
 

 

  :إلعاقة في المنطقة العر�يةمسائل االتنمية الشاملة ل

  القد�ات المؤسسية والش�اكات

 

  التقدم المؤسسي وتحديات التنفيذ

اعتمدت جامعة الدول  ،2004و ما�/ارأي 23و 22 في مؤتمر القمة الذي عقد في تونس �ومي

  العر�ية 

 مجموعة من المبادئ الذي ُيعتبر وثيقة مرجعية أرست، الخاصةالعقد العربي لذوي االحتياجات 

، اعتمد 2006 ديسمبر/وفي كانون األول .اإلعاقة بشأنالجهود الوطنية  لتوجيهواألهداف 

 صادقتأو عت ، ووّق ا�فاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمجتمع الدولي 

حماية بااللت�ام  إلى تع��زلمنطقة العر�ية أدى بازخمًا االتفاقيتان  لدتوقد و .دولة عر�ية 21عليها 

  .األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في المجتمعحقوق 

تها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع جامعة عدوتشير د�اسة أ

الدول العر�ية، إلى تقدم ك�ير أح�زته المنطقة في هذا المجال عبر وضع األطر القانونية والسياسات 

م ترجة لم �المؤسسي اتالد�اسة أن هذا التقدم وااللت�امالحظت  ،في المقابل .المتعلقة باإلعاقة

أسباب الفجوة القائمة �ين السياسات  في ما يلي بعضو .على أرض الواقعبتحسن فعلي 

   :والممارسات

الذي يحد من قدرة الحكومات على �نفيذ مختلف  النقص في القد�ات والمعارف المؤسسية -

  السياسات واألطر القانونية القائمة؛ 

والمنظمات المعنية بشكل كاٍف في عمليات وضع  عدم إش�اك األشخاص ذوي اإلعاقة -

  مخصصًا لفئات معينة؛والسياسات التي غالبًا ما �تبع نمطًا غير شامل 

، وإلى القد�ات واألدوات المطلوبة االفتقار إلى ال�يانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة -

  .إلج�اء عملية رصد شاملة لهذه الفئة

زك��ا، البالغ من العمر خمس سنوات، يش�ح بلغة اإلشارة كيفية 
 .أعمال العنف في غزةه�وبه من 

UNICEF/d’Aki (2014)  

  األهداف
 يةالوطنتع��ز آليات التنسيق   -1

مية نالمعنية باإلعاقة لتحقيق الت

  الشاملة القائمة على الحقوق.

تشجيع مشاركة األشخاص   -2

ذوي اإلعاقة والمنظمات المعنية 

في عمليات وضع السياسات 

ة المتعلقة بتنفيذ ا�فاقي الوطنية

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

وتحقيق أهداف التنمية الشاملة 

  .ئل اإلعاقةلمسا

المتعددة تع��ز الشبكات   -3

   العابرة للحدودوالتخصصات 

مسائل اإلعاقة إد�اج العاملة على 

  �فاقية حقوق األشخاص و�نفيذ ا

  ذوي اإلعاقة.

مخ�ون من المعارف تكو�ن   -4

 على الصعيد اإلقليميوالخب�ات 

وتيسير تبادل الممارسات الجيدة 

والد�وس المستفادة عبر تفعيل 

ما �ين بلدان الجنوب  التعاون في

  .والتعاون الثالثي

 

و�ركز المش�وع بشكل خاص على 

ذوات  النساء والفتياتدمج 

إد�اج المسائل  ، عبراإلعاقة

في جدول  بالجنسينالمتعلقة 

أعمال المجالس الوطنية المعنية 

باإلعاقة، وتقديم الدو�ات التد���ية 

لسد الثغ�ات في المعارف 

حقوق النساء وصون والقد�ات 

  .والفتيات ذوات اإلعاقة
 

   الشركاء
المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان، وجامعة الدول العر�ية، 

ومنظمات المجتمع المدني 

 ،دةالمتح اإلقليمية، وهيئات األمم

  .ال سيما اللجنة االقتصادية ألف��قيا

قدر المي�انية لثالث سنوات تُ 

  دوال�ات. 972,510بمبلغ 

  معلومات أساسية

األشخاص ذوو اإلعاقة في المنطقة العر�ية هم 
سجلون إذ ي ،من أكثر فئات المجتمع تعرضًا للتهميش

 موتصعب عليهمستويات تحصيل علمي متدنية 
فرص و .ظم التأمين االجتماعيمن نُ االستفادة 

المشاركة محدودة بالنسبة إلى هذه الفئة وال 
باألصل أشكاًال سيما األشخاص الذ�ن �واجهون 

لى ع من الحرمان والتم�يز، مثل التم�يز القائم أخرى
  نوع الجنس وعلى أساس اإلعاقة في آن معًا.

و�تفاقم أوجه عدم المساواة في حاالت الن�اع 
وفي األزمات  .المسلح أو الكوارث الط�يعية

اإلنسانية، �واجه األشخاص ذوو اإلعاقة صعوبة 
ل بأكبر في الحصول على المساعدة والخدمات وُس 

تزداد وكثي�ًا ما  .العيش، مقارنًة مع الفئات األخرى
بشأن سالمتهم بسبب انهيار التماسك  هممخاوف

  .االجتماعي وتفكك الهياكل المجتمعية



  

 
  التركيز الجغ�افي

األردن، وتونس، تشارك في �نفيذ هذا المش�وع ست دول من الدول األعضاء في اإلسكوا هي 
وس�تبع أنشطة المش�وع تصميمًا يضمن توسيع نطاق  .والسودان، وفلسطين، ومصر، والمغرب

  .بلداً  22 االستفادة منه لتشمل جميع البلدان العر�ية البالغ عددها

  أنشطة المش�وع

  تع��ز قد�ات المجالس الوطنية المعنية باإلعاقة  -1

ت�اعي  هجونُ في البلدان العر�ية تصميم أدوات  2030 يتطلب �نفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
وبالرغم من اختالف أدوار المجالس  .اإلعاقةب خصائص هذه البلدان بما في ذلك في المجاالت المتصلة

الوطنية المعنية باإلعاقة �ين بلدان المنطقة، تجمعها خصائص مشتركة �تطلب تع��ز القد�ات في 
 ، وتوفير األدواتوسيساعد هذا المش�وع على تق�يم القد�ات المؤسسية وتع��زها .مجاالت متشابهة

الالزمة لضمان م�اعاة مسائل اإلعاقة عند وضع خطط التنمية و�نفيذ أهداف التنمية المستدامة 
   .وا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

   :وستشمل األنشطة
 تق�يم القد�ات الوطنية، من خالل البحوث والبعثات االستشا��ة؛  
  ،بر عقد عتفعيل التعاون الثالثي لتسهيل تبادل المعارف والممارسات الجيدة والد�وس المستفادة

  د�اسية؛حلقات عمل وجوالت 
 سائل ملنشر الوعي بشأن الالزمة ت، وتطو�ر المها�ات والمعارف �نظيم دو�ات تد���ية لبناء القد�ا

  اإلعاقة؛ 
 إنشاء شبكة إقليمية من المختصين والخب�اء.   

  توسيع نطاق الش�اكات مع األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات المعنية  -2

ؤثر ت يالتاإلعاقة في عمليات وضع السياسات  ياألشخاص ذوقليلة الفرص المتاحة إلش�اك �ال تال 
لصون حقوق اإلنسان وضمان فعالية السياسات،  يأساس عاملبما أن المشاركة و .على حيا�هم

 عمفعال شامل وحوار  إلج�اء�هدف هذا المش�وع إلى مساعدة البلدان على وضع اآلليات المطلوبة 
 عمل علىوسي .عنى بحقوق الم�أةاألشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات المعنية، بما فيها تلك التي تُ 

يساعد تشكيل سو .السياسات بشأنركتها في الحوار توسيع نطاق مشاوبناء قد�ات هذه المنظمات 
لجان متخصصة و�نظيم اجتماعات استشا��ة منتظمة على تبادل الد�وس المستفادة والممارسات 

   .الجيدة �ين البلدان العر�ية وسائر بلدان العالم

  :وستشمل األنشطة
  وعية مجالي وضع ب�امج الت�نظيم دو�ات تد���ية للمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة في

  السياسات الشاملة لمسائل اإلعاقة؛  وضعالقائمة على الحقوق و
 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في لالمتاحة واآلليات اء بحوث تهدف إلى تق�يم القد�ات إج�

المنطقة العر�ية، وتحديد السياسات المناسبة والممارسات الجيدة باالستناد إلى الد�وس 
  لى الصعيد العالمي؛المستفادة ع

  ،عقد منتديات تضم مختلف الجهات المعنية (مثل الحكومات، وهيئات المجتمع المدني
ات تحديد األولويوتهدف إلى والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، والمنظمات الدولية) 

  .ةباإلعاقآليات المشاركة في عمليات وضع السياسات المتعلقة (أو تع��ز) الوطنية ووضع 

  تع��ز أدوات الرصد وجمع ال�يانات  -3

تع��ز أدوات الرصد وجمع ال�يانات خطوة أساسية لضمان المساءلة، ووضع سياسات قائمة على 
األدلة، و�نفيذ االلت�امات الدولية، بما في ذلك ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف 

 ليات التنسيق الوطنية المتعلقة بمسائل اإلعاقة بهدفآلدعم الالمش�وع  قدموسي .التنمية المستدامة
   .مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات المعنيةتع��ز قد�ات الرصد القائم على 

ق �نفيذ ا�فاقية حقو عنصدار التقا��ر إ� في ما يتعلقسيوفر المش�وع الدعم الالزم للحكومات و
 .املمهتقليص األعباء اإلدا��ة والتداخل في اواألشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية المستدامة، 

عمليات الرصد الفعالة للسياسات القائمة على  حولإقليمية  يةتد��� عقد دو�اتتشمل األنشطة سو
 .الحقوق والشاملة لمسائل اإلعاقة

  اإلنجا�ات المتوقعة 

ة آليات التنسيق الوطني فعيلت -1
المتعلقة بمسائل اإلعاقة لوضع 

  مالئمة في المجاالت السياسات ال
  ، من أجل تحقيق ذات األولوية

  هداف التنمية الشاملة لمسائل أ
  اإلعاقة و�نفيذ ا�فاقية حقوق 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة
  

هج تطو�ر القد�ات وابتكار نُ  -2
األشخاص ذوي  ش�اكجديدة إل
  والمنظمات المعنية في اإلعاقة 

  تحديد المجاالت ذات األولوية 
ووضع السياسات المالئمة لتحقيق 

  أهداف التنمية الشاملة لمسائل 
  اإلعاقة و�نفيذ ا�فاقية حقوق 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة
  

دعم آليات التنسيق الوطنية  -3
المتعلقة باإلعاقة والمؤسسات 
المعنية بحقوق اإلنسان، لضمان 

هج فعالة ومتسقة لرصد اعتماد نُ 
عملية تحقيق أهداف التنمية 

الشاملة لمسائل اإلعاقة و�نفيذ 
  ا�فاقية حقوق األشخاص 

 .ذوي اإلعاقة

  والية اإلسكوا

لطالما بذلت اإلسكوا جهودًا 
حثيثة في التعامل مع قضايا 

 فقد اضطلعت في عام .اإلعاقة
بدور حاسم العتماد العقد  2014

اإلعاقة، العربي لألشخاص ذوي 
ولتع��ز التعاون �ين الدول األعضاء 
والجهات األخرى المعنية بمسائل 

وتعتبر اإلسكوا الهيئة  .اإلعاقة
الرئيسية في األمم المتحدة التي 
تعمل على الصعيد اإلقليمي من 

أجل تع��ز التنمية الشاملة لمسائل 
اإلعاقة و�نفيذ ا�فاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة في 
و�تيجة الجهود  .لعر�يةالبلدان ا

المبذولة في مجالي الدعوة 
والبحوث، أنشأت اإلسكوا شبكة 

إقليمية من الخب�اء والمختصين 
في مجال اإلعاقة، تضم ممثلين 
عن الحكومات، وجامعة الدول 

العر�ية، والمجتمع المدني، 
وستكون  .واألوساط األكاديمية

هذه الشبكة ش��كًا أساسيًا في 
وقد أ�بتت  .وع�نفيذ هذا المش�

مها بعمل الف��ق ااإلسكوا الت�
المشترك �ين الوكاالت لدعم 

ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي 
عام اإلعاقة الذي ت�أسته في 

، كما تربطها بهيئات األمم 2015
المتحدة األخرى صالت قوية 

  .تبادل الم��د من الخب�اتس�تيح لها 


