
المشاورات اإلقليمية مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
ي المنطقة العربية

حول العيش المستقل داخل المجتمع ف 

سمية المجذوب

ي شؤون التنمية االجتماعية
 
مسؤولة ف

اإلسكوا
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المقدمة

ي تمثلهم حول التحد: الهدف•
يات إستشارة األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الت 

حة لتحقيق العيش المستقل واإلدماج داخل المج تمع الرئيسية و الحلول المقت 

 لهذا المؤتمر 
ً
استعدادا

تحليل الوضع الراهن(:  1)الجزء •

والتوصياتتعريف النجاح(:2)الجزء •



4
مشاورات 
اقليمية

تونس، 
الجزائر، 
مرص، 
المغرب، 
موريتانيا

األردن، 
 ، فلسطي  
لبنان

اإلمارات، 
البحرين، 

عمان، قطر، 
الكويت، 
السعودية 

السودان، 
الصومال، 
العراق، ليبيا، 

اليمن

2022مت  ديس/ كانون األول
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ممثلون 
19من 

دولة

ي كل 20
ف 

جلسة

مشارك80
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ي المجتمع-19المادة 
 
العيش المستقل واإلدماج ف

ي المج◦
 
ي العيش ف

 
هم، ف ي هذه االتفاقية بحق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة، مساواة بغت 

 
تمع، بخيارات تقر الدول األطراف ف

هم وإدماجهم مساوية لخيارات اآلخرين، وتتخذ تدابت  فعالة ومناسبة لتيست  تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل بحق

ي المجتمع
 
:ويشمل ذلك كفالة ما يلي . ومشاركتهم بصورة كاملة ف

ي أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون م( أ)◦
 
عهم عل إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ف

ي خاص؛
ي إطار ترتيب معيش 

 
قدم المساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم عل العيش ف

ها من ( ب)◦ ي محل اإلقامة وغت 
 
ي المنـزل وف

 
إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عل طائفة من خدمات المؤازرة ف

ي المجتمع، وو 
 
ورية لتيست  عيشهم وإدماجهم ف ي ذلك المساعدة الشخصية الرص 

 
قايتهم من الخدمات المجتمعية، بما ف

االنعزال أو االنفصال عنه؛

مة استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، عل قدم المساواة مع اآلخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعا( ج)◦

.الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات الحتياجاتهم
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إيجابيةتطورات: الوضع الراهن. 1

المعاهدات الدوليةوي اإلعاقةاألشخاص ذجميع الدول العربية عل اتفاقية حقوق توقيع أو تصديق •

ي بعض البلدان تدعم تمكي   •
يعات إال أن القواني   ف  القواني   الداعمةذوي اإلعاقةرغم مشاكل التش 

ي تزايد و ال يمكن وصفها بالضحول األشخاصدرجة الوعي •
ي ذوي اإلعاقة ف 

عيفة ف 
الوعي المجتمعي بعض البلدان

ي إطار السعي نحو العيش المس•
تقلنهج التخلي عن المؤسسات اإليوائية ف 

سياسة إغالق 
المؤسسات اإليوائية

ي المدارس•
ي دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ف 

و وجود العديد من التجارب الناجحة ف 
ي عمليات اتخالجامعات كتالميذ و كمدرسي   

، ومشاركي   ف  التجارب الناجحةاذ القرار ، وكموظفي  
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التحديات: الوضع الراهن. 1

البيئة الرقمية 
والتكنولوجيا

نقص األجهزة 
والتكنولوجيا 

المساعدة وغالءها

النفاذية الرقمية

البيئة 
العمرانية

البت  التحتية

غياب الخدمات 
خارج العاصمة

الدمج خالل 
مراحل الحياة

التعليم والتوظيف 
الدامج

تكوين األرسة 

خدمات المؤازرة

الوعي 
المجتمعي 

استمرار الصور 
النمطية الخاطئة 

دور اإلعالم

النساء تواجهن 
حواجز مركبة

التحديات 
القانونية

يعية البيئة التش 
وتطبيق القواني   

المعرفية الثغرات 
والماليةواإلدارية
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سياق األزمات والطوارىء

ء واإليواء  المالج 
وري المؤقت ربما ض 
ط  وقت األزمة، بش 

أال يتحول لدائم

تحديات أمنية 
واقتصادية 

ةومعيشية اضافي

ي التهميش
ف 
استجابات 

الطوارىء واإلغاثة
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تعريف النجاح والتوصيات. 2

دور قطاع 
التنمية 
المحلي 
والدولي 

الزامية 
بتخصيص 
جزء من 
تمويل 
المشاريــــع 
 من 

ً
خصوصا

المانحي   
لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

وقف 
الحروب 
اعات والت  

استجابات 
شاملة 

لألشخاص 
ذوي 
اإلعاقة

البيئة 
الرقمية و 
ياالتكنولوج

بكلفة أقل 
ومواءمة مع 
ةاللغة العربي

البيئة 
العمرانية

فرض كود 
هندسي 
شامل 

الدمج 
خالل 
مراحل 
الحياة

التعليم و 
التوظيف 
وخدمات 
المؤازرة

الوعي 
المجتمعي 

ور تغيت  الص
النمطية 
ع بالتعاون م
اإلعالم

تمكي   
النساء ذوات
اإلعاقة

التحديات
القانونية

مواءمة القواني   
واصدار 
التعليمات 
االدارية

اك  إرس 
األشخاص ذوي 
ي صن

ع اإلعاقة ف 
القرار وإيصال 
صوتهم 

آليات مراقبة 
ع يقودها المجتم

ي 
المدن 



 لكم
ً
شكرا


