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  امتابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكو
  

  اإلعاقة ذوي بين الفقر لمكافحة المقترحة المناهج
  

  موجـز
  

وفي ) 2013-2004(ي لذوي االحتياجات الخاصة هذا التقرير في إطار العقد العرب يأتي إعداد  
تعزيز اإلدماج االجتماعي، الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي  بشأن 2010/12اق القرار سي

بين اإلعاقة والفقر،  ترابطالتجربة إلى وجود عالقة تشير و . 2010يوليو /لألمم المتحدة في تموز
شخاص ذوي سهيل إدماج األتلالبلدان األعضاء على استكشاف هذه العالقة  ما يشجع ويتناول التقرير

   .المجتمعفي  اإلعاقة
  

يعرض التقرير صورة عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان األعضاء للجنة االقتصادية   
بناء على بيانات آخر تعداد، ويسلط الضوء على األحكام المتعلقة ) اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 
توصيات وينتهي التقرير إلى تقديم  . اعيةالحماية االجتمبحصولهم على و بمشاركتهم في سوق العمل

التوعية االجتماعية ) ب(تعديل التعاريف وتحسين اإلحصاءات والرصد؛ ) أ: (لتاليةبشأن المواضيع ا
الالزمين من االهتمام والدعم  إيالء) ج(وضمان مشاركة ذوي اإلعاقة في عملية صنع السياسات؛ 

  .واإلدماج المشاركة في سوق العمل تحسين) د(الحكومة؛ 
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  22      ...............................................  اإلسكوا بلدان في    
  

  مقدمـة  -أوالً
  
فالمعوقون غائبون في  . موجودة غير اإلعاقة وكأن يبدو العالم، في المجتمعات من العديد في  -1

 وحتى باإلعاقة، متعلقة قضايا على العامة المناقشات تركز ما ونادراً . الشوارع والمقاهي والمكاتب والمتاجر
  .المعيشية وظروفهم المصابين األشخاص عدد تتناول التي السجالت هي قليلةٌ الرسمية، إلحصاءاتا في
  
تكون هذه  األعمال، مراكز في أو الكبرى المدن وسط في اإلعاقة صورة السكان صادف حال فيو  -2

ل على شخص على عكاز يمد يده التماساً للمساعدة من أجل حياته أو من أجل الحصو شكل على الصورة
  .أدوية أو مأوى

  
 األشخاص معظم ظروف بهما تتسم اللتين الرئيسيتين القضيتين على للداللة المالحظتان هاتان تكفيو  -3

 مفرغة حلقة والفقر، واإلقصاء اإلعاقة أي ،مجتمعة العوامل هذه وتخلق . والفقر اإلقصاء: هما اإلعاقة، ذوي
  .قلما ينجو منها من يقع فيها

  
   المجتمعات؟ معظم في التهميش من اإلعاقة ذوو األشخاص يعاني لماذا الحالة؟ هذه فسري الذي ما  -4
  ؟قلب المجتمع في إدماجهم ودعم مشاركتهم لتشجيع الحكومات تفعله أن يمكن الذي ما
  
   . اًبعض بعضها تعزز التي الثالثة العوامل لهذه المعروفة السببية العالقات الورقة هذه تتناول  -5
 سياسةعلى صعيد ال توصياتال من مجموعة وتضع اإلسكوا، منطقة في الوضع على الضوء طتسل كما

 العربي العقد ضمن المعلنة وااللتزامات العامة السياسةالمتعلقة ب مناقشاتال في يساهم هذا البحث . العامة
  .2013-2004 الخاصة االحتياجات لذوي

  
  قصاءواإل واإلعاقة الفقر: المفرغة الحلقة  -اًثاني

  
 الرئيسية األسباب تتمثل العالمي، الصعيد على . حياته في شخص أي اإلعاقة تصيب أن يمكن  -6

 أن يمكن العالم، في المناطق من العديد وفي الخلقية، التشوهاتو عديةالم واألمراض الحوادث في لإلعاقات
  .أيضاً لإلعاقة سبباً والحروب النزاعات عن الناجمة الصدمات تكون

  
 من في المائة 10هي  اإلعاقة ذوي األشخاص نسبة إلى أن ،العالمية الصحة منظمة شير تقديراتتو  -7

 الدخل ذات البلدان في اإلعاقة ذوي األشخاص عدد أن تظهر الرسمية اإلحصاءات أن معو . العالم سكان
 هو اإلعاقة ذوي ددع بأن االفتراض إلى يدعو سبب من ما األخرى، البلدان في عددهم من أعلى هو المرتفع
 العمر سنوات من في المائة 90 نسبة النامية البلدان تسجل ذلك، عكس على بل . النامي العالم في أدنى
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 اآلمنة،وغير  غير المستقرة العمل ظروف وتمثل . )1(واإلصابات الطرق على الحوادث بسبب الضائعة
 إضافية مخاطر األحيان، أغلب في المرتفعة التغذية سوء ومستويات الكافية، غير الصحية الرعاية وأنظمة
  .العالم في النامية البلدان في اإلعاقة انتشار من تزيد أن يمكن

 عن اإلعاقة ذوي األشخاص تغييب إلى المختلفة العوامل من مزيج يؤدي المجتمعات، معظم فيو  -8
 االجتماعية الحياة من إقصائهم إلى يةالجسد الحواجزوكذلك  والتمييز الزائدة الحماية تؤدي كما . العامة الحياة

  .حيث القليل من التفاعل االجتماعي والحرية والحركة
  
 اإلعاقة ذوو األشخاص اإلجحاف الذي يعاني منه بوضوح االقتصاديةو االجتماعية المؤشرات ظهرت  -9

   . إلجحافهذا اجراء  ضعف وما يصيبهم من واالقتصادية، االجتماعية الفرص على لحصولفي ا الجسدية
 مستويات في وانخفاضاً البطالة، مستويات في ملحوظاً ارتفاعاً ةالجسدي اإلعاقة ذوو األشخاص يواجه إذ

 الفئات إلى عموماً ينتمون وهم . )2(السكان سائر نسبة إلى األطفال وفيات معدالت في بالغاً وارتفاعاً التعليم،
  .االجتماعي لفصلا من ويعانون ،وحرماناً فقراً األكثر االجتماعية

  
 المزيدبحدوث  والفقر واإلقصاء لإلعاقة التراكمية لتأثيراتمن ا الدوامة هذه تتسبب أن أيضاً ويجوز  - 10
 خالل من منها التخفيف أو اإلعاقة حاالت من العديد تفادي يمكن والفعال، المبكر العالج ومع . اإلعاقات من

 يالتحاليل وتلقّ إجراء أو للطفولة المبكر الدعم تقديم خالل من أو التوليد أثناء بجهاز متخصص االستعانة
 تحول كلها العوامل هذه أو الفقر أو اإلقصاء أو التهميش كان حال وفي . المناسب الوقت في الطبية العالجات

  .عنها ةالناجم ءاعبواأل المزيد من اإلعاقات فالنتيجة هي ،اإلجراءات هذه دون
  

 الصحة منظمة تقديرات إلى المالحظة هذه وتستند اإلعاقة، خطر من يزيد الفقر أن ظالمالح منو  - 11
 ذات البلدان في يعيشون كانوا اً كانت إعاقتهمأيالمعاقين  األشخاص من في المائة 80 أن تظهر التي العالمية
   نسبة آنذاك تضم كانت المنخفض الدخل ذات البلدان بأن علماً ،)3(2005 عام في المنخفض الدخل

  .واإلعاقة واإلقصاء للفقر المفرغة الحلقة أدناه 1 الشكل ظهري . )4(العالم سكان من فقط في المائة 12
  

                                                             
)1(  Calculated as Disability-Adjusted Life Years (DALYs).  See: Lord, J., et al. 2010.  Disability and International 

Cooperation and Development: A Review of Policies and Practices.  SP Discussion Paper, No. 1003.  World Bank, p. 2.                      
)2(  For more information, see United Nations Enable: Factsheet on Persons with Disabilities. 

)3(  WHO. 2005.  Disabled Often Among the ‘Poorest of Poor’.  Bulletin of the World Health Organization. 83 (4).  

)4(  World Bank. 2005.  World Development Indicators; and United Nations Population Fund.  State of World 
Population 2005, The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals.                    
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  واإلقصاء واإلعاقة الفقر: المفرغة الحلقة  -1الشكل 

  
  .4 ص والتنمية، والفقر اإلعاقة . 2000 ،الدولية التنمية إدارة: المصدر

  
  اإلعاقة حول النظر اتوجه واختالف القياس مشاكل  -ثالثاً

  
 هذا القياس نتائج تتوقفو . النامية البلدان إلى بالنسبة خاصة مسألة معقدة هو اإلعاقة انتشار قياس  - 12

  .مترابطين العامالن هذان يكون ما وغالباً لإلعاقة، المعتمد التعريف وعلى البيانات جمع طريقة على عموماً
  

 المسوح ألن اإلعاقة انتشار معدل لتقدير يمحور رئيسك لسكانا تعداد النامية البلدان تستعملو  - 13
 معدالت ظهرت أن يمكن التعداد بيانات إلى أن تشير ولكن بعض التجارب.  مكلفة اإلعاقات حول المفصلة
 محصورةو قصيرة األحيان أغلب في هي التعدادات في األسئلة ألن الخاصة باإلعاقة المسوح من أقل انتشار

 أنواع الستكشاف محددة مسوح متزايد بشكل النامية والبلدان المتقدمة البلدان وتستعمل  .دةمحد ريفاتعب
  .)5(ودرجاتها اإلعاقة

  
 وصفت فقد  .األخيرة السنوات في جوهري بشكل كله اإلعاقة مفهوم تغير ذلك، إلى باإلضافة  - 14

 مقارنة الوظيفي القصور وحددت ،الفرد لدى بعجز تسببت ةطبي حالة بأنها اإلعاقة التقليدية التعاريف
بعيدة عن الواقع، كما  المثالية الكاملة الصحة أن صحيح  .بدنية ولياقة كاملة بصحة يتمتع الذي شخصبال

 اًسائد ما زال" الطبي النهج"إال أن  ،اإلعاقات بعض من يعانون األشخاص معظم أنصحيح و اتضح مسبقاً،
  .اإلحصائية والتصنيفات التعاريف إليه تستند ما وغالباً عالمال في والبلدان المناطق من العديد في
  

                                                             
)5(  Bonnel, R. 2004.  Poverty Reduction Strategies: Their Importance for Disability.  GLADNET Collection.  Paper 442, p. 37. 

  اإلعاقة

التعرض للفقر   الفقر
  والمرض

 االجتماعي اإلقصاء
 التنمية فرص من الحرمان  العار ووصمة والثقافي

  والبشرية واالجتماعية االقتصادية

 الحقوق في العجز
 االقتصادية
 واالجتماعية
  والثقافية

 صنع في الخفيفة المشاركة
 من والحرمان القرارات،
  والسياسية المدنية الحقوق
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 التركيز من بدالً الشخص عجز علىالنهج  ركزي إذ  .نفسه الفردإلى  المشكلة تُعزى ،هذا النهج فيو  - 15
  .والتمكين المساواة من بدالً واإلحسان الشفقة على قائم بأسلوب معه التعاطي على شجعيو قدراته، على
 وعلى الطبية الحالة على معاً آنٍ في اإلعاقة تصنيف يعتمد البديل "لإلعاقة االجتماعي لمفهومل" اًوفق  - 16

 مشاركتهم دون تحول التي المحيطة والبيئات المواقف في والحواجز بعاهة المصابين األشخاص بين التفاعل"
  .)6("اآلخرين مع المساواة قدم على مجتمعهم في فعالة كاملة مشاركة

  
 اتفاقية اعتمدت عندما" لإلعاقة االجتماعية المفاهيم" هذه المتحدة لألمم العامة الجمعية كما كرست  - 17

 الدولي التصنيف إلى جانب االتفاقية، هذهو  .2006 ديسمبر/األول كانون في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق
 في اإلعاقة تتناول ،2001 عام في العالمية الصحة منظمة وضعته الذي والصحة والعجز الوظائف لتأدية
ال بد أن  البشرية، قدراتهم المعوقون األشخاص يطور لكي أنه وتؤكد اإلنسان، حقوق على مبني نهج إطار
  .اآلخرينأداء  عن يختلف الذي الخاص أدائهم مع مكيفة تهمبيئ تكون

  
 واشنطن فريق" اسمب المعروف الفريق يقوم اإلحصائية، المعلومات وتحسين القياس مشاكل ولحّل  - 18

 من مجموعة عملية تطوير بتوجيه ،2001 يونيو/حزيران في تشكل الذي "اإلعاقة حاالت بقياس المعني
 في أو عينات على القائمة الوطنية المسوح أو التعدادات في استعمالها يمكن التي إلعاقةل العامة القياسات
 الفريق هذا ينسق كما  .الفرص تكافؤتحقيق  بشأن السياسة توجيه بهدف أوالً وذلك ،أشكال اإلحصاءات سائر

 وتحسين العالم في إلعاقةفرة عن ااالمتو المعلوماتنوعية  تحسين من أجل اإلعاقة مجال في الدولي التعاون
  .)7(البيانات مقارنة

  
  لأللفية اإلنمائية واألهداف اإلعاقة  -رابعاً

  
 لأللفية اإلنمائية األهداف إلى النظر عند واإلقصاء عاقةواإل الفقر بين المعقدة االرتباطات كما تظهر  - 19

بعد االطّالع عن  مباشرة يتضح البيانات، مجموعة في واردة غير اإلعاقة أن ومع.  المتحدة لألمم التابعة
  .المعقد الترابط هذا 1 اإلطار يلخص  .وثيق بشكل والتأثيرات األسباب تترابط كيفعلى هذه البيانات  كثب

  

  اإلعاقة واألهداف اإلنمائية لأللفية  - 1اإلطار 
  

  القضاء على الفقر المدقع والجوع :الهدف اإلنمائي األول لأللفية  
  

تتسبب بالفقر بدورها اإلعاقة التي إلى سوء التغذية  يؤدي واإلعاقة والفقر حلقة مفرغة حيث يشكل الجوع  
في القوة العاملة هي أقل بكثير من األشخاص الذين ليس إلى أن مشاركة ذوي اإلعاقة دلة بعض األ كما تشير  .وترسخه

  .لديهم إعاقة
  

  تعميم التعليم االبتدائيتحقيق : الهدف اإلنمائي الثاني لأللفية  
  

ثلث األطفال المتسربين من التعليم االبتدائي،  بأن) اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمةتقدر   

                                                             
  .من الديباجة )هاء(بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الفقرة  اتفاقية األمم المتحدة  )6(

 .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، فريق واشنطن المعني بقياس حاالت اإلعاقة  )7(
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   النامية البلدان في اإلعاقة ذوي األطفال من في المائة 90 من أكثر وبأن إعاقة،ون من يعان، فلط مليون 75وعددهم 
عيش  على قدرتهم ومن العمل، سوق في مشاركتهم فرص من الحقاً يقلل التعليم في النقصهذا   .المدرسةب غير ملتحقين

   .يعيلهم الذي المجتمع على إضافياً ئاًعب ويفرض مستقلة، حياة
  

  )تابع( 1إلطار ا
  

  المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز: لأللفية الثالث اإلنمائي الهدف  
  

 لكونها امرأة نتيجة اإلقصاء تواجه إذ مستويات عدة على الحرمان من تعاني المعوقة المرأة بأن اعتراف ثمة  
  .االجتماعية العار وصمة وتواجه الرعاية في ضافيةإ مسؤوليات معوقين أطفاالً تلد التي المرأة تتحملو  .عاقتهاإل ونتيجة

 أنه إال ئة،االمفي  ثالثة نسبة وال يتجاوز منخفض هو اإلعاقة ذوي البالغين لدى والكتابة بالقراءة اإللمام معدل أن حين في
 عمل فرص جادإي احتمال العمل، وفي مجال  .المعوقات النساء لدى ئةاالمفي  واحد نسبة إلى البلدان بعض في ينخفض

  .المعوقات النساء لدى عمل فرص إيجاد احتمال ضعفتقريباً  هو اإلعاقة ذوي الرجال لدى
  

  األطفال وفيات معدل خفض: لأللفية الرابع اإلنمائي الهدف  
  

 األطفال وفيات فيها تبلغ التي البلدان في حتى في المائة 80 نسبة إلى اإلعاقة ذوي األطفال وفيات تصل أن يمكن  
  .في المائة 20 من أقل الخامسة سن ندو
  

  األمهات صحة تحسين: لأللفية الخامس اإلنمائي الهدف  
  

 الطويلة والمضاعفات اإلعاقةاإلصابة ب من سنوياً نييعان امرأة مليون 20 أن للسكان المتحدة األمم صندوق يقدر  
 لدى لإلعاقة الرئيسي السبب هي الحمل أثناء أو الوالدة قبل ما الطبيعية غير والحوادث  .والتوليد الحمل نتيجة األمد

جهاز وبال الماهرات بالقابالت االستعانة خالل من الحمل فترة أثناء األطفال إعاقات من كبير عدد تفادي ويمكن  .األطفال
  .المتخصص بالتوليد

  
  األمراض من وغيرهما اوالمالري اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس مكافحة: لأللفية السادس اإلنمائي الهدف  

  
 لخسارة تباعاً والتاسعة والسادسة األولى األسباب هي والسل والمالريا اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس  
 10 أصل من واحد يعانيو  .المرتفعة الوفيات معدالت ذات البلدان في )DALYs( اإلعاقة حسب المعدلة العمر سنوات
 المهارات وفقدان التعلم وإعاقات الصرع داء ذلك في بما الدماغية، بالمالريا هإصابت بعد إعاقة عصبية من أطفال
 المعلومات على يحصلون ال ولكنهم واإليدز البشرية المناعة نقص فيروسلإلصابة ب معرضون والمعوقون  .يةالتنسيق
  .الخدمات تلقي أو أنفسهم حماية كيفية حول

  
  البيئية االستدامة كفالة: لأللفية السابع اإلنمائي الهدف  

  
 ذوو األشخاص يكون الكوارث، حاالت في  .واإلعاقة للمرضة هي من بين األسباب الهام الهشة البيئية النوعية  
 مستويات كافة في اإلقصاء أو التجاهل ضحية يقعون ما غالباً أنهم إال والفقر، ةعاقاإل نتيجة أكثر عرضةً للمخاطر اإلعاقة

  . التصدي لهاو منها فيفوالتخ للكارثة االستعداد
  

  التنمية أجل من عالمية شراكة إقامة: لأللفية الثامن اإلنمائي الهدف  
  

 اإلعاقة؛ ذوي األشخاص حقوق بشأن المتحدة األمم اتفاقية أنظر مثالً( اإلعاقة بقضايا متزايد عالمي اهتمام ثمة  
ل توجيه األعمال نحو مجتمع غير إقصائي وخال من إطار بيواكو للعمل المتعلق باإلعاقة في األلفية الجديدة من أج

فريقي والعقد ؛ والعقد األ2012- 2003ئ الحواجز وقائم على إحقاق الحقوق لفائدة المعوقين في آسيا والمحيط الهاد
هذه ، كما هناك حاجة لمثل )العربي لذوي االحتياجات الخاصة؛ والشراكة العالمية للبنك الدولي من أجل اإلعاقة والتنمية

  .االتفاقيات والتحالفات الدولية للمشاركة في التنمية
_____________  
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 برنامج تنفيذ خالل من اإلعاقة ذوي باألشخاص المتصلة األلفية أهداف تحقيق المتحدة، األمم عام أمين تقرير: من مقتبس: المصدر
  .8-6 ص ،A/64/180 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية بالمعوقين المتعلق العالمي العمل

Thomas, P., 2005. Disability, Poverty and the Millennium Development Goals: Relevance, Challenges and Opportunities for 
DFID. GLADNET Collection. Paper 256, pp. 7-9.                                                                                                                              

 المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت والتنمية، والفقر اإلعاقة قضايا بين ة الروابطبأهمي اعترافاً  - 20
 العمل برنامج تنفيذ خالل من اإلعاقة ذوي باألشخاص المتصلة لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق"بشأن  القرار
  .)8(2008 عام في" اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية بالمعوقين المتعلق يالعالم

  
 أن ضرورة على التأكيد أعاد الذي )9(2009 يوليو/تموز في العام األمين تقرير القرار هذا تبع ثم  - 21

 من اليبالت وأقر التنمية، نواحي كافة من ومستفيدين التنمية في فاعلة عناصر اإلعاقة ذوو األشخاص يكون
 العالمي العمل برنامج أي القضية، بهذه يتعلق ما في المتحدة األمم وثائق أهم اعتمدته يذال نهجال جديد

 واتفاقية ،)11()1993( للمعوقين الفرص تكافؤ تحقيق بشأن الموحدة والقواعد ،)10()1982( بالمعوقين المتعلق
  .)12()2006( اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

  
 اإلنمائية األهداف حول قطرياً تقريراً 80 أصل من قطرياً تقريراً 42 أن إلى ارةاإلش تجدركما   - 22

 القضايا وافية عن أو مفصلة معلومات تقديم دون من ولكن اإلعاقة، ذوي األشخاص وضع إلى يشير لأللفية
 تتناول لم لأللفية يةاإلنمائ باألهداف المتعلقة والبرامج السياسات أن المتوافرة البيانات ظهروت  .قة بهمتعلالم

 صعوبات وجود ظهرت كما محدد، بشكل القضايا هذه تتطرق إلى ولم اإلعاقة ذوي واألشخاص اإلعاقة تماماً
  .ومناسبة كافية بيانات على الحصول تعوق وعملية مفاهيمية

  
  العربي العالم في الوضع  -خامساً

  
 اإلحصاءات ندرة هو المتكرر الهاجس أن تبيني العربي، العالم في االجتماعية المسائل دراسة عند  - 23

 الخاصة االحتياجات لذوي العربي العقد أن ومع  .والفقر اإلعاقة مسائلبالنسبة إلى  سيان مرواأل الموثوقة،
  .متوافرة غير المفصلة اإلحصائية البيانات زالت ما نهايته، على شارف قد) 2013- 2004(
  

 توحيد  .لأللفية اإلحصائية التعاريف في الجوهرية يراتالتغ بسبب تعقيداً الوضع ويزداد  - 24
 األهداف بين من هي العربي العالم أنحاء في باإلعاقة المتعلقة والتصنيفات والتعاريف الفنية المصطلحات

  .تحقيقها من بد ال التي إلحاحاً األكثر المهام بين ومن العربي، للعقد المعلنة
  

                                                             
 . A/RES/63/150القرار   )8(

 .A/64/180تقرير األمين العام،   )9(

 . A/RES/37/52بموجب قرارها  1982سمبر دي/كانون األول 3اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في   )10(

 . ، المرفقA/RES/48/96بموجب قرارها  1993ديسمبر /كانون األول 20اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في   )11(

 . 2007مارس /آذار 30وعرضت على التوقيع في  2006ديسمبر /كانون األول 13اعتُمدت في   )12(
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 التقرير هذا يعرض ومقارنتها، ونوعيتها اإلحصائية البيانات جمع بشأن القائمة الشكوك ضوء على  - 25
   أحياناً متعارضة تكون والتي العام على الصعيد المتوافرة المعرفة على بناء اإلسكوا منطقة في الوضع

  .كاملة صورة دائماً تعطي وال
  
  

  التعاريف  -ألف
  

 المباني ألن الجامعةب أو المدرسةب تلتحق أن كالمتحر كرسيها في مقعدة المعة شابة تستطيع ال عندما  - 26
 جيد، علمي تحصيل تلقي ومن الدراسة من تمنعها التي هي البيئة طبيعة أن يتضح الستقبالها، مجهزة غير
 على وحصلت شهادتها ونالت دراستها وأنهت أمرها الطالبة هذه تدبرت حال فيو  .نفسها ةعاقاإل من أكثر

 أن يتضح العمل، مكان في مكتبها إلى الوصول تتمكّن من لم ولكن لعامة،ا اإلدارة في جيد عمل عرض
   .المعيشيةومن تلبية متطلباتها  المجتمع في المساهمةمن  تمنعهاس التي هي عوائق كهذه

  
 اآلخرين، األشخاص من العديد أداء عن مختلفاً الشخص أداء تجعل األولية اإلعاقة المثل، هذا في  - 27
 أدناه 2 اإلطار يتضمنو  .المجتمع في ةمشاركال" قتعو" التي هي المحيطة البيئة تضعها تيال الحواجز ولكن
 المفهوم اإلعاقات ذوي لألشخاص األردنية الوطنية االستراتيجية تستعمل حيث المختلفة التعاريف عن مثالً

  .االجتماعي نهجال بحسب المكيف الجديد
  

  في األردن اإلعاقة ذوي واألشخاص اإلعاقة تعاريف  - 2 اإلطار
  

 الحياة نشاطات بأحد القيام من الحد" بأنها اإلعاقة) 2007( اإلعاقات ذوي لألشخاص الوطنية االستراتيجية تحدد  
 أو البيئية العوائق تداخل نتيجة اآلخرين مع المساواة قدم على األساسية الحريات إحدى أو الحقوق أحد ممارسة أو اليومية

 أو النفسي أو الجسدي الوظيفي النشاط في ظاهر غير أو ظاهر خلل من الجسم يشوب قد ما مع يةالسلوك أو االجتماعية
  ".الذهني

  
 مصاب شخص كل" هو المعوق الشخص إن ،)المعوقين األشخاص حقوق قانون( 2007 لعام 31 رقم لقانونل وفقاً  
 من يحد الذي المدى إلى العقلية أو لنفسيةا أو الجسمية قدراته أو حواسه من أي في مستقر بشكل جزئي أو كلي بقصور
  ".المعوقين غير من أمثاله ظروف في العادية حياته متطلبات تلبية يستطيع ال بحيث العمل أو التأهيل أو التعلم إمكانية

  
: التالية الفئات إلى" الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص" إعاقات األردن في العامة اإلحصاءات دائرة وتصنف  
 الجسدية اإلعاقة بين التعداد يميز وبالتالي،  .البكم أو والصمم جسدية وإعاقة دماغي وشلل وعقلية بصرية متعددة، تإعاقا

  .بكموال والصمم البصرية واإلعاقة
  

__________________  

  .Mapping Inequity: Persons with Physical Disabilities in Jordan (E/ESCWA/SDD/2009/7) p. 10: المصدر

  
  األسباب  -باء
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 المجتمع في اإلعاقة ذوي األشخاص إدماج بتقييد فقط االجتماعية البيئة تقوم ال األحيان، أغلب في  - 28
 الخطر عوامل توليد خالل من الحاالت من العديد في اإلعاقة" تُحدث" أيضا هي بل اليومية، وظائفهم وتقييد
بحسب البلد  سباباأل أو العوامل هذهوتختلفُ   .ريناآلخ من لها عرضة أكثر األشخاص بعض يكون التي

 أثرت وقد  .منها العديد من الوقاية ويمكن مختلفة، مخاطر التنمية مراحل مختلف نتجوت.  وهي متنوعة
 القلق يثير وما ارتفاعها الفقر معدالت تواصل  .اإلسكوا منطقة على خاص بشكل األهلية والنزاعات الحروب

 ،2005 عام في  .)14( ،)13(العالم في الطرق حوادث عن ناجمة إعاقات عدد أعلى يسجل بيالعر العالم أن هو
  .3اإلطار  يظهر كما اإلعاقة أسباب مختلف عن القائمة المعلومات الدولي البنك لخص

  

  افريقيأ وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلعاقة أسباب حول السائدة االفتراضات  - 3اإلطار 
  

 الحصول يصعب التي الخدمات أو الصحية الخدمات كفاءة وعدم التغذية في النقص يؤدي لبلدان،ا أفقر في  )أ(  
  اإلعاقة؛ انتشار معدل ارتفاع إلى عليها

 رئيسي سبب هي الطرق على السير حوادث إن ،سريعاً عمرانياً تمدناً تشهد التي البلدان معظم في  )ب(  
  لإلعاقة؛

  المتوارثة؛ اإلعاقات لبعض رئيسيا سببا القرابة لتزا ما القبلية، المجتمعات في  )ج(  

 على الحصول وسهولة واأللغام المدنية المناطق في البلدان في العنيفة والنزاعات المستمرة الحروب إن  )د(  
  .فريقياأ وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلعاقة ذوي األشخاص عدد ارتفاع وراء كامنة أسباب كلها هي محليا األسلحة

  
__________________  

 Al-Smadi, M.H. and Saba, K., 2004. Mainstreaming Disability in MENA – Review and Recommendations, World: المصدر
Bank.                                                                                                                                                                                                   

  
  اإلحصاءات  -جيم

  
 على السكان من في المائة 10 بنسبة العالمية الصحة منظمة قدرته الذي االنتشار معدل إذا طبقنا  - 29

 واألطفال والنساء الرجال نم نسمة مليون 25.4 حوالى إلى المقدر اإلجمالي المعدل يصل اإلسكوا، منطقة
 إلى نصل اإلسكوا، لبلدان الرسمية اإلحصاءات في الواردة األعداد احتسبنا إذا ولكن،  .)15(اإلعاقة ذوي

 أدنى انتشار معدل افتراض إلى يدعو سبب من ما أنه بيد  .فقط نسمة ماليين أربعة إلى ثالثة قدره مجموع
 أدرجت البلدان بعض ألن البيانات وضع تحسن إجمالي، بشكل  .أعاله مذكور هو كما ،العربي العالم في

  .تعدادها استبيان في اإلعاقة
                                                             

مجلة اإلعاقة والتنمية ". الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية: اإلعاقة في المنطقة العربية. "Al Thani( ،2006(. الثاني، ح  )13(
  ).العدد الثالث( الدولية

دعوة إلى : السالمة على الطرق"بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية حول حالة شرق البحر األبيض المتوسط، بعنوان   )14(
ر األبيض المتوسط واحدا من أعلى معدالت الوفيات الناجمة عن الحوادث على الطرق في العالم، ، تسجل منطقة شرق البح"اتخاذ اجراءات

، سجلت مصر أعلى عدد من اإلصابات على 2007في عام  . مما يشير أيضا إلى ارتفاع معدل اإلعاقات المرتبطة بالحوادث على الطرق
  .إصابة 36025السعودية مع المملكة العربية سير، تليها إصابة ناجمة عن حوادث  154000الطرق في منطقة اإلسكوا مع 

نشرة السكان واإلحصاءات الحيوية في منطقة اإلسكوا، العدد الثاني عشر  مأخوذة منأعداد السكان   )15(
)E/ESCWA/SD/2009/15( . 
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 حاالت بقياس المعني واشنطن فريق وضع ،2010 عام في التعدادات من القادمة الجولة إلى بالنسبة  - 30

 التصنيف تعمالواس اإلعاقة مفهوم تصور في تقدماً تعكس التي األسئلة من جديدة مجموعةواختبر  اإلعاقة
 التعديالت بعض إجراء ومع  .)16(العالمية الصحة منظمةالتابع ل والصحة والعجز الوظائف لتأدية الدولي

 أيضاً لستعمتُ وأن بمزيد من الشمولية اإلعاقة قضايا إلى التعدادات هذه تتطرق أن المتوقع من الضرورية،
 المجمعة البيانات آخر 1 الجدول يضم  .اإلسكوا منطقة في اإلعاقة بشأن اإلحصاءاتنوعية  لتحسين كأساس

  .مختلفة مصادر من
  

 من ومقدم 2010 عام في صادر تقرير ينص ولكن العراق عن بعد متوافرة حديثة إحصاءات من ماو  - 31
 سنوات خالل الخاصة العراق لظروف" أنه على اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مجلس إلى العراقية الحكومة
 عقد، من ألكثر االقتصادية الجزاءات لنظام وخضوعه الزمن من عقدين من أكثر مدى على لةالطوي حروبه

 وزارة أجرته مسح آلخر وفقاً  .)17("دولياً عليها المتعارف النسب اإلعاقة ذوي األشخاص نسبة تجاوزت فقد
 يفوق االجتماعية، ونوالشؤ العمل وزارة عن وممثلين الدولية المعوقين منظمة مع بالتعاون العراقية الصحة
  .)18(شخص مليون العراق في اإلعاقة ذوي عدد

  
 إلجراء تقدير عام فقط استعمالها يمكن أدناه األخرى والجداول 1 الجدول أن إلى اإلشارة تجدرو  - 32
 البيانات جمع وأساليب التعاريف ألن اإلسكوا، في األعضاء البلدان في اإلعاقة ذوي األشخاص وضعل

 المقارنة إلى استناداً المسجلة االنتشار معدالت انخفاض تعكس ولكنها  .تماماً للمقارنة قابلة رغي والتصنيفات
  .الدولية

  
 اإلعاقات أنواع تصنيف هو البلدان بين ومقارنتها اإلعاقة معدالت جمع من حيث األخرى مشكلةالو  - 33

 الصعوبات أو التعلم صعوبات مثل تالفئا بعض قخلوت للغاية، صعبة التوحيد فعملية  .وتعريفها واألمراض
 والعجز الوظائف لتأدية الدولي التصنيفو )19(لألمراض الدولي التصنيف يقدم هنا، . خاصة إشكالية العقلية

  .كافة البلدان فيبعض التوجيهات ولكنها غير مطبقة مباشرة  )20(والصحة
  

 البلدان في اإلعاقات نواعأ لتوزيع تقريبية صورة 2 الجدول يعرض التحفظات، هذه ضوء على  - 34
  .الحالية الرسمية اإلحصاءات في واردة هي كما اإلسكوا في األعضاء

  

                                                             
أبريل /نيسان 15-11(ننائية لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، تقرير الدورة االستث  )16(

  . 59، الفقرة E/CN.3/1994/18  .9، الملحق رقم 1994الرسمية،  اإلحصاءات، المجلس اإلقتصادي واالجتماعي، )1994

 5/1من مرفق قرار مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ) أ(15للفقرة  التقرير الوطني المقدم وفقاً  )17(
(A/HCR/WG.6/7/IRQ/1)  13ص . 

 .index.php?Itemid=56&id=491&option=com_content&task=viewwww.arabspine.net/: من الموقع التالي ةمأخوذ هذه البيانات  )18(

 . ف الدولي لألمراض التابع لمنظمة الصحة العالميةلمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة التصني  )19(

 .التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة التابع لمنظمة الصحة العالميةلمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة   )20(
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 فإن الصحة، وزارة أجرته الذي المسح بحسب إعاقة ذي شخص مليون بين من العراق، إلى بالنسبةو  - 35
 حوالى أن ماك  .تامة إعاقة ذي شخص 5 600 بينهم ومن الحرب، عن ناجمة إعاقةلديهم  شخصاً 43 600
 شخص 100 000 يفوق بالعمى المصابين األشخاص وعدد  .أعضائهم أحدسروا خ شخص 100 000

  .)21(بصرية مشاكل من شخص 205 000 حوالى ويعاني
  
  

                                                             
)21(  www.arabspine.net/index.php?Itemid=56&id=491&option=com_content&task=view. 
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  العمرية والفئة االجتماعي النوع بحسب اإلعاقة ذوي األشخاص توزيع  -1 الجدول
  

 مجموع السكان  البلد

السكان ذوو اإلعاقة
ر اإلعاقة انتشا

 )النسبة المئوية(
 الذكور واإلناثاإلناثالذكور

 المجموع وأكثر 65 64- 25 24- 15 14-صفر المجموع وأكثر 65 64- 25 24- 15 14-صفر المجموع وأكثر 65 64- 25 24- 15 14-صفر
  1.3  60 364  5 347  24 358  13 039  17 620  23 894  2 361  8 833  5 006  7 694  36 470  2 986  15 525  8 033  9 926  4 681 969األردن

  العربيةاإلمارات 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   825 495 المتحدة  

  1.0  3 963  767  1 619  744  833  1 651  328  656  310  357  2 312  439  963  434  476  405 667البحرين
  الجمهورية

  1.0  169 343  27 754  62 550  38 236  40 505  66 666  12 512  23 688  13 537  16 796  102 677  15 242  38 862  24 699  23 709  17 447 951 السورية العربية  
  4.9  1 854 985  390 620  837 845  238 956  387 564  886 902  176 112  416 996  115 344  178 450  968 086  214 510  420 849  123 612  209 115  38 204 960السودان
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   32 105 000العراق
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2 017 559عمان

  1.8  46 063  6 910  18 299  7 807  13 047  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2 597 616فلسطين
  0.3  2 399  380  893  426  700  1 008  160  375  177  296  1 391  220  518  249  404  744 029قطر

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   860 324الكويت
  1.0  29 866  *  20 794  4 896  4 175  11 537  )*(  8 025  1 810  1 703  18 329  *  12 769  3 087  2 473  2 993 302لبنان
  0.4  284 188  14 601  112 976  53 642  102 969  101 201  5 700  35 240  17 965  42 296  182 987  8 901  77 736  35 677  60 673  68 648 489مصر

  المملكة العربية
  0.5  124 596  15 446  64 423  19 660  25 067  44 029  5 921  18 699  8 957  10 452  80 567  9 525  45 724  10 703  14 615  22 678 262 السعودية  

  1.9  379 924  -   -   -   -   164 421  -   -   -   -   215 503  -   -   -   -   19 685 191اليمن

  
  .64-25 العمرية الفئة في رجةمد هي وأكثر 65 العمرية الفئة(*)   

  
 ؛2004 يونيو/حزيران السنوي، اإلحصائي الكتاب واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز مصر، ؛2001 والمنشآت، والمباني والمساكن للسكان العام التعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز البحرين،: إلى استناداً اإلسكوا: المصدر
 لإلحصاء، المركزي المكتب الكويت، ؛2004 والمساكن، للسكان العام التعداد العامة، اإلحصاءات دائرة األردن، ؛2009و 2008 لعامي السنوية اإلحصائية المجموعة المعلومات، وتكنولوجيا لإلحصاء يالمركز الجهاز العراق،
 ،2009 وأرقام حقائق الوطني؛ االقتصاد وزارة عمان، ؛1996 مايو/أيار – 1995 ديسمبر/األول كانون والمساكن، للسكان اإلحصائية المعطيات االجتماعية، الشؤون وزارة لبنان، ؛2010 ،33 الطبعة اإلحصائية، المراجعة
 وزارة السعودية،المملكة العربية  ؛2004 والمساكن للسكان العام دادالتع التخطيط، مجلس قطر، ؛2000 يونيو/حزيران الفلسطينية، األراضي في اإلعاقة ذوو األشخاص الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز ؛2010 يونيو/حزيران
 العربية تاإلمارا ؛2008 السكان تعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز السودان، ؛2004 والمساكن للسكان العام التعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز السورية، العربية الجمهورية ؛2004 والمساكن للسكان العام التعداد االقتصاد،
  .2004 والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز اليمن، ؛2005 العام تعداد المركزي، اإلحصاء إدارة المتحدة،
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  نوعها بحسب اإلسكوا في األعضاء البلدان بعض في اإلعاقة انتشار معدل  -2 الجدول
  

 مجموع السكان 

مجموع 
األشخاص 

ذوي 
 اإلعاقة

 جموع السكان ذوي اإلعاقةم

أنواع 
 أخرى

نوع اإلعاقة

 سمعية ونطقية سمعية بصرية

 جسدية
بتر (

 )األعضاء
شلل 
 دماغي

عقلية 
التعلم (

وتطبيق 
 )المعرفة

إعاقة 
 الحركة متعددة

الرعاية 
الذاتية 

واإلعاقة 
 السلوكية

  4 780  -   -   7 991  9 724  5 076  17 299  9 914  -   5 580  60 364  4 681 969األردن
 اإلمارات

العربية 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   825 495 المتحدة
  1 130  298  -   -   935  536  178  304  151  431  3 963  405 667البحرين

 الجمهورية
 لعربيةا

  32 827  21 503  62 052  -   11 524  -   -   20 648  9 997  10 792  169 343  17 447 951 السورية
  -   -   442 506  -   448 451  -   87 324  117 153  307 496  676 183  1 854 985  38 204 960السودان
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   32 105 000العراق
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2 017 559عمان

  3 511  -   -   3 656  2 114  6 663  15 505  5 523  2 364  6 727  46 063  2 597 616فلسطين
  674  -   508  140  477  -   105  152  105  238  2 399  744 029قطر

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   860 324الكويت
  3 470  -   9 931  1 821  7 286  -   2 220  -   2 937  2 202  29 866  2 993 302لبنان
  73 126  -   -   88 945  -   47 380  13 403  21 106  4 892  35 336  284 188  68 648 489مصر

المملكة 
العربية 
  30 093  -   29 699  -   24 612  -   2 899  17 582  2 704  17 007  124 596  22 678 262 السعودية

  1 899  17 476  104 997  54 709  55 088  -   -   32 919  40 651  72 185  379 924  19 685 191اليمن

 الجهاز ،مصر ؛2001 والمنشآت، والمباني والمساكن للسكان العام التعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز البحرين،: إلى استناداً اإلسكوا: المصادر
 المعلومات، وتكنولوجيا لإلحصاء المركزي الجهاز العراق، ؛2004 يونيو/حزيران السنوي، اإلحصائي الكتاب واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي
 المكتب يت،الكو ؛2004 والمساكن، للسكان العام التعداد العامة، اإلحصاءات دائرة األردن، ؛2009و 2008 لعامي السنوية اإلحصائية المجموعة
 ؛1996 والمساكن للسكان اإلحصائية المعطيات االجتماعية، الشؤون وزارة لبنان، ؛2010 ،33 الطبعة اإلحصائية، المراجعة لإلحصاء، المركزي
 في اقةاإلع ذوو األشخاص الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز ؛2010 يونيو/حزيران ،2009 وأرقام حقائق الوطني؛ االقتصاد وزارة عمان،

 االقتصاد، وزارة السعودية،المملكة العربية  ؛2004 والمساكن للسكان العام التعداد التخطيط، مجلس قطر، ؛2000 يونيو/حزيران الفلسطينية، األراضي
 الجهاز السودان، ؛2004 اكنوالمس للسكان العام التعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز السورية، العربية الجمهورية ؛2004 والمساكن للسكان العام التعداد

 لإلحصاء، المركزي الجهاز اليمن، ؛2005 العام تعداد المركزي، اإلحصاء إدارة المتحدة، العربية اإلمارات ؛2008 السكان تعداد لإلحصاء، المركزي
  .2004 والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد

  .الوطنية البيانات إلى استناداً الجدول هذا في المعروضة الفئات بجمع اإلسكوا وقامت  .اتاإلعاق ألنواع مختلفة تصنيفات البلدان تستعمل: مالحظة
  

 اإلعاقة حول النامية البلدان إحصاءات في تظهر ما غالبا التي الجنسين بين الفجوة أن الواضح من  - 36
 لدى بقليل أعلى إعاقة معدل إلى البيانات كافة تشير حيث اإلسكوا في األعضاء البلدان في قائمة أيضاً هي

 متساوية هي المتقدم العالم في والنساء الرجال لدى اإلعاقة معدالت أن حين فيو  .بالنساء مقارنة الرجال
  .)22(النامي العالم في صحيح العكس فإن النساء، لدى أعلى معدالً تسجل حتى أو تقريباً

  
 التفسيرات تبين  .اإلسكوا منطقة في ةخاص البحوث، من المزيد وتتطلب واضحة غير األسباب ولكن  - 37

 تعدادات في المطروحة األسئلة في بمعظمها الواردة الحادة اتعاقاإل أن الدولية الدراسات في المقترحة
 وتشير  .للنساء المسح إجراء عند إضافية أسئلة طرح ه يجبوأن الرجال، بين انتشاراً أكثر هي السكان

 خالفاً كمعوقات، يحددن أال يمكن األسرة أنشطة في يساهمن اللواتي قاتالمعوالنساء  إلى أن أخرى تفسيرات

                                                             
)22(  Elwan, A. 1999. Poverty and Disability: A Survey of the Literature. Social Protection Discussion Paper Series,  

No. 9932.World Bank.                                                                                                                                                                                   
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 والنساء الشابات لدى الوفيات معدل ارتفاع احتمال كذلك،  .أوضح المعوقين الذين يحددون بشكل رجاللل
  .)23(المدروسة البحوث من المزيد يتطلب أن يجوز واالهتمام الرعاية قلة بسبب المعوقات

  اإلسكوا منطقة في والفقر اقةاإلع  -سادساً
  

 أكثر من هم اإلعاقة ذوي األشخاص أن اإلسكوا منطقة في بالوضع المتعلقة التقارير في يرد ما غالباً  - 38
 بين العالقة عن جداً محدودة منهجية دراسة سوى إجراء يتم لم اآلن حتى ولكن ،وضعفاً هشاشة السكان
  .التالية المعلومات تلخيص يمكن المتوافرة، الدراسات ىإل واستناداً  .واإلقصاء والفقر اإلعاقة

  
 تفوق اإلعاقة ذوي األشخاص بين الفقر معدالت أن 2006 عام في لبنان عن صادر تقرير أكد  - 39

 فقط في المائة 0.2 وأن ،في المائة 69.3 نسبة يساوي األمية معدل وأن أضعاف، بثالثة الوطني المتوسط
  .)24(يالثانو التعليم أنهى منهم

  
 إعاقة ذوي األشخاص نصف من أكثر كان ،2005 عام في السورية العربية الجمهورية فيو  - 40

 أعلى األمية معدالت كانت  .أميين) في المائة 52.9 نسبة أي( فوق وما سنوات عشر العمر من والبالغين
 نصف من أكثر ومات أنالمعل وتُظهر  ).في المائة 45.7( بالذكور مقارنة) في المائة 65.4( اإلناث لدى
 ظروف تكونحيث  )25(والزراعة والمبيعات الخدمات قطاعات فييعملون ) في المائة 51.2( اإلعاقة ذوي
  .األجورحيث تُدفع أدنى و غير مستقرة عادة العمل

  
في  30.5 نسبة اإلعاقة ذوي األشخاص لدى األمية معدل يبلغ ،2004 العام لتعداد وفقاً األردن، فيو  - 41

 األشخاص من فقط في المائة 4.2 ويحمل  .في المائة 9.3 نسبة يبلغ الذي الوطني بالمتوسط مقارنة المائة
  .)26(جداً منخفضة المهني التدريب في المشاركة أن كما جامعية، شهادة اإلعاقة ذوي

  
 في الصحية واتجالن أأسو من تعاني والعراق فلسطين مثل نزاعات تشهد التي البلدان أن البديهي من  - 42

 انتشار معدل سجل لذلك، نتيجة  .)27(المماثل الدخل ذات البلدان في السائدة المستويات دون هي التي المنطقة
  .)28(بالغاً ارتفاعاً العراق في العمل سن في هم الذين السكان لدى المزمنة العقلية والمشاكل الجسدية اإلعاقات

  
 وهم الفقر خط دون اإلعاقة ذوي األشخاص كافة تقريباً يعيش مات،للمعلو وفقاً فلسطين، إلى بالنسبة  - 43
 خاص وبشكل متساوٍ، بشكل الصحية الرعاية خدمات على جميعهم يحصل وال  .حرماناً األكثر بين من

                                                             
 .10 المرجع نفسه، ص  )23(

)24(  Geadah, O. 2005.  Poverty and Disability in the Middle East and North Africa Region.  Hamamat, Tunisia. 

)25(  Workshop on Disability Statistics in the ESCWA Region, Beirut, 21-23 March 2005. 

)26(  Mapping Inequity: Persons with Physical Disabilities in Jordan.  (E/ESCWA/SDD/2009/7) p. 29, 33 and 34. 

)27(  World Bank, A Note on Disability Issues in the Middle East and North Africa. p. 14. 

 . إيجازات عن السياسة الصحية في العراق  )28(
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 اإلحالة نظام بسبب صعوبات من بعيدة مناطق وفي فقيرة عائالت ضمن يعيشون الذين األشخاص يعاني
  .)29(والبيروقراطي المركزي

  
ذوي األشخاص  من في المائة 95 حوالى تهمش التعليمية األنظمة تزال ال العربية، المنطقة في  - 44

 المستوى على اإلعاقة ذوي جميع األشخاص تهمش كما االبتدائي، التعليم سن في همالذين  اإلعاقة
 اليونسكو، عن رالصاد 2010 لعام العالمي الرصد تقرير في مدرجة عمل ورقة تناولت  .)30(الجامعي
 ،)ولبنان السورية العربية والجمهوريةاألردن  هي( اإلسكوا في أعضاء بلدان ثالثة في التربوية األنظمة
  .)31(إليها إعاقات ذوي أوالد بدخول فقط مدرسة 20 تسمح ،مثالً لبنان في أنه ووجدت

  
  الحكومة قبل من والدعم المبادرات  - سابعاً

  
قضايا األشخاص ذوي ب التوعية) 2013- 2004( الخاصة االحتياجات لذوي العربي العقد عزز  - 45

 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية علىبالتوقيع هذه القضايا تكرست و . البلدان من العديد في اإلعاقة
 والجمهورية البحرينو المتحدة العربية واإلمارات األردناالتفاقية  على هذه وقعتوقد   .)32(عليها والمصادقة
 المتحدة العربية واإلمارات األردن أما  .واليمن ومصر ولبنان وقطر وعمان والسودان السورية العربية

 فصدقت على واليمن السعوديةالمملكة العربية و مصرو وقطر وعمان والسودان السورية العربية والجمهورية
  .)33(2008 في عام االتفاقية

  
 البحرينو العربية المتحدة واإلمارات األردن وهي( اإلسكوا في األعضاء البلدان معظم أنشأت كما  - 46

 وضع تنسق اإلعاقة لشؤون متخصصة مجالس) السعوديةالمملكة العربية و ولبنان والكويت والسودان وعمان
 منظمات ومن المختصة الوزارات من المؤلفة المجالس هذه تشكيل إن  .)34(وتنفيذها الوطنية السياسات
 المجالس هذه تخلق أن المتوقع ومن العربي، العقد أهداف أحد هو المجال هذا في العاملة المدني المجتمع
  .الخدمات تحسن وأن المؤسسات مختلف جهود بين أكبر انسجاماً

  

                                                             
)29(  Canawati, R., 2009.  Health Insurance for Persons with Disabilities: Real Practices or Pure Wishes. in Social 

Protection and Persons with a Disability in the Middle East: Issues, Challenges and Debates.  The Disability Monitor Initiative – 
Middle East Journal. (1): 31-32.                                                                                                                                                                   

)30(  World Bank.  Social Analysis and Disability: A Guidance Note.  Incorporating Disability-Inclusive Development 
into Bank-Supported Projects.                                                                                                                                                                      

)31(  Peters, S.J. Review of Marginalization of People with Disabilities in Lebanon, Syria and Jordan. Background paper 
prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2010, Reaching the Marginalized. UNESCO. 
(2010/ED/EFA/MRT/PI/16), p. 14.                                                                                                                                                              

" في منطقة اإلسكوا 2013- 2004ذ العقد العربي للمعوقين نفيرصد ت"لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة   )32(
(E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/5). 

)33(  United Nations Enable: Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications. 

)34(  Geadah. op. cit..  
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 وتقترح مقلقة، قضيةك اإلعاقة اإلسكوا في األعضاء للبلدان تابعة إنمائية استراتيجيات عدة تعتبر  - 47
 البلدان مجتمعات معظم في ولكن  .المجتمع قلب في اإلعاقة ذوي األشخاص دماجإ لتحسين مستهدفة تدخالت
 بالطريقة اإلعاقة ذوي األشخاص حاجات تقييم تضمن مناسبة آليات وضع يتم ال اإلسكوا، في األعضاء
  .إدماجهم على تركز التي التدابير اتخاذ كذلك وتضمن المناسبة،

  
 الحقوق نهج إلى الرعاية نهج من االنتقال خالل من جديدة ونُهج آفاق فتح البرامج بعض تحاول ولكن  - 48
 األشخاص حقوق حماية نحو وتحويلها المستهدفة الرعاية تدابير عن التدخالت إبعادفب  .اإلعاقة معالجة في
ستسهم هذه البرامج في تحصين وضع هؤالء  واالجتماعية، والبيئية التمييزية الحواجز إزالةبو اإلعاقة، ذوي

  .ولبنان والكويت األردن من أمثلة 4اإلطار  يتضمن  .األشخاص وتحسين دمجهم في المجتمع
  

  والكويت ولبنان األردن في السياسات  - 4 اإلطار
  

  األردن  
  

 توجيهية مبادئ ،2007 عام في األردن ملك أقرها التي اإلعاقات، ذوي لألشخاص الوطنية االستراتيجية تقدم  
 وإدماجهم اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق احترام هو اإلجمالي هاهدف  .2015 إلى 2007 من تدةالمم للفترة عمل وإطار
 التحتية البنية إلى الوصول إمكانية على خصوصاً االستراتيجية وتركز  .والعامة واالقتصادية االجتماعية الحياة في

  .)35(الفرص كافؤوت والمساواة اإلنصاف من المزيد تحقيق إلى وتهدف االجتماعية، والخدمات
  

  الكويت  
  

 إلى الحوافز من المزيد ويقدم العمالة حصص يزيد أن شأنه من للمعاقين جديداً قانوناً مؤخراً الكويتي البرلمان أقر  
 لشؤون العامة الهيئة وتتولى  .االجتماعية والحياة العمل سوق في اإلعاقة ذوي األشخاص إدماج لدعم العمل أصحاب
  .)36(لهم الرعاية وتقديم اإلعاقة ذوي األشخاص تأهيل بإعادة المتعلقة السياسات كافة تنفيذ حديثاً تنشئأ التي المعاقين

  
  لبنان  

  

 إلى يهدف  .االجتماعية الشؤون وزارة إلى تابع كلياً وهو تشاركية آلية إلى" المعوقين حقوق تأمين برنامج" يستند  
" إحسان عمل" من اإلعاقة مع العالقة وتحويل التام، التكامل إلى شالتهمي حالة من اإلعاقة ذوي األشخاص انتقال ضمان
  .)37(وواجبات حقوق على مبني مهني عمل إلى
  

  
  اإلعاقة ذوي لألشخاص االجتماعية الحماية  -ثامناً

  
                                                             

)35(  ESCWA. 2009.  op.cit. p. 22.  

 /www.kuna.net.kw: هذه المعلومات مأخوذة من الموقع التالي. 2010فبراير /اطشب 3وكالة األنباء الكويتية،   )36(
NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails. aspx?id=2059296&Language=en.  

)37( Fakhoury, H., 2009.  Initiative for Proper Gate-Keeping: the Rights and Access Programme, Lebanon.  The 
Disability Monitor Initiative – Middle East Journal. (1): 20-21.                                                                                                                  
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 بشكل تركز التي اإلسكوا، في األعضاء البلدان من العديد في الشخصية الحماية برامج تصميم إن  - 49
 المجانية األساسية االجتماعية والخدمات الطاقة وإعانات الغذائية واإلعانات العامة لوظائفا على تقليدي

  .اإلعاقة ذوي لألشخاص الخاصة االحتياجات نحو كاف بشكل موجهة ليست والتعليم، الصحية كالرعاية
 ذوي األشخاص إدماج نبمكا األهمية من وبالتالي العمالة، على كبير بشكل االجتماعية الحماية أنظمة وترتكز
 إضافية مخاطر ضد التأمين سبيل في أيضاً بل الدخل توليد بهدف فقط ليس العمل، سوق في اإلعاقة

  .الشيخوخة أو كالمرض
  

  اإلعاقة ذوي األشخاص عمالة  -ألف
  

 بين تتراوح اإلعاقة، ذوي األشخاص لعمالة حصصاً اإلسكوا في األعضاء البلدان بعض وضعت  - 50
 موظفاً 50 من أكثر من فيها العاملة القوة تتألف التي الخاصة أو/و العامة للمؤسسات ئةاالمفي  سةوخم اثنين

لعدم  اًنظر القانونية األحكام هذه فعالية حول المعلومات من الكثير يتوافر ال الحظ، لسوء  ).األول المرفق(
 عدم حاالت في جزاءات وعمان نولبنا والكويت واألردن مصر فرضت  .لها متثاللمدى اال رصدال كفاية

 متوافر البيانات من جداً قليالً عدداً إن  .تماماً واضحة غير القانونية المتطلبات رصد كيفية ولكن االمتثال،
 في العمالة ألهمية نظراً القلق يثير أن يجب وهذا ،)3 الجدول انظر( اإلعاقة ذوي األشخاص عمالة حول
  .اإلسكوا في األعضاء لبلدانا في االجتماعية الحماية أنظمة

  
  المهنة/الوظيفي الوضع بحسب اإلعاقة ذوي األشخاص توزيع  -3 الجدول

  

 البلد

السكان ذوو اإلعاقة

مجموع 
 الموظفين

مجموع 
ذوي 

اإلعاقة 
)15(+ 

الموظفون
كبار 
  /المسؤولين
 خدمات مبيعات كتبة فنيون مهنيون مدراء

قطاع 
 قطاع زراعي صناعي

وظائف 
 أخرى

  3 130  489  1  8  38  93  16  93  37  23  180البحرين
الجمهورية 
العربية 
  128 838  22 249  222  3 871  7 803  2 397  2 012  1 181  492  291  34 السورية
  33 016  8 363  2 636  802  2 527  -  1 398  262  345  272  121فلسطين
  1 699  248  44  -  26  -  8  94  30  34  12قطر

  
 المركزي الجهاز ؛2001 والمنشآت، والمباني والمساكن للسكان العام التعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز البحرين،: إلى ناداًاست اإلسكوا: المصدر
 والمساكن للسكان العام التعداد التخطيط، مجلس قطر، ؛2000 يونيو/حزيران الفلسطينية، األراضي في اإلعاقة ذوو األشخاص الفلسطيني، لإلحصاء

  .2004 والمساكن للسكان العام التعداد لإلحصاء، المركزي الجهاز السورية، العربية ريةالجمهو ؛2004
  

  .  الوطنية البيانات إلى استنادا الجدول هذا في المعروضة الفئات بجمع اإلسكوا وقامت.  اإلعاقات ألنواع مختلفة تصنيفات البلدان استعملت: مالحظة

  
  االجتماعي التأمين  -باء

  
 الشامل االجتماعي التأمين نظام في اإلعاقة ضد التأمين يدمج اإلسكوا، في األعضاء البلدان ممعظ في  - 51
 من فقط صغيراً جزءاً أن بما . والموظفين العمل أصحاب من المساهمات ويجمع العمالة على يرتكز الذي

 الرسمي غير القطاع في إما يعملون منهم معروف غير عدداً أن وبما رسميا، موظفون اإلعاقة ذوي السكان
 لتقرير وفقاً . اإلعاقة ذوي السكان من كبيرة أعداد إلى تصل ال البرامج هذه فإن العمل، عن عاطلون هم أو
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 من أقل يحظى" السورية، العربية والجمهورية كالمغرب بلدان في ،2005 عام في الدولي البنك عن صادر
  .)38("باإلعاقة متعلقة منافع لهم تقدم التي ياالجتماع التأمين بخطط السكان من في المائة 20
  

 من أوسع شرائح إلى االجتماعي التأمين باب بفتح حالياً واألردن مصر مثل البلدان بعض تقوم  - 52
 المفرغة الحلقة لكسر الفرص أيضاً المبادرات هذهتتيح و.  النظامية بالعمالةبإزالة االرتباط و المجتمع،
 من التخفيف بهدف والهشة الفقيرة السكانية المجموعات أمام اإلمكانيات ولتوسيع واإلقصاء، والفقر لإلعاقة
 االجتماعي التأمين برامج عن عامة لمحة الثاني المرفق يتضمن.  الصحية والمخاطر الحياة دورة طوارئ
  . اإلسكوا في األعضاء البلدان في باإلعاقة المتعلقة

  
  والتوصيات قدماً المضي  -تاسعاً

  
 البلدان من عدد يبذل.  مختلطة صورة الخاصة االحتياجات لذوي العربي العقد أهداف مراجعة كستع  - 53

 مجالس البلدان معظم وأنشأت . وإقصائهم اإلعاقة ذوي األشخاص لتهميش للتصدي واضحة جهوداً
 في كذلك، . الحكومة برامج في باإلعاقة المتعلقة المسائل إدماج وتتولى الوطنية السياسات تنسق متخصصة

 جيداً ومنظمة ناشطةهي  اإلعاقة ذوي األشخاص تمثل التي المدني المجتمع منظمات البلدان، من عدد
 من يتجزأ ال جزءاً التوعية برامج تشكل كما.  السياسة وحوارات الحكومية المناقشات في وتشارك

 مجلس أصدر ،2010 عام يف . المخاطر من والحد اإلعاقة مكافحة إلى تهدف التي التوعية استراتيجية
 االتفاقية مع تتوافق وطنية قوانين صياغة على األعضاء البلدان لمساعدة استرشادياً قانوناً الخليجي التعاون
  .  )39(اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق الدولية

  
 شاملة صحية خدمات وتقديم والعمل التعليم فرص تكافؤ وتحقيق الفقر من الحد الصعب من ولكن،  - 54
 إلجراء حثيثة جهود وبذل البيانات جمع تحسين دون من المجتمع في والمشاركة الحركة حرية سهيلوت

 شملي ال ضيق طبي نهج إلى مستندة اإلعاقة حول العامة السياسة تزال ال االستثناءات، بعض مع . الرصد
  . ديمهاتق في للسياسات الحديثة البيئة ترغب التي االجتماعية السياسة أدوات من يكفي ما
  

 على اإلسكوا في األعضاء البلدان تشجع أن شأنها من كبرى فئات أربع إلى التوصيات تنقسم بالتالي،  - 55
  :اتخاذ التدابير التالية

  
  والرصد اإلحصاءات وتحسين التعاريف تعديل  -1

  
 يةالدول المعايير مع التعريف هذا يتماشى أن وضمان لإلعاقة، ومتناسق واضح تعريف وضع  )أ(  

  السياسات؛ صنع عملية في يدرج وأن
  

                                                             
)38(  World Bank. A Note on Disability Issues in the Middle East and North Africa, p. 23.  

، القانون 2010، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية   )39(
 . االسترشادي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بدول مجلس التعاون
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 اإلعاقة ذوي األشخاص حول وطنية بيانات قاعدة وتطوير اإلحصاءات ووضع البيانات جمع  )ب(  
   االجتماعية؛ والحماية والعمل والصحة التعليم مجاالت في االجتماعية وحاجاتهم

  
 باألهداف يتعلق ام في اإلعاقة ذوي األشخاص وضع حول نوعية وبحوث مسوح إجراء  )ج(  
   والفقر؛ اإلعاقة بين وبالترابط لأللفية اإلنمائية

  
 الخدمات ومزودي الحكومية الهيئات مثل المعنية األطراف كافة بمشاركة رصد أنظمة إنشاء  )د(  

 تقارير نشر وضمان اإلعاقة، ذوي واألشخاص المحلية والمجتمعات اإلعاقة بقضايا المعنية والمجموعات
  .دورية

  اإلعاقة ذوي األشخاص مشاركة وضمان االجتماعية التوعية  -2
  السياسات صنع عملية في

  
  الوقاية؛ وإمكانيات الخَطر والسلوك اإلعاقة مخاطر حول توعية حمالت إطالق  )أ(  

  
 تعزيز بهدف الفرص تكافؤ وتحقيق اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق حول توعية حمالت إطالق  )ب(  
  المجتمع؛ في إدماجهم

  
 من الوقاية حول المهمين االجتماعيين الوسطاء وسائر لإلعالم خاصة تدريبية دورات تنظيم  )ج(  
  اإلعاقة؛ ذوي األشخاص وحقوق اإلعاقة

  
 كافة في السياسات صياغة عملية في وممثليهم اإلعاقة ذوي األشخاص مشاركة تعزيز  )د(  
 واتحادات البرلمان فيها بما السياسية، توالمنظما المؤسسات في تمثيلهم وتشجيع الصلة، ذات المجاالت
  . العمال

  
  إيالء االهتمام والدعم الالزمين من الحكومة  -3

  
  لتحقيقها؛ الجهود وزيادة الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص العربي العقد أهداف مراجعة  )أ(  

  
 وتحديد لحقوق،ا على مبني نهجب الحكومة التزام توثق اإلعاقة حول وطنية استراتيجيات وضع  )ب(  
 التمويل تأمينو لتنفيذها، واضحة مسؤوليات وتحديد لتحقيقها، ضرورة األكثر والمؤشرات والغايات األهداف
   التعاوني؛ الرصد آليات ووضع الكافي

  
 األشخاص إلى اإلجتماعية الخدمات بتقديم المعنية والمؤسسات األطراف كافة مسؤوليات تحديد  )ج(  

   مسؤولياتها؛ تنفيذ من لتمكينها الكافي التمويل وتأمين واضحة مهام وضع خالل من اإلعاقة ذوي
  

 القطاعات كافة في السياسات في مناسب بشكل اإلعاقة ذوي باألشخاص المتعلقة المسائل إدراج  )د(  
 ومرضية مستقلة حياة عيش على والقدرة والعمل الصحية والرعاية التعليم إلى المتكافئ الوصول تأمين بهدف
   اإلمكان؛ قدر
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 بغض اإلعاقة ذوي األشخاص كافة لتشمل التغطية وتوسيع االجتماعي التأمين خطط توسيع  )ه(  
   األسري؛ وضعهم أو عملهم عن النظر

  
 الخاصة االحتياجات تأخذ والتي االجتماعي النوع تراعي التي االجتماعية الحماية برامج وضع  )و(  
   االجتماعي؛ والتأمين االجتماعية المساعدات على المرأة حصول وتحسن االعتبار، في المعوقات للنساء

  
 وتسهيل العام، المجال في اإلعاقة ذوي األشخاص حركة حرية قتعو التي الحواجز كافة إزالة  )ز(  
  والنقل؛ العامة المباني إلى وصولهم

  
  .ومستمر كاف بشكل والمسؤولين الحكومية المؤسسات كافة قدرات بناء  )ح(  

  حسين المشاركة في سوق العمل واإلدماجت  -4
  

 سوق في اإلعاقة ذوي األشخاص إدماج بهدف استباقية األكثر العمل سوق سياسات اعتماد  )أ(  
 األجور إعانات مثل إعاقة، ذوي أشخاصاً يوظفوا لكي العمل أصحاب إلى الحوافز تقديم خالل من العمل

 خاصة أشكال وتطوير االجتماعية المؤسسات ودعم عملال مكان تكييف كلفة وتقاسم الدخل ضرائب وتخفيض
  التنافسية؛ العمل سوق في إعاقة ذوي عمال إدماج تعذر حال في الوظائف من
  

 عدم/المتثال جزاءات/تمكافآ وإنفاذ ووضع العام، القطاع إلى بالنسبة العمالة حصة استيفاء  )ب(  
  الخاص؛ القطاع في العمل أصحاب امتثال

  
 ضد الشكاوى لتقديم آليات ووضع الحصص، أنظمة الستكمال التمييز مكافحة اتتشريع وضع  )ج(  
  تصحيحية؛ تدابير واتخاذ التمييز

  
 مواهب حول توعيتهم خالل من التوظيف ومكاتب العمل أصحاب لدى مناصرة حمالت إطالق  )د(  
  ومهاراتهم؛ اإلعاقة ذوي األشخاص

  
  . اإلعاقة ذوي األشخاص بعمل المتعلقة الدولية والتوصيات معاييرالب التقيد جهود تكثيف  )ه(  
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  األول المرفق
  

  اإلسكوا في األعضاء البلدان في اإلعاقة ذوي لألشخاص العمالة حصص
  

 البلد
  حصص العمالة

 المصدر )في القطاعين العام والخاص ما لم ترد إشارة إلى خالف ذلك(

 .أو أكثر موظفاً 50المؤسسات التي تضم  في في المائة 2 البحرين
بشأن رعاية  2006لسنة ) 74(قانون رقم ال

 وتأهيل وتشغيل المعاقين 

 مصر
عامال أو  50ألصحاب العمل الذين يوظفون  في المائةخمسة 
 . أكثر

المعدل سنة  1975لسنة  39القانون رقم 
 بشأن تأهيل المعوقين 1982

 -  -  العراق

 األردن

ة والخاصة التي شخص واحد على األقل لكافة المؤسسات العام
، 50في حال فاق عدد الموظفين .  على األقل موظفاً 25تضم 

من كافة الموظفين  في المائةعندها يجب أن يكون أربعة 
 . أشخاصا ذي إعاقة

) 31(قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ال
 2007لعام 

 الكويت
 الذين الحكوميين وغير الحكوميين العمل ألصحاب في المائة 4

 .األقل على عامال 50 لديهم
بشأن حقوق األشخاص  2010قانون لسنة ال

 ذوي اإلعاقة 

 لبنان

 60إلى  30 في كل مؤسسة تضمشخص واحد على األقل 
، 60أكثر من  العاملين في المؤسسةوإذا كان عدد .  عامالً

 . في المائة 3تُطبق نسبة 
يتعلق بحقوق  220/2000 رقم قانونال

 األشخاص المعوقين 

  انعم

ما من حصة معينة ولكن يفرض القانون على الهيئات الحكومية 
أو أكثر بأن  عامالً 50اب المؤسسات الذي يوظفون وأصح

تعينهم وزارة القوى العاملة بحسب الوظائف  يوظفوا أشخاصاً
 .  أو المهن الشاغرة

بشأن رعاية وتأهيل  63/2008رقم  قانونال
 المعاقين

 فلسطين
كافة العاملين في المنظمات الحكومية  من في المائةخمسة 

 . وغير الحكومية
بشأن حقوق  1999لسنة  4 رقم قانونال

 المعوقين

 قطر

ولكن على األقل شخص واحد ذي احتياجات  في المائة 2
من كافة الوظائف  في المائةموظف؛ اثنان  25خاصة لكل 

العامة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يملكون المهارات 
 .  هالت الصحيحةوالمؤ

بشأن ذوي االحتياجات  2/2004رقم  قانونال
 الخاصة

المملكة العربية 
 ه23/9/1421في  37/المرسوم الملكي رقم م.  أو أكثر عامالً 50للمؤسسات الخاصة التي تضم  في المائة 2 السعودية

الجمهورية العربية 
 السورية

أو  امالًع 50في المؤسسات العامة التي توظف  في المائة 2
  17/2010القانون رقم  .أكثر

 2009لسنة القومي قانون المعاقين  .من كافة المناصب العامة في المائة 2 السودان

اإلمارات العربية 
 ).قيد المراجعة حالياً(ما من حصص  المتحدة

بشأن حقوق  29/2006تحادي رقم اال قانونال
 ذوي االحتياجات الخاصة 

 اليمن
من كافة وظائف القطاعين  في المائةة ينبغي تخصيص خمس

 .العام والخاص إلى األشخاص ذوي اإلعاقة
لسنة ) 61(قانون رقم الجمهوري بالقرار ال

 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين 1999
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  الثاني المرفق
  

  )أ(اإلسكوا بلدان في اإلعاقة ذوي لألشخاص االجتماعي التأمين عن عامة لمحة

  

 
تاريخ القانون 

 األول
دد القوانين الحالية ع

 التغطية نوع البرنامج وتواريخها

) الدائم(الحد األدنى للعجز 
في سبيل ) عن العمل(

 الحصول على المنافع
مدة المنافع 

 )أسابيع(
وجود إمدادات 
 إلى األسرة

اإلقصاء عن التأمين 
 االجتماعي والخطط المنفصلة

  1976البحرين
التأمين 

 االجتماعي 

1  
التأمين : 1976

 الجتماعي مع تعديالتا

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم الموظف وصاحب   -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

 ال مساهمة حكومية  -

 كافة العمال الذين  -
 اًيتقاضون أجر

  المشابهة والفئات

تغطية طوعية   -
محددة  لمجموعات

كأصحاب المهن 
نين الحرة والمواط

البحرينيين العاملين 
  في الخارج

 

  عجز كامل
  

تقوم لجنة طبية بتقييم درجة 
اإلعاقة، ويجوز أن تُطلب 

في حاالت   .دورية تحاليل
اإلعاقة الجزئية، تُدفع نسبة 

ية من التعويض الكامل مئو
 .لدرجة اإلعاقة وفقاً

حتى سن 
 التقاعد

ال منافع إضافية 
 للمعالين

 خدم المنازل -

عمال بعض فئات ال -
 الزراعيين

 العمال غير الدائمين -

العمال المؤقتون من غير  -
 المواطنين

  1955مصر
صندوق 
االدخار 
 والتأمين

4  
موظفو الخدمة : 1975

  المدنية والموظفون
  أصحاب العمل: 1976
العمال : 1978

  المهاجرون
 توسيع التغطية: 1980

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم الموظف وصاحب   -

طة العمل معا في خ
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

تغطي الحكومات واحد   -
من جدول  في المائة

األجور الشهرية وتكلفة 
  أي عجز

  
 

مع (العجز الكلي والجزئي األشخاص الموظفون  -
تخفيض المنافع التكميلية 

في  في المائة 50بنسبة 
 )حالة اإلعاقة الجزئية

افية عالوة إض غير محدودة
في حال كان 

المؤمن بحاجة 
إلى مساعدة 
دائمة لتأدية 

 وظائفه اليومية

 ال إقصاء مذكور -

أنظمة خاصة لبعض  -
أصحاب المهن الحرة 

وأصحاب العمل والعمال 
المهاجرين والعمال 

المؤقتين وغير الدائمين 
في الزراعة، والحرفيين 

والمالكين الصغار 
 لألراضي والممتلكات 



E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4(Part I) 
  

 -25 -  
  

  

 
تاريخ القانون 

 األول
دد القوانين الحالية ع

 التغطية نوع البرنامج وتواريخها

) الدائم(الحد األدنى للعجز 
في سبيل ) عن العمل(

 الحصول على المنافع
مدة المنافع 

 )أسابيع(
وجود إمدادات 
 إلى األسرة

اإلقصاء عن التأمين 
 االجتماعي والخطط المنفصلة

: ولالقانون األالعراق
1956  

صندوق 
 االدخار

  :التأمين االجتماعي 1971: القانون الحالي
  
ساهم الموظف وصاحب ي  -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

يجوز أن تقدم الحكومة   -
 إعانةَ

موظفو المؤسسات  -
التي تضم خمسة 

كثر بما عمال أو أ
 ياتفيهم عمال التعاون

لموظفي مة خاصة أنظ -
 القطاع العام
والمحامين 

والصحافيين وموظفي 
مية الهيئات شبه الحكو

بما في ذلك 
 الصناعات المؤممة

الخسارة الدائمة أو الطويلة 
 في المائة 35األمد لنسبة 

على األقل من القدرة على 
 العمل

ال معلومات 
متوافرة عن 
 مدة المنافع 

الموظفون في القطاع  - ---
لموظفون الزراعي، وا

المؤقتون وخدم المنازل 
 والعمالة العائلية

ال معلومات محددة عن  -
التغطية ألصحاب المهن 

 الحرة

  1  1978األردن
التأمين : 2001

  االجتماعي

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم الموظف وصاحب   -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

 ومة أي عجزتغطي الحك  -

الموظفون البالغون   -
من العمر أكثر من 

والعاملون  عاماً 16
في مؤسسات خاصة 

 5تضم أكثر من 
  عمال

التغطية الطوعية   -
. لكافة المواطنين
النظام الخاص 

 لموظفي القطاع العام

العجز الكلي أو الجزئي 
ولكن ال معلومات متوافرة (

 )عن مستوى العجز

حتى سن 
 التقاعد

فية عالوة إضا
في حال كان 

المؤمن بحاجة 
إلى مساعدة 
دائمة لتأدية 

 وظائفه اليومية

الموظفون في القطاع   -
عناصر /العسكري

القوات المسلحة ألنه 
 لديهم أنظمة خاصة

الموظفون األجانب   -
العاملون في منظمات 
 دولية أو بعثات أجنبية

العمال المؤقتون أو غير   -
 الدائمين

المؤسسات الصغرى   -
توظف أقل من التي 

ولم  . خمسة أشخاص
يتم بعد تطبيق القانون 

الذي يشمل العاملين في 
الزراعة وعمال المنازل 
  والبحارين والصيادين
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تاريخ القانون 

 األول
دد القوانين الحالية ع

 التغطية نوع البرنامج وتواريخها

) الدائم(الحد األدنى للعجز 
في سبيل ) عن العمل(

 الحصول على المنافع
مدة المنافع 

 )أسابيع(
وجود إمدادات 
 إلى األسرة

اإلقصاء عن التأمين 
 االجتماعي والخطط المنفصلة

  1977الكويت
 مدنيون

3  
  مدنيون: 1977
  عسكريون: 1981
 تكملة: 1995

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم الموظف وصاحب   -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

 ال مساهمة حكومية  -

الموظفون في الخدمة   -
المدنية والعاملون في 
قطاع النفط والقطاع 

الخاص وأصحاب 
المهن الحرة 
  والعسكريون

نظام إضافي   -
للموظفين ذوي 

االدخارات التي تفوق 
 ديناراً 1250

ال معلومات  في المائة 50أكثر من 
متوافرة عن 

 منافع مدة ال

ثمة تغطية طوعية   - ---
ألصحاب المهن الحرة 
 ولكن لم يتم تطبيقها بعد

   1  1963لبنان
1963  

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم صاحب العمل فقط   -

في خطة واحدة تشمل 
خوخة واإلعاقة منافع الشي

  والناجين من الموت

 ال مساهمة حكومية  -

مبلغ مقطوع  على األقل في المائة 50موظفو القطاع الخاص
 واحد

ال منافع إضافية 
 للمعالين

العمال المؤقتون في   -
 الزراعة

الموظفون الذين اختاروا  -
أن  1965في عام 

يواصلوا التغطية بموجب 
 قانون العمل 

مواطنو البلدان التي لم  - 
 تُبرم معها اتفاقيات متبادلة

ة عن ال معلومات محدد - 
التغطية ألصحاب المهن 

 الحرة
  1992عمان

تأمين ال
  االجتماعي

1  
1992  

  :التأمين االجتماعي

يساهم الموظف وصاحب   -
العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

 ال مساهمة حكومية  -

المواطنون الذين   -
تتراوح أعمارهم بين 

عاما والذين  59و 15
يعملون في القطاع 

الخاص بموجب عقد 
 عمل دائم 

 معلومات ال ---
متوافرة عن 
 مدة المنافع 

 العمال األجانب  - ---
 خدم المنازل  -
 الحرفيون  -
ال معلومات محددة عن   -

التغطية ألصحاب المهن 
 الحرة 
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تاريخ القانون 

 األول
دد القوانين الحالية ع

 التغطية نوع البرنامج وتواريخها

) الدائم(الحد األدنى للعجز 
في سبيل ) عن العمل(

 الحصول على المنافع
مدة المنافع 

 )أسابيع(
وجود إمدادات 
 إلى األسرة

اإلقصاء عن التأمين 
 االجتماعي والخطط المنفصلة

المملكة 
العربية 
 السعودية

التشريع 
الصادر منذ 

 1969عام 
والمطبق سنة 

1973   
التأمين 

 االجتماعي

1   
التأمين : 2001

 االجتماعي

  :الجتماعيالتأمين ا
  
يساهم الموظف وصاحب   -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

تغطي الحكومة تكلفة   -
اإلدارة في المرحلة 

األولى واإلعانة السنوية 
 وأي عجز تشغيلي

كافة السكان العاملين   -
 مع بعض االستثناءات

ولكن ال (العجز عن العمل 
 )ة محددةنسبة مئوي

حتى سن 
 التقاعد

عالوة إضافية 
في حال كان 

المؤمن بحاجة 
إلى مساعدة 
دائمة لتأدية 

 وظائفه اليومية

العمال في قطاع   -
 الزراعة

 الصيادون  -
 خدم المنازل  -
 العمالة العائلية  -
 العمال األجانب  -
النظام الخاص لموظفي   -

الخدمة المدنية 
 والعسكريين

ال معلومات محددة عن   -
التغطية ألصحاب المهن 

 الحرة
  2  1974السودان

التأمين : 1990
  االجتماعي

  التعديالت: 2004

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم الموظف وصاحب   -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

 ال مساهمة حكومية  -

كافة السكان العاملين   -
 مع بعض االستثناءات

ال معلومات لعجز الكليا
متوافرة عن 
 مدة المنافع 

 خدم المنازل  - ---
 العمالة العائلية  -
األشخاص العاملون في   -

 منازلهم
المزارعون وعمال   -

  األحراج

المتدربون غير   -
  المأجورين

أنظمة خاصة لموظفي   -
الخدمة المدنية والشرطة 

وعناصر القوات 
 المسلحة
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تاريخ القانون 

 األول
دد القوانين الحالية ع

 التغطية نوع البرنامج وتواريخها

) الدائم(الحد األدنى للعجز 
في سبيل ) عن العمل(

 الحصول على المنافع
مدة المنافع 

 )أسابيع(
وجود إمدادات 
 إلى األسرة

اإلقصاء عن التأمين 
 االجتماعي والخطط المنفصلة

الجمهورية 
العربية 
 ةالسوري

1959  3  
  ديالتعت: 1959/1976
  تعديالت: 2001

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم الموظف وصاحب   -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

 ال مساهمة حكومية  -

كافة السكان العاملين   -
 مع بعض االستثناءات

  على األقل في المائة 80
  

ياري ثمة تأمين طوعي اخت
في  35يغير النسبة إلى 

في حال كانت  المائة
اإلعاقة ناجمة عن إصابة 

 أثناء العمل

غير محدودة، 
مع إضافة مبلغ 

مقطوع في 
حال كان للفرد 
 تأمين طوعي 

ليرة إضافية  25
 شهريا لكل معال

 العمالة العائلية  -
التغطية الطوعية   -

للسوريين العاملين في 
 الخارج

عن  ال معلومات محددة  -
التغطية ألصحاب المهن 

 الحرة

اإلمارات 
العربية 
 )ب(المتحدة

  :التأمين االجتماعي 2000القانون منذ سنة   1971
  
يساهم الموظف وصاحب   -

  العمل معاً

 6تساهم الحكومة بنسبة   -
 في المائة

المواطنون العاملون   -
لدى الحكومة أو في 

 القطاع الخاص 

ات ال معلوميبدو أنه ما من حد أدنى
متوافرة عن 
 مدة المنافع 

ال معلومات محددة عن   - 
التغطية ألصحاب المهن 

 الحرة

  1  1980)ج(اليمن
  معاشات التقاعد: 1991
: 2008و 2000
 تعديالت

  :التأمين االجتماعي
  
يساهم الموظف وصاحب   -

العمل معا في خطة 
واحدة تشمل منافع 

خوخة واإلعاقة الشي
  والناجين من الموت

 ة حكومية ال مساهم  -

الموظفون الدائمون   -
اع العام مع طفي الق

نظام خاص 
للعسكريين وعناصر 

  الشرطة

موظفو القطاع   -
الخاص بمن فيهم 

 اليمنيون في الخارج

إعاقة دائمة : القطاع العالم
  كلية أو جزئية 

  
إعاقة : القطاع الخاص

 دائمة

ال معلومات 
متوافرة عن 
 مدة المنافع 

 ئمينالعمال غير الدا  - ---
 العمال في الزراعة  -
 خدم المنازل  -
 البحارون والصيادون  -
ال معلومات محددة عن   -

التغطية ألصحاب المهن 
 الحرة

  .www.ilo.org/dyn/sesame/ifpses.socialdatabase و .Databases-Security-int/Observatory/Socialwww.issa: عين التالينالموق إلى استنادا البيانات هذه بجمع اإلسكوا قامت  )أ(  
  .=enwww.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageLabel=p20166&lang  )ب(  
  .على أجر الشهر السابق طفي اليمن، تعتمد المنافع فق. في كافة البلدان باستثناء اليمن، يتم احتساب معاش التقاعد باستعمال المدخرات السابقة إلى جانب عدد سنوات التأمين  )ج(  
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