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ي    ( COSP14)مؤتمر أعمال عىل هامش الورقة المفاهيمية للحدث الجانب 

 

ي األوبئة واألزمات"
 
   "حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 2021 يونيو  حزيران/ 14 

 مساءا بتوقيت القاهرة(  2:30بتوقيت نيويورك ) صباحا 9:45 –صباحا  8:30
تقنية الفيديو كونفرانسعبر  اجتماع  

 
 

I الخلفية . 

 

ذو األشخاص  األكثر    ييعتبر  السكانية  الفئات  بين  من  العربية  المنطقة  في  العوائق  .  ضعفااإلعاقة  وتؤدي 

،  من تحقيق أقصى إمكاناتهم إلى منعهم الوصول غير الممكنة التحتية  ى التمييزية، والبناالجتماعية والبيئية، والمواقف 

القوة  االحتالل اإلسرائيلي    فضال عن استمرار ممارساتيتأثرون بشكل غير متناسب باألزمات والكوارث.    كما أنهم

 القائمة باالحتالل، وتأثير ذلك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة.  

 

أشارت وقد  .  األزماتفي أي مجتمع متضرر من    ا  تهميش   األكثر  بين الفئات  منقة  اإلعا  ياألشخاص ذوعد  هذا ي

بوجود  ٪ من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في حالة حرب أفادوا  75بعض الدراسات االستقصائية إلى أن  

 أو المأوى أو الغذاء أو الخدمات الصحية.   المياه األساسية مثل  ات  الوصول إلى المساعدفي سبل نقص 

 

في المنطقة العربية، إال   وبقائهم فيه  التعليمب  التحاق األطفالمجال  على الرغم من التحسن الذي تم إحرازه في  و

والسياقات    النزاعاتتتفاقم هذه المشكلة في  و.  ما زال متدنيا  جدا  المنطقة  هذه  أن التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بالتعليم في  

وال شك احتياجات دعم األطفال ذوي اإلعاقة.    بشكل كبيرالتعليمية، عند توفرها،   اإلمدادات  ال تشملاإلنسانية، حيث  

 على تعليم األطفال ذوي اإلعاقة. كان لهما تأثير إضافي ، ةالحالي الجائحةالمدارس نتيجة وإقفال  العام غالقفي أن اإل 

 

األزمات الصحية   مسببة  الكثير منفي جميع أنحاء العالم العربي،  19- كوفيد جائحة  تانتشرفقد شكل عام، وب

 اوعواقبه  19- كوفيد جائحة    أدتو.  أسوة  بسائر دول العالم  جميع الدول العربية في  صادية واالجتماعية والتعليمية  واالقت

التي يواجهها األشخا  إلىاالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة   المساواة  اإلعاقة في    يص ذوتضخيم الحواجز وعدم 

العادية، و الجائحةخاصة األطفال والنساء وكبار السن.  بالظروف  اتفاقية حقوق    كما تشكل  تنفيذ  انتكاسة خطيرة في 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

 بمقتضىاللتزاماتها  ا  تُلزم اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول األطراف بأن تتخذ، وفق

التدابير الالزمة لضمان   كافةاإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، "الدولي  ، بما في ذلك القانون  القانون الدولي

المسلح  ، بما في ذلك حاالت النزاع  الذين يوجدون في حاالت تتسم بالخطورة  حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة

 (. 11دة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة )اتفاقية األمم المتح  الكوارث الطبيعية"و والطوارئ اإلنسانية 
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، والخدمات  التوعويةمواد  الإلى الوصول إلى    هم اليوم بحاجة ماسةاألشخاص ذوو اإلعاقة في العالم العربي  و

تفاجأت الدول    ،دول العالم  سائركوالصحية، وأدوات الوقاية، وخدمات التعلم عن بعد، والدعم االقتصادي واالجتماعي.  

ومن    فعلهاردود    فجاءت  بالجائحةالعربية   تخطيطمتأخرة  اتخذتها  ،دون  التي  اإلجراءات  من  تأخذ    والكثير  في  لم 

أثناء الجائحة. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لتطوير خارطة طريق عربية   االعتبار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

مشتركة لمواجهة األزمات اإلنسانية واألمنية واألوبئة، تشمل دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والحفاظ على حياتهم  

 من األوقات.  .في ظل الظروف الصعبة التي قد تمر بها منطقتنا في أي وقت

 

العرب رقم ]في ضوء هذه   تنفيذ قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية  (،  40  د.ع ، )917التطورات، وفي إطار 

واإلسكوا والمنظمة العربية لألشخاص ذوي   دولة الكويتبالتعاون مع  ،جامعة الدول العربية قررت[، 17/12/2020

من ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقي(  14)تنظيم حدث جانبي في الدورة    ،اإلعاقة

اإلعاقة في   ولتحديات الرئيسية التي يواجهها األشخاص ذوا  لتحديدتسهيل الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة  أجل 

واألزمات واضح  األوبئة  حقوق  بشكل  اتفاقية  مع  المتوافقة  العملية  واالستراتيجيات  الحلول  بعض  تقديم  وكذلك   ،

 جهة تلك التحديات. األشخاص ذوي اإلعاقة لموا
 

 

II .هداف األ 

 

 : إلىهذا الحدث الجانبي  يهدف

 

مناقشة الحاجة إلى وضع نهج تعاوني لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء النزاعات المسلحة وحاالت   •

 ؛ الطوارئ اإلنسانية وتحديد الثغرات والتحديات القائمة في هذا الصدد

الخبرات والممارسات الجيدة في المنطقة العربية والعالم حول أفضل السبل لدعم و  المكتسبةتبادل الدروس   •

،  19- كوفيد األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء النزاعات المسلحة وحاالت الطوارئ اإلنسانية، بما في ذلك جائحة 

 العربية في أزمة مماثلة في المستقبل.المنطقة واستجابة   استعدادوطرق تحسين 

 
  

III .شركاءال 

 

هذا الحدث بالتعاون بين جامعة الدول العربية واإلسكوا، وبالشراكة مع دولة الكويت والمنظمة العربية    إعداد وتنظيم يتم  

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 

IV  المتحدثون . 

 

 في هذا الحدث:  سيلقون كلمةقائمة المشاركين الذين  تضم

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية  الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء  الكويت، وجامعة الدول العربية، واإلسكوا، ودولة  

مة العربية لألشخاص ذوي  الخاص المعني باإلعاقة، والتحالف الدولي لإلعاقة، والمنظاألمم المتحدة  ر  العرب، ومقر  

 .اإلعاقة
 

 

 انجليزي(، ولغة اإلشارة – عربي –  )انجليزي  ترجمة من اللغة االنجليزية الى العربية *ملحوظة: 

 
 


