
 

اإلجتماع السنوي السابع لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني 
  2022أكتوبر     19-18باإلعاقة 

  بيت األمم المتحدة بيروت لبنان

 اإلعـــاقة في الصــــومــــال 

  -االستراتـــيجيـات  –الشـــروعــات  -السيـاســات  –التحــّديـــات 
  ـــترحـــات المقـ

  

  

  

  

  املقّدمة:

املختلفة  األمناِط  ذوي  األفراِد  من  الكثَري  تمعات  ا من  الصومايل كغريه  تمع  ا حيتضُن 
(السمعية   املختلفة  أنواعها  حبسِب  اإلعاقة  ذوي  الذهنية    –البصرية    –كاألشخاِص 

وافتقارًا  تمعية األكثِر هشاشة  ا الفئاِت  الصومال من أكِرب  املعاقون يف  واجلسدية). ويعّد 
ا أن تعتَرب مسؤولًة عن  ملتطّلبـا  ت احلياة األساسية. وإذا ما ّمت النظُر إىل األسباب اليت من شأ

  

      



   

دِة عدِد املعاقني يف الصومال، فإن من الضرورة مبكان تسليُط الضوِء على األسباِب اليت   ز
تمعية بشكٍل مبالغ حيثُ    أدت إىل اإلعاقة يف املقاِم األول، ومن ّمث فاقمت من املعضلِة ا

.   ترتفُع نسبُة املعاقني سنوً

على مدى العقوِد الثالثة املاضية رزَح الصوماُل حتَت وطأِة احلروِب والصراعاِت األهلية إىل  
جانِب انعداِم األمن وانتشاِر الفقِر وضعِف املنظومة السياسية مما أّدى إىل تعقيداٍت جمتمعيٍة 

لعوائق والصعاب. ومن أكِرب تلك ٍت مجّة، جعلت من حياِة املعاقني مليئًة  املعّوقاِت    وحتّد
تمع عما تعنيه كلمة اإلعـاقة،   وحالَة الفرِد اليت تعثّر أمامها املعاقون؛ املفاهيم اخلاطئة عنَد ا

تمع الصومال   ا، ففي ا ال تعّد اإلعاقُة السمعُة إعـاقة، أو    –على سبيل املثال    –املّتِصِف 
نه يعاين مسا من   اجلـان وغريها من املفاهيم املغلوطة.  قد ينَظُر إىل صاحِب اإلعـاقة الذهنية 

م  أّدت تلك املفاهيُم إىل طريقِة تعامٍل خاطئ مع األفراد من ذوي اإلعـاقة من خالل حرما
التعليِم   من  م  وحرما تمع،  ا أفراِد  مع  البنّـاء  والتواصُل  العيُش  يف  األساسية  حقوقهم  من 

. كما سامهت املفاهيُم اخلاطئة بتأجيِج أزمِة التمييِز  والّرعـايِة الطبيِة الالزمة، اجلسدية والنفسيـة 
تمعيِة الفاعلية يف كافة جماالِت احلياة.    جتاه األفراد من ذوي اإلعاقة وإقصائهم من املشاركِة ا

لنقِص والنظرُة الدونية اليت تصاحُب تلَك   ومن التحّديـات تنميُط اإلعـاقة ووصُم املعاقني 
(ماذا تعرف؟ ملاذا تتكّلم؟)، إذ أنتج التنميُط   – اَل لطرح أسئلٍة من مثل املفاهيم ما يفتُح ا

رفًضا جمتمعًيا جائًرا حبِق األفراِد ذوي اإلعاقة وإىل حرماٍن مباشٍر من أبسِط احلقوِق اليومية  
  كالتحّدث والتعبِري عن الرأي أو حىت التنّزه. 

حقيقيً   ً حتّد تشّكـُل  اإلعاقُة  زالت  وال  يف  وحيث كانت  تشّكُل  ا  فإ تمعات،  ا لكلِّ  ا 
تمع وعلى مجيِع األصعدة.    الصـومال أزمًة وطنـية وحتّديـا يتقاطُع طريقه مع كاّفة أطراِف ا

   



   

  حركُة اإلعــاقة يف الصــومــال: 

يف السنواِت األخرية شهدِت الصومـال ِحراكـا عظيًما ومتزايـًدا فيما يتعّلُق حبركِة اإلعـاقة على  
تمعية، وذلك إثر ت الفردية وا سنواٍت طويلٍة من التهميِش واإلقصاء وترسيِخ    مجيِع املستو

لّرعايِة الطّبية.   م  الصورة النمطية حوَل اإلعاقة وذوي اإلعاقة، إىل جانِب اقتصاِر العنايِة 
تمعي ت ا ة ومبساندٍة  لقد أمثرت جهوُد احلركة بفضِل املعاقني وكفاحهم يف مواجهِة التحّد
تمع إىل إعادِة النظِر يف كثٍري من املفاهيم واملسّلمات.   من املناصرين هلم ما دفَع ا

القرن  مثانينياِت  منذ  املدين  تمع  ا ومنّظمات  واحلكومية  األهليُة  املؤسسات  سامهت  لقد 
تمع الصومايل وخباصٍة األشخاص من ذوي اإلعاقة عَرب   ختصيِص  املاضي يف حركِة النهوض 

امليزانيِة واملوارِد البشرية لتنفيِذ سيـاسة التعليِم الشـامل. وانطالقًا من هذه احلقائق، واستمرارًا  
اتّفاقيِة حقوِق األشخاِص   للجهوِد السابقة فقد صادقت جهوريُة الصــوماِل الفيدرالية على 

بعيد  الصوماُل  تكن  مل  ا، حيُث  احمللقِة  والربوتوكوالت  اإلعاقة  العاملي ذوي  احلراِك  عن  ًة 
إلعاقة و  فَق املرجعيـات الدينية واألخالقية والتشريعية واإلقليمي املرتكِز على االهتماِم والعنايِة 

  الوطنية اليت حتثُّ على احرتاِم األفراد ذوي اإلعاقة. 

جم العاملِة يف  املتحّدة  األمم  آليات  مع  التعاون  مبدأ  على  الفيدراليُة  احلكومة  تؤّكد  اِل  وإذ 
دُف إىل ضماِن وتعزيز ومحايِة حقوِق  عتبارها أدواٍت  حقوق االنسان ضمن اللجان املعنية 

العام   خارطَة طريٍق من أجِل إدراِج    2017اإلنسان، فقد وضعِت احلكومة الصومالية يف 
واليت ّمت تطوير  الفدرالية واالحتادية،  والتنمية  ها  األفراد من ذوي اإلعاقة يف عملياِت احلكم 

ذوي   من  ألشخاص  املختصة  املنظماِت  مع  لتشاوِر  املعنية  الوزارات  قبِل  من  ووضعها 
اإلعاقة. وبعَد مراجعِة خارِطة الطريِق املشاِر إليها والتدقيِق فيها مت الّتوصل إىل ضرورة وضِع  

  خارطِة عمٍل جديدة تتضمُن أساسيات ومبادئ التنمية املستدامة.



   

  ــات:السيـاســات والشــروعـ

  سية تندرُج حتَت إطـارين أساسني: حّددت خارطُة الطريِق اجلديدة عّدة جماالٍت رئي

  .اإلطار الدستوري والتشريعي 

  .اإلطار املؤسسي والتنفيذي 

  :اإلطـار الدستوري والتشريعي 

االقتصادي   والتقّدم  والسالم  الدميوقراطية  من  جيعُل  الذي  األساسي  القانون  الدستور  يعّد 
ا عاملًيا  املعرتِف  واالجتماعي مركَز اهتمام، وَيدعُم مجلًة من األمور مثل حقوِق االنسان 
عتباِر ما سبَق فإنه ينضوي حتَت   االِت املختلفة. و وحقوِق املواطِن يف التعّلِم والّصحِة وا

  إطارِه ما يلي:

ِل اخلاص  إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدستور بشكٍل صريٍح يف الفص .1
 حبقوق االنسـان.

 سيس جملس وطين لإلعاقة. .2

وضماِن   .3 احلياة  جماالت  يف  لدجمهم  اإلعاقة  ذوي  من  لألشخاص  قوانني  سّن 
 التأمينات االجتماعية هلم.

 سيس منصة وجملس وطين للنسـاء من ذوي اإلعاقة. .4

  ومن التشريعات اليت ينبغي سّنها ووضعها: 

 تبين مشروع وطين لإلحصاء. .5

 ات إلزامية لضمان مراعاة حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.تعميم .6

 وضع وتطوير إرشادات دمج املعاقني يف عمليات احلكم والتنمية. .7

 اعتماد القانون الدويل ضمن التشريعات احمللية. .8



   

 التصديق على املعاهدات اإلقليمية والدولية. .9

ليوم العاملي لألشخاص من ذوي اإلعاقة بشكل  .10  رمسي. االحتفال 

  

  :اإلطـار املؤسسي والتنفيذي 

ا اقتصرت على   وملا شهدت حركة اإلعاقة يف السنوات األخرية حراًكا وتقّدما فاعًال إال أ
وقد   والناشطات،  والناشطني  املنظمات  بعض  من  تمعية  ا والتحركات  الفردية  املبادرات 
احنسرت تلك املبادرات يف تقدمي مجلة من اخلدمات الفردية الالزمة والعاجلة. يستوجب ذلك 

فذ على النحو التايل:ل تلك املبادرات ضرورة حتوّ    حنو منهج مشويل يف إطاٍر مؤسسي 

 إنشاء مؤسسة وطنية لألشخاص من ذوي اإلعاقة.  .1

 تفعيل دور املؤسسات األهلية وضمها حتت منظومة موّحدة. .2

ألشخاص من ذوي اإلعاقة. .3  بناء وجتهيُز مراكِز الرعاية والعناية اخلاصة 

  : االسرتاتيجــيات

ن الصـومال وبصدد موائمِة التنمية املستدامة وخارطة طريق  ميكُن ا العاملية،   2030لقول 
ورغبتها احلثيثة يف مواكبِة التقدم االقتصادي واالجتماعي لّلحاق بركِب األمم املتقّدمة، سعت  

السياسـات والشروعات ووضِع   التحّديـات    خطط وآلياتلتنفيِذ تلك  متّكنها من مواجهِة 
  قليِل منها تدرًجيا وذلك عرب: اجلّمة والت

 : تنفيذ السيـاسات والشروعــات اآلنفِة الذكر  -أ

  ويتحّقُق ذلك بعدة بنود منها:



   

األشخاص ذوي اإلعاقة   اعتماُد التشريعات اليت نصت عليها االتفاقية الدولية حلقوق -1-أ
 1) املـبادئ العامة3واملذكورِة يف البنِد (

 واالستقاللية الفردية. احتـرام الكرامة املتأصلة  .1

تمع.  .2  املشاركة الكاملة والفاعلة والدمج يف ا

 احرتام االختالف وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري.  .3

 عدم التمييز. .4

 تكافؤ الفرص. .5

 إمكانية الوصول.  .6

 املسـاواة بني الرجل واملرأة. .7

 احرتام القدرات املتطورة لألطفال من ذوي اإلعاقة.  .8

 إنفاذ القوانني اليت تضمُن حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.رصد و  -2-أ

التعّلم والصحة وكشُف  ق مراجعة التشريعات وتطويرها وخباصة تلك املتعلّ  -3-أ ة مبجاالت 
 الثغرات فيها.

االت اليت تتعّرض فيها املرأة من ذوي اإلعاقة إىل التمييز والعنف. -4-أ  حتديد ا

القبلية   -5-أ الس  ا مع  الفاعلة يف  التعاون  املدين  تمع  ا األهلية ومنظمات  واملؤسسات 
 رعاية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.

 التوفيُق بني السيـاســات والشروعاِت املطروحة.   -ب

 :رفع الوعي وبنــــــاء القدرات  -ت

مبادئ   -1-ت وتعزيز  األسرة  مستوى  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حول  تمع  ا توعيُة 
 التمييز على أساس اإلعاقة.  االحرتام واملساواة وحظر 

 
 إعالن املنظمة السامية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ) من املبادئ العامة املذكورة يف  3البند ( 1



   

 تعزيز الوعي بشأن قدراِت واسهامات األفراد من ذوي اإلعاقة. -2-ت

نسبة   -3-ت واألهلي  ختصيص  احلكومي  القطاعني  يف  العاملني  املوظفني  نسبِة  من  مئوية 
 دمِج األشخاص من ذوي اإلعاقة.تحقيق ل

من فهم وتقّبل  عقد لقاءات وندوات ودورات تدريبية لألفراد من ذوي اإلعاقة متّكنهم   -4-ت
 اإلعاقة والتعّرف على الطريقة األنسب لالكتفاء الذايت.

ِة  -5-ت معا لتمريِر  واحلديثة  القدمية  اإلعالِم  وسائِل  يف  إعالمية  محالت  بتنظيم  الضلوع 
ت األفراد من ذوي اإلعاقة.  وحتّد

مج تدريب مهين وطين لألشخاص من ذوي اإلعاقة. -6-ت  وضع بر

 : صاءتفعيل املشروع الوطين لإلح  -ث

والتعداد   -1-ث اإلحصاء  ت لألشخاص من ذوي اإلعاقة عرب عملياِت  بيا قاعدة  إنشاء 
 السّكــاين. 

حسَب   -2-ث اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  ومنَط   - اجلنس  –العمر    –تصنيف  املنطقة 
 اإلعاقة.

مج تدريب للكوادر البشرية املعنية بتنفيِذ املشروع.  -3-ث  وضع بر

 اإلحصاء. تنظيم آلية خمصصة لتنفيذ  -4-ث

 إعداد املراكز والبنية التحتية الالزمة لتنفيذ اإلحصاء ومرافق التدريب. -5-ث

 :توفري املوارد الالزمة   -ج 

إلعاقة   -1-ج  املتعّلقة  ت  البيا جلمع كافة  ميزانية  اإلحصاء  ختصيص  مج  بر من  كجزء 
 الوطين.

 لتنفيِذ مشروع اإلحصاء.  البشرية لكوادر وا يزانية امل ختصيص  -2-ج 



   

االت التعليم والصحة والعمل واجلوانب ذات العالقة الوثيقة تعيني ميزانية خم  -3-ج  صصة 
 إلعاقة.

ورعاية   -4-ج  حقوق  جمال  يف  العاملة  املدين  تمع  ا ومنظمات  األهلية  املؤسسات  دعم 
ملخصصات املالية الالزمة.    األشخاص ذوي اإلعاقة 

 متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من إمكانيِة الوصول   -ح 

البنية   -1-ح  التحتية مبا يتوافق مع املعايري الدولية لألماكن املخصصة لألشخاص  تطوير 
 من ذوي اإلعاقة.

وضع مقرتحات إلجياد مشكالِت السكن والتنقل اليت تواجه األشخاص من ذوي  -2-ح 
 اإلعاقة إىل جانِب آليِة تنفيذ تلك املقرتحات.

من   -3-ح  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتمكني  الالزمة  والتقنية  التكنولوجيا  الوصول  توفري 
 الكامل للمعلومات واستخداِم األجهزة احلديثة وتصّفح املواقع االلكرتونية.

املرافق   -4-ح  توفري  املعاقني على  األشخاص  رعاية  جماِل  العاملة يف  املؤسسات  تشجيع 
 العامة واخلدمات املعينة هلم.

السكن ومنط  -5-ح  منطقِة  مراعاِة  مع  اإلعاقة  لألشخاص من ذوي  مني فرص عمل 
 اإلعاقة.

ضع آليات وشروعات ضمن قانون العمل الوطين لتناسب سياسة دمج األشخاص  و  -6-ح 
االت املهنية واالجتماعية املختلفة.   ذوي اإلعاقة يف ا

  التوصيـات واملقرتحـات: 

العاملية   .1 حلقوق يف الدستور االنتقايل وإدراج بنود االتفاقية  مراجعة الفصل اخلاص 
 حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 إصدار املراسيم التشريعية اليت حتظر التمييز على أساس اإلعاقة. .2



   

 استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل املنظمات واهليئات اليت متثّلهم. .3

كة بني الوزارات لتنسيق ودراسة األساليب املختلفة للّرصد انشاء شبكة تشاور مشرت  .4
 الوطين.

 الدعوة لتفعيل هيئة حقوق اإلنسان الوطنية الصومالية.  .5

لس الوطين الصومايل لإلعاقة.  املسارعة إىل تفعيل .6  ا

لتشاور  .7 صياغة منهج موّحد حول البنية التحتية للمنشآت العامة يف جماالت اهلندسة 
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