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 التعريفات

 لقيام بميمة أو عملمن ا فردال تمنعصعوبة  الحد من النشاط

أي تقييد أو انعدام قدرة عمى أداء نشاط )ناتج عن عاىة( عمى نحو  إعاقة
العجز جزء عتبر عاديا بالنسبة لإلنسان. إن عادي أو داخل نطاق ي  

عمى . و كثيرة بطرقاإلعاقة . وقد تم التعريف بمن التنوع البشري
اعتالل بدني أو ذىني أو حسي بدرجات اإلعاقة ىي  فإن ،مومالع

ؤثر عمى قدرة الشخص عمى المشاركة بشكل مستقل في متفاوتة ي
اليومية. اإلعاقة مصطمح جامع يشير  بعض أو جميع جوانب الحياة

 .إلى العاىات وأشكال القصور التي تكبل النشاط أو المشاركة

 عمة في أداء الجسم أو ىيكمو عاهة

 الحياةنخراط في أوضاع الفرد من اال تمنعمشكمة  تقييد المشاركة

أي مؤسسة أو منظمة أو فرد لو مصمحة خاصة في تعزيز حقوق  أصحاب المصالح
 ورفاىية المعاقين
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 :الخمفية

أجاز المجمس التنفيذي خالل دورتو العادية الثامنة عشرة المنعقدة في أديس أبابا،  .1
توصيات الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد اإلفريقي لوزراء  ،2011ر يناي 31ثيوبيا، في إ

بشأن  2010نوفمبر  22إلى  21التنمية االجتماعية المنعقدة في الخرطوم، السودان، من 
 EX.CL/Dec.625إعادة ىيكمة المعيد اإلفريقي إلعادة التأىيل. وقد طمب المجمس في مقرره 

(XVIII)  " اعدة في عممية إعادة هيكمة المعهد األفريقي إلعادة التأهيلالمسمن المفوضية ."
تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة االستثنائية لمجمس إدارة ضرورة بأوصى المجمس أيضا "

عادة  المعهد األفريقي إلعادة التأهيل فيما يتعمق بالتسيير المالي واإلداري الفوري لممعهد وا 
المعاقين عمى نحو أكثر فعالية ويمعب دورا رياديا في تنفيذ  هيكمته حتى يستجيب الحتياجات

 "دد  العقد المم

في ىراري، زيمبابوي باعتباره  1988تم إنشاء المعيد اإلفريقي إلعادة التأىيل في مايو  .2
وحدة تخطيط وتنسيق مركزية لتشجيع وتنمية برامج التدريب واألبحاث اإلقميمية واإلقميمية 

بارزة دة التأىيل )لممعاقين( ومنع اإلعاقة. وكانت ىناك أحداث وعمميات الفرعية في مجال إعا
 أدت إلى إنشاء المعيد: المعالم

  المؤتمر اإلقميمي اإلفريقي حول العام الدولي لممعاقين الذي نظمتو منظمة الوحدة
 ؛1981اإلفريقية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا في 

 وحدة اإلفريقية بشأن مشكمة المعاقينقرار مجمس وزراء منظمة ال(CM/Res.834-XXXV)  
 ؛1981الصادر في مارس 



EX.CL/704 (XX) 

Page 4 
 

 11 لتشملة لمنظمة الوحدة اإلفريقية التي تم توسيعيا الحقا يساالخم يةر امجنة الوز ال 
بيدف التوصل إلى اتفاق )نظام أساسي( لممعيد  1981أعضاء والتي اجتمعت في 

 اإلفريقي إلعادة التأىيل.

الوحدة  منظمةفي  كانت الدول األعضاء ء المعيد اإلفريقي إلعادة التأىيل،قبل إنشا .3
درك أنو أ  . وقد عمى المستوى الوطنيالمعاقين تمبية احتياجات وتطمعات اإلفريقية تعمل عمى 

قميمي عمى المستوى اإلتقاسم المرافق المتخصصة معاقين إذا تم المزيد لمالقيام بيمكن 
 .االجتماعي واالقتصادي عمى االندماج ملمساعدتي

 :تفويض ومهام المعهد اإلفريقي إلعادة التأهيل

تتمثل رسالة وفقا لممادة األولى من االتفاق المؤسس لممعيد اإلفريقي إلعادة التأىيل،  .4
الفرص لممعاقين  تكافؤ"يعمل المعهد اإلفريقي إلعادة التأهيل عمى تحقيق المعيد فيما يمي: 

هد بتشجيع ودعم حقوق المعاقين ومشاركتهم الكاممة في في إفريقيا. وسيقوم المع
مجتمعاتهم. ويعمل المعهد عمى ضمان التعاون التشاركي مع منظمات المعاقين لضمان بمورة 

 من االتفاق: 3وقد ورد تفويض المعيد عمى النحو التالي في المادة  مجتمع يكون لمجميع".

عادة التأىيل وضمان مساعدة الدول األعضاء عمى تعزيز خدمات منع اإل (1 دماج انعاقة وا 
 المعاقين في جميع جوانب الحياة؛

تعزيز وتشجيع تنفيذ خطة عمل االتحاد اإلفريقي لمعقد اإلفريقي لممعاقين فضال عن  (2
في الدول األعضاء  لممعاقين موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرصاألمم المتحدة ال قواعد

 في االتحاد اإلفريقي.

فيم مشاغل اإلعاقة وضمان مع منظمات المعاقين الفعال شاركي التعاون الت تنفيذ (3
 وبالتالي تعزيز سياسات وبرامج المعيد.

 تتمثل الميام الرئيسية لممعيد، وفقا لالتفاق المؤسس لو، فيما يمي: .5
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عادة التأىيل؛ (أ   وضع نيج موحد لتشجيع توفير خدمات الوقاية وا 

فريقيين الذين، يصعب عمييم التكيف مع العالم إنشاء المرافق لتمبية احتياجات المعاقين اإل  (ب 
 ؛بسبب إعاقتيم السريع التغير

تنمية مراكز إعادة التأىيل في كافة البمدان األفريقية لمساعدتيا عمى مواءمة مبادئيا المفاىيمية تعزيز  (ج 
 ت في مجال إعادة تأىيل المعوقين في اإلقميم األفريقي؛األساسية قدر اإلمكان ووضع استراتيجيا

في إطار إعادة التأىيل وتعزيز  المتبادلةوالمساعدة األفريقي البيني تييئة الظروف المناسبة لمتعاون  (د 
بة مؤسسات إعادة التأىيل القائمة في مختمف أنحاء إفريقيا واستخداميا لتدريب القوى العاممة المطمو 

 أنشطة محمية إلعادة التأىيل في إفريقيا؛لالضطالع ب

طالق  (ه  برامج لألبحاث والتدريب في مجال إعادة التأىيل وغير ذلك من وضع إطار مالئم إلنشاء وا 
مى الصعيد اإلقميمي وفقا ألولويات وطمبات البمدان الراغبة في عالتي يتم تنفيذىا  خاصةالمشاريع ال

 إلقميمية؛المشاركة في ىذه البرامج ا

إجراءات وتدابير وبرامج منسقة بين البمدان نشاء ىيكل من شأنو تشجيع وتيسير إطالق إ (و 
الدولية والحكومية وغير الحكومية في جميع مجاالت اإلفريقية ومختمف المنظمات المانحة 

 تنمية إعادة التأىيل الشامل؛

 قية وبمدان أخرى من العالم؛تشجيع وضمان تبادل المعمومات والخبرات فيما بين الدول اإلفري (ز 

إعداد مشاريع خاصة في مجال إعادة التأىيل ومنع اإلعاقة بيدف توفير مرافق ومواد التعميم  (ح 
 واألبحاث عمى المستوى المحمي.

الفرص لممعاقين  تكافؤإنجاح تحقيق  وعميو، تم تصميم تفويض وىياكل المعيد لتسييل .6
فإن المعيد يفتقر إلى القدرة عمى باإلدارة والموارد،  في إفريقيا. غير أنو نظرا لمتحديات الخاصة

تعاون فعال مع المنظمات القارية لإلعاقة لتمبية احتياجات ب ال يحظىتنفيذ برامج إنمائية و 
ركز المعيد فقط عمى حضور االجتماعات في ظل وقد المعاقين في القارة عمى نحو فعال. 

ضافة إ لى ذلك، كانت ميام المعيد تقتصر عمى غياب دليل واضح عمى تنفيذ تفويضو. وا 
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موظفيو ومكتب أمانة في ىراري، زيمبابوي، وثالث وكاالت/مكاتب إقميمية في نيروبي، ب العناية
كينيا وبرازافيل، الكونغو ودكار، السنغال. وقد تم إغالق مكتب الجنوب اإلفريقي واستيعاب 

 عامميو وأصولو في أمانة المعيد.

 :المعهد اإلفريقي إلعادة التأهيلالتحديات التي تواجه 

شيدت القارة تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية منذ إنشاء المعيد. وجاء  .7
إلعادة ىيكمة أجيزة منظمة الوحدة اإلفريقية ومفوضيتو نتيجة  2112إنشاء االتحاد اإلفريقي في 

االتحاد اإلفريقي الجديدة  تعمل مفوضيةووكاالتيا المتخصصة. وفي إدارة الشؤون االجتماعية، 
 أيضا عمى تنسيق الخدمات لممعاقين، بما في ذلك تنفيذ العقد اإلفريقي لممعاقين.

لتوفير  2118تم أيضا إنشاء مؤتمر االتحاد اإلفريقي لوزراء التنمية االجتماعية في  .8
ك تمك المتعمقة القيادة السياسية لمواءمة وتنسيق مشاغل التنمية االجتماعية في القارة، بما في ذل

الوزراء أنفسيم األعضاء في مجمس إدارة الوكاالت المتخصصة في  بالمعاقين. ويشارك
مؤتمرات االتحاد اإلفريقي المتخصصة نفسيا، مما أدى إلى االزدواجية وتكاليف إضافية. وقد 
دفع ىذا الوضع إلى إعادة ىيكمة أجيزة منظمة الوحدة اإلفريقية ووكاالتيا المتخصصة باستثناء 

واصل المعيد العمل بييكمو وتفويضو القديمين، مما جعمو قد أىيل. و المعيد اإلفريقي إلعادة الت
 أقل تنافسية وفعالية.

صعوبات مالية مزمنة بسبب عدم دفع رسوم العضوية من قبل أمام المعيد نفسو يجد  .9
البمدان األعضاء. وال يممك الموارد المالية الكافية لتأمين ما يمزم من الموظفين والبرامج 

تمتع يصصة، بما في ذلك العالقات العامة واألنشطة التجارية الحافزة. وال والمشاريع المخ
الدول من جانب نضمام االتنفيذ/عمميتي البما يكفي من القدرة عمى الضغط لمتأثير عمى  عيدالم

مثال عمى ذلك ىو النداءات  وضحاألعضاء إلى مقررات مجمس إدارتو واالتفاق المؤسس لو. وأ
إلى الدول األعضاء لدفع مساىماتيا السنوية لممعيد. ونتيجة لذلك، فإن  غير الناجحة الموجية

المعيد مضطر إلى االستعانة بييكمو األعمى وىو االتحاد اإلفريقي لتوفير الدعم ألنشطتو. وقد 
ووجود نمط ثابت من انتياكات الموائح اإلدارية سوء اإلدارة سوءا نظرا لازداد الوضع المالي 
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لم فإن اإلدارة المالية واالستراتيجية لممعيد وفقا لتقرير المراجعة. وبصفة عامة،  والمالية لممعيد،
 ترتق إلى المستوى المرغوب فيو.

ضافة إلى ذلك، فإن تنامي الدعوة في مجال اإلعاقة في إفريقيا وكذلك عمى الساحة   .11 وا 
تنفيذ الرؤية ما إذا كان المعيد يممك الييكل المطموب لالدولية، يحمل عمى التساؤل حول 

والرسالة الجديدتين لالتحاد اإلفريقي ومواجية تحديات اإلعاقة في القرن الحادي والعشرين. 
قع الجديد وخاصة احاجة إلى إعادة ىيكمة المعيد حتى يعكس ويواجو الو ال فقد دعتوبالتالي، 

 مراعاة اإلعاقة في التنمية االجتماعية.

، اتخذت مفوضية االتحاد EX.CL/Dec.625 (XVIII) وعمال بمقرر المجمس التنفيذي .11
 اإلفريقي التدابير التالية:

تنفيذ تدابير تقشفية في إدارة الموارد المالية لممعيد وجمع المتأخرات من الدول األعضاء  (1
 .مساىماتيا سدادوالتي لم تف بفي المعيد 

دار  (2 ة المالية إيفاد فريق يتضمن إدارة الشؤون االجتماعية ومكتب المستشار القانوني وا 
عداد الميزانية و  المراجعة الداخمية إلى ىراري ونيروبي إلجراء تقييم معمق مكتب وا 

 .لموضع القانوني والمالي لممعيد ووضع موظفيو

 :التدابير التقشفية واإلدارية

قدمت مفوضية االتحاد اإلفريقي التوصيات التالية التي صادق مجمس إدارة المعيد عمى  .12
 . 2111سبتمبر  11إلى  7المنعقدة في ىراري، زيمبابوي، من  21الـتنفيذىا خالل دورتو 

تمت التوصية بإنياء عقد المدير التنفيذي باإلنابة. فقد جاوز السن الستين حسب سياسة  (أ 
 التشغيل لمفوضية االتحاد اإلفريقي؛

ينبغي أيضا إنياء خدمات الموظف المنتدب من قبل حكومة ليبيا والذي كان قد تم   (ب 
وارد في الييكل الحالي  رإلى منصب نائب المدير التنفيذي ألن ىذا المنصب غيترقيتو 
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المعتمد لممعيد وأنو لم يتم إتباع إجراءات التعيين المناسبة قبل بدء المعيد دفع رسوم لو 
 عن خدماتو.

ينبغي إنياء خدمات الموظف المالي واإلداري باإلنابة ألنو ال تتوفر لديو المؤىالت   (ج 
 يذا المنصب.المطموبة ل

ينبغي اتخاذ التدابير التأديبية المالئمة وفقا لنظم ولوائح العاممين بيدف استرجاع أموال  (د 
المعيد التي حصل عمييا الموظفون المعنيون بصورة غير قانونية وكذلك أي إجراءات 

منيم. وينبغي اتخاذ التدابير المتعمقة واحد ذىا من قبل أي اغير مناسبة تم اتخ
المذكورين أعاله بما يتفق تماما مع األحكام واإلجراءات القانونية القابمة بالموظفين 

 لمتطبيق.

ت دعى الدول األعضاء إلى انتداب إداري عمى حسابيا أو الشركاء المتعاونين لمتصريح  (ه 
جراء مراجعة لموظفي المعيد، بما في ذلك قابميتيم  بجميع النفقات التشغيمية لممعيد وا 

الجديد ألمانة المعيد. وينبغي اتخاذ تدابير بخفض النفقات التشغيمية لمتشغيل في الييكل 
 لممنظمة؛

شخص يتمتع بالخبرة والمؤىالت المطموبة عمى لستجري حكومة زيمبابوي عممية اختيار  (و 
ما نيب، بقيةلمعيد المتااألشير الثالثة األولى من أموال -لمشيرينو أن يتم دفع راتب

من األمم المتحدة والشركاء اإلنمائيين مثل كتابيا قي ستطمب مفوضية االتحاد اإلفري
عن المدة المتبقية ريثما يتم لممدير فنمندا واالتحاد األوروبي وغيرىما تغطية عقد الخدمة 

 بكامل موظفييا.تشغيل أمانة المعيد 

لتصفية  مخصصة أموالتوجد فيو  الذيالمعيد الموقعين عمى حساب ينبغي تبديل  (ز 
وزارة أو  مدير الشؤون الماليةضمن الجيات التالية: ن الموقعكون اأن ييجب . الخصوم

 الرعاية االجتماعية في الوزارة نفسيا مبابوي أو مديريز  أو العمل والشؤون االجتماعية
 نب التوقيع اإللزامي لممدير المؤقت؛اإلى ج
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ال وجمع األمو  في المعيدت السنوية لمدول األعضاء ويقوم المدير بتحصيل المساىما (ح 
والمتقاعدين الحاليين ودفع المتأخرات المستحقة لمموظفين المعيد  ألنشطة برنامج

 ودفع تعويضات نياية الخدمة تقديم دليل عمى ىذه المتأخراتلممعيد شريطة والمتوفين 
الزائدين عن فرص عمل لمموظفين  النظر في إيجادو  مموظفين الزائدين عن الحاجةل

 ؛أمانة المعيدفي  الحاجة

التي تأخرت عن الدول األعضاء ي طمب من الخصوم المذكورة أعاله، يا لتصفية وسع (ط 
السنوات األربع الماضية المساىمات عن ، دفع متأخراتيا من سداد مساىماتيا لممعيد

فريقي االتحاد األ تمت توصية مفوضيةوفي ىذا الصدد، فقط.  (2111 - 2117)
تمك  االدول األعضاء المعنية وتحديدشفيية إلى عن طريق مذكرة ىذا القرار  بإرسال

 ىذه الفترة؛عن  المتأخرة عن السداد

شغل عمى أن تشمل العممية  2112ديسمبر  المعيد بحمولاستكمال إعادة ىيكمة ينبغي  (ي 
جراءات مفوضية وظائف وفقا ال  االتحاد األفريقي؛لقواعد وا 

 :لتقييم مفوضية االتحاد اإلفريقي لممعهد اإلفريقي إلعادة التأهي

فريقا تضمن إدارة الشؤون االجتماعية ومكتب أرسمت مفوضية االتحاد اإلفريقي  .13
دارة المالية والميزانية ومكتب المراجعة الداخمية إلى ىراري ونيروبي إلجراء  المستشار القانوني وا 
تقييم معمق لموضع القانوني والمالي لممعيد ووضع موظفيو. أوصى الفريق بمجموعة من 

 . 2112شيرا تنتيي بحمول ديسمبر  12الييكمة يتم تنفيذىا عمى مدى فترة عناصر إعادة 

غير أن تقرير التقييم قد شدد عمى التأثير السمبي لموضع المالي غير المستقر لممعيد  .41
الذي يعتمد أساسا عمى المساىمات المقدرة من البمدان األعضاء. ونظرا لعدم سداد العديد من 

فإن النقص الحاد في الموارد المالية أعاق السير الفعال لممعيد منذ الدول األعضاء مساىماتيا، 
ماليين  8.5 مبمغإنشائو. وفي  الوقت الراىن، تقدر المتأخرات من مساىمات الدول األعضاء ب

نظرا لسوء اإلدارة والنمط الثابت من انتياكات  ادوالر أمريكي. وقد ازداد الوضع المالي سوء
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الوضع المالي لممعيد  رديرية لممعيد، وفقا لتقرير المراجعة، مما أدى إلى تالقواعد المالية واإلدا
 وعدم قدرتو عمى أداء ميامو.

 كونأن تعدو تال شيرا  12إعادة الييكمة الحالية عمى مدى فترة عممية فإن ، وبالتالي .15
ذاو . خفيفا اعالج قين امعتحقيق تكافؤ الفرص لمميامو ورؤيتو بشأن أن يؤدي أريد لممعيد  ما ا 

ىناك حاجة إلعادة  فإن، مالكاممة في مجتمعاتي تيمفي أفريقيا وتشجيع ودعم حقوقيم ومشارك
 :التوصيات التالية تم تقديمومن ىنا  جذرية.أكثر  تو بصورةىيكم

تحويل  إلى مفوضية االتحاد اإلفريقي وبالتالي ميام المعيد اإلفريقي إلعادة التأىيلإسناد  (أ 
فريقي تحت مكتب متخصص لمفوضية االتحاد األإلى ة كالة متخصصو المعيد من 

 الشؤون االجتماعية؛ إدارةإشراف 

 المعيد إلى مفوضية االتحاد اإلفريقيالسمس لميام  اإلسنادرطة طريق لضمان اخإعداد   (ب 

 لمتمويل الذاتي مع عائدات كافية. آلية ضرورة وضع  (ج 

- 
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