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  تشجع  حوافز  س (  تقديم 
االقتصاد.

املهارات  عىل  اإلعاقة  ذوي  والرجال  والنساء  الشباب  ع (  تدريب 
حيثام  االعتيادية  التدريب  برامج  يف  وذلك  املناسبة،  التسويقية 

أمكن.

ف (  تعزيز إعادة التأهيل املهني، وكذلك فرص إعادة التدريب املطلوبة 
لألشخاص الذين يصابون باإلعاقة أثناء مسريهتم املهنية.

ص (  استحداث وتنفيذ معايري الصحة والسالمة املهنية، فضاًل عن تعزيز 
آليات التطبيق احلالية.

ق (  املصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 وتنفيذها فيام 
يتعلق بإعادة التأهيل املهني والتوظيف )األشخاص ذوي اإلعاقة( 

لضامن دخول هؤالء األشخاص إىل سوق العمل.

2-7-1-4 الرياضة والترفيه والثقافة

اهلدف

إىل  واملتكافئة  الكاملة  الوصول  بفرصة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يتمتع 
الفعاليات واألنشطة الثقافية والرياضية والرتفيهية واالجتامعية.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

أ (  خلق بيئة متكينية حتقق املشاركة الفعالة واملتكافئة للرجال والنساء 
والشباب ذوي اإلعاقة يف األنشطة الرياضية عىل املستوى الوطني 

واإلقليمي والقاري والدويل.

الثقافية  باملواد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مجيع  متتع  فرص  ب (  تعزيز 
واملعلومات وحصوهلم عليها بالصيغ املالئمة هلم.

مجيع  إدماج  حتقق  التي  والثقافية  الرياضية  األنشطة  وتنمية  ج (  تعزيز 
مستوى  عىل  التعلم  جماالت  مجيع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

جمتمعاهتم املحلية.

د (  دعم تنفيذ التوصية اخلاصة بالرياضة واألشخاص ذوي اإلعاقة يف 
املجلس الريايض لالحتاد األفريقي.

ـ (  رفع مستوى الوعي من خالل حتديد والقضاء عىل أي سياسات أو  ه
ممارسات متييزية أو نابذة داخل احلكومة ذاهتا فيام يتعلق بالرياضة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

خاص  ترشيع  أي  يف  مدرجون  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أن  و (  ضامن 
بالرياضة والرتبية البدنية.

وختطيط  تطوير  يف  ومنظامهتم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ز (  إدراج 
وتنفيذ السياسات املتعلقة بالرياضة.

ح (  إقرار وتطبيق حقوق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف 
األنشطة الرياضية والرتبية البدنية، فضاًل عن األنشطة املختلفة يف 

مجيع الربامج احلكومية.

يف  التنفيذيني  والرشكاء  القطاعات  من  ممكن  عدد  أكرب  ط (  إرشاك 
جهود حتقيق اإلمكانات الكاملة للرياضة لالرتقاء بمستويات دمج 

ورفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة.
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2-8  التنمية المؤسسية والدعوة والدعم 
التنظيمي وتعزيز األدوار لمنظمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكاتب 

اإلعاقة في جميع الوزارات، 
والحكومات المحلية، والمنظمات 

الحكومية الدولية

2-8-1  مجاالت إجراءات األولوية للتنمية المؤسسية 
والدعوة والدعم التنظيمي وتعزيز األدوار 

لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكاتب 
اإلعاقة في جميع الوزارات

 2-8-1-1  الدعم التنظيمي لمنظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة

اهلدف

تتمتع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة بالدعم احلكومي من أجل تنمية 
وتعزيز دورهم يف ختطيط وتنفيذ السياسات والربامج العامة.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  تأسيس  وتسهيل  أ (  تشجيع 
املحلية والوطنية من أجل دعم جهود متكني الشخص  املستويات 

املعوق.

ب (  إنشاء ومتويل منظمة جمتمع مدين وطنية /صندوق وطني ملنظامت 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

ج (  تشجيع وتسهيل تأسيس احتادات وطنية ملنظامت األشخاص ذوي 
اإلعاقة.

التمثيل املحيل والوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة  د (  تعزيز وتسهيل 
عىل املستويات املحلية والوطنية يف مجيع هياكل صنع القرار، وذلك 

من خالل الدعم املايل.

2-8-1-2 دور منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

اهلدف

تؤدي منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة دورها يف متكني األشخاص ذوي 
اإلعاقة وتشارك يف مجيع القرارات التي تؤثر عىل هؤالء األشخاص.

إجراءات األولوية
جيب عىل الدول األعضاء:

يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جتاه  إجيابية  مواقف  وإجياد  أ (  تشجيع 
جمتمعاهتم املحلية.

ب (  املسامهة يف خلق فرص توليد الدخل لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل 
مستوى االقتصاد الكيل ومستوى املشاريع الصغرى.

املساعدة يف الوقاية من مسببات اإلعاقة. ج ( 

إدارة ورصد وتقييم تنفيذ خطة العمل القارية. د ( 

عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إدماج  لتحقيق  واملنارصة  ـ (  الدعوى  ه
مستوى املجتمع املحيل وعىل الصعيد الوطني.

بمجاالت  يتعلق  فيام  طاقاهتا  وحشد  املحلية  املجتمعات  و (  توعية 
األولوية يف خطة العمل القارية عىل مستوى املجتمع املحيل.

عىل  القارية  العمل  خلطة  األولوية  ألهداف  وفقًا  األنشطة  ز (  تنفيذ 
مستوى املجتمع املحيل، بام يف ذلك بناء القدرات.
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2-8-1-3 الدعوة والتوعية

اهلدف

التوعية حول اإلعاقة بصفة عامة، ورضورة مشاركة وإدماج األشخاص 
ذوي اإلعاقة عىل مستوى املجتمع املحيل واملستويات اإلقليمية والوطنية.

إجراءات األولوية

احلكومية،  الوزارات  يف  إعاقة  مكتب  تأسيس  برضورة  أ (  التوعية 
الوزارات  يف  واملالية  البرشية  القدرات  توفري  إىل  والدعوة 
واحلكومات املحلية واملنظامت احلكومية الدولية، مثل املجموعات 

االقتصادية اإلقليمية.

األفريقي  للعقد  واالتصاالت  لإلعالم  اسرتاتيجية  وتنفيذ  ب (  وضع 
وخطة العمل القارية.

باإلعاقة  يتعلق  فيام  إعالمية  سلوك  مدونة  وتطبيق  ج (  وضع 
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

جانب  من  الرياضية  والفعاليات  الثقافية  األنشطة  وتشجيع  د (  إنشاء 
األشخاص ذوي اإلعاقة لتوعية الرأي العام بقدراهتم.

املجتمع  تصور  لتحسني  وممتدة  شاملة  توعية  محلة  وتنفيذ  ـ (  صياغة  ه
جتاه املرأة املعوقة.

إىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية  و (  ترمجة 
اللغات الوطنية وإتاحتها بجميع األشكال والصيغ البديلة.

كل  عىل  باإلعاقة  الصلة  ذات  املوضوعات  عن  البحوث  ز (  إجراء 
مستوى ونرش نتائج البحوث، وذلك هبدف حتسني صورة املجتمع 

عن األشخاص ذوي اإلعاقة.

ح (  تعزيز برامج التدريب عىل التوعية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة 
وحقوقهم.

مراكز  إنشاء  خالل  من  مثاًل  وذلك  املعلومات،  تبادل  ط(  تعزيز 
ذوي  من  لألفراد  املعلومات  وتقديم  باإلعاقة  املرتبطة  للموارد 
للمكفوفني،  برايل  لغة  استعامل  إىل  باإلضافة  وأرسهم،  اإلعاقة 
واملطبوعات باألحرف الكبرية، والتسجيالت الصوتية، والوسائط 

االلكرتونية.

املستوى  وعىل  أفريقيا  داخل  للمعلومات  الدويل  التبادل  ي (  دعم 
الدويل، حتى يمكن للبلدان أن تتعلم من بعضها البعض.

 2-9  رصد وتقييم وإعداد تقارير عن 
تنفيذ خطة العمل القارية للعقد 

األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
)2019-2010(

 2-9-1  مجاالت إجراءات األولوية الخاصة 
بالرصد والتقييم وإعداد التقارير

2-9-1-1 رصد ومتابعة التنفيذ

اهلدف

التقارير بشأن تنفيذ خطة  إنشاء آليات للتنسيق والرصد والتقييم وإعداد 
العمل القارية.

إجراءات األولوية
يتعني عىل الدول األعضاء:

أ (  إنشاء كيان أو هيئة أو جهاز جيمع بني وزارات متعددة لالضطالع 
باإلرشاف والتنسيق واإلدماج فيام يتعلق بقضايا اإلعاقة.

هلا  تكون  أن  عىل  اإلعاقة  بشأن  وطنية  عمل  وخطة  سياسة  ب (  وضع 
أهداف وأطر زمنية حمددة، ووسائل للرصد والتقييم.
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رفيعة  أخرى  وزارية  جلنة  أو  الوزارات  بني  مشرتكة  هيئة  ج (  تكليف 
منظمة  من  ملدخالت  املتضمنة  التقارير  وإعداد  ملراجعة  املستوى 
حول  األفريقي  االحتاد  عىل  وعرضها  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
األفريقي  للعقد  القارية  العمل  خطة  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم 
تكليف  وكذلك   ،)2019-2010( اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
بشأن  الترشيعات  واستكامل  بمراجعة  املذكورة  اللجنة  أو  اهليئة 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتأكد من أن حقوقهم تتسق مع 
اهليئات  تنفيذها حتت إرشاف  ويتم  فيها  الوطنية ومدجمة  الدساتري 

املسؤولة.

د (  ختصيص االعتامدات املالية الوطنية لدعم سياسات وبرامج العمل 
لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم.

الجزء الثالث:
 مسؤوليات الفاعلين الرئيسيين 

القائمين على تنفيذ خطة العمل القارية 
للعقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

)2019-2010(

3-1  أجهزة االتحاد األفريقي ذات الصلة: مفوضية 
االتحاد األفريقي واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب

قرار  بمرشوع  األفريقي  االحتاد  وحكومات  دول  لرؤساء  أ (  التقدم 
ورفع  ورصد  تنفيذ  لضامن  اإلعاقة  بشأن  خاص  ُمقرر  بتعيني 
التقارير عن تنفيذ خطة العمل القارية للعقد األفريقي لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

ب (  إعداد تقرير كل ستة أشهر عن تنفيذ خطة العمل القارية لرفعه إىل 
أجهزة إعداد السياسات التابعة لالحتاد األفريقي، بام يف ذلك مؤمتر 
وزراء التنمية االجتامعية، واملجلس التنفيذي ومؤمتر رؤساء الدول 

واحلكومات.

ج (  تنظيم مناقشات موسعة وشاملة حول تطوير اتفاقية أفريقية حلقوق 
ذوي  األشخاص  بحقوق  اخلاص  الربوتوكول  وهي  اإلعاقة، 

اإلعاقة.

د (  النص عىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع هياكل االحتاد 
موظفي  ذلك  يف  بام  والتنفيذية،  السياسية  وإداراته  األفريقي 

املفوضية وغريها من أجهزة االحتاد األفريقي األخرى.

ـ (  تقديم الدعم الفني للدول األعضاء بشان الترشيعات والسياسات  ه
واألدوات األخرى الرامية إىل حتقيق جماالت إجراءات األولوية يف 

خطة العمل القارية.
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خطة العمل القارية 

3-2  الدول أعضاء االتحاد األفريقي
أ (  تسهيل تنفيذ خطة العمل القارية للعقد األفريقي لألشخاص ذوي 
والقوانني  السياسات  إصدار  خالل  من   )2019-2010( اإلعاقة 
القارية، وتنفيذ هذه  الرئيسية خلطة العمل  التي تتضمن املجاالت 
ذلك  يف  بام  التنمية،  رشكاء  مع  بالتعاون  والقوانني  السياسات 

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة.

لألشخاص  األفريقي  االحتاد  بروتوكول  وتعميم  عىل  ب (  املصادقة 
ذوي اإلعاقة فور اعتامده.

ج (  تعزيز مراكز االتصال الوطنية )ويفضل أن تكون يف مكتب رئيس 
والفعال  الكايف  التمثيل  عىل  التأكيد  مع  التنسيق،  وجلان  الوزراء( 
يف  منهم  كل  أدوار  وحتديد  ومنظامهتم،  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة باإلعاقة.

إدماج  هبدف  احلكومية  الوزارات  مجيع  يف  لإلعاقة  مكاتب  د (  إنشاء 
قضايا اإلعاقة.

ـ (  جتميع البيانات الوطنية حول اإلعاقة، وتقليل الثغرات يف البيانات  ه
املعلومات  تقاسم  تسهيل  مع  الريفية،  املناطق  يف  باإلعاقة  املتعلقة 

بني مجيع األطراف املعنية.

تم  )الذي  األفريقي  التأهيل  إعادة  معهد  مع  املستمر  و (  التواصل 
لتمكينه  واإلقليمي،  القاري  املستويني  عىل  مؤخرًا(،  تطويره 
للعقد  القارية  العمل  خطة  لتنفيذ  الفعالني  والرصد  التنسيق  من 

األفريقي للمعوقيني )2019-2010(.

االحتاد  مفوضية  إىل  القارية  العمل  خطة  تنفيذ  حول  تقارير  ز (  رفع 
األفريقي.

ح (  تعبئة املوارد من املصادر املحلية ومن رشكاء التنمية من أجل برامج 
اإلعاقة، بام يف ذلك بناء قدرات منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة.

 3-3  المعهد األفريقي إلعادة التأهيل 
)الذي تم تطويره مؤخرًا(

األفريقي  للعقد  القارية  العمل  خلطة  والتأييد  الدعم  أ (  حشد 
أعضاء  الدول  بني   )2019-2010( اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

االحتاد األفريقي.

جانب  من  تنفيذها  عىل  واألرشاف  القارية  العمل  خطة  ب (  تعزيز 
املجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء.

القارية  العمل  خطة  لتنفيذ  األعضاء  للدول  الفني  الدعم  ج (  تقديم 
املتوفرة لدى الوكاالت املتخصصة، مثل منظمة  بواسطة اخلربات 

العمل الدولية.

د (  رصد ختصيص املوارد الالزمة التي تعتمدها احلكومات والرشكاء 
ملجاالت إجراءات األولوية يف خطة العمل القارية.

القارة ونرش  البحوث بشان اإلعاقة يف مجيع أرجاء  ـ (  تعزيز وتنسيق  ه
عن  املسؤولة  واإلقليمية  الوطنية  املنظامت  عىل  املعلومات  هذه 

صياغة وتنفيذ السياسات.

و (  املسامهة يف وضع هنج موحد لتعزيز الوقاية من اإلعاقة واكتشافها 
ذوي  األشخاص  تأهيل  إعادة  خدمات  لتعزيز  وكذلك  مبكرًا، 

اإلعاقة.

ز (  مساعدة الدول األعضاء يف تصميم التسهيالت والربامج الالزمة 
عليهم  يصعب  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات  لتلبية 

التكيف مع عامل رسيع التغري.

املتبادلة  واملساعدة  األفريقي  للتعاون  املواتية  الظروف  ح (  إجياد 
يف  بام  واإلدماج،  التأهيل  وإعادة  اإلعاقة  من  بالوقاية  يتعلق  فيام 
خمتلف  يف  القائمة  واألكاديمية  العلمية  املؤسسات  تعزيز  ذلك 
املطلوبة  املاهرة  العاملة  تدريب  يف  واستغالهلا  األفريقية،  البلدان 
الشاملة  االجتامعية  واخلدمات  والتعليم  الصحة  خدمات  لتطوير 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ط (  تعزيز وضامن تبادل املعلومات واخلربات بني الدول أعضاء االحتاد 
األفريقي وبلدان العامل األخرى خالل العقد األفريقي.

الدول  القارية من جانب  العمل  لتنفيذ خطة  الالزمة  املوارد  ي (  تعبئة 
األعضاء.

ك (  مراجعة تقارير الدول األعضاء بشأن تنفيذ خطة العمل القارية.
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 3-4  منظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة

السياسات  لتنفيذ  احلكومات  جتاه  واملنارصة  الدعوة  دور  أ (  أداء 
الوطنية والدولية الرامية إىل حتسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.

مسائل  بجميع  يتعلق  فيام  واملستشارين  الفنيني  اخلرباء  دور  ب (  أداء 
اإلعاقة.

عىل  اإلرشاف  يتولوا  لكي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  ج (  تعزيز 
تطويرهم الذايت.

مع  للتواصل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دوائر  مجيع  جهد  د (  حشد 
واحتياجات  األخرى لرشح حقوق  املعنية  واألطراف  احلكومات 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

ـ (  تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة حسب ما تنص عليه اتفاقية  ه
من  وغريها  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم 

االتفاقيات الدولية.

ورشكاء  اخلاص  والقطاع  احلكومات  من  الالزمة  املوارد  و (  تعبئة 
التنمية لتنفيذ األنشطة التكميلية يف إطار تنفيذ خطة العمل القارية 

واالسرتاتيجيات الوطنية لإلعاقة.

اخلاص  والقطاع  وحكوماهتا  وشبكاهتا  أعضائها  إىل  تقرير  ز (  تقديم 
ورشكاء التنمية حول األموال الواردة والتقدم املحرز يف دعم تنفيذ 

خطة العمل القارية.

ح (  رفع تقرير إىل املعهد األفريقي إلعادة التأهيل، بناء عىل طلبه، حول 
تنفيذ خطة العمل القارية.

 3-5  المنظمات الدولية، بما فيها 
وكاالت األمم المتحدة

السعي إلقامة الرشاكات واحلصول عىل الدعم الفني لتعزيز إدماج اإلعاقة 
يف أطر التنمية من قبل الوكاالت الدولية املتخصصة، مثل منظمة العمل 
الدولية، وذلك عن طريق تنمية املهارات وتعزيز قابلية التوظيف وتوفري 

فرص العمل الالئق.
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