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:  دعم القيادة السياسية والتشريعات الوطنية: أوالً  
عاقة  شخاص ذوي ا جمهورية م العربية   -المجلس القومي ل

ً إحظيت قضايا اإلعاقة في مصر ب جمهورية بعد دعم سيادة رئيس الكبيراً،  هتماما
خصيص فقد قام سيادته بتلحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ) عبد الفتاح السيسي(

م فكانت انطالقة كبيرة على الجانب التشريعي حيث تعاماً لإلعاقة، 2018عام 
والئحته ، 2018لسنة ) 10(إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 

زيز لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بجميع حقوق اإلنسان، وتعالتنفيذية 
.كرامتهم ودمجهم في المجتمع

نشاء   ا
والهدف 

)  11(وتم إنشاء المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
ليحل محل المجلس القومي لشؤون اإلعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم  ،2019لسنة 

مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية االعتبارية ويهدف الى حماية "وهو .2012لسنة ) 410(
 حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة المقررة دستورياً، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على

يات ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، واإلسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء االتفاق
".  والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية

،  2008ابريل  14وأهمها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي صدقت مصر عليها في 



لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  2018لسنة ) 10(تعديل بعض أحكام قانون رقم •
.على األشخاص ذوي اإلعاقةمكرر لتغليظ عقوبة التنمر  50مادة ضافة با

 2022لسنة ) 157(على القانون رقم صدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي •
بإصدار قانون إنشاء صندوق  2020لسنة ) 200(بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
ة، انتقال تبعيته إلى رئيس الجمهوري: التي أهمهادعم االشخاص ذوي اإلعاقة، و

ليها ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تمويل الكثير من الخدمات التي اشتملت ع
..) الصحة، التعليم، العمل والتدريب المهني، التوعية( بنود االتفاقية 

من قانون المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ) 4(تقديم مقترح لتعديل المادة •
زير الخاصة برئيس المجلس بحيث يتم ترفيع وضعيته لتكون له سلطات الو

الهتمام ما يتماشى مع التوجيه العام للدولة المصرية فيما يتعلق باوصالحياته ب
 بقضايا اإلعاقة ويعزز قدرة المجلس لمباشرة مهامه ومسئولياته مما يكون له

. مردود إيجابي على إنفاذ بنود االتفاقية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يز وحماية في تعز تفاقيةوبذلك تتطابق التشريعات المحلية مع بنود اال   
الت وتنمية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كما تم إدخال العديد من التعدي
 :يالتشريعية لضمان وتعزيز اإلجراءات التطبيقية لها موضحة كاآلت



يذ االتفاقية، من لنقل تبعية واختصاص اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفتقديم مقترح •
ره باعتباوزارة التضامن االجتماعي، إلى المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
.الجهة الرسمية المستقلة المعنية بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر

 ً :االستراتيجيات الوطنية: ثانيا
اهم هناك توافق دولي ومحلي حول ضرورة تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وتضمين قضاي

ة لتمكينهم وحقوقهم في استراتيجيات الدول للتنمية المستدامة، ووضع استراتيجية وطني
، وبنود   SDGSتنبثق وتتسق مع كالً من األهداف اإلنمائية السبعة عشر لألمم المتحدة

:اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، لذلك تم
ؤية مصر ر"إدراج قضايا اإلعاقة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة  لتحقيق  -

.  2030، وباالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية "2030
ية وتضمين محور األشخاص ذوي اإلعاقة في المحور الثالث لالستراتيجية الوطن -

).2026 -2021(لحقوق اإلنسان 

 –ية تفاقوبذلك تتطابق التشريعات المحلية مع بنود اال  
:  وتضمينها باالستراتيجيات الوطنية



 

:التحديات  
وتشير مؤشرات التعداد العام 

للجهاز المركزي  2017للسكان 
للتعبئة العامة واإلحصاء عن 

فراد ، حيث بلغت نسبة األاإلعاقة
م أي الذين لديه) سنوات فأكثر 5(

لى من الدرجة البسيطة إ(صعوبة 
، وترتفع %10.67) المطلقة

النسبة في الحضر عنها في 
ر الريف؛ فقد بلغت في الحض

في ) 9.71(، مقابل )12.22(
.الريف

 

ال يزال : قلة البيانات واإلحصاءات حول اإلعاقة
يدة االفتقار إ البيانات واإلحصاءات املصنفة ا

عيق التنفي ل فجوة  ش ذ الفعال املتعلقة باإلعاقة 
ناك تحديات متعلقة ب طط، ف جمع للسياسات وا

تخدام البيانات املتصلة باإلعاقة ال نتجت عن اس
ف مختلفة لإلعاقة، وكذلك  عار ات و مصط

تمعية،  تمع املالثقافة ا ناك أسر با صري مازال 
ون اإل  عت فية والقبلية  عاقة وخاصة باملناطق الر

وقد ال يبلغون عن حاالت  ،"وصمة عار اجتماعية"
االت فقط،  م، أو يبلغون عن أشد ا اإلعاقة لد

ش سب ان عطي صورة حقيقية عن  التا ال  ار و
 
ً
يا س ل معّدالت منخفضة  ا، و شار  اإلعاقة ف الن

وجاري مشاركة المجلس مع الجهاز  اإلعاقة،
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إلجراء 

ةمسح سكاني حول اإلعاقة خالل الفترة القادم



:تابــع التحـــديــات  

 



:الحلول

  



المعتمدة لتحقيق التنسيق والتكاملية  ياتاآلل 
:لتنفيذ اإلجراءاتواإلدارات  بين مختلف األجهزة

إعداد تقارير  
 3دورية كل 
شهور  

لمجلس الوزراء   
لعرض ومناقشة 

التحديات 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة في إنفاذ 

ي بنود االتفاقية ف
كافة المجاالت، 
القتراح حلول 
. وآليات تذليلها

المساهمة بإعداد 
التقارير الدورية 

عن االتفاقية 
والمشاركة في 

المؤتمر، وإعداد 
تقارير سنوية 
بنتائج كل ذلك 
للعرض على 

رئيس 
الجمهورية، 

ومجلس النواب، 
.ومجلس الوزراء

اللجان بمشاركة ال
المشتركة مع 

الوزارات المختلفة

بهدف البحث  
والدراسة 
والخروج 

إلنفاذ بتوصيات 
بنود االتفاقية 

في كافة 
. المجاالت

عقد اجتماعات 
ةتنسيقية دوري

 على أعلى مستوى
برئاسة رئيس 

مجلس الوزراء 
والسادة الوزراء 

عة للتنسيق ومتاب
ت تنفيذ التوصيا

مام لتذليل العقبات أ
   .إنفاذ االتفاقية



ة بينالمعتمدة لتحقيق التنسيق والتكاملي اتآلليتابع ا    
:لتنفيذ اإلجراءاتمختلف األجهزة واإلدارات العاملة  

عقد سلسلة من   
لقاءات وملتقيات 

حوارية 

 للتواصل المباشر 
والفعال مع 

األشخاص ذوي 
اإلعاقة ومنظمات 
المجتمع المدني 

ومنظمات األشخاص 
اإلعاقة  ذوي اإلعاقة

للوقوف على 
إشكاليات تطبيق 
 بنود االتفاقية من

.وجهة نظرهم

آليات 
تكنولوجيـة

رصد الشكاوى 
وتحليلها وتقويمها 

وفرق التدخل 
السريع 

إدارة خدمة 
المواطنين 

بالمجلس وتتعدد 
آليات ووسائل  

التواصل 

فرق تضم 
قانونيين 

ومتخصصين 
لالنتهاكات  

تمثيل المجلس 
باللجنة العليا 

المشتركة
ة بين وزارتي الصح
ووزارة التضامن 
االجتماعي التي 

ليل تنعقد دورياً لتذ
ي جميع العقبات، وف

اللجنة المشتركة 
لتحديد األجهزة 

ائل تعويضية والوس
 المساعدة الخاضعة

  .لإلعفاءات

لتيسير تسجيل 
ومتابعة الشكاوى، 
وربطها بمنظومة 

الشكاوى الحكومية 
بالوزارات، وربط 

شبكي حكومي 
لسهولة تبادل 

المعلومات إلنشاء 
ة قاعدة بيانات مفصل

عن األشخاص ذوي 
.اإلعاقة



 

توحيد جهود األشخاص ذوي اإلعاقة ضعف 
ضمام إلى منظمات االشخاص انوأسرهم إلنشاء و

ز مما يعز: ذوي اإلعاقة، وتشكيل اتحادات نوعية
سبل التواصل معهم لتعبير عن آرائهم عن 

ة من التحديات التي تواجههم في تنفيذ االتفاقي
زة يتطلب توفير آليات محف: الحلول وجه نظرهم

وميسرة إلنشاء منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
تيسير اإلجراءات، (واالتحادات النوعية مثل 

ب إعفاءات، محفزات لالستدامة، رفع وعي وتدري
...).  األشخاص ذوي اإلعاقة

تشجيع إجراء المزيد من 
 البحوث والدراسات الميدانية
اذ عن التحديات التي تعوق إنف
ات بنود االتفاقية من خالل وجه

األشخاص ذوي (نظر متعددة 
  خصينتالم –اإلعاقة وأسرهم 

 –والخبراء في المجال 
مقدمي  –األكاديميين 

...)  الخدمات

 بأهمية التبليغ بحاالت اإلعاقة لدى:  ضعف الوعي المجتمعي
األسر والتسجيل إلصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لضمان 
عهم تضمنهم في قاعدة بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة ومن ثم تمت

.  مصريبكافة حقوقهم التي تتضمنها بنود االتفاقية والقانون ال

معي يتطلب مزيد من الجهد والتنسيق إلذكاء الوعي المجت: الحلول
من خالل تكثيف الحمالت اإلعالمية بكافة وسائل اإلعالم 

.وتحفيزهم على سرعة التسجيل إلصدار البطاقة

 التحديات والحلول المقترحة



ص لألشخايتقدم المجلس القومي 
)  ةبجمهورية مصر العربي(ذوي اإلعاقة

جميع لالشكر والتقدير  جزيلب
  .اضرينالسادة الح


