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UN Enable Newsletter -  הניוזלטר החודשי של המזכירות לאמנת האו"ם בדבר

 זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות 

 

 2016, אפריל

, מתפרסם מדי חודש על ידי המזכירות לאמנת UN Enable Newsletterניוזלטר זה, שכותרתו 

"ם נמצאת ביחידה האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. המזכירות לאמנת האו

( באומות DESA( ובמחלקה לכלכלה ולשירותים חברתיים )DSPDלמדיניות חברתית ופיתוח )

המאוחדות ומשתפת פעולה עם משרדים, סוכנויות, קרנות ותכניות נוספות באומות המאוחדות, 

ין כמו גם עם ארגוני החברה האזרחית ובכללם ארגונים של אנשים עם מוגבלויות. ניוזלטר זה זמ

 גם באופן מקוון בכתובת: 

www.un.org/disabilities 

 

שהתנדב לתרגם  נהל מחלקת מו"פ בקבוצת שכולו טובאנו מבקשים להודות לד"ר אמיר טל, מ

 ולשלי שוויצר וסוהא קסיס, מתמחות במחלקת המו"פ של הקבוצה, את הניוזלטר לשפה העברית

. מובהר בזאת כי תרגום זה נעשה למטרות של העברת מידע אשר סייעו לו במלאכת התרגום

בלבד. מידע זה אינו כולל תמיכה או אישור של האו"ם בנוגע למוצרים, שירותים או דעות של 

ארגונים או יחידים. האו"ם אינו נושא בשום אחריות בנוגע לנכונות, לחוקיות או לתוכן של 

 ות המוצגות לעיל. ההצהרות או הדע

 .םהמתרג צדהדברים בניוזלטר זה מובאים כלשונם ללא כל פרשנות או הבעת עמדה מ

  

 תוכן עניינים:

 הסטאטוס של אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות  -

 האו"םחדשות ממטה  -

 הפסגה ההומניטרית העולמית .א

 HABITAT III  .ב

 חדשות מגופים נוספים של האו"ם -

 ירועים בתחום המוגבלויות ברחבי העולםיומן א -

 חדשות נוספות -

 

http://www.un.org/disabilities
http://www.un.org/disabilities
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 (CRPDאנשים עם מוגבלויות ) יהם שלסטאטוס של אמנת האו"ם בדבר זכויות

 מדינות חתמו על האמנה 160מדינות אשררו/הצטרפו ו  163

 (Optional Protocol)חתמו על הפרוטוקול האופציונאלי  92מדינות אשררו/הצטרפו ו  88 

  .לאמנה

 באפריל 11-ניי אשררה את האמנה בברו

של כנס המדינות החברות לאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים  9-המושב העדכון על 

  עם מוגבלויות 

 של המדינות החברות לאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות 9-המושב ה

(COSP) הנושא המרכזי של יורק. -במטה האו"ם בניו 2016ליוני  14-16תקיים בתאריכים י

לכלל האנשים עם מוגבלויות: לא משאירים אף  2030"יישום סדר היום לפיתוח  מושב זה יהיה:

   חיסול העוני וחוסר השוויון לכלל האנשים עם מוגבלויות;( 1אחד מאחור". תתי הנושאים הם: 

למידע וטכנולוגיה שיפור הנגישות ( 3קידום זכויות של אנשים עם מוגבלות נפשית ושכלית; ( 2

ציון יום השנה העשירי של אימוץ אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים ( 4 ופיתוח מכליל; ו

שליחת בנושאים שונים. ושלושה שולחנות עגולים כללי  יכלול דיוןהמושב השנה עם מוגבלויות. 

זמינים כעת  למאי( ורישום מקוון לעמותות )עד הראשון ביוני( 15-הצעות לאירועי הצד )עד ה

    http://bit.ly/crpdcosp9מסמכי רקע ומידע נוסף מפורסמים גם הם באתר: באתר האו"ם. 

 בחירות לוועדת אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

, 34ים. בהתאם לסעיף מומחים עצמאי 18הוועדה לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות כוללת 

של  9-. במושב ה2016לדצמבר,  31-, זמן הכהונה של תשעה מהמומחים יסתיים ב7פסקה 

המדינות החברות לאמנת האו"ם יתקיימו בחירות של תשעה חברים חדשים לוועדה אשר יחליפו 

 את תשעת החברים שכהונתם פגה. לפרטים נוספים היכנסו: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Elections2016.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/crpdcosp9
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Elections2016.aspx
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 חדשות ממטה האו"ם

 פגישת מעקב של בכירי האסיפה הכללית בנושא מוגבלות ופיתוח

חר מימוש שיח שמטרתו לעקוב א-רב יקיים( PGAהכללית של האו"ם ) העצרתהנשיא של 

תוצאות פגישת לאור קיימא בהקשר לאנשים עם מוגבלויות. האירוע יתקיים -מטרות פיתוח בר

 ,HLMDD) 2013שנערכה בחודש ספטמבר  ת ופיתוחיומוגבלו בנושאיהכללית  העצרתבכירי 

September, 23, 2013)  ובהתאם לעקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם

ביוני  13-של האסיפה הכללית. רב השיח יתקיים ב 69/142ובאו בהחלטה המוגבלויות כפי ש

  www.un.org/disabilitiesלפרטים נוספים היכנסו:  .יורק-במטה האו"ם בניו 2016

  ארגונים לא ממשלתיים ל HLPFמימון ההשתתפות בפורום 

תחת החסות  2016ליולי  11-20יורק בין ה -יתקיים בניו (HLPF) ריםלפוליטיקאים בכי פורוםה

נושא המושב שיתקיים בפורום זה הנו: . ((ECOSOC המועצה לכלכלה ולחברה של האו"ם של

 (. ent.un.org/hlpfhttps://sustainabledevelopm"מבטיחים שאף אחד לא נשאר מאחור" )

ממדינות  תממן למספר מצומצם של בעלי ענייןבאו"ם המחלקה לכלכלה ולשירותים חברתיים 

, ובכללם אנשים עם מוגבלויות, את הוצאות הנסיעה והשהות. נציגים העומדים מתפתחות

 2016למאי  11-בקריטריוני הזכאות מוזמנים למלא את טופס הבקשה לא יאוחר מיום רביעי, ה

יורק, ארה"ב(. להלן הקישור לטופס הבקשה: -לפי אזור זמן, ניו)

http://goo.gl/forms/ANG7CiNfXbקיימא -. תהליך הבחירה ייערך על ידי היחידה לפיתוח בר

ן השאר, ייצוג של הפורום. הקריטריונים לבחירה כוללים, בי ובשיתוף וועדת ההיגוי UN DESAב 

הולם ומאוזן של המשתתפים, מגדר, גיל, ואזור גיאוגרפי. למידע נוסף היכנסו: 

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/hlpf ,על מנת להשתתף בפורום .

. ההרשמה פתוחה http://bit.ly/1q0x0swשם באמצעות כתובת זאת: המעוניינים צריכים להיר

קיימא של האו"ם -ארגונים החברים בנציבות לפיתוח ברלו ECOSOC ם המשתייכים ללארגוני

((CSD . 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/disabilities
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://goo.gl/forms/ANG7CiNfXb
http://goo.gl/forms/ANG7CiNfXb
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/hlpf
http://bit.ly/1q0x0sw
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 ניטור והערכה של פיתוח מכליל לאנשים עם מוגבלויות

הגלובלית לניטור והערכה של פיתוח מכליל לאנשים עם מוגבלויות  הפגישה השנייה של הרשת

(MEDD התקיימה ב )במהלך הפגישה ניתנה למשתתפים יורק. -במאי במטה האו"ם בניו 3-4

פיתוח כלכלי וחברתי. הקשר לבשל אנשים עם מוגבלויות  םלשתף בידע בנוגע למצב אפשרות

דו"ח הדגל של  המעורבים בהכנתגורמים הה בין שיתופי פעול ליצורהזדמנות  ניתנהכמו כן, היא 

הרשת הגלובלית היא רשת בלתי . 2018האו"ם בנוגע לפיתוח ומוגבלות אשר יתפרסם בשנת 

פיתוח מכליל לאנשים פורמלית אשר בוחנת את ההתקדמות המושגת בנושא ניטור והערכה של 

תחום כללו מומחים מבפגישה . המשתתפים 2030עם מוגבלויות, בייחוד בהקשר לסדר היום 

ופרקטיקאים מהמדינות החברות, ארגונים לא ממשלתיים, ארגונים של המוגבלויות, חוקרים 

ה אנשים עם מוגבלויות ושותפים מתחומי הפיתוח עם ניסיון ומומחיות בתחומי הניטור והערכ

ת. בניתוח מדיניות לקידום פיתוח מכליל לאנשים עם מוגבלויוביישום מטרות פיתוח בינ"ל ו

 לפרטים נוספים היכנסו:  

http://bit.ly/1rEsPnT 

 באזורי האסון אנשים עם מוגבלויותמתן מענים רעידות האדמה ביפן ואקוודור ו

. באפריל( 18-עד ה 14בחודש שעבר התרחשו מספר רעידות אדמה חזקות מאוד בדרום יפן )

רעידת אדמה חזקה גם בצפון אקוודור. ניסיון העבר מגלה כי אנשים  יומיים לאחר מכן התרחשה

בעקבות חוסר  ,ונות מסוג זהעם מוגבלויות נמצאים בסיכון מוגבר לנטישה בזמני פינוי לאחר אס

ההצלחה של הכנס  חוסר בנגישות למתקנים, שירותים ומערכות תחבורה.בהכנה ובתכנון וב

, השאיר מורשת 2015אשר התקיים בסדנאי במרץ העולמי בנושא הפחתת סיכון מאסונות 

פעולות הומניטריות לאנשים עם בכל הנוגע לצמצום סיכון מאסונות ו חיוניתחשובה והשפעה 

תחת ההנחיות שגובשו בסדנאי, ממשלות ומספר ארגונים של אנשים עם מוגבלויות מוגבלויות. 

פן ואקוודור ודנו בדרכים לספק לרעידות האדמה שפקדו את י התייחסווארגוני החברה האזרחית 

שירותים ומענים נגישים לאנשים עם מוגבלויות ואנשים בסיכון באזורים מוכי האסון. לפרטים 

  http://bit.ly/1SGKnK6 נוספים היכנסו: 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1rEsPnT
http://bit.ly/1SGKnK6
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 הפסגה ההומניטרית העולמית

 בפעולות הומניטריות  פורום בנוגע להכללת אנשים עם מוגבלויות

( DESAמחלקה לכלכלה ולשירותים חברתיים )ה( וDSPDיחידה למדיניות חברתית ופיתוח )ה

מוגבלויות בפעולות הומניטריות אנשים עם  מארגנים פורום בנושא הכללת באומות המאוחדות

ירוע , אשר יהווה יריית פתיחה לאהפורום. 2016למאי,  22-ב , טורקיה,ך באיסטנבוליעראשר י

יספק הזדמנות בעבור המיוחד בנושא המוגבלויות שיתקיים בפסגה ההומניטרית העולמית, 

לקיים דיון מקבלי החלטות, מומחים, ארגוני החברה האזרחית ושחקנים בתחום ההומניטרי 

מעמיק בנוגע לאתגרים ולהזדמנויות לקידום הכללת אנשים עם מוגבלויות בפעולות הומניטריות. 

סקירה ולמידה מלקחי הפעילות פשר שיתוף בניסיון ובפרקטיקות יעילות תוך הפורום גם יא

הרשת הבינ"ל להכללת אנשים במסגרת סנדאי לצמצום סיכון מאסונות של האו"ם והניסיון של 

לקידום ההכללה של אנשים  ותלאומי-ובין ותלאומי . בנוסף, יוצגו תכניות(DiDRR)עם מוגבלויות 

יאפשר הזדמנות לדון בצעדים הבאים לחיזוק ההכללה של אנשים עם  גםפורום העם מוגבלויות. 

 מוגבלויות בפעילות הומניטרית. לקריאה נוספת היכנסו: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/whs.html  

הכללת אנשים עם מוגבלויות בפסגה ההומניטרית מושב מיוחד בנושא בעלי העניין מקדמים 

 העולמית

פורמאלית של מדינות, ארגונים של האו"ם הנכללים בקבוצה התומכת בקידום  בלתיקואליציה 

 ,וארגוני החברה האזרחית( IASGאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות )

. הכללת אנשים עם מוגבלויות בפעולות הומניטריות בנושאהכנת מושב מיוחד בה משתפים פעול

-23באיסטנבול בין התאריכים  שתתקייםכחלק מהפסגה ההומניטרית העולמית  מושב זה ייערך

גבלויות אמנה להכללת אנשים עם מוה כלול את השקת. המושב המיוחד י2016למאי,  24

המחויבות הפוליטית לעשייה בנושא זה ולהשלמת  לחזק את שמטרתהבפעולות הומניטריות 

 תכנית פעולה הכוללת צעדים מרכזיים להשגת השינוי הרצוי. לפרטים נוספים אנא צרו קשר: 

disability.session@whsummit.org; lange@unhcr.org; cgosselin@handicap-

international.org.  

  https://www.worldhumanitariansummit.orgאו היכנסו: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/whs.html
mailto:disability.session@whsummit.org
mailto:lange@unhcr.org
mailto:cgosselin@handicap-international.org
mailto:cgosselin@handicap-international.org
https://www.worldhumanitariansummit.org/


 6 

HABITAT III – יימאק-דיור ופיתוח עירוני בר 

 פיתוח עירוני נגיש ומכליל לאנשים עם מוגבלויות

של האו"ם בנושא דיור ופיתוח עירוני לאומי -הרביתקיים באקוודור הכנס  2016בחודש אוקטובר 

ומכליל בערי  יסדר יום עירוני טרנספורמטיב . מטרת הכנס היא לעצב)HABITAT III) בר קיימא

זדמנות חשובה לקובעי המדיניות ולעוסקים העולם בשני העשורים הבאים. כנס זה יספק ה

בתחומי הפיתוח העירוני, וכן לאלו העובדים בתחום המוגבלויות, לסקור את הפרקטיקות 

הטיוטה הראשונה תוך בחינת הזדמנויות לשינוי ולשיפור.  ,הנהוגות כיום ואת ההתקדמות בתחום

בנוגע להכנת מסמך התוצאות כבסיס לדיונים  במאי 6-ב פורסמה 1בנוגע לסדר יום עירוני חדש

) Quito( הצהרת קיטו 1נוסח הטיוטה כולל שני חלקים עיקריים: ). Habitat IIIשל 

)Declaration  ( תכנית היישום של קיטו לסדר היום העירוני 2)בנוגע לערים מכלילות לכולם

-במסגרת פגישות בין על ידי המדינות החברות באו"םבשלשה סבבים החדש, אשר תידון 

ליוני עד  29-ביוני וב 10-8במאי,  20-18יורק )-לא פורמליות במטה האו"ם בניומשלתיות מ

של וועדת במסגרת המושב השלישי תוצג הראשון ביולי(. לאחר סבבי הפגישות הנ"ל, הטיוטה 

 17-כנס עצמו שיפתח בביולי וב 27-25אשר תתקיים באינדונזיה ב  Habitat IIIההכנה של 

 טו, אקוודור. לפרטים נוספים היכנסו: בקי 2016 באוקטובר

https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/uncategorized/urban-d 

ialogue-on-the-zero-draft-of-the-new-urban-agenda.html.  

דיאלוג מקוון של בעלי העניין בתחום הפיתוח העירוני בנוגע לטיוטת סדר היום הזמנה ל

 העירוני החדש

UN Habitat III  מבקש לשמוע את עמדות הציבור בנוגע לפיתוח עירוני באמצעות דיאלוג מקוון

במקביל לפגישות לא פורמליות ליולי, ו 8 למאי ו 9בין התאריכים ם בשלושה סבביאשר יתקיים 

יחל  הראשון הדיאלוג המקוון יורק.-בין ממשלות שונות ובעלי עניין אשר יתקיימו במטה האו"ם ביו

אנשים וארגונים יציגים של אנשים עם מוגבלויות, מומחים ואנשי למאי.  23-במאי וייסגר ב 9-ב

ירוני, קובעי מדיניות ובעלי עניין שונים בתחום מרחבי העולם, מקצוע מתחומי הפיתוח הע

                                                           
1 Habitat III Zero Draft of the New Urban Agenda 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/uncategorized/urban-d%20ialogue-on-the-zero-draft-of-the-new-urban-agenda.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/uncategorized/urban-d%20ialogue-on-the-zero-draft-of-the-new-urban-agenda.html
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חוזר על טיוטת סדר היום העירוני החדש באמצעות התחברות -מוזמנים לשתף ולתת היזון

  agenda/intersessional2-urban-new-https://www.habitat3.org/theלדיאלוג בקישור: 

#Envision2030  - !השמיעו את דעתכםן 

כאשר כל תחומי החיים יהיו נגישים ומוכללים לאנשים עם , 2030דמיינו כיצד יראה העולם בשנת 

קיימא שתכליתן להוביל לעולם מכליל, -המטרות לפיתוח בר 11מוגבלויות! כיצד לדעתכםן 

העבירו את הערותיכםן,  ?2030נת יכולות להיות מושגות עד שקיימא, -מותאם, בטוח ובר

עקבו , enable@un.orgל:  אחר בהקשר זה הצעותיכןם, מחשבותיכןם או כל מידע רלוונטי

 Envision2030#  בפייסבוק ובטוויטר או לחצו על UNEnable@אחרי 

לפרטים נוספים היכנסו:  שיח הגלובלי בנושא!להצטרף ולעקוב אחרי העל מנת 

goal11.html-https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/intersessional2
mailto:enable@un.org
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
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 חדשות מגופים נוספים של האו"ם

 

מעריכה את מונה המיוחדת להכנת דו"ח בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות המ

 של אנשים עם מוגבלויות בזמביה םמצב

יהם זכויותבדבר דו"ח , הממונה המיוחדת מטעם האו"ם להכנת ס אגוויירהגברת קטלינה דבנדא

ך בין את הביקור הרשמי הראשון שלה בזמביה אשר נערסיכמה  ,אנשים עם מוגבלויות של

ונדולה  Lusaka)הממונה המיוחדת ביקרה בערים לוסאקה )באפריל.  18-28התאריכים 

(Ndola ) שם נפגשה עם נציגי ממשל בכירים וערכה דיונים עם אנשים עם מוגבלויות והארגונים

מנגנוני האו"ם המקומיים ושותפים ם שונים מארגוני החברה האזרחית, הייצוגיים שלהם, שחקני

. היא גם זיהתה אתגרים דחופים אשר זקוקים למענה בכל הנוגע לחוסר השוויון בין לאומיים-בין

אזוריים עירוניים וכפריים, הגנה על אנשים עם לבקנות ועל ילדות ונשים עם מוגבלויות בפני 

סוציאליות ושכליות. לקריאת ההצהרה -אלימות מינית ומצבם של אנשים עם מוגבלויות פסיכו

 יוחדת היכנסו: המלאה של הממונה המ

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19890

&LangID=E  

 מחקר חדש בנוגע למצבם של אנשים עם מוגבלויות באקוודור פרסום

ת הכלכלית של אמריקה הלטינית והקריביים הודיעה על פרסום מחקר על אנשים עם הנציבו

Institucionalidadymarco“הנו:  המתאר את המחקר מוגבלויות באקוודור. שם המאמר

legislativo de la discapacidad en Ecuador  :והוא זמין בשפה הספרדית בקישור זה 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/institucionalidad-marco-legislativo-la-

discapacidad-ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19890&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19890&LangID=E
http://www.cepal.org/es/publicaciones/institucionalidad-marco-legislativo-la-discapacidad-ecuador
http://www.cepal.org/es/publicaciones/institucionalidad-marco-legislativo-la-discapacidad-ecuador


 9 

 UNICEF פלטפורמה לתקשורת מכלילה מבית

שרה ולימוד דינמית , פותחה פלטפורמת הכUNICEFן על בסיס הגישה למוגבלויות של ארגו

לעשות שימוש נכון וראוי בטרמינולוגיה בהקשר לילדים עם מוגבלויות,  המסייעת למשתתפים

לקיים יחסי גומלין חיוביים עם אנשים עם מוגבלויות, לפתח חומרים ולארגן פגישות נגישות 

לקת לשלשה קטעי וידאו נגישים בני ומכלילות לאנשים עם מוגבלויות. פלטפורמת ההכשרה מחו

. על מנת להכין את הסרטונים נגבו דקות אשר כוללים דוגמאות בכל אחד מהנושאים 15-20

 . לצפייה היכנסו: מרחבי העולם מדינות 30-מעדויות מבעלי עניין שונים אשר מתגוררים ביותר 

  http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html 

ITU – Accessible Americas IIIןלכולם ות: טכנולוגיות מידע ותקשורת נגיש 

(, בשיתוף עם המכון הפדראלי ITUהסוכנות המיוחדת לטכנולוגיות מידע ותקשורת של האו"ם )

אשר יתמקד  Accessible Americas IIIשל מקסיקו לטלקומוניקציה, מארגנים את כנס 

. מטרת הכנס הנה לעודד קובעי מדיניות, מדיניות טכנולוגית נגישהבחשיבות של קידום של 

אנשי תעשייה וכל בעלי העניין אשר מבקשים לעבוד בשיתוף עם אנשים עם  ,רגולטורים

מידע גישה ציבורית לטכנולוגיות במוגבלויות ולהרחיב את הכללתם בתהליכים משפטיים, 

נגישות בתחום המובייל. האירוע באינטרנט נגיש ובתיכנות נגיש, בתקשורת ניידת, בותקשורת, 

בנובמבר במקסיקו סיטי במלון מריוט רפורמה. לפרטים נוספים היכנסו:  28-30יתקיים ב 

http://www.itu.int/go/regitud  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
http://www.itu.int/go/regitud
http://www.itu.int/go/regitud
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UNESCO -  מסמך חדש בנושא נגישות לידע ומידע לאנשים עם  –העצמה דיגיטלית

 מוגבלויות

UNESCO על בנוגע לעבודתו לקידום הכללה דיגיטלית -פרסמה מסמך חדש המספק מבט

לאנשים עם מוגבלויות. תכנית הפעולה מאורגנת לפי הנושאים הבאים: מחקר, פיתוח של 

אפשרת, העלאת מודעות ופיתוח של כלים ומשאבים אסטרטגיה ומדיניות, בנייה של סביבה מ

לספק מענים ראויים לצרכים של  UNESCOרלוונטיים. המסמך ממחיש את המחויבות של 

אנשים עם מוגבלויות בכל הנוגע לנגישות לטכנולוגיות מידע ותקשורת. מסמך זה מציג רשימה 

והמשרדים במדינות השונות וכן הפעילויות  UNESCOשל פעילויות המתבצעות על ידי מטה 

פעולה עם מוסדות האו"ם, ממשלות, אקדמיה, ארגוני החברה האזרחית -המתבצעות בשיתוף

 ארגונים נוספים מהמגזר הציבורי והפרטי. לקריאת המסמך היכנסו: ו

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002445/244543E.pdf 

במלאווי אנשים עם לבקנות חווים "השמדה  –המומחית העצמאית של האו"ם ללבקנות 

 טוטלית" 

"אנשים עם לבקנות והוריהם חיים באופן מתמיד עם פחד בפני התקפות ואלימות" טענה 

ם האו"ם לזכויותיהם של אנשים (, המומחית העצמאית מטעIkponwosa Eroאיקפונוסה ארו )

ווי. דו"ח האו"ם אשר הוכן בנושא זה אבסיום הביקור הרשמי הראשון שלה במלעם לבקנות, 

במלאווי חווים ואת מדגיש את ההזהרה של גברת ארו מפני הזוועות אשר אנשים עם לבקנות 

ט פעולה באם לא תינקהקריאה שלה לכלול אותם כקבוצה בסכנת הכחדה שיטתית לאורך זמן, 

תוך שהיא  2015משלתית ההשקה של תכנית התמיכה המ עלבירכה בנושא. הגברת ארו 

 רך שבהקצאת משאבים מספיקים ליישומה. לקריאה נוספת היכנסו:מדגישה את הצו

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53820#.Vyt68IQrJD9  

 בנושא גישת זכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות UNITATקורס מכוון של 

 UN Inter-Agency Support Group for the -, בתמיכה של הUNITAR, 2015בשנת 

Convention (IASG) פיתחו והשיקו קורס מקוון ששמו "גישת זכויות האדם למוגבלויות". קורס ,

, האורך חמישה שבועות, מציג את גישת זכויות האדם למוגבלויות ומתאר דרכים ליישום זה

הגישה הלכה למעשה. הקורס גם מסייע לתלמידים להבין טוב יותר את עקרונות הליבה של 

אפליה -אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות תוך שהוא מדגיש את נושא האי

שים עם מוגבלויות בתחומי החיים השונים. הקורס המקוון מלווה וקידום ההשתתפות של אנ

שמטרתה להוביל לשינוי עמדות בנוגע להכללה של בסדנה אינטראקטיבית בת שלשה ימים 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002445/244543E.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53820#.Vyt68IQrJD9
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אנשים עם מוגבלויות ולדיון בהשלכות יישומיות של הגישה החדשה. הגרסאות בשפות הצרפתית 

 ים היכנסו: . לפרטים נוספ2016ביוני  13-והספרדית יושקו ב

e-dcp@unitar.org; http://www.unitar.org/dcp/human-rights-based-approach-

disability-0  

 יומן אירועים בין לאומי 

ו מידע על אירועים בינ"ל חשובים בתחומי המוגבלויות השונים כך שנוכל להוסיף אנא שלחו לנ

   enable@un.orgאותם לרשימה בגיליונות הבאים: 

 הרשימה מופיעה גם באתר שלנו:

org/disabilities/default.asp?id=1627www.un.  

 

2016  

 

במאי: הפורום הציבורי להכללת מוגבלויות ופעילות הומניטרית של המחלקה לכלכלה  22

 ולשירותים חברתיים באו"ם, איסטנבול, טורקיה. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/whs.html 

 במאי: הפסגה ההומניטארית העולמית, איסטנבול, טורקיה 23-24

www.worldhumanitariansummit.org  

ו"ם בנוגע לאמנת האו"ם במאי: מפגש פנים אל פנים של נציגים ממספר סוכניות של הא 25

    בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות 

http://bit.ly/crpd-iasg 

 ביוני: יום המודעות הבינ"ל ללבקנות  13

www.un.org/en/events/albinismday/  

שיח בנושא מוגבלות ופיתוח במסגרת פגישת בכירים של העצרת הכללית -ביוני: רב 13

 נשיא העצרת הכללית )פרטים בהמשך(המאורגנת על ידי 

 

 , וושינגטון הבירה, ארצות הבריתM-Enablingביוני: פסגת  13-14 

 http://www.m-enabling.com/ 

 

mailto:e-dcp@unitar.org
http://www.unitar.org/dcp/human-rights-based-approach-disability-0
http://www.unitar.org/dcp/human-rights-based-approach-disability-0
mailto:enable@un.org
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1627
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/whs.html
http://www.worldhumanitariansummit.org/
http://bit.ly/crpd-iasg
http://www.un.org/en/events/albinismday/
http://www.m-enabling.com/
http://www.m-enabling.com/
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ביוני: הכינוס התשיעי של מדינות החברות באו"ם החתומות על אמנת האו"ם בדבר  14-16

 CRPD)זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות )

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1535  

 המפגש השלישי של ועדת ההכנה בג'קרטה, אינדונזיה – Habitat III: ביולי 25-27

https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/preparatory-committee  

 (World Blind Unionי )של איגוד העיוורים העולמIX -באוגוסט: האסיפה ה 18-25 

 www.worldblindunion.org/English/general-assembly/Pages/default.aspx   

 בספטמבר: המשחקים הפרה אולימפיים, ריו דה ז'נרו, ברזיל 7-18

 http://www.paralympic.org/rio-2016 

 לספטמבר: הקונגרס העולמי השני לשיקום קהילתי, קואלה למפור, מלזיה.  27-29

http://www.2ndcbrworldcongress.com/  

לנגישות והכללת המחלקה לכלכלה ולשירותים חברתיים באו"ם,  הפורום של באוקטובר:  16

 הפיתוח העירוני לאנשים עם מוגבלויות, קוויטו, אקוודור 

www.un.org/disabilities 

קוויטו, , כנס של האו"ם בנושא דיור ופיתוח עירוני בר קיימא, Habitat IIIבאוקטובר:  17-20

 אקוודור 

www.habitat3.org  

 לשיקום, אדינבורג, בריטניה.  23-באוקטובר: הקונגרס הבינ"ל ה 25-27

http://www.riglobal.org/save-the-date-ri-world-congress-2016 

 בדצמבר: היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות.  3

http://bit.ly/undisabilityidpd 

2017 

 

לאומי של הפדרציה העולמית לאנשים עם חירשות, בודפשט, -: הכנס הביןובמברנב 8-10

 הונגריה

golob@congressline.hu, http://wfdbudapest2017.com 

  UNISDRבמאי: מפגש הפלטפורמה הגלובלית להפחתת סיכון מאסונות בארגון של  22-26

 

http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform  

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1535
https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/preparatory-committee
http://www.worldblindunion.org/English/general-assembly/Pages/default.aspx
http://www.paralympic.org/rio-2016
http://www.2ndcbrworldcongress.com/
http://www.un.org/disabilities
http://www.habitat3.org/
http://www.riglobal.org/save-the-date-ri-world-congress-2016
http://bit.ly/undisabilityidpd
mailto:golob@congressline.hu
http://wfdbudapest2017.com/
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform
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מפגש הפלטפורמה הגלובלית להפחתת סיכון מאסונות בקרב אנשים עם במאי:  24-16

 UNISDRמוגבלויות בארגון של 

http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform  

  

 חדשות נוספות

על ידי בעלי עניין שונים, שאינם  נשלח(: המידע בחלק זה DISCLAIMERהבהרה כללית )

תמיכה או  מהווהקשורים לגופי האו"ם, במטרה להעביר מידע לקוראי הניוזלטר. מידע זה אינו 

 או יחידים. האו"ם אינו נושא ניםאישור של האו"ם בנוגע למוצרים, שירותים או דעות של ארגו

   בשום אחריות בנוגע לנכונות, לחוקיות או לתוכן של ההצהרות או הדעות המוצגות לעיל.

 

 הארגון הבינ"ל למוגבלויות מסכם את האסיפה התשיעית העולמית שנערכה בהודו

-בניו הו אשר נערכהאסיפה התשיעית של( סיכם את DPIהארגון הבינ"ל לאנשים עם מוגבלויות )

אנשים עם  200-יותר מבאירוע זה נכחו . 2016לאפריל  11-13בין התאריכים  דלהי, הודו

והוא נחשב לאחד מהאירועים פורצי הדרך בהיסטוריה של  מדינות 70-מ מוגבלויות שהגיעו

הארגון. משתתפי הכנס דנו בנושאים הנוגעים לפיתוח מכליל לאנשים עם מוגבלויות, מתן ביטוי 

 וחיזוקקיימא, איסוף מידע רלוונטי בתחום, -ותר בכל הנוגע לקביעת מטרות ברותמשמעותי י

הדיונים  Global South.הנמצאים באזור ה מיליון אנשים עם מוגבלויות  800-קולם של כ

התמקדו ב"הצהרת דלהי" אשר אומצה בסוף האסיפה. בנוסף, מתוך הכרה כי לנתונים עדכניים 

טור והערכה של פיתוח מכליל לאנשים עם מוגבלויות, הארגון ומהימנים תהיה השפעה על הני

הארגון גם הדגיש כי מטרות הפיתוח כמו כן, קרא לערוך "מהפכת נתונים בתחום המוגבלויות". 

קיימא ואמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות אינן נבדלות לחלוטין זו מזו. -בר

ולממשלות לקחת צעד נוסף במשימה החשובה  מייםלכן, הארגון קורא לכל המוסדות הלאו

שביישום אמנת האו"ם באמצעות יצירת חוקים, מדיניות והקצאת תקציביים ייעודיים. ראש 

(, שלח מסר אישי לארגון הבינ"ל לאנשים Narendra Modiהממשלה של הודו, נרנדרה מודי )

עם מוגבלויות במאמץ אנשים הדגיש את החשיבות הרבה של הכללת עם מוגבלויות בו הוא 

, בעיקר בהקשר של עוני קיצוני הקיים במקומות 2030 קיימא-את יעדי פיתוח ברהגלובלי להשיג 

 לעדכונים נוספים ולתמונות של האירוע אנא בקרו באתר הרשמי של הארגון: רבים בעולם. 

www.disabledpeoplesinternational.org 

http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform
http://www.disabledpeoplesinternational.org/
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לתפיסות כלפי אנשים עם מוגבלויות הוגש  של הברית הבינ"ל למוגבלויות בנוגע נייר עמדה

 HLPFלפורום 

נייר עמדה של אנשים עם מוגבלויות שכותרתו: הכינה ( IDAהברית הבינ"ל למוגבלויות )

יקאים בכירים "מבטיחים שאף אחד לא נשאר מאחור". נייר העמדה הוגש לפורום של פוליט

( על מנת שיסקרו את המסמך בהקשר לפיתוח של מטרות HLPFקיימא )-העוסקים בפיתוח בר

א לשקף את התפיסות כלפי אנשים עם מוגבלויות ולהוות מטרתו של המסמך היקיימא. -ברות

ארגונים לאומיים,  320המסמך קיבל תמיכה של  HLPF.מסמך רשמי אשר יתמוך בעבודה של 

בליים בפרק זמן של שבועיים שבו נערכה העבודה הסופית על המסמך. לקריאת אזוריים וגלו

 המסמך היכנסו: 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/article/ensuring-no-one-left-

behind-hlpf-submission-persons-diabilities   

הפורום הפסיפי למוגבלויות העריך את ההשלכות של סופת הציקלון של אנשים עם 

 מוגבלויות בפיג'י

 חןביה של פיג'י לאנשים עם מוגבלויות, (, בשיתוף עם הפדרצPDFהפורום הפסיפי למוגבלויות )

המידה בפיג'י, והעריך את  ( שהיכתה5וינסטון )דרגה סופת הציקלון הטרופית ההשלכות של את 

הסופה ההשלכות  בחינת. שים עם מוגבלויותלאנהיה נגיש ומכליל הסיוע ההומניטרי שניתן  שבה

נעשתה במרכז, מערב, צפון ומזרח פיג'י. מהממצאים עולה כי אנשים עם מוגבלויות באזורים 

וקים למזון, מים, מחסה ושיפור בתנאי המחיה. בנוסף, יש צורך באבזרי עזר, מוצרי אלה זק

-לבסוף, בוצעה הערכה לפיה כוחבילות לבית ספר לילדים עם מוגבלויות.  , מיכלי מיםההיגיינ

מאנשים עם מוגבלויות באזורים אלה חיים כיום בבתים ארעיים ובאוהלים. מבצע הערכה  70%

 (: simione Bula. למידע נוסף ניתן לפנות לסימיון בולה )UNICEFמומן על ידי 

infor@pacificdisability.org   

 קול קורא להצעות לכנס לחינוך מכליל

וך כנס בנושא חינוך מכליל בנפאל. יער Plan International"הארגון " 2016לדצמבר  6-8בין ה 

ת עות הנוגעות למודלים ותכניות בנושא חינוך מכליל יתקבלו ויוצגו בכנס. הכנס ידגיש אהצ

(. מארגני הכנס ישמחו SDGsקיימא )-מטרות לפיתוח ברהקשר החשוב שבין חינוך מכליל ו

העוסקים בזכות  לקבל הצעות איכותיות מארגונים עם ניסיון בפיתוח והעברת תכניות מכלילות

 wordזמות טכנולוגיות ותעסוקתיות מכלילות. ההצעות יכולות להיכתב בקובץ ולחינוך ומקדמות י

באופן מקוון בשפה  לשלוח אותןאו  international.org-gillian.quinn@planויש לשלוח אותן ל: 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/article/ensuring-no-one-left-behind-hlpf-submission-persons-diabilities
http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/article/ensuring-no-one-left-behind-hlpf-submission-persons-diabilities
mailto:infor@pacificdisability.org
mailto:gillian.quinn@plan-international.org
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 , הצרפתית: https://www.surveymonkey.com/r/H5GBT2Tהאנגלית: 

https://fr.surveymonkey.com/r/P25X8BX  ספרדיתאו ה :

https://es.surveymonkey.com/r/P32C6TN. למאי  23-כל ההצעות צריכות להישלח עד ה

שותפים  ארגון ומשותפים חיצוניים ובכללם ההצעות יסקרו על ידי ועדה שתורכב מחברי ה. 2016

 מאגף האו"ם לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. לפרטים נוספים היכנסו: 

 https://plan-international.org/  

 לידות, קולוניאליזם, מוגבלות ומה שביניהםקול קורא למאמרים: י

של מוגבלויות על אנשים המשתייכים לעמים ילידים בהשפעה גלובלית ההכרה בעקבות ה

כתב רבותית בעיצוב ניסיון החיים שלה יתפרסם גיליון מיוחד בנושא בובחשיבות של הזהות הת

קורתי בנושאים מבקש לאפשר במה חופשית לדיון בי". גיליון זה Global Southהעת "

ובאתגרים שבשילוב של הרקע הילידי והתרבותי של האדם והמוגבלות עמה הוא מתמודד לכדי 

גישות עכשוויות להבנה של זהות מגובשת אחת. המטרה הכללית של הגיליון היא לאתגר 

ולבחון כיצד הרגולציה והממשל באים לידי ביטוי בקשר שבין מוגבלות  בהקשרים אלה, מוגבלויות

המבקשים להגיש מאמרים לגיליון המיוחד מוזמנים לשלוח ות ילידית ותרבותית ייחודית. וזה

 או לג'ון גילרוי ajks123@bigpond.comבמייל:  )Karen Soldatic(תקצירים לקרן סולדאטיק 

 )John Gilroy(  :במיילjohn.gilroy@sydney.edu.au :בשורת הכותרת אנא כתבו . 

'Submission for Intersecting Indigeneity and Disability SpecialIssue’. 

המאמרים יישלחו באופן אנונימי לשני שופטים והערות והמלצות לתיקון יישלחו לכותבים במהלך 

ם י. לפרט2016ליחת התקצירים הוא הראשון לספטמבר עריכת הגיליון. התאריך הסופי לש

   www.dgsjournal.orgהיכנסו: על הגיליון המיוחד נוספים 

 Electronic and Mobile Mental Health in theקול קורא לגיליון מיוחד שכותרתו: 

Psychiatric Rehabilitation Context: Theory, Research, Practice and Policy 

 " מייחדים גיליון מיוחד שכותרתו:Psychiatric Rehabilitationהעורכים של כתב העת "

 Electronic and Mobile Mental Health in the Psychiatric Rehabilitation Context: 

Theory, Research, Practice and Policy 

איכותיים המתארים את ההשפעה של פלטפורמות טכנולוגיות יתקבלו מאמרים לגיליון זה 

)אלקטרוניות ומובייל( על היעילות, האיכות, הנגישות, העלות והשימוש של שירותי שיקום 

פסיכיאטרי, התנהגות בריאות ובריאות הנפש, איכות חיים, רווחה אישית והכללה חברתית של 

הנוגעים אמרים העוסקים בהיבטים האתיים אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית. בנוסף, יתקבלו מ

https://www.surveymonkey.com/r/H5GBT2T
https://es.surveymonkey.com/r/P32C6TN
https://plan-international.org/
mailto:ajks123@bigpond.com
mailto:john.gilroy@sydney.edu.au
http://www.dgsjournal.org/
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אמיר טל ( PhDהעורכים האורחים של גיליון מיוחד זה הם הד"ר ) טכנולוגיות אלה.לשימוש ב

ומידענות קלינית ( ג'ון טורוס, מהמחלקה לפסיכיאטריה MDמקבוצת שכולו טוב, ישראל, והד"ר )

סיטת הרווארד, ארצות הברית. במרכז הרפואי בית ישראל דיקונס ובית הספר לרפואה באוניבר

 . לקריאת הקול קורא המלא היכנסו: 2016תאריך היעד להגשת המאמרים הנו הראשון ליולי 

http://www.apa.org/pubs/journals/prj/call-for-papers-electronic-mobile-mental-

health.aspx.  

תעסוקת בתחום מדיניות חדשנית מועמדות בנושא הגשת לשל פרויקט אפס קול קורא 

 2017אנשים עם מוגבלויות לשנת 

( משיק Zero Projectפרויקט אפס )עבודה מהווה חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מהכבוד האנושי. 

קיקה ומדיניות מתקדמות לקידום ההשתתפות של אנשים עם חבתחומי קול קורא למועמדות 

עבודה באופן מכליל ונגיש לכולם, אשר מאפשר תרומה שווה לחברה. הנושא מוגבלויות בכוח ה

החינוך וההכשרה הוא נושא העבודה, התעסוקה,  2017אפס לשנת  פרויקטהמרכזי של 

או למייל:  http://bit.ly/21chCHbהתעסוקתית. את ההצעות ניתן לשלוח באופן מקוון: 

i.heindorf@zeroproject.org   

 

 אתרים חדשים

Rehabilitation International: http://www.riglobal.org  

Disability Rights Fund: http://www.disabilityrightsfund.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.org/pubs/journals/prj/call-for-papers-electronic-mobile-mental-health.aspx
http://www.apa.org/pubs/journals/prj/call-for-papers-electronic-mobile-mental-health.aspx
http://bit.ly/21chCHb
mailto:i.heindorf@zeroproject.org
mailto:i.heindorf@zeroproject.org
http://www.riglobal.org/
http://www.disabilityrightsfund.org/
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 דרכי התקשרות 

 

Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Division for Social Policy and Development (DSPD) 

Department of Economic and Social Affairs (DESA) 

S-2906, United Nations Headquarters, New York, NY 10017, USA. 

 

 היה מעודכן! הראה מעורבות!

Facebook: www.facebook.com/pages/United-Nations-Enable/196545623691523    

Twitter: http://twitter.com/UN_Enable  

Website: www.un.org/disabilities.  Email: enable@un.org   

 

 להרשמה לניוזלטר: 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=312 

 

 להסרה מרשימת התפוצה: 

http://esamail.un.org/u?id=%%memberidchar%%&o=%%outmail.messageid%%

&n=T&e=%%emailaddr%%&l=enable_news  

 

 

 

   

 

     

 

http://www.facebook.com/pages/United-Nations-Enable/196545623691523
http://twitter.com/UN_Enable
http://www.un.org/disabilities
mailto:enable@un.org
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=312
http://esamail.un.org/u?id=%25%25memberidchar%25%25&o=%25%25outmail.messageid%25%25&n=T&e=%25%25emailaddr%25%25&l=enable_news
http://esamail.un.org/u?id=%25%25memberidchar%25%25&o=%25%25outmail.messageid%25%25&n=T&e=%25%25emailaddr%25%25&l=enable_news

