
ود اتفاقية حقوق نتائج البحث واالستبيان حول  العوائق التى تواجه الدول األعضاء في تنفيذ بن
(CRPD)االشخاص ذوي اإلعاقة 

اإلسكوا -إستشاري في شؤون اإلعاقة  –ضحى يحفوفي : تقديم 

اإلعاقة  اء الحكو المع  ق الخ االجتماع السنوي السابع لف

ر / ن األول 18-19 ت 2022أ



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

مقدمة

الشاملة المجتمعية التنمية لتعزيز الدولية الصكوك أهم من2006 لعام اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية

االعاقة ذوي االشخاص حقوق على المختلفة بنودها في االتفاقية  أكدت  

االتفاقية مضمون مع المحلية وانظمتها قوانينها لموائمة الدول عملت

هنالك يزال ال  ً ً  تباينا  ذوي األشخاص البيةغ يعيشه الذي والواقع االتفاقية في عليها المنصوص الرؤية بين واضحا
.العالم في اإلعاقة



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

مقدمة

عليها 21 وتصديق اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية على الدول جميع توقيع رغم العربية، المنطقة في 

اآلن الى يسجل لم  ً ً  تقدما  اجراءات لىإ وترجمتها فيها الواردة المواد تطبيق في الدول هذه من العديد في ملموسا
   .المجتمع في التامة والمشاركة بحقوقهم التمتع اإلعاقة ذوي لألشخاص تتيح عملية

والسياسة ريعالتش بين الفجوات طبيعة وتحديد لفهم الكامل تنفيذها دون تحول التي العوائق تحديد من بد ال لذا 
 .والممارسة



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

ق اإلتفاقيةنوعية إستكشافية للعوائق التي تواجهها الدول العربية في تطبي: منهجية البحث

رالمراجعة المكتبية للتقاري

االولية والمنتظمة المقدمة من التقارير 
، ) 16عددها (الدول العربية الى اللجنة 

تقرير ظل من منظمات المجتمع المدني  31
دولة،  11من 

لوائح المالحظات والتوصيات المقدمة  
القوائم ( للدول من قبل اللجنة المعنية 

). دول 10المقدمة ل 

استطالع اراء الدول

دولة من  13تمت االستجابة من قبل 
 20أصل

، اليمن، موريتانيا، ليبيا، مصر، البحرين
سوريا، العراق، االردن، السودان، 

فلسطين،السعودية، قطر، سلطنة عمان



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

مراجعة التقارير

  :قدمت االتفاقية من 35 المادة في جاء بما التزاما

16 اللجنة الى االولية تقاريرها االتفاقية على صادقت التي العربية الدول من دولة  

2018و 2017 عامي بين دورية تقارير المتحدة العربية واإلمارات البحرين دولتي قدمت  

متحدةال االمم للجنة الختامية والمالحظات القضايا قوائم ) االولية تقاريرها قدمت التي( الدول هذه من 10 تلقت 
باإلتفاقية المعنية

طروق عمان سلطنة المغرب، األردن، البحرين، الجزائر، من كل في اإلنسان لحقوق الوطنية اللجان رفعت 
 .القائمة التحديات الدول هذه في المتخذة التدابير حول المعنية اللجنة الى موازية تقارير

الدول هذه من مختلفة دولة 11 من المدني المجتمع منظمات من ظل تقرير 31 تقديم تم 



 

البلد

فاقية قائمئة القضايا والمالحظات الختامية للجنة األمم المتحدة المعنية باتالتقارير الدوريةالتقارير األولية
ردود الدول/ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن تقارير الدول

ية تقارير الظل والمعلومات المقدمة من اللجان الوطن
لحقوق االنسان ومنظمات المجتمع المدني

التقارير الدورية التقرير األولي المقدم من الحكومة
المقدمة من الحكومة

رد الدولة على الختامية المالحظات
المالحظات

قائمة 
القضايا

رد الدولة على 
قائمة القضايا

تقارير اللجان الوطنية 
لحقوق اإلنسان

عدد تقارير منظمات 
المجتمع المدني

3]رابط[]رابط[]رابط[-]رابط[-]رابط[Jan-15-05الجزائر
2]رابط[-]رابط[--2017التقرير األولي والدوري)]رابط[Oct-17-12البحرين

---------جزر القمر
-------]رابط[Feb-16-02جيبوتي
-------]رابط[Feb-20-04مصر
--]رابط[]رابط[-]رابط[-]رابط[Aug-15-19العراق
8]رابط[]رابط[]رابط[]رابط[]رابط[-]  رابط[Oct-12-03األردن
2-]رابط[]رابط[-]رابط[-]رابط[Sep-15-24الكويت
---------لبنان
---------ليبيا

3--]رابط[---]  رابط[Jan-17-31موريتانيا
5]رابط[}رابط[]رابط[-]رابط[-]رابط[Mar-14-17المغرب

1]رابط[]رابط[]رابط[-]رابط[-]  رابط[Sep-14-01سلطنة عمان

------]  رابط[Jun-19-14دولة فلسطين

3]رابط[]رابط[]رابط[]رابط[]رابط[-]  رابط[Jun-12-19قطر
2-]رابط[]رابط[-]رابط[-]رابط[Jul-15-01السعودية
---------الصومال
-------]  رابط[Sep-14-01السودان
---------سوريا
ي التقريرين الدوريين الثان ]رابط[Sep-18-04تونس

)2018(والثالث مجتمعين 
1-]رابط[]رابط[-]رابط[

1-]رابط[]رابط[-]رابط[-]رابط[Jan-13-24اإلمارات
---------اليمن



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

 على استبيان خالل من الدول اراء استطالع تم
 مسةخ بتطبيق المتعلقة وتلك العامة التحديات تحديد

:هي رئيسية مكونات

)9 المادة( الوصول إمكانية1.

)19 المادة( المجتمع في واإلدماج المستقل العيش2.

)24 المادة( التعليم3.

)27 المادة( والعمالة العمل4.

)31 المادة( والبيانات اإلحصاءات جمع5.

اإلستبيان



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

وي تحديات تطبيق اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذ
اإلعاقة في المنطقة العربية 

نتائج المراجعة المكتبية واإلستبيان



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

 تم تيال اإلستبيانات لنتائج وفقا•
 المشاركة الدول من استالمها

 13 أصل من  دولة 11  هناك
  يعادل ما أي( مستجيبة دولة
 وتحديات عوائق تواجه )85%
.اإلتفاقية تطبيق في



نتائج االستبيان –تحديات تطبيق اإلتفاقية في المنطقة العربية 

عدد الدول رئيسية فئة لكل التابعة الفرعية الحواجزالحواجز الرئيسية

9الممارسات التمييزية/اإلتجاهات النمطية الثقافة المجتمعية 1.

9نقص أو عدم وضوح التعليمات التطبيقيةاألدلة اإلرشادية للتطبيق /األطر. 2

10االتفاقية مع القوانين تطابق في ثغراتالتشريعات الوطنية. 3

11االتفاقية قبتطبي المتعلقة السياسات مع التشريعات اتساق عدم

9عدم اعتماد استراتيجيات/عدم تطابق السياسات السياسات واإلستراتيجيات . 4

7االتفاقية مع المتوفرة الخدمات توافق عدماالنظمة والخدمات. 5

 مع تتماشى التي الخدمات وتوفير االنظمة تعديل صعوبة
االتفاقية

9

10الوزارات بين التنسيق آليات ضعف

11التمويلالموارد. 6

12البشرية الموارد

12القدرات بناء

5ومنظماتهم اإلعاقة ذوي األشخاص مشاورة عدمإشراك أصحاب الشأن. 7

6والنزاعات الحروبالوضع االمني. 8



أمثلة من التقارير 

سية استمرار انتشار التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما األشخاص ذوو اإلعاقة النف"•
"االجتماعية أو اإلعاقة العقلية والنساء ذوات اإلعاقة

  -ية تعقيم االشخاص ذوي اإلعاقة، خصوصاً النساء والفتيات ذوات اإلعاقة العقلية والنفس"•
"االجتماعية، رغم تحريم ذلك

ول ضعف الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بين عامة الناس وشيوع النهج الطبي في تنا"•
ذلك  مسألة اإلعاقة يضع حواجز تمنع الشخص ذو اإلعاقة من ممارسة حقوقه والتمتع بها، بما في

".  التعليم والعمل والزواج، ويجعله حبيس المنزل

ات ذوات العائالت والمجتمع ال يعملون على تشجيع مشاركة النساء ذوات اإلعاقة أو تعليم الفتي" •
"اإلعاقة

ة يتم إخفاء األطفال وعزلهم في منزل األسرة ، ويفتقرون إلى الوصول إلى الحقوق األساسي"
".لتطورهم واالندماج المستقل في المجتمع ، بما في ذلك الوصول إلى التعليم

ائط استناد التدابير الرامية إلى التوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك في وس"•
"اإلعالم، إلى تصور خاطئ

الثقافة 
المجتمعية



أمثلة من التقارير 

شريعات استمرار شيوع النموذج الطبي لفهم اإلعاقة والنهج القائم على اإلحسان حيال اإلعاقة في ت"•
"الدولة وسياساتها المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

اية استناد تشريعات الدولة، بما في ذلك النظام األساسي للحكم، ونظام العمل، وميثاق هيئة رع"•
"األشخاص ذوي اإلعاقة، إلى نموذج خيري لمعالجة مسألة اإلعاقة

ألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية أو الذهنية محرومون من االعتراف بهم على قدم "•
. "المساواة مع اآلخرين أمام القانون

وجود أحكام قانونية تسمح بإجراء بحوث على شخص ما، وال سيما شخص ذي إعاقة نفسية "•
."اجتماعية أو ذهنية، دون موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة

".نعدم حذف التعابير االزدرائية المستعملة لإلشارة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع القواني"

التشريعات 
والقوانين



أمثلة من التقارير 

سان إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة بشأن مسألة اإلعاقة لتنفيذ النهج القائم على حقوق اإلن"•
عدم اإلعاقة؛عدم اعتراف التشريعات الوطنية صراحة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في المساواة و

ز على أساس التمييز، وبالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه عمالً من أعمال التميي
"اإلعاقة، وبأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة

أنحاء الدولة  عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان تنفيذ االتفاقية على المستوى المحلي في جميع"•
؛"الطرف

".التركيز الشديد على إيجاد حلول متخصصة تؤدي إلى فصل األشخاص ذوي اإلعاقة"•
•
عدم حذف التعابير االزدرائية المستعملة لإلشارة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع "•

".السياسات والخطاب الحكومي؛

تهم ، وتجريدهم من حري)االعاقة(احتجاز األشخاص قسراً في مؤسسات متخصصة على أساس "•
"االجتماعية –بسبب اإلعاقة، ومنها اإلعاقة الذهنية أو النفسية 

ات اإلستراتيجي
واألنظمة



أمثلة من التقارير 

ة بين عدم كفاية الموارد البشرية والمالية في المؤسسات والمنظمات المسؤولةو نقص المعرفة المتخصص"•
".الجهات الفاعلة بالدفاع عن حقوق اإلنسان

"عدم وجود خدمات  الوساطة الفعالة بين اصحاب العمل واالشخاص ذوي االعاقة"•

"عدم كفاية األموال المخصصة من ميزانية البلد لتعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"•

"االفتقار إلى المعلمين المدربين على توفير التعليم الجامع واستخدام لغة اإلشارة"•

عدم وجود إطار ممنهج وميزانية عامة مخصصة القتناء الوسائل واألجهزة الـُمِعينة على التنقل "•
"والتكنولوجيات المساِعدة الالزمة 

صنيفاً مناسباً عدم االنتظام في جمع المعلومات المحدَّثة، بما في ذلك البيانات اإلحصائية والبحثية المصنفة ت"•
."مما من شأنه تيسير رسم السياسات وتنفيذها إلعمال االتفاقية

توى إن مخصصات الحماية االجتماعية القائمة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم غير كافية لضمان مس"•
"معيشة الئق

.عدم وجود موظفين مدربين لتلقين مهارات التنقل لألشخاص اذوي االعاقة البصرية  وضعاف البصر•

الموارد 
 المادية، المعرفية
 والبشرية ونقص

البيانات



أمثلة من التقارير 

لم يتشاور المسؤولون مع الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني أثناء وضع "•
"االستراتيجية

عدم وجود آليات فعالة للمشاركة والتشاور تهدف إلى ضمان أخذ السلطات الحكومية، على "•
ها الصعيدين الوطني والمحلي، بآراء ومقترحات منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومراعاة شواغل

"في عملية سن التشريعات 

في  عدم مشاركة المنظمات التي يتولى األشخاص ذوو اإلعاقة قيادتها وإدارتها وتسيير أمورها" •
"تطوير وتخصيص الوسائل واألجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساِعدة 

"عدم التنوع في منظمات االشخاص ذوي االعاقة المستقلة عن الدولة"•

عدم طلب المشورة بانتظام من األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم وعدم إشراكهم "•
".فعلياً في جميع عمليات صنع القرارات والبرامج التي تمسهم

عدم إشراك 
أصحاب الشأن



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

تحديات تطبيق 

من اإلتفاقية 31و 27، 24، 19، 9المواد 

في المنطقة العربية 



إمكانية الوصول – 9المادة 

 هذا تواجه التي الدول عددالحواجز /العوائق
الحاجز

8ةلالبني الهندسي بالتجهيز الخاصة المواصفات كود وجود عدم

11الالزمة المالية الموارد ضعف
11المدربة الكوادر نقص
10  محلية مصادر من المساعدة االدوات توفر عدم

11المعلومات بإتاحة الخاصة التقنيات نقص

9موحدة اشارة لغة وجود عدم
11االشارة ترجمة خدمة كفاية عدم او غياب



العيش المستقل واإلدماج في المجتمع – 19المادة 

عدد الدول التي تواجه هذا الحاجزالحواجز/ العوائق

ات نظرة المجتمع وانتشار ثقافة تحبذ ايجاد مؤسس
رعائية 

8

8عدم وجود استراتيجيات لتعزيز العيش المستقل

 نقص الكوادر المدربة وبرامج تمكين االشخاص ذوي
اإلعاقة

12

11ضعف الموارد المالية والتقنية 

عيش نقص بمعرفة األطر التطبيقية واليات تعزيز ال
المستقل

10

11ةغياب التجهيز الهندسي والترتيبات التيسيري

1وجود عدد كبير من المؤسسات الرعائية



التعليم– 24المادة 

عدد الدول التي تواجه هذا الحاجزالحواجز/ العوائق

10نظرة المجتمع والتمييزاتجاه األشخاص ذوي اإلعاقة 

6الدامج  غياب االستراتيجيات الوطنية لتوفيرخدمات التعليم

8عدم وجود مناهج تعليمية دامجة
13..)معلمين، اداريين،(نقص الكوادر المدربة 

12ضعف الموارد المالية والتقنية 
12نقص بمعرفة األطر التطبيقية لتطوير مناهج دامجة

10غياب التجهيز الهندسي والترتيبات التيسيرية



العمل والعمالة – 27المادة 

عدد الدول التي تواجه هذا الحاجزالحواجز/ العوائق

10نظرة المجتمع وارباب العمل السلبية 

9غياب االستراتيجيات الوطنية لتوفير خدمات العمل الدامجة

11نقص الكوادر المدربة لتوفير خدمات التوظيف

13غياب او نقص برامج التدريب المتخصص الصحاب العمل

11نقص في خدمات التدريب المهني الدامج لالشخاص ذوي االعاقة 

12ضعف الموارد المالية والتقنية 

11غياب الحوافز ألرباب العمل 

13نقص بمعرفة األطر التطبيقية العتماد الدمج في اماكن العمل

10غياب التجهيز الهندسي والترتيبات التيسيرية



جمع اإلحصاءات والبيانات –31المادة 

عدد الدول التي تواجه هذا الحاجزالحواجز/ العوائق

8تعريف االعاقة في التشريعات يستند للمفهوم الطبي 
7اعتماد تصنيفات غير محدثة لالعاقة وفقا للنموذج الطبي

يم الطبي اآللية المعتمدة لتقييم وتحديد اإلعاقة تستند الى التقي
حصرا

8

لتقييم نقص الموارد البشرية المتخصصة في مجال تحديث اليات ا
وتحديد اإلعاقة

10

10ضعف الموارد المالية والتقنية والبشرية
نقص الكوادر المدربة على التقنيات الحديثة في احصاء 

األشخاص ذوي االعاقة 
11

نظرة المجتمع وخوف االسر من التصريح عن وجود فرد ذو 
اعاقة لديها

10

10نقص ادوات التقييم المالئمة



أسئلة



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

مإلصغائكشكرا 


