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شكر وتقدير
أعد هذه الدراسة قسم التنمية االجتماعية الشاملة في
شعبة التنمية االجتماعية التابعة للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .شارك فيها كل من
أنطون بيورك (المؤلف الرئيسي) وسارة يانس وجيزال
نوك وزوزانا فووفا وأنجيال زيتلر بإشراف مدير
الشعبة فريدريكو نيتو.
هذه الدراسة هي ثمرة تعاون وثيق بين اإلسكوا
وجهات التنسيق في الدول األعضاء ،وقد استعرضت
مسودتها خالل اجتماعين عقدا في نيسان/أبريل
وتموز/يوليو  .2017ويتقدم فريق اإلسكوا بالشكر على
المشورة إلى كل من :بدرية الجيب من البحرين،
وأشرف مرعي من مصر ،وأصغر الموسوي من العراق،
وعالية زريقات من األردن ،والخنساء الحسيني من
الكويت ،وماري الحاج من لبنان ،وعبد اهلل دياكيتي
من موريتانيا ،وأحمد شيخي من المغرب ،وهالل
العبري من عمان ،وأمين عنابي من دولة فلسطين،
وآللئ أبو ألفين من قطر ،ومرفت طاشقندي وعبداهلل
ساير العتيبي من المملكة العربية السعودية؛
وبدرالدين حسن محمد من السودان ،وميساء
الميداني ورنا خليفاوي من الجمهورية العربية
السورية ،وأحمد بلعزي من تونس ،ووفاء حمد بن
سليمان من اإلمارات العربية المتحدة ،وماجدة عبد
المجيد هزاع عبداهلل من اليمن.

تستند بعض اإلحصاءات المستخدمة في التقرير إلى
بيانات حديثة جمعتها شعبة اإلحصاء في اإلسكوا
وتحققت منها دانا السوسي بإشراف ندى جعفر،
رئيسة وحدة تنسيق السياسات اإلحصائية .نشرت
اإلحصاءات مفصلة على الصفحة الرئيسية لشعبة
اإلحصاء ،وجمعت البيانات من األجهزة اإلحصائية
الوطنية باستخدام مسح مفصل وبتوجيهات من
شعبة اإلحصاء في اإلسكوا.
والشكر أيضا إلى ليان شرارة وإلين كامبل على
ما أجرتاه من بحوث مرجعية ،وإلى صوفي مترا من
جامعة فوردهام ،وبورام لي من مفوضية الالجئين
النسائية وإلى الزمالء في اإلسكوا وال سيما ربى عرجا
وفرناندو كانتو بزالدوا وندى جعفر وليز دينر وآسيا
الميهي ،وديفيد كريفانك وفالنتينا مهيا وأديب نعمة
على مراجعتهم الدقيقة لمسودة التقرير وما قدموه
من مالحظات واقتراحات.
اآلراء المعروضة في هذه الوثيقة هي للمؤلفين
وال تعبر بالضرورة عن آراء األمانة العامة لمنظمة
األمم المتحدة.
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النظام القائم على االشتراكات

نظام للحماية اإلجتماعية يتوقف فيه حق اإلستفادة من االستحقاقات
على اشتراكات مسبقة .وتشترط العضوية فيه عادة العمل في القطاع
النظامي ،ويمكن أن يساهم في دفع االشتراكات صاحب العمل و/أو
الدولة والعامل

الناشطون اقتصاديا

المشاركون في القوى العاملة ،من عاملين وعاطلين عن العمل

غير الناشطين اقتصاديا

األشخاص الذين ينتمون إلى شريحة السكان في سن العمل
وال يشكلون جزءا من القوى العاملة ،كالتالميذ مثال

معدل العمل

نسبة العاملين في شريحة السكان في سن العمل (الفئة العمرية
 15-64سنة)

العمل في القطاع غير النظامي

العمل الذي ال يؤمن تغطية الحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات

القوى العاملة

مجموع عدد العاملين والعاطلين عن العمل (الذين ال يعملون لكنهم
جاهزون للعمل ويبحثون عن فرصة عمل) ،وهم الناشطون اقتصاديا

معدل المشاركة في القوى
العاملة

نسبة المشاركين في القوى العاملة من الذين ينتمون إلى شريحة
السكان في سن العمل (الناشطون اقتصاديا) .ويحسب المعدل بالنسبة
المئوية للذين ينتمون إلى القوى العاملة من مجموع السكان في سن
العمل

النظام غير القائم على
االشتراكات

نظام للحماية االجتماعية ال يتوقف فيه حق اإلستفادة من
االستحقاقات على اشتراكات مسبقة ،بل يستند إلى خصائص
كالمواطنة أو الفقر أو اإلعاقة

المساعدة االجتماعية

حماية اجتماعية ال تقوم على االشتراكات تستهدف مجموعات محددة
كالفقراء مثال ،أو جميع السكان

التأمين الصحي االجتماعي

تأمين صحي قائم على االشتراكات يخول المشمولين بالتأمين ،وغالبا
من يعيلوهم ،الحصول على الرعاية الصحية
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التأمين االجتماعي

شكل من أشكال الحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات ،هدفه
تأمين الدخل للمسنين أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو العاطلين عن العمل
مثال

أرضية الحماية اإلجتماعية

مجموعة من ضمانات الحماية اإلجتماعية األساسية تحدد على الصعيد
الوطني بهدف تأمين الحماية من مشاكل الفقر والتعرض للمخاطر
واإلقصاء االجتماعي أو الوقاية منها أو التخفيف من حدتها

الحماية اإلجتماعية

مبادرات لتأمين الدخل والحصول على الرعاية الصحية ،يمكن أن تكون
قائمة على االشتراكات ،كالضمان اإلجتماعي والتأمين الصحي
االجتماعي ،أو غير قائمة على االشتراكات ،كالمساعدة االجتماعية
والرعاية الصحية المجانية

العاطلون عن العمل

مجموع الذين ينتمون إلى شريحة السكان في سن العمل وال يزاولون
عمال مقابل أجر ،وال يمارسون مهنة حرة لكنهم جاهزون للعمل
ويبحثون عن فرصة عمل

معدل البطالة

نسبة من هم في القوى العاملة والعاطلون عن العمل ويبحثون عن
عمل .ويحسب المعدل بالنسبة المئوية للعاطلين عن العمل من مجموع
القوى العاملة

مالحظة :مؤشرات سوق العمل تستند إلى منهجيات الحساب والتعريفات المعتمدة في منظمة العمل الدولية.
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موجز تنفيذي
األشخاص ذوو اإلعاقة في المنطقة العربية ،كما في
سائر أنحاء العالم ،من أكثر الفئات السكانية تهميشا
وإقصاء ،وكثيرا ما يغيبون عن الحياة العامة لصعوبة
انخراطهم في البيئة اإلجتماعية والمادية ،وهم أكثر
عرضة للضرر بفعل األزمات والكوارث .نادرا ما تتطرق
التقارير حول النزاعات العنيفة في مختلف أنحاء
المنطقة إلى محنة األشخاص ذوي اإلعاقة ،الذين ال
يستطيعون الهروب من الدمار أو ال يدركون المخاطر
التي تتهددهم أو حتى يمكن أن تتخلى عنهم
عائالتهم .من المهم األخذ باالعتبار أن مقابل كل
شخص يقتل ،هناك عدد أكبر يصاب بإصابات بالغة أو
بإعاقات دائمة.
تلتزم البلدان العربية بتحسين وضع األشخاص ذوي
اإلعاقة ،فقد وقع معظمها على اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة أو صدق عليها أو انضم إليها؛
بعد أن اعتمدتها منظمة األمم المتحدة في كانون
األول/ديسمبر  .2006غير أن إنفاذ القوانين وتحقيق
الطموحات ينطوي في أحيان كثيرة على تحديات
كثيرة وإقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة هو في جزء
منه مستدام ذاتيا .وللحماية االجتماعية الشاملة دور
بالغ األهمية في التغلب على هذه التحديات ،على أن
تكون جزءا من خطة إنمائية أوسع نطاقا .ولتمكين
األشخاص ذوي اإلعاقة ال بد من التحول في المنطقة
من نموذج العمل الخيري إلى نهج حقوق اإلنسان.
ويسهم تحسين الحماية االجتماعية في تحويل
النظرة من "غير قادر على العمل'' إلى نهج "شريك في
الحياة االجتماعية".
يركز الفصل األول من هذا التقرير على حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء خطة التنمية

المستدامة لعام  .2030ويتطلب رصد التقدم في تنفيذ
أهداف خطة التنمية المستدامة مجموعة شاملة من
البيانات الموثوقة ،معظمها غير متوفر في البلدان
العربية ،كما يتبين من النقص في آخر إحصاءات
جمعتها اإلسكوا .وتبين اإلحصاءات فوارق كبيرة بين
البلدان العربية في معدالت انتشار اإلعاقة ،وفي حين
بالكاد تتوفر بيانات عن فقر األشخاص ذوي اإلعاقة،
تظهر اإلحصاءات أن نسبتهم في التعليم والعمالة أقل
ممن هم من دون إعاقة ،ما يشير بقوة إلى أنهم أكثر
عرضة للفقر وأن النساء المصابات باإلعاقة أشد حرمانا.
ويتناول الفصل الثاني الحماية االجتماعية .غير أن
البيانات عن تغطية الحماية االجتماعية لألشخاص
ذوي اإلعاقة غير متوفرة وإذا توفرت يصعب تفسيرها
في الكثير من األحيان .وفي حين يبدو أن نسبة
األشخاص ذوي اإلعاقة من مجموع السكان
المشمولين بالتأمين االجتماعي والتأمين الصحي
القائم على االشتراكات قليلة جدا ،تظهر بيانات
المساعدة اإلجتماعية والتأمين الصحي غير القائم
على االشتراكات نتائج متفاوتة .وتصمم برامج
المساعدات االجتماعية والتأمين الصحي غير القائمة
على االشتراكات من خالل االختبار بالوسائل غير
المباشرة للوضع المالي ،غير أن النتائج تبقى غير
موثوقة ما لم تحسب التكاليف الكاملة المرتبطة
باإلعاقة في تقييم مستوى فقر األسر المعيشية.
وإذا ما كانت أهلية الحصول على الحماية االجتماعية
وقفا على حالة اإلعاقة ،تبقى إمكانية الحصول عليها
مرتبطة بتعريف اإلعاقة .وغالبا ما تعرف اإلعاقة في
المنطقة بالعجز عن العمل ،ما قد يثبط األشخاص ذوي
اإلعاقة عن المشاركة في القوى العاملة .ومن القيود
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التي تعوق حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على
الحماية االجتماعية النقص في المعلومات ،وصعوبة
إجراءات تقديم الطلبات ،وكثرة العوائق في البيئة
المادية واالجتماعية .وحتى عندما يتيسر الحصول
على الحماية االجتماعية ،كثيرا ما تكون هذه الحماية
غير كافية ،بسبب قلة التقديمات المالية ،أو عدم
مالءمة الخدمات الصحية ،وال سيما في حالة النساء
المصابات بإعاقة وسكان المناطق الريفية النائية.
ويخلص الفصل الثالث إلى أن تأمين الحماية
االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة يستلزم دمج

أنظمة الحماية االجتماعية في السياسات العامة
األوسع نطاقا .وال بد من أن يترافق العمل على
تحقيق أهداف الحماية االجتماعية األساسية
بجهود لتنفيذ أهداف أخرى من خطة عام 2030
وأحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
مثل تيسير الوصول إلى البيئة المادية واالجتماعية.
ويعرض الفصل مجموعة من التوصيات تسهم في
تأمين الحماية االجتماعية الكافية التي تضمن
استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتستوفي مبادئ
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق
األهداف المنشودة.
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مالحظة فنية حول البيانات اإلحصائية
تعمل البلدان العربية على تغيير النهج المتبع في
إحصاءات اإلعاقة .فبتحولها في تعدادات السكان
والمسوح إلى النهج الذي أوصى به فريق واشنطن
المعني بإحصاءات اإلعاقة ،يمكنها أن تعتمد تعريفا
موحدا لإلعاقة لألغراض اإلحصائية.
ويعرف فريق واشنطن األشخاص ذوي اإلعاقة بأنهم
األشخاص الذين يعانون من قيود تعيقهم عن أداء
مهام محددة أو المشاركة في أنشطة وظيفية معينة،
بسبب قیود في أداء النشاط األساسي ،كالمشي
والرؤية والسمع أو التذكر ،حتى ولو استعانوا لتذليل
الصعوبة بأجهزة مساعدة أو بيئة داعمة أو موارد
غنية .وكانت أولوية فريق واشنطن وضع مجموعة
قصيرة من األسئلة المتعلقة باألداء يمكن استخدامها
في التعدادات أو المسوح بهدف تصنيف السكان
حسب اإلعاقة ،والتأكد مما إذا كان األشخاص ذوو
اإلعاقة يشاركون على قدم المساواة في جوانب
المجتمع كافة .وتركز مجموعة األسئلة على مجاالت
وظيفية ستة هي :البصر والسمع والمشي واإلدراك
والعناية بالنفس والتواصل .ويستند تصنيف المجاالت
إلى معيارين اثنين :أوال ،أن تغطي غالبية اإلعاقات
الوظيفية التي يمكن أن يعاني منها األشخاص؛ وثانيا،
أن يسهل تحديدها بسؤال واحد.
وركز الفريق بعد ذلك على وضع مجموعة موسعة من
األسئلة المتعلقة بأداء المهام الوظيفية الستخدامها

في مسوح تهدف إلى جمع المزيد من المعلومات
حول اإلعاقة .ووضعت المجموعة الموسعة من
األسئلة إلضافة مجاالت وظيفية لتحديد األشخاص
ذوي اإلعاقة الذين لم تشملهم مجموعة األسئلة
القصيرة .وتتضمن هذه المجاالت اإلضافية
القدرة على تحريك الجزء العلوي من الجسم،
والوظائف النفسية -االجتماعية واأللم والتعب.
وأضيفت أسئلة لتوسيع نطاق المعلومات حول
المجاالت المحددة (مثل المشي مسافات قصيرة
والمشي مسافات أطول) بهدف رصد النطاق األوسع
للمهام الوظيفية.
وقامت األجهزة اإلحصائية في البلدان المشاركة في
عملية اإلسكوا لجمع البيانات التي لم تعتمد مجموعة
األسئلة القصيرة لفريق واشنطن (البحرين وموريتانيا)
بمواءمة التصنيفات اإلحصائية الوطنية مع تصنيفات
فريق واشنطن.1
ومن أسباب التفاوتات الكبيرة في معدالت انتشار
اإلعاقة المبلغ عنها في العالم االختالف في تعاريف
اإلعاقة التي تحدد نقاط فصل متباينة ،إذ تفضل
بعض البلدان مثال إدراج األشخاص الذين يبلغون عن
"بعض الصعوبة" في السجالت الوطنية للمصابين
باإلعاقة .ويمكن أن تختار البلدان أيضا أن يشمل
جمع البيانات جميع المقيمين على أراضيها أو أن
يقتصر على المواطنين.
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المعيشية
مسوح األسر المعيشية

تعدادات السكان

البلدان التي تستخدم مجموعة األسئلة القصيرة لفريق واشنطن عن المهام الوظيفية
األردن

تعداد عام 2015

مصر

مسح القوى العاملة لعام 2016

المغرب

تعداد عام 2014

المملكة العربية السعودية

المسح الديمغرافي والصحي
لعام 2016

عمان

تعداد عام 2010

اإلمارات العربية المتحدة
(أبو ظبي)

مسح القوى العاملة لعام 2014

دولة فلسطين

تعداد عام 2007

اليمن

مسح ميزانية األسر المعيشية
لعام 2014

قطر

تعداد عام 2010

لبنان

مسح ميزانية األسر المعيشية
لعام 2011

تونس

تعداد عام 2014

العراق

مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات
في العراق لعام 2013

البلدان التي ال تستخدم مجموعة األسئلة القصيرة لفريق واشنطن عن المهام الوظيفية
البحرين

تعداد عام 2010

الجمهورية العربية السورية

مسح الميزانية لعام 2007

السودان

تعداد عام 2008

ليبيا

المشروع العربي لصحة األسرة
لعام 2014

موريتانيا

تعداد عام 2013

مالحظة :قطر وتونس ومصر (من البلدان التي تستخدم أسئلة فريق واشنطن) ،والسودان والجمهورية العربية السورية (من البلدان التي ال تستخدم
أسئلة فريق واشنطن) ال تزال في طور استكمال العملية ،وتنشر البيانات بعد أن تتحقق منها اإلسكوا .وتتواصل اإلسكوا مع سائر البلدان الستكمال
البيانات وتبادلها .وبيانات عمان والمملكة العربية السعودية تقتصر على المواطنين.

مقدمة
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مقدمة
تنمية شاملة هي في صلب خطة التنمية المستدامة
لعام  .2030ويتردد صدى هذه الدعوة عاليا بين
األشخاص ذوي اإلعاقة في أنحاء العالم ،الذين
هم من الفئات السكانية األكثر تهميشا وإقصاء.
فاألشخاص ذوو اإلعاقة محرومون من حيث العمل
والتحصيل العلمي و الحصول على الخدمات المالئمة
والمشاركة في المجتمع وفي االستقاللية الفردية.
ومن هنا يمكن النظر إلى التقدم في دمج األشخاص
ذوي اإلعاقة في المجتمع كمقياس لتحقيق خطة
التنمية المستدامة وأهدافها.
ويزداد التزام الحكومات العربية بتحسين وضع
األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في المجتمع.
ويستدل على ذلك بواقع أن معظم البلدان العربية
تشير إلى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الدستور،
أي على أعلى مستويات االلتزام ،تأكيدا على أن الدمج
هو مطمح من مطامح البلد .وقد وقعت  21من أصل 22
دولة عربية اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو
صدقت عليها أو انضمت إليها (الجدول  ،)2والعديد
منها طرف بالبروتوكول االختياري الذي يتيح رفع
شكاوى فردية أو جماعية ضد أي انتهاك ألحكام
االتفاقية إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التابعة لمنظمة األمم المتحدة .واعتمدت جميع الدول
العربية قوانين شاملة حول اإلعاقة ،ووضع عدد منها
استراتيجيات وخطط عمل خاصة باإلعاقة.3
غير أن التقدم المحرز في تحول الطموحات
وااللتزامات والتشريعات إلى تغير عملي يكون في
أحيان كثيرة بطيئا .ويعزى البطء جزئيا إلى الهيكلية
المعقدة لسياسات اإلعاقة التي تتقاطع عبر المجاالت
السياساتية والمسؤوليات القطاعية ،متجاوزة نطاق

أي وزارة من الوزارات .ومن أسباب بطء التقدم أيضا
األحكام المسبقة ووصمة العار التي ال تزال راسخة في
المواقف االجتماعية ،فتؤدي في بعض الحاالت إلى
حلقة مفرغة :كلما قلت مشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقة في الحياة اليومية االجتماعية واالقتصادية
والسياسية كلما قل فهم احتياجاتهم وتفضيالتهم
وإمكانية تلبيتها .واستمرار إقصاء األشخاص ذوي
اإلعاقة ناجم إلى حد كبير عن الترابط بين اإلعاقة
والفقر .فالفقراء أكثر عرضة لإلصابة بإعاقة ،كما أن
األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر احتماال أن يصبحوا أو
يبقوا فقراء.
والحماية االجتماعية من الوسائل الرئيسية التي يمكن
أن تكسر حلقة إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة .غير أن
الحماية االجتماعية لن تكون فعالة إذا لم تدمج في
إطار سياساتي .وال تكون السياسات فعالة إال بوجود
الحماية االجتماعية .ويبين إدراج الحماية االجتماعية
في اإلطار األوسع التفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة وخطة عام  2030مدى تعقيدها ويؤكد الحاجة
إلى اعتماد نهج أوسع وأشمل.
يركز هذا التقرير على الحماية االجتماعية في المنطقة
العربية ،انطالقا من مفهوم الحماية االجتماعية كجزء
ال يتجزأ من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وخطة عام  ،2030ويقدم لمحة عامة عن نظم الحماية
االجتماعية في عدد من البلدان العربية ،ومدى
مراعاتها ألوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة
واحتياجاتهم في ضوء االتفاقية وخطة عام 2030
وأهدافها .ويهدف التقرير إلى إثراء وتوسيع نطاق
النقاش الدائر حول إصالحات نظم الحماية
االجتماعية الجارية في عدد من البلدان العربية.

4

الجدول  .2التواقيع والتأكيدات/االنضمامات/التصديقات الرسمية التفاقية حقوق األشخاص
4
ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري بين الدول األعضاء في اإلسكوا
البروتوكول االختياري

االتفاقية
الدولة

التوقيع

التأييد/االنضمام/التصديق

التوقيع

التأييد/االنضمام/التصديق

األردن

30/3/2007

31/3/2008

30/3/2007

-

اإلمارات العربية المتحدة

8/2/2008

19/3/2010

12/2/2008

-

البحرين

25/6/2007

22/9/2011

-

-

تونس

30/3/2007

2/4/2008

30/3/2007

2/4/2008

الجزائر

30/3/2007

4/12/2009

30/3/2007

-

جزر القمر

26/9/2007

16/6/2016

-

-

الجمهورية العربية
السورية

30/3/2007

10/7/2009

-

10/7/2009

جيبوتي

-

12/06/2012

-

12/06/2012

دولة فلسطين

-

2/4/2014

-

-

السودان

30/3/2007

24/4/2009

-

24/4/2009

الصومال

-

-

-

-

العراق

-

20/3/2013

-

-

عمان

17/3/2008

6/1/2009

-

-

قطر

9/7/2007

13/5/2008

9/7/2007

-

-

22/8/2013

-

-

لبنان

14/6/2007

-

14/6/2007

-

ليبيا

1/5/2008

-

-

-

مصر

4/4/2007

14/4/2008

-

-

المغرب

30/3/2007

8/4/2009

-

8/4/2009

المملكة العربية السعودية

-

24/6/2008

-

24/6/2008

موريتانيا

-

3/4/2012

-

3/4/2012

30/3/2007

26/3/2009

11/4/2007

26/3/2009

الكويت

اليمن

المصدر :مجموعة معاهدات األمم المتحدة.
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ويرتكز التقرير إلى بحوث مكتبية أجرتها شعبة
التنمية االجتماعية في اإلسكوا ،وإلى مناقشات مع
الجهات المنسقة للسياسات في البلدان األعضاء في
اإلسكوا ضمن إطار عمل فريق الخبراء العامل بين
الدورات والمعني باإلعاقة .ونوقش التقرير في
اجتماع فريق خبراء عقد في نيسان/أبريل  2017في
بيروت واجتماع لفريق الخبراء العامل بين الدورات
والمعني باإلعاقة عقد في عمان في تموز/يوليو .2017
واستعرض مسوداته خبراء دوليون في مجالي
اإلعاقة والحماية االجتماعية .ولتكون الصورة أوضح
استند التقرير إلى مجموعة واسعة من المصادر منها
المعلومات المستقاة من الحكومات ومنظمات
المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل اإلعالم
واألوساط األكاديمية والوكاالت اإلنمائية الخارجية.
تعود بعض اإلحصاءات وجداول البيانات الواردة في
التقرير جزئيا إلى بيانات إحصائية جمعتها مؤخرا
شعبة اإلحصاء في اإلسكوا ) .(ESCWA, 2017وستعرض
البيانات ويجري تحليلها على نحو أكثر تفصيال في
عدد ثان من مطبوعة اإلسكوا "اإلعاقة في المنطقة
العربية" في عام .2018
وال بد من األخذ بالحسبان بعض الخصائص
والمحدوديات  .فمع تزايد االهتمام بوضع األشخاص
ذوي اإلعاقة ،يتطور مفهوم اإلعاقة ومعه
اإلحصاءات الحكومية الرسمية بسرعة .ويظهر ذلك
جليا في التغييرات المتواصلة في تعريف اإلعاقة.
وتماشيا مع أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،يفضل واضعو السياسات تعريفا واسعا
لإلعاقة للتأكيد على ارتباط القيود الوظيفية إلى حد
ما بالبيئة التمكينية وت حديد الحواجز والعقبات التي
تحول دون مشاركتهم ،في حين يعتمد الخبراء
اإلحصائيون على تعاريف دقيقة ألغراض القياس.

والعتماد نهج موحد للقياس اإلحصائي ،تستند
البلدان إلى توصيات فريق واشنطن ،التي ال تتطرق
إلى ظروف البيئة التي يعيش فيها الشخص .5وقد
صممت مجموعة األسئلة القصيرة لفريق واشنطن
لتقصي القيود في مجاالت وظيفية أساسية ستة
( البصر والسمع والمشي واإلدراك والعناية بالنفس
والتواصل) ،ويطلب إلى المجيبين تقييم مستوى
قدراتهم الوظيفية وفقا لفئات أربع تتراوح بين
"ال ،ال أجد صعوبة "...و" نعم ،أجد بعض الصعوبة"...
و" نعم ،أجد صعوبة كبيرة "...وصوال إلى
" ال ،ال يمكنني على اإلطالق ."...وألهداف القياس،
يوصي فريق واشنطن بتصنيف الفئتين األخيرتين
في مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير ال يبحث في
تحديات معينة حالية يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة
الذين هم ولألسف جزء من األعداد الكبيرة لالجئين
والنازحين داخليا في العديد من البلدان العربية.
فالبيانات ذات الصلة لم تكن متاحة وعملية جمعها
والتنقيب عنها كانت تتطلب جهدا كبيرا غير ممكن في
إطار هذا التقرير .وسيعالج هذا الموضوع في
مطبوعة الحقة لإلسكوا حول اإلعاقة في حاالت
النزاع واألزمات.
ومن الثغرات األخرى في المعلومات ما يتعلق
بالحماية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة ،ال سيما
في الكشف والتدخل في المراحل المبكرة .ويتناول
التقرير مسألة التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة
بقدر ما توفر من معلومات .فالحروب والنزاعات
وتداعياتها العميقة على األطفال وما يرافقها
من سوء تغذية وصدمات نفسية ،مواضيع تستدعي
المزيد من المناقشات المتخصصة ،وستعالج في
المطبوعة القادمة.
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إذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع
حقوق اإلنسان والحريات األساسية وعدم
قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة
ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بهذه
الحقوق بشكل كامل ودون تمييز ... ،وإذ تؤكد
أهمية إدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة
كجزء ال يتجزأ من استراتيجيات التنمية
المستدامة  ...وإذ تعترف بالمساهمة القيمة
الحالية والمحتملة لألشخاص ذوي اإلعاقة
في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما.
ديباجة اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

أهداف التنمية المستدامة وغاياتها متكاملة
وغير قابلة للتجزئة ،وهي عالمية بطبيعتها
وشاملة من حيث تطبيقها.
خطة التنمية المستدامة
لعام 2030

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 25

أيلول/سبتمبر  2015خطة التنمية المستدامة لعام .2030
وتغطي أهداف الخطة السبعة عشر ومقاصدها البالغ
عددها  169مواضيع منها الفقر والجوع والتعليم
والصحة وتغير المناخ والطاقة النظيفة واالستهالك
واإلنتاج المسؤوالن .وهي تقتضي تطلعات شاملة
والتزامات قادرة على التغيير لتسهيل االندماج في
المجتمعات وتمكين الجميع من تحقيق إمكاناتهم

البشرية بكرامة ومساواة .يأتي اإلعالن على ذكر
األشخاص ذوي اإلعاقة ثالث مرات ،ويشار إليهم
صراحة في سبعة من مقاصد أهداف التنمية
المستدامة .وباإلضافة إلى ذلك ،يفهم من اإلشارات
العديدة إلى فئات السكان ،مثل "الفئات المنكشفة على
المخاطر" ،أنها تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
تضمنت خطة عام  ،2030لتوجيه عمليات صنع القرار
واستعراض التقدم المحرز 232 ،مؤشرا عالميا .يشير 14
منها مباشرة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ،أو يرتبط
بمقاصد فيها إشارة مباشرة إليهم .فالمؤشر  8.5.2مثال
يحدد أن التقدم المحرز في المقصد  8.5المتعلق
بتأمين العمل الالئق للجميع يقاس بمعدل البطالة
حسب العمر والجنس و األشخاص ذوي اإلعاقة.
ويتوقع باإلضافة إلى ذلك أن تضع الدول األعضاء
مؤشرات إقليمية ووطنية ودون وطنية باالستناد إلى
المؤشرات العالمية.6
وهذا تقدم ملحوظ مقارنة باألهداف اإلنمائية لأللفية
الثمانية التي اعتمدت في عام  2000وسبقت أهداف
التنمية المستدامة ولم تتضمن أي إشارة محددة إلى
األشخاص ذوي اإلعاقة .وتعني اإلشارة المباشرة
لألشخاص ذوي اإلعاقة في خطة عام 2030
والمؤشرات العالمية زيادة احتمال إدراجهم بوضوح
أكبر في الخطط التنفيذية التي تضعها الدول
والجهات الفاعلة األخرى ،والكشف عن أي إخفاق في
هذا المجال.
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الجدول  .3أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها و/أو المؤشرات التي تشير مباشرة
إلى األشخاص ذوي اإلعاقة
الهدف

المقصد

المؤشر

 1القضاء على الفقر بجميع أشكاله
في كل مكان

 1.3استحداث نظم وتدابير حماية
اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني
للجميع ووضع حدود دنيا لها ،وتحقيق
تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء
بحلول عام 2030

 1.3.1نسبة السكان الذين تشملهم حدود
دنيا/نظم للحماية االجتماعية ،بحسب
الجنس ،وبحسب الفئات السكانية ،كاألطفال
والعاطلين عن العمل والمسنين و األشخاص
ذوي اإلعاقة والحوامل واألطفال حديثي
الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء
والضعفاء

 4ضمان التعليم الجيد المنصف
والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع

 4.5القضاء على التفاوت بين الجنسين في
التعليم ،وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى
جميع مستويات التعليم والتدريب المهني
للفئات الضعيفة ،بما في ذلك لألشخاص
ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال
الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة،
بحلول عام 2030

 4.5.1مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكر،
ريفي/حضري ،أدنى/أعلى خمس السكان
ثراء ،وفئات أخرى مثل األشخاص ذوي
اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية،
والمتضررين من النزاعات ،متى توافرت
البيانات عن ذلك) لجميع مؤشرات التعليم
المدرجة في هذه القائمة ،التي يمكن
تصنيفها

 4.aبناء المرافق التعليمية التي تراعي
الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة واألطفال
ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة
وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية
من العنف للجميع

 4.a.1نسبة المدارس التي تحصل على:
الطاقة الكهربائية؛ شبكة اإلنترنت وأجهزة
حاسوبية ألغراض التعليم؛ بنى تحتية ومواد
مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة؛
مياه الشرب األساسية؛ مرافق صحية
أساسية غير مختلطة؛ مرافق أساسية لغسل
األيدي (وفق التعاريف الواردة في مؤشر
توفير المياه وخدمات الصرف الصحي
والنظافة الصحية للجميع)

الهدف  8تعزيز النمو االقتصادي
المطرد والشامل للجميع
والمستدام ،والعمالة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع

 8.5تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير
العمل الالئق لجميع النساء والرجال ،بمن
فيهم الشباب و األشخاص ذوو اإلعاقة،
وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة،
بحلول العام 2030

 8.5.1متوسط الدخل في الساعة للنساء
والرجال العاملين ،بحسب الوظيفة والعمر
واألشخاص ذوي اإلعاقة

الهدف  10الحد من انعدام
المساواة داخل البلدان وفيما
بينها

 10.2تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي
واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض
النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو
االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين
أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك ،بحلول
عام 2030

 8.5.2معدل البطالة ،بحسب الجنس والعمر
واألشخاص ذوي اإلعاقة
 10.2.1نسبة السكان الذين يعيشون دون 50

في المائة من متوسط الدخل ،بحسب
الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
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الهدف
الهدف  11جعل المدن
والمستوطنات البشرية شاملة
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة

المقصد

المؤشر

 11.2توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم
نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل
الوصول إليها ومستدامة ،وتحسين السالمة
على الطرق ،وال سيما من خالل توسيع
نطاق النقل العام ،مع إيالء اهتمام خاص
الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في
ظل ظروف هشة والنساء واألطفال
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن،
بحلول عام 2030

 11.2.1نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل
النقل العام المناسبة ،بحسب العمر والجنس
واألشخاص ذوي اإلعاقة

 11.7توفير سبل استفادة الجميع من
مساحات خضراء وأماكن عامة ،آمنة
وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها،
وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول عام

 11.7.1متوسط حصة المنطقة السكنية
بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام
العام للجميع ،بحسب العمر والجنس
واألشخاص ذوي اإلعاقة

2030

الهدف  16التشجيع على إقامة
مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها
أحد من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وإتاحة إمكانية
وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشاملة للجميع على
جميع المستويات

 16.7ضمان اتخاذ القرارات على نحو
مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع
وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

الهدف  17تعزيز وسائل التنفيذ
وتنشيط الشراكة العالمية من
أجل تحقيق التنمية المستدامة

 17.18تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات
البلدان النامية ،بما في ذلك أقل البلدان
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،
لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية
الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة
ومفصلة حسب الدخل ونوع الجنس والسن
واالنتماء العرقي واإلثني والوضع من حيث
الهجرة واإلعاقة والموقع الجغرافي وغيرها
من الخصائص ذات الصلة في السياقات
الوطنية ،بحلول عام 2020

 11.7.2نسبة ضحايا التحرش البدني أو
الجنسي بحسب العمر ،والجنس ،ووضع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومكان حدوثه
خالل االثني عشر شهرا السابقة
 16.7.1نسبة الوظائف (بحسب الجنس والعمر
واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية)
في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية
الوطنية والمحلية ،والخدمة العامة،
والسلطة القضائية) مقارنة بمستويات
التوزيع على الصعيد الوطني
 16.7.2نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع
القرار عملية شاملة للجميع وملبية
لالحتياجات ،بحسب الجنس والعمر
واإلعاقة والفئة السكانية
 17.18.1نسبة مؤشرات التنمية المستدامة
الموضوعة على الصعيد الوطني ،مع
التصنيف الكامل لها عندما تكون ذات صلة
بالغاية المستهدفة ،وفقا للمبادئ األساسية
لإلحصاءات الرسمية
 17.18.2عدد البلدان التي لديها تشريعات
إحصائية على الصعيد الوطني والتي تتقيد
بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
 17.18.3عدد البلدان التي لديها خطة
إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد
التنفيذ ،بحسب مصدر التمويل
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وينبغي أال يفوتنا أن جميع أهداف التنمية المستدامة
ومقاصدها التي "تنطبق عالميا على الجميع" تنطبق
على األشخاص ذوي اإلعاقة بقدر ما تنطبق على أي
شخص آخر :فإذا كانت اإلشارة إليهم واضحة في
سبعة من المقاصد ،فهذا ال يعني أن المقاصد األخرى
البالغ عددها  162ال تعنى بهم .ويتفق هذا التفسير مع
القصد العام للخطة التي تؤكد في ديباجتها أن
األهداف شاملة للجميع ،أي تنطبق على الجميع دون
استثناء .ويؤكد المقصد  17.18ذلك بالدعوة إلى زيادة
كمية ودقة البيانات المفصلة حسب اإلعاقة من بين
سواها من المعايير.
وعالوة على ذلك ،تدعم اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة تفسير خطة عام  2030بأنها تنطبق بأكملها
على األشخاص ذوي اإلعاقة .وال تعيد االتفاقية
التأكيد مجددا على الطابع العالمي لجميع حقوق
اإلنسان والرفض التام للتمييز فحسب ،بل تدعو
مباشرة إلى تعميم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في
االستراتيجيات اإلنمائية.
وإن كانت أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
طموحة بطابعها ،فالتداخل بين مضمون خطة عامة
 2030ومضمون اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
يمنحها طابعا ملزما قانونا .فالهدفان  3و 4حول الصحة
والتعليم مثال ،يتالقيان مع مادتي االتفاقية  24و.25
وهذا يعني أنه ،بموجب القانون الدولي ،يتعين على
الدول األطراف في االتفاقية العمل على تحقيق
العديد من األهداف والمقاصد بما يضمن عدم إقصاء
األشخاص ذوي اإلعاقة .وبالتالي ،فإن تنفيذ الخطة
من منظور مراع لألشخاص ذوي اإلعاقة يسهم في
تنفيذ أحكام االتفاقية ،ويمكن استخدام المؤشرات
التي وضعت لقياس التقدم المحرز في تنفيذ األهداف
والمقاصد لرصد االمتثال ألحكام االتفاقية.
أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها مترابطة
ومتداخلة ،وهذا الترابط يميز أيضا أحكام اتفاقية

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .فديباجة خطة عام 2030

تشير إلى أن األهداف والمقاصد "متكاملة وغير قابلة
للتجزئة" ،وديباجة االتفاقية تؤكد على "الطابع العالمي
لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وعدم
قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها" ،فال يمكن إذا
العمل على تحقيق أي هدف أو مقصد وال أي حكم من
أحكام االتفاقية على حدة .وما يصح بشكل عام ينطبق
بشكل خاص على األشخاص ذوي اإلعاقة ،وفي حال
شملهم تنفيذ أحد األهداف أو المقاصد ،أو أحد أحكام
االتفاقية ،حينها يقتضي أيضا أن يشملهم جميعها.

ويصور الشكل  1هذا الترابط بالتركيز على مكونات
أساسية أربعة للتنمية مدرجة في الخطة كما في
االتفاقية (وفي سائر معاهدات حقوق اإلنسان) .العمل
الالئق ،موضوع الهدف  8.5من الخطة والمادة  27من
االتفاقية ،ليس ممكنا لألشخاص ذوي اإلعاقة ما لم
يتسن لهم الحصول على مستوى جيد من التعليم،
موضوع الهدف  4من الخطة والمادة  24من االتفاقية.
والعمل والتعليم يستلزمان معايير صحية عالية،
موضوع الهدف  3من الخطة والمادة  25من االتفاقية ،إذ
أن الوضع الصحي المتردي غالبا ما يقوض القدرة على
المشاركة في القوى العاملة أو على متابعة الدراسة.
وهذه الغايات الثالث مرتبطة بتوفر وسائل النقل،
موضوع الهدف  11.2من الخطة والمادة  9من االتفاقية،
فمن دونه يصعب جدا على األشخاص ذوي اإلعاقة
قصد أماكن العمل والمدارس والمراكز الصحية .7ويمكن
ربط كل من المجاالت األربعة المذكورة بالمجاالت
األخرى الواردة في الخطة واالتفاقية.
الخطة التي تستند إلى فكرة "عدم إهمال أي أحد" لن
تبلغ هدفها ما لم تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة،
وضمان اشتمالهم سيسهل تحقيق أهدافها كافة
ويشمل للجميع .فمثال ،ال يعني عدم حصول
األشخاص ذوي اإلعاقة في كثير من األحيان على
الرعاية الصحية الكافية فحسب ،8أن حقوقهم
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية األساسية لم
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تتحقق ،بل يستتبع ذلك خسارة لمجتمعاتهم يمكن
تفاديها ،إذ أن الوضع الصحي الجيد يتيح للمزيد من
األشخاص ذوي اإلعاقة الدراسة والعمل والمساهمة
في التالحم االجتماعي والنمو واالزدهار .والجدير
بالذكر أن أحد مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة "يعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة
لألشخاص ذوي اإلعاقة في رفاه مجتمعاتهم وتنوعها
عموما".9

ويشمل ذلك نحو  14مؤشرا حددت كأولوية لتقصي
حالة األشخاص ذوي اإلعاقة .ورغم التقدم الملحوظ
في هذا المجال ،ال تزال الحاجة ملحة إلى المزيد من
البيانات الشاملة الخاصة باإلعاقة في البلدان العربية،
وهذا ما ينعكس في الثغرات في اإلحصاءات األخيرة
التي جمعتها شعبة اإلحصاء في اإلسكوا .11ويقدم
هذا الفصل لمحة عن هذه اإلحصاءات ،فضال عن
بعض البيانات اإلضافية المتوفرة حاليا.

ويشكل رصد التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات
خطة  2030واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تحديا مستمرا لألجهزة اإلحصائية في جميع أنحاء
العالم .فاإلطار العالمي للمؤشرات لم يعتمد سوى
10
مؤخرا ،ولم يوضع بعد لعدد منهم بيانات فوقية ،

تشير اإلحصاءات التي جمعتها اإلسكوا إلى أن
نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة ،حسب التعريف الذي
يوصي به فريق واشنطن ،تتراوح بين  0.2و 5.1في
المائة من مجموع السكان في البلدان العربية التي
تتوفر عنها بيانات.

الشكل  .1الروابط بين مكونات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخطة عام 2030
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الشكل  .2النسبة المئوية النتشار اإلعاقة حسب الجنس في بلدان مختارة وأعوام مختلفة
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المصدر :حسابات باالستناد إلى  ،ESCWA, 2017dعلى أساس بيانات األجهزة اإلحصائية الوطنية من :األردن ،تعداد عام 2015؛ والبحرين ،تعداد عام 2010؛
والجمهورية العربية السورية ،مسح الميزانية لعام 2007؛ والسودان ،تعداد عام 2008؛ والعراق ،مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لعام 2013؛ وعمان،
تعداد عام 2010؛ ودولة فلسطين ،تعداد عام 2007؛ وقطر ،تعداد عام 2010؛ ومصر ،مسح القوى العاملة لعام 2016؛ والمغرب ،تعداد عام 2014؛ والمملكة
العربية السعودية ،المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا ،تعداد عام 2013؛ واليمن ،مسح ميزانية األسر المعيشية لعام .2014

الشكل  .3النسبة المئوية إلجمالي انتشار اإلعاقة ولألشخاص بعمر  65عاما فما فوق،
2007-2016
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المصدر :حسابات باالستناد إلى  ،ESCWA, 2017dعلى أساس بيانات األجهزة اإلحصائية الوطنية من :األردن ،تعداد عام 2015؛ والبحرين ،تعداد عام
2010؛ والعراق ،مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لعام 2013؛ وعمان ،تعداد عام 2010؛ ودولة فلسطين ،تعداد عام 2007؛ وقطر ،تعداد عام 2010؛
ومصر ،مسح القوى العاملة لعام 2016؛ والمغرب ،تعداد عام 2014؛ والمملكة العربية السعودية ،المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا،
تعداد عام 2013؛ واليمن ،مسح ميزانية األسر المعيشية لعام .2014
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من مجموع السكان؛ أما قطر التي تسجل أدنى معدل
النتشار اإلعاقة ( 0.2في المائة) فتقتصر نسبة المسنين
فيها على  0.8في المائة من مجموع السكان.

التفاوتات الحادة بين البلدان من حيث إجمالي
معدالت انتشار اإلعاقة ،وتدني إجمالي معدالت انتشار
اإلعاقة نسبيا في بعض البلدان مقارنة بمعدالتها في
باقي العالم ،12كما أن معدل اإلعاقة في معظم البلدان
أقل إلى حد ما بين النساء منه بين الرجال يتطلب
تفسيرا .لكن ذلك غير متوفر تماما في هذه المرحلة
ويتطلب بحثا أعمق .13ولكن ،في البلدان العربية
جميعها ،يبين الشكل  3أن معدل انتشار اإلعاقة بين
كبار السن أعلى بكثير منه بين السكان عموما.
ولذلك يعزى بعض التفاوت بين معدالت انتشار
اإلعاقة ضمن المنطقة إلى ارتفاع متوسط عمر
السكان في بعض البلدان.

ويمكن أن يعود تدني معدالت انتشار اإلعاقة إلى
الوصمة االجتماعية التي ال تزال مرتبطة باإلعاقة
ما يؤدي إلى عدم اإلبالغ عن حاالت اإلعاقة .وقد
يفسر ذلك أيضا جزئيا تدني معدالت اإلعاقة نسبيا
بين اإلناث ،فهناك ما يشير إلى أن الوصمة االجتماعية
أشد عندما يتعلق األمر بالنساء والفتيات .وقد تؤدي
أساليب جمع البيانات التي تقتضي إجراء مقابلة مع
رب األسرة فقط ،بدال من مقابلة كل فرد من أفراد
األسرة على حدة ،إلى عدم اإلبالغ عن اإلعاقة .كما أن
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في مؤسسات
خاصة ،كالمؤسسات الخاصة باإلعاقة أو بالعناية
بالمسنين أو في السجون ،ال يحسبون في التعدادات
والمسوح ما لم تبلغ األسر المعيشية عنهم كأفراد من
األسرة يقيمون خارج المنزل.14

يبين الشكل  3أن البلدان التي ترتفع فيها معدالت
انتشار اإلعاقة هي إجماال التي تضم أكبر عدد من
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عاما .ففي
المغرب مثال حيث أعلى معدل النتشار اإلعاقة
( 5.1في المائة) ،تبلغ نسبة المسنين  6.1في المائة

الشكل  .4النسبة المئوية لمعدالت انتشار اإلعاقة ولألشخاص بعمر  65عاما فما فوق من المجموع
الكلي السكان2007-2016 ،
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الهدف  :1القضاء على الفقر

المائة عن حصولهم على دخل فردي أقل من  150دينار
تونسي (أي ما يقارب  76دوالرا) في الشهر.16

هناك ثغرة كبيرة في البيانات المتعلقة بالفقر ،وهو
أحد المؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الجديدة.
وال تزال قليلة البيانات عن الفقر بين األشخاص ذوي
اإلعاقة مقارنة مع من هم من دون إعاقة .وموريتانيا
من البلدان القليلة التي اصدرت هذه البيانات :فوفقا
للتقرير عن مالمح الفقر في البلد لعام  ،2014بلغ معدل
انتشار اإلعاقة بين الخمس األكثر فقرا من السكان
أربع مرات تقريبا معدله بين الخمس األكثر ثراء.
وتبين أن احتمال التعرض للفقر لدى األسر المعيشية
التي تضم فردا واحدا ذا إعاقة أكثر مرتين من تلك
التي ال تضم أي فرد ذي إعاقة.15

الهدف  :4التعليم الجيد
يعود ارتفاع معدالت الفقر بين األشخاص ذوي اإلعاقة
جزئيا إلى تدني فرص حصولهم على التعليم .وفي
المنطقة العربية ،التحصيل العلمي لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،أدنى بكثير منه لدى من هم من دون إعاقة،
وهو متدني خاصة بين النساء ذوات اإلعاقة
واألشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق الريفية ،ويظهر
الشكل  5نسبة من هم بدون تحصيل علمي من بين
األشخاص ذوي اإلعاقة ومن دون إعاقة في العراق،
مصنفة حسب الجنس ومكان اإلقامة .وفي حين
يفتقر إلى التعليم  41في المائة من العراقيين من دون
إعاقة ،يفتقر  70.1في المائة من األشخاص ذوي
اإلعاقة إلى التعليم .وعالوة على ذلك ليس لدى 81.8
في المائة من النساء ذوات إعاقة أي تحصيل علمي
على اإلطالق.

وتؤكد مسوح أجرتها "المنظمة الدولية للمعوقين" في
مناطق من المغرب والجزائر وتونس أن دخل
األشخاص ذوي اإلعاقة منخفض جدا :ففي تونس مثال،
أبلغ  59.3في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقة عن عدم
حصولهم على أي دخل فردي على اإلطالق ،و 16.7في

الشكل  .5النسبة المئوية لألشخاص بعمر  10سنوات فما فوق من األشخاص ذوي اإلعاقة
ومن دون إعاقة بدون تحصيل علمي في العراق2013 ،
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الشكل  .6النسية المئوية النتشار اإلعاقة لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 4أعوام،
2007-2016
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المصدر :حسابات باالستناد إلى  ،ESCWA, 2017dعلى أساس بيانات األجهزة اإلحصائية الوطنية من :البحرين ،تعداد عام 2010؛ والعراق ،مسح خارطة
الفقر ووفيات األمهات لعام 2013؛ وعمان ،تعداد عام 2010؛ ودولة فلسطين ،تعداد عام 2007؛ وقطر ،تعداد عام 2010؛ والمغرب ،تعداد عام 2014؛
والمملكة العربية السعودية ،المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا ،تعداد عام 2013؛ واليمن ،مسح ميزانية األسر المعيشية لعام .2014

يشير المقصد  4.2إلى النمو في مرحلة الطفولة
المبكرة ،ويهدف المؤشر  4.2.1تحديدا إلى حساب
"نسبة األطفال دون الخامسة الذين يسيرون على
المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة
والتعلم والرفاه النفسي واالجتماعي" مصنفين حسب
الجنس .ولهذا المؤشر قيمة كبيرة في المستقبل إذ أنه
يسهل الكشف والتدخل في المراحل المبكرة للوقاية
من اإلعاقة لدى األطفال الصغار .والبيانات حول
هذا المؤشر غير متوفرة في الوقت الحاضر .ويبين
الشكل  6انتشار اإلعاقة لدى األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين صفر و 4أعوام.

الهدف  :8العمل الالئق
معدل العمالة أقل بكثير لدى األشخاص ذوي اإلعاقة
منه لدى من هم من دون إعاقة (الشكل  .)7وتؤكد
البيانات تدني معدالت العمالة بينهم نسبيا في البلدان

العربية ،وال سيما بين النساء ،وتشير إلى أن النساء
ذوات اإلعاقة هن من الفئات األكثر إقصاء.
يعود تدني معدالت العمالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة
إلى االرتفاع الكبير في معدالت عدم النشاط االقتصادي
والبطالة .ويركز الشكل  8على المملكة العربية السعودية.
ففي حين يبلغ معدل عدم النشاط االقتصادي  80في
المائة بين النساء من دون إعاقة ،فهو يرتفع نحو 10
نقاط مئوية بين النساء ذوات اإلعاقة .ويرتفع معدل
عدم النشاط االقتصادي بين الرجال ذوي اإلعاقة 20
نقطة مئوية عنه بين الرجال من دون إعاقة ليصل إلى
 51.5في المائة والبطالة بين الرجال ذوي اإلعاقة أعلى
ثالث مرات منها بين الرجال من دون إعاقة .وقد تدعم
استحقاقات الورثة السخية نسبيا في نظام التأمين
االجتماعي ارتفاع معدالت عدم النشاط االقتصادي بين
األشخاص ذوي اإلعاقة .وال تتوفر بيانات عن متوسط
الدخل في الساعة على النحو الذي يطلبه مؤشر .8.5.1
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الشكل  .7النسبة المئوية للعمالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة ومن دون إعاقة الذين تتراوح
أعمارهم بين  15و 64عاما
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المصدر :حسابات باالستناد إلى  ،ESCWA, 2017dعلى أساس بيانات األجهزة اإلحصائية الوطنية من :األردن ،تعداد عام 2015؛ والبحرين ،تعداد عام
2010؛ والعراق ،مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لعام 2013؛ وعمان ،تعداد عام 2010؛ والمغرب ،تعداد عام 2014؛ والمملكة العربية السعودية ،المسح
الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا ،تعداد عام 2013؛ واليمن ،مسح ميزانية األسر المعيشية لعام .2014

الشكل  .8النسبة المئوية لعدم النشاط االقتصادي والبطالة والعمالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة
ومن دون إعاقة من الرجال والنساء من الفئة العمرية  ،15-64المملكة العربية السعودية2016 ،
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المصدر :حسابات باالستناد إلى  ،ESCWA, 2017dعلى أساس بيانات من المسح الديمغرافي والصحي لعام  2016في المملكة العربية السعودية.
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الهدف  :11المدن والمجتمعات البشرية
المستدامة
يشكل إمكان الوصول إلى بيئة مبنية (مساكن ومباني
وأماكن عامة) تحديات مشتركة لألشخاص ذوي
اإلعاقة .ويدعو المقصد  11.7إلى إتاحة وصول الجميع
إلى األماكن العامة ،علما أن قليلة هي البلدان التي
تملك بيانات حول ذلك .ففي دولة فلسطين مثال ،أفاد
 85.3في المائة من المصابين بإعاقة حركية أنهم
يواجهون بعضا أو كثيرا من الصعوبة في التجول في
مناطقهم .17وبالنسبة إلى المؤشر  11.2.1الذي يتعلق
بنسبة السكان الذين تتوفر لهم وسائل النقل العام أفاد
 76.4في المائة من الفلسطينيين ذوي اإلعاقة أنهم ال
يستخدمون وسائل النقل العامة لعدم تكييف البنى
التحتية الحتياجاتهم .18وأظهر مسح أجرته وزارة
األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية في
المغرب أن  37.7في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقة
في البالد ال يستطيعون استخدام وسائل النقل العام،
وأن  36.6منهم يواجهون صعوبة في إمكانية
استخدامها.19

الهدف  :5المساواة بين الجنسين
أحد أهداف خطة  2030برمتها هو زيادة مشاركة
النساء والفتيات في المجتمع وتعزيز موقعهن بشكل
عام .وتعكس المناقشة السابقة لمؤشرات مختارة
ألهداف التنمية المستدامة بوضوح الموقف األضعف
للنساء عموما وللنساء ذوات اإلعاقة خصوصا؛
ما يؤكد صحة النتائج السابقة .20وتشير اإلحصاءات
الرسمية إلى تدني معدالت انتشار اإلعاقة لدى النساء
والفتيات بشكل عام ،ومن الواضح أنهن أكثر حرمانا
من حيث التعليم والعمالة .وال يحد التمييز المزدوج
الذي كثيرا ما تواجهه اإلناث ذوات اإلعاقة فحسب
من منظورات التنمية للفتيات بل يحرم أيضا
المسنات وفي أحيان كثيرة األرامل أو غير
المتزوجات من الدعم الالزم.21

الهدف  :17شراكة لتحقيق األهداف
يوضح الهدف  17الدعم والشراكة المطلوبين لتحقيق
خطة عام  2030وأهداف التنمية المستدامة في بعض
المجاالت كالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات
وجمع البيانات – وهي كلها مجاالت بالغة األهمية
لألشخاص ذوي اإلعاقة .ويتيح التطور التكنولوجي
خصوصا إمكانات كبيرة لالستقاللية والدمج
االجتماعي ،فمن شأن التكنولوجيات المعينة مثل
برمجيات قراءة الشاشة لذوي العاهات البصرية
وخدمات الشروح التوضيحية لذوي العاهات
السمعية تكييف أماكن العمل الحتياجاتهم .كما من
شأن تكنولوجيات أخرى مثل تطبيقات محددة لشبكة
االنترنت مساعدة من لديهم عاهة حركية في البحث
عن مطاعم ودور سينما يمكنهم الذهاب إليها ووسائل
نقل يمكنهم استخدامها .لكن األبحاث في المنطقة
المتعلقة بحلول تكنولوجية لألشخاص ذوي اإلعاقة
ال تزال في بداياتها.
ترتبط عدة مؤشرات من الهدف  17ارتباطا مباشرا
بوضع الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
واألبحاث عنها في المنطقة العربية .يقتضي المقصد
 17.18جمع بيانات دقيقة ،ال سيما في الدول النامية،
على أن تكون مصنفة حسب الجنس وحالة الهجرة
واإلعاقة وغيرها من الخصائص ذات الصلة .إذ أن من
شأن مثل هذا التصنيف أن يتيح فهما أفضل ،مثال،
ألوجه الحرمان والصعوبات التي كثيرا ما يواجهها
كل من النساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوي اإلعاقة
في المناطق الريفية .ويقدم الشكالن  9و 10مثاال
واحدا على الحرمان المتعدد ،إذ يظهران أن الفتيات
الريفيات ذوات اإلعاقة محرومات من التعليم
االبتدائي ليس مقارنة بالفتيات من دون إعاقة
فحسب ،بل أيضا بنظيراتهن في المدن.
تتضح أكثر من خالل هذا التقرير الحاجة إلى جمع
بيانات موثوقة في حينها ،خصوصا فيما يتعلق
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وهكذا يتناول هذا التقرير المسألة من جانب
سياساتي ،ويعرض نظم الحماية االجتماعية
ويشير إلى المعلومات حول التغطية كلما توفرت،
ويطرح أيضا سياسات لضمان إمكان حصول
األشخاص ذوي اإلعاقة على الرعاية الصحية
باعتبارها من مكونات أرضيات الحماية
االجتماعية ،وهذا ما يتناوله الهدف ،3
المقصد  ، 3.8الذي يهدف إلى تأمين التغطية
الصحية الشاملة .وسيظهر هذا التقرير أن البلدان
العربية قد أحرزت تقدما ملموسا نحو تحقيق هذه
الغاية ،ولكن ال يزال هناك الكثير من العمل الذي
يتعين القيام به.

بمعدالت انتشار اإلعاقة ،والقوى العاملة ،وتغطية نظم
الحماية االجتماعية في المنطقة .فالمعلومات
اإلحصائية ،مثال ،حول المقصد  1.3والمؤشر 1.3.1
المتعلقين "بنسبة السكان الذين تشملهم أرضيات نظم
الحماية االجتماعية" المصنفين حسب األشخاص ذوي
اإلعاقة ،لم تكن تتوفر في بيانات اإلسكوا األخيرة .لذا
يتعين ،إلحراز تقدم في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
وكسر حلقة اإلقصاء والفقر ،أن يكون للحماية
االجتماعية دور رئيسي .وبما أن الحماية االجتماعية
تشكل جزءا من كل من خطة  2030واتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة على حد سواء ،يتعين دمجها
ضمن الجهد اإلنمائي األوسع نطاقا.

الشكل  .9النسبة المئوية للتحصيل العلمي االبتدائي بين اإلناث في سن  10فما فوق
ذوات اإلعاقة ومن دون إعاقة في المدن 2007-2013
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في عمان ،وتعداد عام  2007في دولة فلسطين.
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الشكل  .10النسبة المئوية للتحصيل العلمي االبتدائي بين اإلناث ذوات اإلعاقة ومن دون إعاقة
في سن  10فما فوق في األرياف 2007-2013
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 .2الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي
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 .2الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي
اإلعاقة في البلدان العربية

ألف .لمحة عامة
الحماية االجتماعة قضية هامة في البلدان العربية
وهناك تحديات جمة فيما يتعلق بمدى شموليتها.
ويحث المقصدان  1.3و 10.4من أهداف التنمية
المستدامة الحكومات والجهات المعنية األخرى
على "وضع أنظمة وتدابير حماية اجتماعية
مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود
دنيا لها ،وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء
والضعفاء بحلول عام  ،"2030وعلى "اعتماد
سياسات ،وال سيما سياسات مالية وسياسات
أجور وحماية اجتماعية ،وتحقيق قدر أكبر من
المساواة تدريجيا".
يعني وضع نظم وتدابير حماية اجتماعية تشمل
الجميع ضمنا أنه يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة أصال
أن يكونوا مشمولين بهذه النظم والتدابير .ويؤكد ذلك
أيضا على أنه ينبغي تحقيق تغطية كبيرة تشمل
الفقراء والمنكشفين على المخاطر ومن بينهم
األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يشكلون نسبة كبيرة
منهم .وعالوة على ذلك ،فمن شأن إدراج األشخاص
ذوي اإلعاقة في نظم الحماية االجتماعية وتوسيع
نطاقها سيكفل االمتثال التفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة التي تنص المادة  28.2منها على أن" :تقر
الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في
الحماية االجتماعية ،والتمتع بهذا الحق دون تمييز
بسبب اإلعاقة".

وتنص توصية منظمة العمل الدولية رقم ) (202لعام
 2012بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية "أن
تكفل ،كحد أدنى وطوال الحياة ،لجميع المحتاجين
إمكانية الحصول على الرعاية الصحية األساسية
وأمن الدخل األساسي" .وهكذا يمكن اعتبار هذان
المكونان "جوهر" الحماية االجتماعية .والشكالن
الرئيسيان للحماية االجتماعية اللذان يكفالن الحق
في أمن الدخل هما الضمان االجتماعي والمساعدة
االجتماعية .فبينما الضمان االجتماعي قائم على
االشتراكات ويقتصر على العاملين في القطاع العام
والقطاع الخاص النظامي؛ فإن المساعدة االجتماعية
تمول من إيرادات الدولة العامة وتقدم على أساس
شامل أو توجه إلى فئات معينة من السكان .وفي
الوقت نفسه ،يمكن دفع تكاليف الرعاية الصحية عند
نقطة االستخدام أو توفيرها على أساس التأمين
الصحي القائم أو غير القائم على االشتراكات ،ويمكن
أن تقدم أيضا مجانا إلى فئات محددة أو إلى الجميع.

 .1الضمان االجتماعي
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عموما ،يلتحق العاملون في القطاع العام تلقائيا في
نظم الضمان االجتماعي .ويكون التسجيل أيضا في
معظم الحاالت إلزاميا لموظفي القطاع الخاص الذين
يتقاضون رواتب .ولكن في أحيان كثيرة ال يطبق ذلك
في الممارسة العملية ،بمعنى أن العديد من العاملين
في القطاع الخاص يوظفون على أساس غير رسمي،
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ومن هنا يفتقرون إلى تغطية الضمان االجتماعي .لقد
نجحت بعض البلدان في السنوات األخيرة وبدرجات
متفاوتة في وضع نظم طوعية لمجموعات معينة من
السكان ،كالعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في
مجال الزراعة والعمال الموسميين .ويقدر أن نحو
ثلثي العاملين في المنطقة العربية غير مشمولين
بضمان اجتماعي .وعموما ،ترتفع معدالت التوظيف
غير الرسمي في البلدان التي ينخفض فيها نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.23
يعتبر ضمان الشيخوخة الركيزة الرئيسية لنظم
الضمان االجتماعي ،كاستحقاقات المعاشات التقاعدية
مثال التي تمنح للعاملين المشمولين بالضمان مجرد
بلوغهم سن التقاعد القانوني .24وجزء آخر هام من
نظم الضمان االجتماعي هو استحقاقات العجز وتدعى
أيضا معاشات العجز ،وتعطى للعاملين المشمولين
بالضمان االجتماعي ويصابون بإعاقة معينة .وكقاعدة
عامة ،يشترط على العاملين المشمولين بالضمان لكي
يحصلوا على معاش العجز أن يكون لديهم درجة
معينة من اإلعاقة ،كما يتعين أن يكونوا مسجلين في
نظام الضمان االجتماعي منذ فترة معينة و/أو أن
يكونوا قد سددوا عددا معينا من االشتراكات في
غضون فترة زمنية محددة .ففي مصر مثال ،يتعين
على العامل إما أن يكون مسجال في الضمان
االجتماعي لثالثة أشهر متتالية على األقل أو سدد
ما مجموعه ستة أشهر من االشتراكات .وعالوة على
ذلك ينبغي أن تظهر اإلعاقة أثناء فترة العمل المشمولة
بالضمان االجتماعي أو في غضون عام من التوقف
عن العمل .أما في حال ظهور اإلعاقة بعد أكثر من عام
من التوقف عن العمل فيشترط أن يكون العامل قد
25
اشترك في الضمان االجتماعي لمدة عشر سنوات .
تحسب استحقاقات اإلعاقة األساسية عادة من خالل
صيغة تأخذ باالعتبار طول فترة مساهمة المستفيد
فضال عن مستوى إيراداته .وفي كثير من األحيان
يكون هناك حد أدنى و/أو حد أقصى للعتبات .ففي

اإلمارات العربية المتحدة مثال ،ال تقل استحقاقات
اإلعاقة أبدا عن  10,000درهم (أي ما يقارب 2,700
دوالر) في الشهر ،26وال تتجاوز االستحقاقات في
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في المغرب نسبة
 60في المائة من متوسط أجر المستفيد منها.27
في عملية تحديد األهلية واحتساب االستحقاقات،
يقدم العديد من النظم بدالت لإلعاقة التي تحدث
جراء أداء خدمة معينة .ففي اليمن مثال ،يمنح
الموظف المسجل في نظام القطاع الخاص والذي
يصاب بإعاقة كاملة متعلقة بالعمل استحقاقا يعادل
 100في المائة من أعلى راتب شهري تقاضاه خالل
السنة األخيرة من العمل؛ في حين يمنح في حالة
اإلعاقة غير المتعلقة بالعمل معاشا يعادل  50في المائة
فقط من متوسط الراتب الشهري.28
تكون قيمة االستحقاق عادة مرتبطة بمدى شدة
اإلعاقة .ففي الجزائر مثال تبلغ قيمة االستحقاق
لإلعاقة الكاملة  80في المائة وللجزئية  60في المائة
من راتب الشخص المشمول بالضمان .وتشمل نظم
الضمان االجتماعي بمعظمها نوعا من العالوات ألولئك
الذين يحتاجون إلى دعم خاص في إعاقتهم .فنظام
العاملين في القطاع الخاص في موريتانيا مثال يوفر
بدل رعاية يعادل  50في المائة من المعاش التقاعدي،
في حال كان الشخص المشمول بالضمان بحاجة إلى
عناية دائمة من آخرين لكي يتمكن من أداء مهامه
اليومية.29
يمكن أن تشمل استحقاقات أخرى ضمن أطار نظم
الضمان االجتماعي مخصصات لألشخاص ذوي
اإلعاقة في األسرة المعيشية للشخص المشمول
بالضمان .في األردن يمكن أن يحصل المتقاعدون
الكبار في السن ولديهم فرد واحد في األسرة ذا إعاقة
على عالوة معالين تبلغ  12في المائة من معاش
التقاعد .30وفي تونس ،تقدم االستحقاقات العائلية
ضمن نظام الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع
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الخاص عادة لألوالد حتى سن  16-21عاما ،اعتمادا
على ما إذا كانوا يتابعون الدراسة ،ولكن ال يوجد حد
عمري لألوالد ذوي اإلعاقة .31وفي كثير من األحيان
تطبق استثناءات مشابهة على القواعد المتعلقة
بالحاالت التي يحق فيها لورثة المستفيد (كاليتيم
واألرملة واألرمل) أن يرثوا استحقاقاته .ففي المملكة
العربية السعودية ،يدفع معاش الورثة ألبناء الشخص
المشمول بالضمان في حال كان هؤالء دون سن 21-26
عاما (ويعتمد ذلك على ما إذا كانوا ال يزالون يتابعون
دراستهم)؛ غير أن الحد العمري هذا ال ينطبق على
الذين يعتبرون غير قادرين على العمل.32

 .2المساعدة االجتماعية

تعني التغطية المحدودة للتأمين االجتماعي في
المنطقة العربية ضمنا أن المساعدة االجتماعية تقوم
بدور هام في هذا المجال .فكما ذكر آنفا ،المساعدة
االجتماعية بحكم تعريفها ممولة من إيرادات الحكومة
العامة وتقدم مجانا إلى مجموعات محددة أو إلى
الجميع بدال من تقديمها على أساس اشتراكات .وتكون
المساعدة االجتماعية على شكل منح نقدية ،تدعى
أيضا تحويالت نقدية ،أو مساعدات عينية .وتشمل
أشكال أخرى أخرى من المساعدة االجتماعية برامج
األشغال العامة وإعانات دعم وإعفاء من الضرائب.
ويمكن أن تقدم هذه المساعدات لألشخاص ذوي
اإلعاقة إما عن طريق نظم عامة ،أي نظم المساعدة
االجتماعية التي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين
من دون إعاقة على حد سواء ،أو عن طريق نظم أعدت
خصيصا لألشخاص ذوي اإلعاقة.
لقد تشكلت النظم العامة للمساعدة االجتماعية في
المنطقة العربية إلى حد كبير من إعانات دعم للطاقة
والمواد الغذائية شاملة للجميع .لكن اتخذت
الحكومات في اآلونة األخيرة ،تدابير حاسمة
لالستعاضة عن إعانات الدعم هذه بأشكال أخرى من

المساعدة االجتماعية أكثر فعالية وكفاءة .33فقد
أدخلت برامج التحويالت النقدية ووسع نطاقها و/أو
عدلت .ففي مصر مثال ،وضع برنامج للتحويالت
النقدية عرف ببرنامج "تكافل وكرامة"؛ وأنشأت دولة
فلسطين برنامج للتحويالت النقدية؛ وفي تونس،
توسع البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة بسرعة
منذ عام  .2011وأطلق السودان أيضا نظاما للتحويالت
النقدية في إطار برنامج المبادرات االجتماعية؛ وأيضا
تقوم موريتانيا حاليا بتنفيذ برنامج أطلقت عليه اسم
"تكافل".35 ،34
بعض برامج التحويالت النقدية مشروطة ،إذ يتعين
على المستفيدين منه استيفاء بعض الشروط .وتشمل
هذه الشروط عادة ضمان التحاق األطفال في األسر
المعيشية بالمدارس ،كما هو الحال فيما يتعلق
ببرنامج "تيسير" في المغرب .36ومكون تكافل في
برنامج مصر "تكافل وكرامة" مشروط في حين مكون
كرامة غير مشروط .ويعتزم واضعو السياسات في
العديد من البلدان التي طبقت فيها برامج التحويالت
النقدية ،بما في ذلك موريتانيا والسودان ،إضافة
شروط في مرحلة الحقة.37
هناك في العديد من البلدان نظم تحويالت نقدية
محددة ،أي نظم مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
فمعاش العجز في الجزائر يمنح مثال األشخاص ذوي
اإلعاقة تحويال نقديا شهريا بقيمة  4,000دينار (أي ما
يوازي  36دوالرا) .38وهناك أيضا نظم مساعدة
اجتماعية لمن يقومون برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.
في األردن ،مثال ،يمكن تقديم معونة نقدية منتظمة
لألسر التي ترعى فردا واحدا مصابا بمرض عقلي
مزمن في إطار برنامج المساعدة النقدية لرعاية
األشخاص ذوي اإلعاقة .39وهناك نظام مشابه في
العراق؛ أما موريتانيا فلديها برنامج تحويالت نقدية
خاص باسر األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة.41 ،40
وهناك عدد قليل من مبادرات المساعدة االجتماعية
تقدم دعما عينيا إلى األشخاص ذوي اإلعاقة .وفي
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المغرب مثال تقدم معونة غذائية لألشخاص ذوي
اإلعاقة؛ وفي موريتانيا هناك برنامج يمنح من خالله
43 ،42
.
األشخاص ذوي اإلعاقة قطع أرض لغرض السكن
وثمة شكل آخر من أشكال المساعدة االجتماعية وهو
برامج األشغال العامة التي يشار إليها أحيانا باسم
"النقد لقاء العمل" أو "الرفاه االجتماعي المشروط
"والفكرة من فرص العمل مدفوعة األجر انها على
أساس قصير األمد ومتوفرة للفقراء .وقد نفذ مثل هذا
البرنامج في اليمن عام  ،442008وتعتزم السودان حاليا
البدء بتنفيذ برنامج مماثل ضمن إطار برنامج المبادرات
االجتماعية .45وتدير موريتانيا برنامجا لألشغال العامة
موجه لذوي اإلعاقات ،يوفر لهم أنشطة مدرة للدخل
كبيع بطاقات الهواتف أو مواد غذائية.46
يخصص معظم البلدان أيضا عددا من إعانات الدعم
واإلعفاءات الضريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة .ففي
الجزائر ومصر مثال يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة
استخدام أنواع مختلفة من وسائل النقل العام بسعر
أرخص أو مجانا .47كما أن تطبيق التخفيضات أو
اإلعفاءات الضريبية على تصنيع واستيراد و/أو شراء
المعدات المجهزة خصيصا لألشخاص ذوي اإلعاقة ،ال
سيما المركبات شائع جدا في المنطقة.48

 .3توفير الرعاية الصحية

توفر الرعاية الصحية مجموعة من الجهات الفاعلة،
كالحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص
الربحي .49وفي بعض البلدان ،تقدم بعض أشكال
الرعاية الصحية مجانا للمواطنين باعتبارها حقا من
حقوقهم أو كأعمال خيرية .وبخالف ذلك ،يتوقف
الحصول على الرعاية الصحية على القدرة على الدفع
مباشرة (ويدعى اإلنفاق من األموال الخاصة) أو توفر
التأمين الصحي بأشكال مختلفة .والحصول على
التأمين الصحي االجتماعي يخضع للشروط نفسها

التي يخضع لها الحصول على الضمان االجتماعي ،أي
أنه محصور بالعاملين في القطاع الرسمي والذين
يعيلونهم .50وفي بعض األحيان ،يقدم التأمين
الصحي االجتماعي والضمان االجتماعي من خالل
برنامج موحد مثل الصندوق الوطني للتأمينات
االجتماعية للعمال األجراء في الجزائر .كما أن هناك
أيضا التأمين الصحي الخاص الذي خالفا للتأمين
الصحي االجتماعي ال يرتبط عادة بنوع العمل أو
الدخل.51
وفي المنطقة العربية يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة
في أحيان كثيرة تغطية صحية مجانية ،وتتفاوت
سبل تحقيق ذلك ،ففي بعض البلدان مثل لبنان مثال،
يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة من الناحية النظرية
الحصول على الرعاية الصحية المجانية في
المستشفيات التي تديرها الحكومة أو التي تعاقدت
معها بمجرد إبراز بطاقة اإلعاقة .أما في بلدان أخرى،
فيحق لألشخاص ذوي اإلعاقة قانونا االلتحاق مجانا
ببرامج التأمين الصحي االجتماعي .52وتطبق مثل
هذه األحكام فقط على األطفال ذوي اإلعاقة كما في
الجزائر 53والسودان 54واألردن 55وفي مصر 56وعلى
الرغم من أن الحصول على الرعاية الصحية المجانية
قد يبدو مشابها تماما للحصول على التأمين الصحي،
مع ذلك ،فمن شأن اختيار اآلليات اإلدارية أن يؤثر
على مدى تحقيق هذا الحق في الممارسة .ويوسع
أيضا أحيانا إطار التأمين الصحي االجتماعي المجاني
ليشمل جميع المستفيدين من بعض برامج اإلعانات
58
االجتماعية ،كما في فلسطين والسودان 57واألردن .
يمكن للتأمين الصحي غير القائم على االشتراكات أن
يمنح أيضا من خالل برامج منفصلة وضعت خصيصا
لهذا الغرض .تعتبر هذه البرامج من الناحية النظرية
شبيهة ببرامج المساعدة االجتماعية ،في أنها تمول
من اإليرادات العامة والحصول عليها يكون على
أساس الحاجة إليها ال على أساس االشتراكات
السابقة .والمثاالن البارزان على ذلك هما نظام
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المساعدة الطبية في المغرب والمساعدة الطبية
المجانية في تونس .ويصنف كل من النظامين إلى
درجات بحيث يقدم التأمين برمته مجانا للذين
يعتبرون بأمس الحاجة ،وعلى أساس اشتراك صغير
لألكثر انكشافا على المخاطر ولكنهم من غير الفئات
األكثر فقرا .59وفي تونس ،يدعى الجزء غير القائم
على االشتراكات تماما "بطاقة الرعاية الطبية
المجانية" ،والجزء الذي يتطلب اشتراكات صغيرة
"بطاقة الرعاية الطبية المدعومة" .مع ذلك يحق
قانونا لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحملون بطاقة
الرعاية الطبية المدعومة الحصول على رعاية صحية
مجانية على األساس ذاته للمستفيدين من بطاقة
الرعاية المجانية .60وكما هو مبين أدناه ،فإن معيار
األهلية لبطاقة الرعاية الطبية المجانية هو المعيار
ذاته لبرنامج التحويالت النقدية المقدمة في إطار
البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة؛ ما يعني أن
تغطية البرامج هي واحدة.

باء.

األطر القانونية والمؤسساتية

أقدمت غالبية الدول على دمج حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة في الحماية االجتماعية ضمن إطار
دساتيرها ،بطرق مختلفة وبشكل أو بآخر .61يلزم
دستور المغرب لعام  2011مثال ،الدولة بـ "حظر
ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون
أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو
الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي ،مهما
كان" أما دستور العراق المعتمد عام  2005فينص على
أن " ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات
الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع
وينظم ذلك بقانون" .62وينص قانون دولة فلسطين
األساسي بصيغته المعدلة عام  2003على أن "رعاية
المعاقين واجب ينظم القانون أحكامه وتكفل
السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين
الصحي واالجتماعي".63

وعالوة على ذلك ،فقدت اعتمدت البلدان جميعها
تقريبا قوانين متعلقة خصوصا بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .وعلى غرار الدساتير ،تختلف هذه
القوانين في مدى وكيفية إشارتها إلى الحماية
االجتماعية .ففي اإلمارات العربية المتحدة يهدف
القانون االتحادي رقم ) (29لسنة  2006بشأن حقوق
ذوي االحتياجات الخاصة إلى "ضمان حقوقهم
وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم
وإمكاناتهم" .وينص كذلك على أنه "ال يجوز أن تكون
االحتياجات الخاصة سببا لحرمان صاحب
االحتياجات الخاصة من الحصول على الحقوق
والخدمات ال سيما في مجال الرعاية والخدمات
االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية
والمهنية والثقافية والترفيهية" .64وينص قانون
الجزائر  02-09لشهر آذار/مارس  2002المتعلق بحماية
األشخاص ذوي اإلعاقة وترقيتهم على أن "على أن
يستفيد األشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدة
اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة
مالية" .65وهو يتضمن أحكاما عدة بشأن الحماية
االجتماعية .وقد أدرجت دولة فلسطين االهتمام
باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن استراتيجية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.66
تؤدي وزارة الشؤون االجتماعية في معظم البلدان
دورا أساسيا إذ تكلف بتنسيق توفير الحماية
االجتماعية ضمن الحكومة ،بما في ذلك لألشخاص
ذوي اإلعاقة .ويستمد هذا التكليف مباشرة من اإلطار
القانوني المتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
فمثال يحدد القانون الفلسطيني رقم ) (4لعام 1999
بشأن حقوق المعوقين أن وزارة الشؤون االجتماعية
"تتولى مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية
للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين".67
ووفقا للمادة  33.1من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،قام عدد متزايد من البلدان بإنشاء هيئات
مختصة  -مجالس ولجان وهيئات  -مهمتها تنسيق
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المسائل المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتكون عادة هذه المؤسسات مستقلة رسميا ولكن
مرتبطة بوزارة الشؤون االجتماعية .وتقوم أحيانا
مجالس اإلعاقة نفسها بتأمين الحماية االجتماعية.
ففي العراق مثال ،تقوم هيئة رعاية األشخاص ذوي
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة التي أنشأت بموجب
القانون رقم ) (38لعام  ،2013بتوزيع المعاشات على
الذين يقومون برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة أو
االحتياجات الخاصة .68وفي األردن يشير إقرار
القانون رقم ) (20لعام  2017أن الدعم الذي قدمه حتى
اآلن "المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين"،
بما في ذلك برامج التحويالت النقدية ستتواله وزارة
الشؤون االجتماعية ،ليتسنى للمجلس التركيز على
مهامه األساسية كوضع السياسات العامة والرصد
والتنسيق.69
تشهد التطورات في التشريعات والمؤسسات على
التزام البلدان في المنطقة بتوفير الحماية االجتماعية
الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة .ومع ذلك ،ال يزال
هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان إنفاذ
التشريعات وتطابق تعريف اإلعاقة مع اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم إهمال احتياجاتهم .وبما
أن الحماية االجتماعية ترتبط بمجاالت السياسات
العامة عبر الحكومات ،فمن الضروري تعزيز التنسيق
بين الوزارات وسائر الجهات الفاعلة.

جيم .شمول األشخاص ذوي اإلعاقة
بنظم الحماية االجتماعية
مسألة الحصول على معدالت دقيقة أو قابلة
للمقارنة لتغطية الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي
اإلعاقة في سياقات مخالفة مسألة صعبة للغاية ،إذ
تختلف تعاريف تدابير الحماية االجتماعية أو اإلعاقة
من بلد إلى آخر أو أيضا من منطقة إلى أخرى ضمن
حدود البلد نفسه .وعالوة على ذلك ،يمكن أن

يستفيد األشخاص ذوو اإلعاقة من نظم الحماية
االجتماعية إما مثال لكونهم فقراء أو مسنين ال بسبب
إعاقتهم ،وقد يعني ذلك أن اإلحصاءات قد تقلل من
عدد األشخاص الذين تشملهم الحماية االجتماعية.
وقد ال يكون واضحا في بعض األحيان ما إذا كانت
البيانات تشير إلى تغطية مباشرة فحسب أم أنها
تشمل أيضا تغطية غير مباشرة ،كتلك التي يستفيد
منها مثال الزوج أو الزوجة أو أوالد العاملين في
القطاع الرسمي  ،ومن شأن ذلك أن يقوض صالحية
وموثوقية بيانات تغطية الحماية االجتماعية
وقابليتها للمقارنة.
وبقدر ما تتوفر البيانات عن تغطية الحماية االجتماعية
لألشخاص ذوي اإلعاقة تكون إجماال مرتبطة بنظم
محددة .وبرغم أن اإلحصاءات قد تشير إلى قدرة
البرامج الخاصة على شمل األشخاص ذوي اإلعاقة ،إال
أن من الصعب استخالص استنتاجات حول مجمل
تغطية الحماية االجتماعية ،ذلك ألن لدى معظم البلدان
أكثر من برنامج واحد ،وعادة ال تكون البيانات المتعلقة
بالتغطية متوفرة للبرامج كافة ويمكن أن يستفيد
البعض من تغطية برنامج واحد أو أكثر.
وفي المسح الوطني الصحي والديمغرافي لليمن لعام
 2013مثال من األمثلة القليلة في المنطقة العربية
على التغطية الشاملة (بدال من التغطية المرتبطة
ببرنامج محدد) لألشخاص ذوي اإلعاقة .إذ تشير
نتائج المسح (راجع الشكل  )11إلى أن  26.1في المائة
من األشخاص ذوي اإلعاقة قد حصلوا خالل السنة
الماضية على رعاية طبية و 5.9في المائة على خدمات
اجتماعية و 2.6في المائة على دعم مالي و 1.1في
المائة على معونة غذائية ،في حين أن  66.5في المائة
لم يحصلواعلى أي دعم أو رعاية على اإلطالق .وقد
تبين أن الرجال ذوو اإلعاقة حصلوا على درجة تغطية
أعلى من تلك التي حظيت بها النساء ،حتى لو لم يكن
هذا الفارق كبيرا .وقد تبين أيضا أن احتمال استفادة
الذين يعيشون في المدن من تغطية بعض برامج
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فاعلة من غير الدولة ،وما هو المقصود بكلمة "رفاه"
لهذا الغرض .وال يقدم المسح بيانات من هذا القبيل
لمن هم من دون إعاقة.

الحماية االجتماعية كان أكبر بعض الشيء من احتمال
استفادة الذين يعيشون في المناطق الريفية ،الذين
في أحيان كثيرة يحظون على حماية اجتماعية على
شكل خدمات اجتماعية ومعونات غذائية.

وفي العديد من البلدان ،تمنح مخصصات مختلفة من
الحماية االجتماعية فقط لمن يحملون بطاقة إعاقة
(يشار إليها أيضا ببطاقة هوية إعاقة) .ويمكن أن تقدم
نسبة الحائزين على تلك البطاقات فكرة تقريبية عن
مدى انتشار تغطية الحماية االجتماعية؛ علما أن ما
يمكن الحصول عليه بواسطة هذه البطاقة يختلف من
بلد إلى آخر .ولكن عموما حيازة بطاقة ضروري
لالستفادة من مخصصات اإلعاقة.

غير أن تفسير النتائج ليس سهال ،ومن غير الواضح
مثال إذا كانت البيانات تتعلق فقط بأنواع محددة من
الحماية االجتماعية الخاصة باإلعاقة ،أو أنها تشمل
أيضا البرامج العامة أو أيضا الدعم المقدم إلى أفراد
آخرين في األسرة المعيشية أو فقط إلى األشخاص
ذوي اإلعاقة .70كما يصعب معرفة إذا ما كانت
البيانات تشمل الحماية االجتماعية التي تقدمها جهات

الشكل  .11النسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خالل األشهر الـ  12الماضية دعما
إلعاقتهم من أي نوع ،اليمن2013 ،
80
68

67.3

62.9

66.5

65.9

70
60
50
40

26

26.5

26.8

25.3

26.1

30
20

1.1

0.9

1.3

0.8

1.1

2.3

3

2.2

2.6

3.5

6.2

5.4

6.1

5.7

5.9

10
0

ال دعم وال رعاية
في األرياف

دعم غذائي
في المدن

دعم مادي

اإلناث ذوات اإلعاقة

الذكور ذوو اإلعاقة
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الشكل  .12النسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة الحائزين على بطاقة إعاقة ،تونس2014 ،
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المصدر :مقتبس من المعهد الوطني لإلحصاء ،تونس2016 ،ب.

ففي لبنان مثال ،بطاقة اإلعاقة مفتاح لمعظم الخدمات
المحددة لإلعاقة التي تقدمها الدولة .71ومنذ عام
 ،2016حصل  97,735شخصا في البالد على بطاقات
72
إعاقة ،كان أكثر من  60في المائة منهم من الرجال .
لكن االفتقار إلى بيانات أخرى يجعل من الصعب تقدير
نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الحائزين على تلك
البطاقات ،أو إلى أي مدى ،يعكس التباين بين
الجنسين التوزيع الفعلي لإلعاقة .73ولكن الجدير
بالذكر هو أن عدد الحائزين على تلك البطاقات قد
ارتفع بنسبة  25في المائة منذ عام .742013
وقد أظهر تعداد السكان في تونس لعام  2014أن نسبة
 45في المائة فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة حائزون
على بطاقة إعاقة ،وأن ثمة تباينات واسعة في ذلك
بين الرجال والنساء ،وخصوصا بين الفئات العمرية
المختلفة( .راجع الشكل .75)12

ومن جهة أخرى ،وجدت دراسة أجرتها "المنظمة
الدولية للمعوقين" على منطقتين مختارتين في
تونس ،أن  95في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقة
يستخدمون بطاقة إعاقة .76وقد يعود التناقض الكبير
بين هذه النتائج ونتائج التعداد السكاني جزئيا إلى أن
تحديد المستجيبين لغرض الدراسة التي أجرتها
المنظمة قد تم بمساعدة المنظمات المحلية المعنية
باإلعاقة التي يمكن أن تكون قد انحازت في عملية
االختيار إلى حاملي بطاقات اإلعاقة .77وعالوة على
ذلك ،فإن المنطقتين اللتين شملهما المسح ال تمثالن
البلد ككل .وقد وجدت دراستان مشابهتان أجرتهما
المنظمة الدولية للمعوقين في مناطق في الجزائر
والمغرب أن نسبة المستجيبين الذين يستخدمون
بطاقات إعاقة كانت  100في المائة في الجزائر و 50في
المائة في المغرب ،78هذا على الرغم من أنه في حالة
المغرب لم تكن بطاقة اإلعاقة سارية المفعول فعال في
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االستفادة من خدمات الرعاية الصحية .ولكن فقط في
الجزائر كانت هذه البطاقة تخول أعدادا هائلة من
األشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على مساعدات ماليه،
وهذا ليس مستغربا بالنظر إلى أن الجزائر كما ذكر آنفا،
لديها برنامج تكنولوجيا معلومات وهو تغطية  100في
المائة لمعاشات تقاعد األشخاص ذوي اإلعاقة.

الوقت الذي أجري فيه المسح ،إذ كان إطارها
التنظيمي ال يزال قيد المراجعة والتنقيح.79
وقد سألت دراسات المنظمة الدولية للمعوقين أيضا
المستجيبين الذين يحملون بطاقات اإلعاقة عن
الغرض الذي استخدمو البطاقة من أجله .وهذا أمر
مثير لالهتمام إذ أنه يشير إلى أي مدى تخول هذه
البطاقات األشخاص ذوي اإلعاقة الحصول عمليا على
الحماية االجتماعية .فكما هو مبين في الشكل  ،13كان
بإمكان غالبية حاملي بطاقات اإلعاقة استخدامها
لالستفادة من خدمات النقل .وفي الجزائر وتونس،
افاد معظم المستجيبين للدراسة بأن بطاقاتهم تخولهم

لما كانت البيانات المتعلقة بالتغطية الشاملة للحماية
االجتماعية نادرة وغير تامة ،سيبحث الجزء التالي
التغطية من منظورات أشكال الحماية االجتماعية
ونظمها ،مركزا في ذلك على الضمان االجتماعي
والمساعدات االجتماعية والرعاية الصحية.

الشكل  .13االستفادة من بطاقة اإلعاقة حسب الغرض2015 ،
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يعملون أقل احتماال أن يعملوا بصورة نظامية،
والعاملين الذين يتقاضون رواتب ثابتة هم المشمولين
في أكثر األحيان بتغطية الضمان االجتماعي.80

 .1تغطية الضمان االجتماعي

على الرغم من عدم وجود إحصاءات متعلقة مباشرة
بتغطية الضمان االجتماعي بين األشخاص ذوي
اإلعاقة في المنطقة العربية ،فإن البيانات عن العوامل
المرتبطة بتغطية الضمان االجتماعي تعطي مؤشرا
للصورة الكلية .فكما تبين في الفصل السابق ،فإن
متوسط احتمال العمل لدى األشخاص ذوي اإلعاقة
وخاصة النساء منهم ،أقل بكثير مما لدى من هم من
دون إعاقة .ويشير ذلك وحده إلى تدني نسبة
تغطيتهم من الضمان االجتماعي ،إذ أن هذه التغطية
تقترن عادة بوضع العمل .وعالوة على ذلك ،من
المحتمل عندما يوظف األشخاص ذوو اإلعاقة أن
ال يكون ذلك على أساس دائم ولقاء راتب ثابت؛
ويشير ذلك أكثر إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين

ففي المغرب مثال ،قدرت النسبة اإلجمالية للعاملين
الذين ال تشملهم تغطية الضمان االجتماعي (أي معدل
العاملين في القطاع غير النظامي) بـ  81.9في المائة.
غير أن نسبة العاملين في القطاع غير النظامي بين
العاملين براتب هي  67.1في المائة .81وتشير البيانات
الصادرة عن تعداد السكان لعام  2014إلى أن  56.7في
المائة من العاملين من بين من هم من دون إعاقة هم
عاملون براتب؛ في حين بلغت هذه النسبة بين
األشخاص ذوي اإلعاقة  45في المائة .وهذا النمط
واضح في جميع البلدان التي تتوفر بيانات عنها ،كما
هو مبين في الشكل .14

الشكل  .14النسبة المئوية للعمالة براتب من المجموع الكلي للعمالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة
ومن دون إعاقة في سن  15فما فوق ،للفترة 2007-2016
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المصدر :حسابات اإلسكوا  ،ESCWA, 2017dعلى أساس بيانات من :البحرين ،تعداد عام 2010؛ العراق ،مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لعام 2013؛
موريتانيا ،تعداد عام 2013؛ المغرب ،تعداد عام 2014؛ عمان ،تعداد عام 2010؛ دولة فلسطين ،تعداد عام 2007؛ المملكة العربية السعودية ،المسح
الديمغرافي والصحي لعام 2016؛
مالحظة :في المصادر ،أنواع أوضاع العمل غير العامل براتب هي :صاحب العمل ،والعامل لحسابه الخاص ،والعامل األسري المشترك بالضمان.
فيما يتعلق بالمغرب والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين فهناك أيضا العامل غير المصنف.
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بكثير منه بين الذين من دون إعاقة وبين النساء
ذوات اإلعاقة .ويشير ذلك إلى أن احتمال أن تكون
تغطية الضمان االجتماعي للعاملين ذوي اإلعاقة ،وال
سيما النساء من بينهم ،أدنى منها للعاملين الذين من
دون إعاقة.

تشير التفاصيل عن الوضع في العراق التي ترد في
الشكل  ،15إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة العاملين
غير ممثلين على نحو كاف في صفوف العاملين
براتب ،سواء كانوا رجاال أم نساء ويعيشون في المدن
أم في األرياف .ويبدو أن األثر األكبر لإلعاقة على
النساء خصوصا ،أن احتمال العمل براتب إجماال أكبر
لدى العامالت من دون إعاقة مما هو لدى العامالت
ذوات اإلعاقة.

لدى البلدان العربية جميعها تقريبا نظام حصص
يقضي بتخصيص نسبة معينة من الوظائف
لألشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام وأحيانا في
القطاع الخاص .83ولكن عموما ال تحقق هذه
الحصص ،ما يؤكد افتقار إمكان حصول األشخاص
ذوي اإلعاقة على عمل نظامي وبالتالي على ضمان
اجتماعي .84وإضافة إلى ذلك يعني االرتباط بين الفقر
واإلعاقة ضمنا أن احتمال استفادة األشخاص ذوي
اإلعاقة استفادة غير مباشرة من تغطية الضمان
االجتماعي أقل من استفادة آخرين منها ،أي من وجود
شخص مشمول بالضمان في أسرهم المعيشية.

في المنطقة العربية ،كما في أي مكان آخر في العالم،
هناك ارتباط واضح بين تدني مستوى التحصيل
التعليمي والعمل غير النظامي .فقد قدر مثال أن معدل
العمل غير النظامي في الجمهورية العربية السورية
بين العاملين من ذوي التعليم العالي كان  24.3في
المائة في عام  ،2004في حين كان  86.2في المائة بين
العاملين من ذوي التعليم االبتدائي وما دونه.82
والتحصيل العلمي بين األشخاص ذوي اإلعاقة أدنى

الشكل  .15النسبة المئوية للعمالة براتب من المجموع الكلي للعمالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة
ومن دون إعاقة في سن  15فما فوق ،العراق2013 ،
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المصدر :حسابات اإلسكوا  ،ESCWA, 2017dاستنادا إلى مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لعام  2013في العراق.
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 .2تغطية المساعدة االجتماعية

تتوفر أحيانا إحصاءات عن عدد األشخاص ذوي
اإلعاقة المستفيدين من برامج محددة ،ولكن قد يكون
من الصعب استخالص استنتاجات من اإلحصاءات
بالعدد الكلي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين تشملهم
المساعدة االجتماعية ،إذ أن هناك في معظم البلدان
أكثر من برنامج واحد .وعالوة على ذلك ،تحسب
اإلحصاءات المتاحة وتعرض بطرق مختلفة ،وهذا
يعني ،مثال ،أن بعضها يذكر عدد األشخاص ذوي
اإلعاقة المستفيدين من برنامج معين ،في حين يذكر
بعضها اآلخر عدد األسر المعيشية التي تشمل فردا
واحدا أو أكثر ذا إعاقة ،ما قد يعقد مقارنة التغطية
بين البرامج والبلدان.
فقد بلغ مثال في مصر في عام  2016عدد المستفيدين
من مكون "الكرامة" وهو جزء المساعدة غير
المشروط في برنامج "التكافل والكرامة"  61,949من
بينهم ( 50,206أي  81في المائة) من األشخاص ذوي
اإلعاقة .85وفي عام  2014في تونس كان لدى  39.1في
المائة من األسر المعيشية المستفيدة من البرنامج
الوطني إلعانة العائالت المعوزة والبالغ عددها 225,525
فردا واحدا ذي إعاقة على األقل؛ ما قد يعني ضمنا أن
هناك تغطية حماية اجتماعية عالية نسبيا ،باعتبار أن
 8.04في المائة فقط من األسر المعيشية جميعها في
تونس شملت فردا واحدا على األقل ذي إعاقة (راجع
أيضا الشكل  17أدناه) .86وحسب صندوق المعونة
الوطني األردني ،حظي  12,000من األشخاص ذوي
اإلعاقة في العام  2015على مساعدة إما من نظم
الحماية االجتماعية العامة أو من برامج التحويالت
النقدية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة .87وهذا
يعادل حوالي  12في المائة من مجموع المستفيدين
من صندوق المعونة الوطنية.88
تتألف األسر المعيشية المستفيدة من البرنامج
الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية 761,532

شخصا 65,980 ،منهم ( 8.7في المائة) أشخاص ذوي
إعاقة .89وفي المغرب ،كان  8,295طفال من ذوي
اإلعاقة يعيشون في أسر تستفيد من برنامج
التحويالت النقدية الموجه إلى األرامل في عام ،2017
وبذلك شكلوا حوالي  6.9في المائة من جميع األطفال
في األسر المعيشية المستفيدة .90وفي الجزائر استفاد
في عام  ،2016ما مجموعه  238,968من األشخاص ذوي
اإلعاقة من برنامج تغطية  100في المائة لمعاشات
تقاعد األشخاص ذوي اإلعاقة.91
في موريتانيا استفادت  110من العائالت التي لديها
أطفال ذوي إعاقات متعددة من برامج التحويالت
النقدية الموجهة لهذه المجموعة في عام  922017كما
حصل  200من األشخاص ذوي اإلعاقات على قطع
أرض صالحة لبناء مساكن .93وفي الوقت نفسه
استفاد  244من األشخاص ذوي اإلعاقة في عام 2016
من أنشطة مدرة للدخل .94غير أن من المحتمل أن
تكون نسبة الذين يستفيدون في المنطقة العربية من
برامج األشغال العامة (التي ال تستهدف األشخاص
ذوي اإلعاقة تحديدا) ،كما في اليمن مثال ،متدنية
نسبيا ،ألن طبيعة هذه األعمال تكون صعبة في الكثير
من األحيان ،ولن يكون بمقدور ذوي اإلعاقات البدنية
أو اإلعاقة الحركية المشاركة فيها.

 .3تغطية الرعاية الصحية

قياس تغطية الرعاية الصحية هو بصعوبة قياس
التأمين االجتماعي أو المساعدة االجتماعية .يركز هذا
القسم على تغطية نظم التأمين الصحي لألشخاص
ذوي اإلعاقة .مع ذلك ،ينبغي إدراك أن تغطية النظام
الصحي القائم على االشتراكات وغير القائم على
االشتراكات ،ليست مؤشرا مثاليا إلمكان الحصول
على الرعاية الصحية .ففي بعض البلدان توفر الرعاية
الصحية مجانا ،ما يقلل من أهمية الحصول على
تأمين صحي.وعالوة على ذلك حتى عندما يكون
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األشخاص ذوو اإلعاقة مشمولين بتأمين صحي أو
يعيشون في بلد يوفر الرعاية الصحية مجانا للجميع،
فقد يواجهون عمليا مشاكل تتعلق بإمكان حصولهم
على الرعاية الصحية الكافية.
اإلنفاق الشخصي على الرعاية الصحية مرتفع نسبيا
في المنطقة ،ما يشير إلى أن الحصول عليها يتطلب
الدفع سلفا .95وبما أن األشخاص ذوو اإلعاقة فقراء
بنسب عالية ،وتكاليف الرعاية الصحية لهم أعلى مما
هي لمن هم من دون إعاقة ،فإن قدرتهم على الدفع
سلفا (أو شراء تأمين صحي خاص) تكون مقيدة نسبيا.
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة المستفيدين من التأمين
الصحي االجتماعي في معظم البلدان منخفض،

ما يعكس انخفاض عدد المشمولين في الضمان
االجتماعي .ففي بعض البلدان ،كاألردن مثال،
الذي يشمل فيها التأمين الصحي االجتماعي
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،يفترض أن تكون التغطية
نظريا  100في المائة ،غير أنه تبين من تعداد
عام  2015أن حوالي ثلث األشخاص ذوي اإلعاقة
غير مشمولين بتغطية الرعاية الصحية.96
وفي السودان كذلك تبين من تعداد عام  2013أن
لدى  60في المائة فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة
تأمين صحي اجتماعي .97وفي مصر ،ال ينطبق
ضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقة على تغطية
التأمين الصحي االجتماعي عمليا إال على أولئك
المسجلين في المدارس؛ ما يشير إلى أن التغطية
غير كاملة.98

الشكل  .16النسبة المئوية لتغطية التأمين الصحي بين األشخاص ذوي اإلعاقة وإجمالي عدد
السكان ،المغرب 2013-2015
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (قائم على
االشتراكات ،القطاع الخاص)

الصندوق الوطني لهيئات الرعاية االجتماعية أو برنامج المساعدة الطبية في المغرب (غير قائم على
االشتراكات)
الصندوق الوطني للتأمين االجتماعي (قائم على
االشتراكات ،القطاع العام)

إجمالي عدد السكان

األشخاص ذوو اإلعاقة

المصدر :المغرب ،وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية .2014 ،الصندوق الوطني لهيئات الرعاية االجتماعية( ،بال تاريخ) الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي2014 ،؛ .World Bank, 2015a
مالحظة :تستند البيانات المتعلقة بالتغطية بين األشخاص ذوي اإلعاقة إلى اإلبالغ الذاتي ،والتغطية اإلجمالية محتسبة على أساس البيانات الصادرة
عن برنامج الصندوق الوطني لمنظمات الرعاية االجتماعية ،وبرنامج الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،والبنك الدولي .لذا ينبغي النظر إلى المقارنات
المطروحة على أنها داللية.
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الشكل  .17النسبة المئوية من األسر المعيشية التي لديها فرد واحد ذي إعاقة مشمول
بالبرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة/برنامج المساعدة الطبية المجانية ،وبرنامج
المساعدة الطبية المدعومة ،ومن األسر المعيشية غير المستفيدة من أي منهما
ومن جميع األسر المعيشية ،تونس2014 ،
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ال البرنامج الوطني إلعانة
العائالت المعوزة/برنامج
المساعدة الطبية المجانية وال
برنامج المساعدة الطبية
المدعومة

األسر المعيشية التي ليس لديها أفراد ذوو إعاقة

برنامج المساعدة الطبية
المدعومة

البرنامج الوطني إلعانة العائالت
المعوزة/برنامج المساعدة الطبية
المجانية

األسر المعيشية التي لديها على األقل فرد واحد ذو إعاقة

المصدر.Center for Research and Social Studies (CRES) and African Development Bank, 2017, pp. 167, 179 :

وكما يتبين من الشكل  ،16أفاد  5.3في المائة من
األشخاص ذوي اإلعاقة في المغرب الذين شملهم
مسح حول مدى تغطيتهم بالتأمين الصحي إلى أنهم
مشمولين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تغطية
برنامج الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط
االجتماعي ،وهو برنامج خاص بالعاملين في القطاع
العام؛ وأفاد  4.3في المائة أنهم مشمولين بتغطية
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المخصص
للعاملين في القطاع الخاص ،وبين السكان ككل بلغت
نسبة المشمولين في البرنامج الخاص بالعاملين في

القطاع العام  9في المائة و 14.8في المائة في
البرنامج الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.
وتشير هذه النسب إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة
غير ممثلين كفاية في البرنامجين كليهما ،وأن إمكانية
التغطية من خالل العمل بالقطاع الخاص غير متاحة
لهم بصورة خاصة .كما وقد أظهر المسح أيضا أن 20.7
في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقة يستفيدون من
نظام المساعدة الطبية الغير قائم على االشتراكات،
ويعني ذلك أيضا أنهم غير ممثلين كفاية في هذا
البرنامج ،إذ بلغ في عام  2015المجموع الكلي لعدد
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المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية  8.5مليونا،
أي حوالي ربع عدد سكان المغرب.99
وكما ذكر آنفا ،كان في تونس في عام  2014لدى 39.1

في المائة من األسر المعيشية المستفيدة من البرنامج
الوطني إلعانة العائالت المعوزة على األقل فردا واحدا
ذي إعاقة .ويمكن أن يستخدم ذلك لإلشارة إلى مدى
شمول األشخاص ذوي اإلعاقة في برنامج الرعاية
الطبية المجانية الغير قائم على االشتراكات،
إذ يتشارك هذا البرنامج مع البرنامج الوطني إلعانة
العائالت المعوزة بآلية توجيه المساعدة نفسها
وبمجموعة المستفيدين أنفسهم أيضا .ومن بين األسر
المعيشية التونسية المستفيدة من برنامج الرعاية
الطبية المدعومة ،البالغ عددها  588,199أسرة ،شملت
 18.2في المائة منها على األقل فردا واحدا ذي
إعاقة .100ولم تشكل األسر المعيشية التي تشتمل على
فرد واحد أو أكثر ذي إعاقة سوى  8.04في المائة من
المجموع الكلي لألسر المعيشية في تونس ،ما يعني
أنها كانت ممثلة تمثيال زائدا للغاية بين المستفيدين
من برنامج الرعاية الطبية المدعومة ،وإن لم يكن بقدر
تمثيلها في كل من برنامج المساعدة الطبية
المجانية/البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة.
وتنبغي أيضا مالحظة أن  1.21في المائة فقط من
األسر المعيشية غير المستفيدة من البرنامج الوطني
إلعانة العائالت المعوزة/برنامج المساعدة الطبية
المجانية أو من برنامج المساعدة الطبية المدعومة
تضم فردا واحدا أو أكثر ذي إعاقة (الشكل .101)17
على الرغم من صعوبة المقارنة بين معدالت التغطية
في كل من المغرب وتونس ،بسبب استنادهما بالدرجة
األولى على وحدات تحليل مختلفة (أفراد/أسر
معيشية) ،وألن التعريفات المستخدمة لإلعاقة قد
تختلف فإن األشخاص ذوي اإلعاقة في تونس ،على ما
يبدو مشمولين في التأمين الصحي بدرجة أكبر مما
في المغرب .وباإلضافة إلى ذلك ،أشارت المسوح التي
أجرتها "المنظمة الدولية للمعوقين" والمنظمات

الوطنية المعنية باإلعاقة إلى أن األشخاص ذوي
اإلعاقة في المغرب يظهرون درجة أكبر من المخاوف
تتعلق بمعايير الحصول على التغطية مما يظهره
األشخاص ذوو اإلعاقة في تونس .فقد يكون التفاوت
في التغطية ناجما عن إدراج تونس اإلعاقة في صيغة
برنامج الرعاية الطبية المجانية/البرنامج الوطني
إلعانة العائالت المعوزة.
أما في لبنان ،كما أشير سابقا ،يفترض أن تخول بطاقة
اإلعاقة حاملها الحصول على الرعاية الصحية المجانية.
ولكن الحال في الواقع مغاير تماما ،ألن المستشفيات
الحكومية تتردد في أحيان كثيرة في توفير الرعاية
الصحية لحاملي تلك البطاقات .ويعزى ذلك إلى
االفتقار إلى التمويل الذي تخصصه الحكومة لتسديد
التكاليف التي تتكبدها المستشفيات ،وأيضا إلى أن
بطاقة اإلعاقة تختلف عن بطاقات التأمين التي
تصدرها شركات التأمين أو الضمان االجتماعي لعدم
ارتباطها بأي وحدة معلومات مركزية توفر معلومات
عن التاريخ الطبي أو نطاقات التغطية" .102إال أن من
الواضح أن المحاوالت الرامية إلى تحسين التعاون في
ما بين وزارة الشؤون االجتماعية التي تصدر بطاقات
اإلعاقة هذه من جهة ،ووزارة الصحة العامة من جهة
أخرى لم تثمر ،103وإن كان قد أعلن مؤخرا عن أن
الوزارتين ستجددان تعاونهما لضمان حصول األشخاص
ذوي اإلعاقة على الرعاية الصحية الالزمة.104
ومن هنا تختلف النتائج المتعلقة بلبنان عن تلك التي
قدمتها "المنظمة الدولية للمعوقين" فيما يتعلق
بالجزائر وتونس فقد أفادت نسبة كبيرة من حاملي
بطاقات اإلعاقة عن تمكنهم من استخدام البطاقات
للحصول على الرعاية الصحية .ولكن في الجزائر،
ال تكفي البطاقة بحد ذاتها للحصول على الرعاية
الصحية ،إذ يتعين على األشخاص ذوي اإلعاقة
الحصول أوال على بطاقة اإلعاقة ،وبعد ذلك على
"بطاقة الشفاء" ،التي تسجل عليها كافة المعلومات
الخاصة بهوية حاملها وتاريخه الطبي.105
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األهم من ذلك ،البيانات المتعلقة بتغطية الحماية
االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة هي بمثابة تعريف
لإلعاقة .وبما أن التعاريف ،كما سيتطرق إليها الفصل
التالي ،تختلف في أحيان كثيرة وتتفاوت ،فسيكون
من الصعب تفسير أو مقارنة البيانات عن التغطية.
ويشير ذلك إلى أهمية إصدار المزيد من البيانات عن
تغطية الحماية االجتماعية وأيضا إلى أهمية ضمان
جودتها أيضا.

دال .األهلية وتوجيه المساعدات
 .1تعريف اإلعاقة وتحديدها

أدت إنجازات الحركة العالمية لإلعاقة خالل العقود
األخيرة ،إلى تزايد التسليم بضرورة فهم اإلعاقة على
أنها نتيجة للتفاعل بين األفراد وبيئتهم .ولكي يصبح
اعتماد مثل هذا النموذج التفاعلي ممكنا ،وافقت
جمعية الصحة العالمية في العام  2001على التصنيف
الدولي "تأدية الوظائف والعجز والصحة" .الذي يوفر
لغة موحدة وأساس مفاهيمي لتعريف الصحة
واإلعاقة وقياسهما ،ويتضمن مكونات تتعلق بوظائف
الجسم وبنيته واألنشطة والمشاركة والعوامل البيئية.
ومن هنا ،ييسر هذا التصنيف عملية االنتقال من
النموذج الطبي الذي يركز فقط على القصور الفردي
إلى مفهوم تفاعلي لإلعاقة ،الذي من شأنه أن يوجه
تنفيذ كل من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وخطة عام .2030
تتبنى األطر التشريعية للبلدان العربية على نحو
متزايد تعاريف اإلعاقة التي ال تعتمد فقط على
النموذج الطبي إنما تلك التي تتوافق أكثر مع النهج
التفاعلي التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والتصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة .
فمثال ،يعرف ذو اإلعاقة وفقا لقانون الكويت رقم )(8

لعام  2010بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأنه
" من يعاني اعتالالت دائمة كلية أو جزئية  .....تمنعه
من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة
كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع
اآلخرين".106
أما قانون تونس  ،2005-83فشأنه شأن التصنيف
الدولي "تأدية الوظائف والعجز والصحة :يذكر
القدرة على أداء األنشطة اليومية" :الشخص
ذو اإلعاقة هو كل شخص له نقص دائم  ...يحد من
قدرته على أداء نشاط أو أكثر من األنشطة األساسية
اليومية الشخصية أو االجتماعية ويقلص من فرص
إدماجه في المجتمع" .107وقانون اإلطار للمغرب
رقم  ،97-13شأنه شأن المادة  1من اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،يشير صراحة إلى العالقة
السببية بين البيئة والعجز ،معرفا الشخص في
وضعية إعاقة على أنه "كل شخص لديه قصور
بصورة دائمة … قد يمنعه عند التعامل مع مختلف
الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في
المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين".108
تقترن اإلعاقة في نظم الضمان االجتماعي
عادة بالعجز عن العمل .فحسب معايير األهلية
لمعاش اإلعاقة في مصر مثال ،يقيم العامل
"إذا كان لديه قصور كلي أو جزئي أو مستقر
يمنعه من القيام بأي عمل مربح" .109كما أن شرط
عدم القدرة على العمل شائع أيضا في برامج
المساعدات االجتماعية والتأمين الصحي .يشمل
برنامج الجزائر الذي يوفر تغطية  100في المائة
لمعاشات تقاعد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم
إعاقة كلية تحول دون قيامهم بأي عمل على
اإلطالق"110؛ أما في المغرب تشمل تغطية التأمين
االجتماعي الصحي أفراد األسرة ،بما في ذلك
البالغون ذوو اإلعاقة "العاجزون كليا ودائما وقطعيا
عن القيام بأي عمل مربح" .111ويتضمن نظام
المساعدة الطبية حكما متطابقا تقريبا.112
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قد يطرح ربط اإلعاقة بالعجز عن العمل إشكالية
في حال لم تؤخذ العوامل البيئي ة بالحسبان على
نحو كاف .فاألشخاص ذوو اإلعاقة قد يكونون
قادرين تماما على االنخراط في عمل منتج إذا كان
مكان العمل مجه زا الحتياجاتهم .فيمكن مثال
لبرمجيات قراءة الشاشة وغيرها من المعدات
المشابهة أن تمكن المكفوفين من أداء الوظائف
المكتبية ،والمباني الخالية من العوائق أن تيس ر
حركة وتنقالت مستخدمي الكراسي المدولبة.
واالختراعات واالبتكارات التكنولوجية الجديدة
تجعل بيئات العمل أكثر يسرا لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،ولكن ال يمكن تسخيرها لتحقيق هذه
الغاية إذا افت رض أن األشخاص ذوي اإلعاقة غير
قادرين أصال على العمل .لذا من المهم أن تأخذ
عمليات التقييم باالعتبار العوامل البيئية والطبية
على حد سواء.
ويفترض عادة بالشخص المتقدم بطلب لالستفادة من
استحقاقات الحماية االجتماعية على أساس اإلعاقة
أن يقدم أيضا شهادة طبية إلى هيئة معينة (إلى
جانب عدد آخر من المستندات في معظم الحاالت).
ففي األردن مثال ،تقوم اللجنة الطبية المركزية
بتحديد وضعية اإلعاقة لدى المتقدمين بطلبات إلى
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي .113وفي مصر
تقيم اللجنة الطبية وضعية اإلعاقة لدى المتقدمين
بطلبات إلى برنامج "الكرامة" .114ويبدو حسب
المعلومات المتاحة ،المتعلقة بطبيعة هذه الشهادات
الطبية وكيفية تقييمها ،أن هناك بعض التفاوتات بشأن
درجة العوامل االجتماعية والبيئية باإلضافة إلى
الطبية التي تؤخذ باالعتبار.
في تونس ،ينبغي أن تتضمن االستمارة الطبية
التي تقدم إلى اللجنة اإلقليمية لألشخاص ذوي
اإلعاقة التي تقيم الطلبات المقدمة إلى الضمان
االجتماعي عوامل تأدية الوظائف والعجز والصحة
المتعلقة باألنشطة والمشاركة .فمثال يدون الطبيب

تحت فئة "الحياة المنزلية" مدى الصعوبة
التي يواجهها المتقدم بطلب في أداء أعماله
115
اليومية من تسوق وطبخ وأعمال منزلية .
وفي دولة فلسطين ،يبدو أن اللجان التي تقيم
طلبات الحصول على معاشات العجز وتقيم
وضعية اإلعاقة لدى المتقدمين بطلبات إلى
البرنامج الوطني للتحويالت النقدية تلتزم
بالنموذج الطبي التقليدي.116
وعموما ،يبدو أن البلدان بطيئة في تكييف آليات
التقييم لديها مع التصنيف الدولي "تأدية الوظائف
والعجز والصحة .وهذا أمر مفهوم ،نظرا للتعقيدات
وصعوبة الحصول على معلومات كافية عن بيئة
الفرد ،وعدم توفر مبادئ توجيهية موحدة إلدارة
االنتقال .وقد عملت اإلسكوا في السودان بالتعاون
مع المجلس الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة على
إعادة النظر في آلية التقييم الحالية في ضوء
التصنيف الدولي " تأدية الوظائف والعجز والصحة"،
كما تعمل بعض البلدان العربية كالمغرب واألردن
حاليا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إيجاد
حلول لهذه المسألة.
ال تختلف تعاريف اإلعاقة مرارا بين البلدان فحسب
بل في البلدان نفسها كذلك .فقد افيد في العراق مثال
أن وزارات مختلفة تستخدم تعاريف مختلفة
لإلعاقة .117وفي مصر "ليس هناك أي اتساق بين
معايير األهلية المستخدمة في برامج الحماية
االجتماعية المختلفة وذلك بسبب تعدد تعاريف
اإلعاقة .فهناك مثال تعريف لإلعاقة حسب قانون إعادة
التأهيل وهناك تعريف آخر حسب قانون الضمان
االجتماعي ،هذا باإلضافة إلى التقييمات الطبية
والتصنيفات العديدة المستخدمة" .118وفي الحاالت
التي تكون فيها برامج الحماية االجتماعية موجهة
على أساس اإلعاقة ،يمكن ألوجه القصور في كيفية
تعريف اإلعاقة وتحديدها أن تؤثر على قرارات
االشتمال أو اإلقصاء.
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 .2آليات توجيه المساعدات ومعايير األهلية

االتجاه السائد في المنطقة العربية فيما يتعلق
بالمساعدة االجتماعية هو تخفيض إعانات الدعم
التي تشمل الجميع أو إلغائها والتحول نحو برامج
مساعدات موجهة لخفض الفقر ،وعلى وجه
الخصوص برامج التحويالت النقدية .وفي نفس
الوقت هناك تحول في كيفية توجيه هذه المساعدات
من خالل هذه البرامج .ففي حين كان االستهداف
الفئوي هو السائد في الماضي ،باتت الحكومات
وبتزايد تستخدم االختبار بوسائل غير مباشرة لتقدير
مستوى فقر األسرة المعيشية باالستناد إلى عدد من
العوامل مثل التحصيل العلمي وما إذا كان بإمكان
األسر الحصول على الكهرباء .وتستخدم أساليب
مشابهة أيضا الختيار المستفيدين من برامج التأمين
الصحي غير القائمة على االشتراكات.
وقد كان البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت
النقدية من البرامج األولى في المنطقة العربية التي
استخدمت االختبار بوسائل غير مباشرة لوضع األسرة
المالي على نطاق واسع في عام  .2009واستبدل
برنامجان سابقان اعتمد أكبرهما على االستهداف
الفئوي للمجموعات التي تعتبر أكثر انكشافا على
المخاطر ،بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة .119وفي
العراق يشكل إصالح البرنامج العام للتحويالت
120
النقدية مثاال آخرا على التوجه السائد في المنطقة .
لقد بدأ السودان مؤخرا بإصالح برنامج المبادرات
االجتماعية ،ويشمل ذلك وضع صيغة جديدة لالختبار
بوسائل غير مباشرة لتحديد المستفيدين من برنامج
التحويالت النقدية وكذلك برنامج األشغال العامة
الذي سيشكل أيضا جزءا من برنامج المبادرات
االجتماعية .كما سيكون هناك أيضا دور لالستهداف
المستند على المجتمع المحلي ،ما يعني أنه سيكون
ألعضاء المجتمع المحلي دور في تقييم من ينبغي أن
يتلقى االستحقاقات .121وفي موريتانيا ،تحدد األهلية

للبرنامج الجديد "تكافل" من خالل الجمع بين
االختبار بوسائل غير مباشرة واالستهداف المستند
على المجتمع المحلي.122
ويستند برنامج "التكافل والكرامة" في مصر على
الجمع بين االستهداف الفئوي واالختبار بوسائل غير
مباشرة .إذ يتطلب أن يكون المؤهل إلى المساعدة
منتميا إلى فئة ديمغرافية معينة ويجتاز اختبار الفقر.
ويشكل األشخاص ذوو اإلعاقة إحدى المجموعتين
الرئيستين (المجموعة األخرى المسنين) التي تتلقى
مساعدة من خالل جزء "الكرامة" من البرنامج في
حين تتلقى األسر المعيشية التي لديها أطفال مساعدة
من خالل الجزء "التكافل" .123ويعتمد برنامج
"تيسير" في المغرب حصرا على االستهداف الفئوي
والجغرافي ،والمجموعة المستفيدة من البرنامج هي
األسر التي لديها أطفال في نواحي البالد األكثر فقرا.
غير أن السلطات المغربية تعتزم توسيع نطاق البرنامج
ليشمل البالد بأكملها ،وأن تبدأ اختيار المستفيدين
من خالل االختبار بوسائل غير مباشرة لوضع
األسرة المالي.124
ومن بين برامج التحويل النقدي في المنطقة ،تجدر
اإلشارة إلى البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقدية،
إذ أدرجت اإلعاقة مباشرة ضمن صيغة االختبار
بوسائل غير مباشرة لوضع األسرة المالي كجزء من
متغير "قابلية االنكشاف على المخاطر" .وقد تم ذلك
في عام  ،2011بعد أن عبرت جهات معنية عن مخاوفها
حيال إمكانية إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة وسواهم
من المجموعات المنكشفة على المخاطر .125وهناك
دالئل تشير إلى أن برامج أخرى في المنطقة تسير
في االتجاه نفسه .فوزارة الصحة في المغرب ستعيد
النظر في معايير األهلية لبرنامج المساعدة الطبية
ليشمل اإلعاقة بدرجة أكبر .126وفي السودان
سيجري تعديل صيغة توجيه المساعدات لبرنامج
المبادرات االجتماعية لتأخذ باالعتبار التكاليف
المرتبطة باإلعاقة.127
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وفي تونس تستخدم عملية لتوجيه المساعدات تدرج
اإلعاقة الختيار المستفيدين من البرنامج الوطني
إلعانة العائالت المعوزة وبرنامج الرعاية الطبية
المجانية ،128إذ يحسب الدخل السنوي المعدل لألسرة
المعيشية ،الذي ينبغي أال يتجاوز  585دينارا حسب
المعايير المشتركة للبرنامجين ،تبعا لصيغة تأخذ
باالعتبار إيراد األسرة المعلن عنه وحجمه وعدد
األفراد ذوي اإلعاقة فيها وما إذا كان مسكنها
مستأجرا .129فإذا كان مثال إيراد األسرة السنوي 5000
دينار ومكونة من ستة أفراد ،اثنان منهم لديهما إعاقة
وتستأجر مسكنها ،سيحسب إيرادها المعدل على
الشكل التالي .(5,000 – (600 x 2)) – 500) / 6 = 550) :وهكذا
تكون األسرة قد اجتازت اختبار اإليراد وأصبحت
مؤهلة لالستفادة من برنامج التحويالت النقدية،
فضال عن التأمين الصحي الغير قائم على االشتراكات،
ولكن لو لم يكن لديها أفراد ذوو إعاقة لما اجتازت هذا
االختبار .ومع ذلك فليس من الواضح بالضبط المرجح
المعطى لإليراد المعدل في عملية األهلية كنسبة إلى
عوامل أخرى أخذت باالعتبار هي أيضا ،بما في ذلك
غياب رأس األسرة المعيشية أو عدم قدرة أفرادها
على العمل.130
في المغرب يتم اختيار المستفيدين من برنامج
المساعدة الطبية عن طريق الجمع بين االختبار بوسائل
غير مباشرة لوضع األسرة المالي ،من خالل استخالص
مجموعة نقاط تقيس الظروف المعيشية لألسرة،131
وقياس معدل دخلها (في المدن) أو مجموعة نقاط
على أساس أصولها (في األرياف) .132وتعتمد هذه
القياسات لتحديد ما إذا كانت األسرة المعيشية مؤهلة
لبرنامج المساعدة الطبية أو لبرنامج مجاني بالكامل أو
لبرنامج باشتراك سنوي صغير .133وال يبدو أن اإلعاقة
بالتحديد قد أخذت باالعتبار في أي مرحلة من مراحل
عملية توجيه المساعدات .غير أن االستهداف المستند
إلى الدخل/االختبار بوسائل غير مباشرة يستكمل
بعنصر االستهداف المستند إلى المجتمع المحلي الذي
تقوم به لجان محلية دائمة ،قد تأخذ باالعتبار

"معلومات أخرى يوفرها المتقدمون بطلبات مثل
وضعهم الصحي ونفقات متعلقة بالرعاية الصحية
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وفي حين أن البرامج السابقة المستندة إلى االستهداف
الفئوي قد اعتبرت مرارا غير فعالة بسبب ميلها المزعوم
لمساعدة األغنياء بدال من الفقراء ،135فمن الممكن أن
يكون ذلك االنتقاد مبالغا فيه بعض الشيء ،على األقل
فيما يتعلق باالستهداف الفئوي لألشخاص ذوي
اإلعاقة .فلو احتسب مستوى الفقر بين األشخاص ذوي
اإلعاقة بطريقة تأخذ بالحسبان النفقات اإلضافية التي
يتكبدونها بسبب اإلعاقة ،بدال من النظر إلى الدخل أو
األصول فحسب ،فمن المحتمل أن تظهر أن مستويات
معيشتهم أدنى بكثير مما كان يعتقد.
الخطر هو أن التحول من أساليب االستهداف الفئوي
إلى تلك المستندة إلى الفقر فحسب ،إذا لم تؤخذ
بالحسبان التكاليف المتعلقة باإلعاقة ،أن يخسر الذين
سبق واعتبروا مؤهلين للحصول على الدعم حق
االستفادة من برامج المساعدة ،وستكون النتيجة أنهم
سيدفعون إلى دون خط الفقر أو أكثر بكثير .وفي
السياقات التي تؤخذ فيها تدابير خاصة موجهة
لألشخاص ذوي اإلعاقة في المقام األول ،يكون الخطر
استمرار إقصاء هذه المجموعة إلى حد كبير حتى في
الوقت الذي تنفذ فيه برامج التحويالت النقدية أو ما
شابهها .ويمكن أن يصحح ذلك تكملة االختبار بوسائل
غير مباشرة باستهداف مستند إلى المجتمع المحلي،
إذا كان أعضاء المجتمع المحلي الذين يقومون بهذه
العملية يدركون من هم األشخاص ذوو اإلعاقة وما
هي التكاليف التي يتكبدونها .لكن من غير المؤكد أنهم
يقومون بذلك ،وقد يكون من المجدي على أي حال
السؤال ما إذا كانت درجة االستنساب في االستهداف
المستند على المجتمع المحلي تتوافق مع النهج القائم
على الحقوق.
يتم حاليا تنفيذ برامج جديدة للحماية االجتماعية في
العديد من البلدان ،من بينها مصر والمغرب وموريتانيا،
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بالتوازي مع إنشاء سجالت اجتماعية أو فردية .السجل
االجتماعي هو أساسا سجل للفقراء والمنكشفين على
المخاطر من األفراد أو األسر المعيشية ،الذي يمكن أن
تستخدمه مجموعة من برامج المساعدة االجتماعية
وبرامج التأمين الصحي غير القائمة على االشتراكات
لتحديد هوية المستفيدين .أما السجل الفردي فهو أكثر
شموال إذ يجمع المعلومات من البرامج القائمة وغير
القائمة على االشتراكات (أي من نظام الحماية
االجتماعية ككل) .136وفي حين أن مثل هذه السجالت
يمكن أن تعزز كفاءة برامج الحماية االجتماعية
وشفافيتها وتكاملها واتساقها ،إال أن الخطر يكمن في
أنه إذا لم تؤخذ بالحسبان التكاليف المتعلقة باإلعاقة
على نحو كاف فسيتعمم إغفالها على برامج المساعدة
االجتماعية جميعها أو على نظام الحماية االجتماعية
(تبعا لطبيعة السجل) .فإذا كان ،مثال ،أحد السجالت
ال يحتوي على معلومات حول اإلعاقة ،لن يتمكن أي
من برامج المساعدة االجتماعية التي تستخدم السجل
لتوجيه المساعدة للمستفيدين أخذ اإلعاقة باالعتبار
أيضا.137
ومن الجدير بالذكر أنه عندما تعتبر اإلعاقة مرادفا
للعجز عن العمل ،وعندما ال تأخذ صيغ توجيه
المساعدات باالعتبار تكاليف اإلعاقة ،قد يعتبر أن
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعملون ونجحوا
باالنخراط في سوق العمل غير مؤهلين للحصول على
الدعم ،ألن باستطاعتهم العمل وكسب الدخل ،رغم أن
التكاليف المرتبطة بإعاقتهم قد تكون باهظة وحتى
قد تتجاوز دخلهم.

هاء .عناصر أخرى للحماية االجتماعية
الشاملة لإلعاقة
تؤثر القضايا التي سلط الضوء عليها أعاله وهي كيفية
تعريف اإلعاقة واألهلية واالستهداف ،على ما إذا
كانت الحماية االجتماعية تشمل اإلعاقة أم ال .ولكن

حتى إذا كان تحديد وضعية اإلعاقة يستند إلى
النموذج التفاعلي بدال من الطبي لإلعاقة ،وحتى إذا
ما أخذت باالعتبار تكاليف اإلعاقة المضافة في صيغ
االستهداف ،فقد تحول أوجه القصور المتعلقة في
الحصول على المساعدات وكفايتها دون ضمان حق
الحصول على أمن الدخل والرعاية الصحية ،وهما
المكونان األساسيان للحد األدنى من الحماية
االجتماعية .الحماية االجتماعية جزء من خطة عام
 2030واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على حد
سواء وتترابط مع مكونات أخرى لكل منهما .ولذا،
ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ من إطار أوسع يتضمن
عوامل قد تتخطى الحد األدنى للحماية االجتماعية،
ولكن تبقى مع ذلك ضرورية لتنفيذها.

 .1إمكانية الوصول إلى أماكن العمل
والمعلومات والبيئة األوسع

العقبات الرئيسة التي تحد من شمول األشخاص ذوي
اإلعاقة في الضمان االجتماعي والتأمين الصحي
االجتماعي هي ببساطة االفتقار إلى فرص العمل في
االقتصاد النظامي .ومن بين التدابير المتخذة لتشجيع
توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة نظام الحصص التي
سبق وتم التطرق إليه أعاله .كما أدخلت بلدان مثل
تونس والجزائر تخفيضات على اشتراكات الضمان
االجتماعي أو إعفاءات ضريبية على دخل األشخاص
ذوي اإلعاقة ،وكذلك حوافز مالية مختلفة
لتوظيفهم .138والتكييف المناسب ألماكن العمل
وتيسير إمكانية الوصول إلى المباني ووسائل النقل،
كلها عوامل ال تشكل جزءا من تعريف الحد األدنى
للحماية االجتماعية ،ولكنها مع ذلك هي عوامل
ضرورية لتيسير شمولية تدابير الحماية االجتماعية .
وحتى عندما تكون الحماية االجتماعية متوفرة ،تبقى
هناك عقبات عملية تحول دون إمكانية الحصول عليها،
خصوصا فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة .فالمواقع
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التي يتعين زيارتها للحصول على الدعم كثيرا ما تكون
بعيدة جغرافيا ،ال سيما في المناطق الريفية النائية ،أو
يتعذر الوصول إليها فعليا .وقد يفاقم هذا العائق
إجراءات تقديم الطلبات البيروقراطية والمكلفة والتي
تستغرق وقتا طويال؛ إذ قد يتطلب األمر في معظم
األحيان زيارات عديدة ومتكررة لعدد من المكاتب
الحكومية .فقد أشار  49في المائة من األشخاص ذوي
اإلعاقة في المغرب الذين لم يستفيدوا بالكامل من
برنامج المساعدة الطبية أن ذلك كان يعود للصعوبات
اإلدارية .139ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة في العراق
أيضا مثل هذه العقبات عندما يحاولون الحصول على
التحويالت النقدية .140وقد أثر هذا كله خصوصا على
النساء ذوات اإلعاقة اللواتي يواجهن صعوبات على
شكل التحرش الجنسي والقيود التي تفرض على
تنقالتهن؛ ما يجعل من الصعب عليهن القيام بإجراءات
تقديم الطلبات.141
وهناك عقبة أخرى وهي االفتقار إلى معلومات حول
تدابير الحماية االجتماعية المتاحة .ففي المغرب،
مثال ،ذكر  13في المائة من ذوي اإلعاقات غير
الملتحقين ببرنامج المساعدة الطبية أنهم لم يكونوا
حتى على علم بهذا البرنامج .142في حين أن  9.2في
المائة من ذوي اإلعاقات كانوا على علم بالخدمات
التي تقدمها وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية .143وعالوة على ذلك ،هناك دالئل
على وجود التباس بشأن بطاقة اإلعاقة .وأفيد في
مصر .144وكذلك في تونس 145أن هناك بعض
االلتباس بين األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق
بكيفية الحصول على خدمات الحماية االجتماعية
وأماكن توفرها.
وقد لجأت الحكومات إلى تدابير مختلفة للتخفيف من
حدة هذه المشاكل .فمثال ،يتألف برنامج "توافق"
لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة الذي أطلقته وزارة
العمل في المملكة العربية السعودية في عام  ،2012من
مجموعة مبادرات لزيادة العمالة بين األشخاص ذوي

اإلعاقة .إذ "تسعى الوزارة جاهدة إلى تحويل بيئة
العمل الداخلية فيها إلى بيئة نموذجية مهيئة للتكيف
واحتياجات العاملين والزائرين من ذوي اإلعاقات
بمختلف أنواعها" .ومن الجدير بالمالحظة أن هذا
البرنامج يقتضي التعاون بين وزارة العمل ووزارة
الشؤون االجتماعية لضمان أن يشمل الضمان
146
االجتماعي العاملين من األشخاص ذوي اإلعاقة .
يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة في العديد من البلدان
استخدام وسائل النقل العام المجانية أو المدعومة من
الدولة ،ما قد يعالج جزئيا مشكلة المسافات الجغرافية
التي تعيق تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة وتيسر حركتهم
على نطاق أوسع .ففي اإلمارات العربية المتحدة تقدم
على اإلنترنت طلبات الحصول على بطاقات اإلعاقة
وغيرها من استمارات الحماية االجتماعية مثل
التحويالت النقدية ،ويقلل ذلك من حاجة األشخاص
ذوي اإلعاقة إلى زيارة المكاتب الحكومية التي يتعذر
الوصول إليها .وفي تونس ،بذلت جهود حثيثة لتسهيل
النفاذ إلى المواقع اإللكترونية اإلدارية الخاصة باإلعاقة،
ما قد يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكان الحصول
على معلومات حول برامج الحماية االجتماعية.147
وتسعى بلدان أيضا جاهدة إلى تحسين إمكان نفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى اإلنترنت .148ومن األمثلة
البارزة على تزايد الوعي في المنطقة بتمكين
األشخاص ذوي اإلعاقة ،معرض دبي "اكسبو أصحاب
الهمم الدولي" ) (AccessAbilities Expoلعام  2017الذي
كان يهدف إلى جمع عدد كبير من أصحاب المصلحة بما
في ذلك من الحكومات والشركات وتقديم منتجات
تكنولوجية جديدة تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من
العيش باستقاللية.149
 .2كفاية االستحقاقات والخدمات

حتى عندما تكون االستحقاقات النقدية متاحة
ومن السهل الحصول عليها ،فحجمها الصغير
ال يكفي في معظم األحيان تغطية حتى التكاليف

46

كثيرا ما تكون منح الحماية االجتماعية التي توزع
ضمن إطار نظم الحماية االجتماعية العامة محددة
الحجم والقيمة؛ ما يعني أن األشخاص ذوي اإلعاقة
يحصلون على المنح نفسها التي يحصل عليها
المستفيدون اآلخرون ،على الرغم من تكاليف
المعيشة المرتفعة التي يتكبدونها عادة .غير أن
البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية
يشكل استثناء ،إذ ترتكز قيمة التحويل النقدي على
فجوة الفقر لدى األسرة المعيشية ،وتحتسب من
خالل صيغة االختبار بوسائل غير مباشرة لوضع
األسرة المالي ( الذي يأخذ باالعتبار تكاليف اإلعاقة).
وتشير البيانات المتاحة إلى أن األسر المعيشية
المستفيدة وتشمل أفرادا ذوي إعاقة تحصل على
منح أكثر سخاء إجماال.151

اإلضافية لإلعاقة .وبما أن معاشات اإلعاقة القائمة على
التأمين تحتسب عادة ،جزئيا على األقل ،على أساس
مدة الخدمة ومتوسط الراتب أو راتب نهاية الخدمة،
فهي غالبا ما تكون أدنى لألشخاص ذوي اإلعاقة مما
هي للمستفيدين من كبار السن .ففي دولة فلسطين
مثال ،يبلغ متوسط استحقاقات اإلعاقة ضمن برنامج
الضمان االجتماعي في القطاع العام  1.800شيكل
إسرائيلي بالمقارنة مع  2.288شيكل لكافة استحقاقات
الضمان االجتماعي .150وفي إطار الدراسات التي
أجرتها المنظمة الدولية للمعوقين والمنظمات المعنية
باإلعاقة في تونس والجزائر والمغرب ،شدد األشخاص
ذوو اإلعاقة على أن انخفاض قيمة برامج التحويالت
النقدية ،تعتبر إحدى أكبر المشاكل المتعلقة بالحماية
االجتماعية في بلدانهم (الشكل .)18

الشكل  .18جوانب الحماية االجتماعية التي تتطلب بعض التحسين وفقا لألشخاص ذوي اإلعاقة
في الجزائر والمغرب وتونس2015 ،
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يعتمد مدى شمولية الحماية االجتماعية بشكل مباشر
أو غير مباشر على حد سواء على ما إذا كانت
الخدمات االجتماعية متوفرة ويمكن الحصول عليها
وكافية .والفائدة من توسيع نطاق التأمين الصحي
ليشمل األشخاص ذوي اإلعاقة محدودة إذا لم تتوفر
مستشفيات أو عيادات يمكنهم استخدامها .ويؤثر
النقص في مثل هذه المرافق على األشخاص ذوي
اإلعاقة خاصة الذين يعيشون في المناطق الريفية،
كما وأنه قد يقوض إمكانية حصولهم على أشكال
أخرى من الحماية االجتماعية .عندما تكون مثال
العيادات المكلفة بإصدار الشهادات الطبية المستخدمة
لتحديد وضع اإلعاقة غير متوفرة أو من الصعب
الوصول إليها.
وحتى عندما تكون الرعاية الصحية متوفرة ويتيسر
الحصول عليها ،فهي كثيرا ما تكون من نوعية غير
مالئمة أو ال تلبي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.
وقد أثار بعض من األشخاص ذوي اإلعاقة في عدد
من بلدان المنطقة مسألة غالء أسعار األطراف
االصطناعية وسواها من المعدات أو رداءة نوعيتها أو
عدم توفرها إطالقا من خالل نظام الرعاية
الصحية .152وتشير دراسات المنظمة الدولية
للمعوقين والمنظمات المعنية باإلعاقة في تونس
والجزائر والمغرب إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة
يعتبرون نوع الخدمات ونوعيتها من بين أكثر أوجه
القصور حدة في ما يتعلق بالحماية االجتماعية ،كما
هو مبين في الشكل  .18وقد شددت منظمات المجتمع
المدني في المنطقة على أن النساء ذوات اإلعاقة هن
األكثر تضررا من جراء نظم الرعاية الصحية غير
الكافية التي كثيرا ما تتغاضى عن احتياجاتهن
اإلنجابية.153
ونتيجة لذلك ،وعلى الرغم من األحكام التي تضمن
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الرعاية الصحية،
ينتهي بهم المطاف في أحيان كثيرة إلى دفع مبالغ
طائلة للحصول على الرعاية والمعدات أو عدم

حصولهم عليها على اإلطالق .وعلى الرغم من أن
المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية في دولة
فلسطين يستفيدون أيضا من التأمين الصحي
المجاني ،وجدت إحدى الدراسات أن كلفة المعدات أو
اللوازم الطبية الضرورية تتجاوز في أحيان كثيرة
قيمة منح البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت
النقدية.154
وفي تونس يبدو أن األشخاص ذوي اإلعاقة يحظون
بتغطية جيدة نسبيا من برنامج التحويالت النقدية
للبرنامج الوطني لمساعدة األسر المحتاجة ومن
برنامج المساعدة الطبية المجانية وبرنامج المساعدة
الطبية المدعومة .ولكن أشار مسح أخير إلى أن  64في
المائة من األسر المعيشية التي تشمل على األقل فردا
واحدا ذا إعاقة المستفيدة من البرنامج الوطني إلعانة
العائالت المعوزة/برنامج المساعدة الطبية المجانية،
و 58في المائة من األسر المعيشية التي تشمل على
األقل فردا واحدا ذا إعاقة المستفيدة من برنامج
المساعدة الطبية المدعومة تتكبد نفقات ال يغطيها
البرنامج .155ويبلغ متوسط تكاليف اإلعاقة غير
المسددة لألسر المعيشية المستفيدة من البرنامج
الوطني إلعانة العائالت المعوزة/برنامج المساعدة
الطبية المجانية أو برنامج المساعدة الطبية
المدعومة والتي تشمل فردا واحدا على األقل
ذا إعاقة ،على التوالي 54 ،دينارا ( 32دوالرا) و 71دينارا
( 42دوالرا) شهريا لكل فرد ذي إعاقة .156وتجدر
اإلشارة أيضا إلى أن نحو  5في المائة من األسر
المعيشية التي تشمل على األقل فردا واحدا ذا إعاقة
المستفيدة إما من البرنامج الوطني إلعانة العائالت
المعوزة/برنامج المساعدة الطبية المجانية أو من أو
برنامج المساعدة الطبية المدعومة لم تسترد تكاليف
بلغت  200دينار ( 118دوالرا) أو أكثر للشخص الواحد
ذي اإلعاقة.157
يمكن أن يعيق االفتقار إلى فرص التعليم بشكل خطير
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الحماية
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االجتماعية على المدى القريب وعلى المدى الطويل
أيضا ،ألن من غير المحتمل أن يحصل ذوو التعليم
المنخفض أو غير المتعلمين على عمل نظامي،
ويتجلى ذلك في كيفية استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة
في مصر من التأمين الصحي االجتماعي إذا لم يكونوا
ملتحقين بالمدارس .وعالوة على ذلك ،جعل عدد من
البلدان في المنطقة االستفادة من برامج التحويالت
النقدية مشروطة بااللتحاق بالمدارس ،وتخطط حاليا
بلدان أخرى إلى القيام بذلك .ولكن ال يمكن لألسر
المعيشية أن تفي بهذه الشروط إذا لم تتوفر المدارس

ويمكن الوصول إليها .ويثير ذلك تساؤالت حول
ما إذا كانت األسر المعيشية التي لديها أطفال ذوي
إعاقة معرضة لخطر عدم استفادتها من برامج
التحويالت النقدية .158غير أن بعض البرامج ،مثل
ذلك البرنامج الذي يوجه مساعدات إلى األرامل في
المغرب ،أعفى صراحة األطفال ذوي اإلعاقة من
الشروط المتعلقة بالتعليم .159وقد يكون هذا النهج
مستحسنا على المدى القصير ،إال أنه قد يعزز فكرة أنه
ال يفترض باألطفال ذوي اإلعاقة الذهاب إلى
المدارس ،ما قد يديم بالتالي إقصائهم.

 .3االستنتاجات والتوصيات
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 .3االستنتاجات والتوصيات

الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،كما هي
مبينة في هذا التقرير ،تتتبع بنية ومتطلبات توصية
منظمة العمل الدولية رقم ) (202بشأن األرضيات
الوطنية للحماية االجتماعية .وفي الوقت نفسه ،يظهر
هذا التقرير أنه يتعين على الحماية االجتماعية أن
تدرج ضمن إطار سياسات أوسع يتجاوز إطار
السياسات االجتماعية .وتشير خطة عام  2030واتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الروابط المعقدة
لألهداف السياسية التي تشكل تحديا خصوصا في
حالة سياسة اإلعاقة.
فمثال ،يشهد واقع أن األشخاص ذوي اإلعاقة كثيرا ما
يستبعدون من الحماية االجتماعية القائمة على
االشتراكات المقدمة من خالل العمل في القطاع
النظامي ،على أهمية إدراجهم في تنفيذ الهدف  8من
أهداف التنمية المستدامة والمادة  27من اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلقين بالعمل
الالئق .أما المشاكل الناجمة عن االفتقار إلى
المعلومات وعن تعذر الوصول إلى المباني ونظم النقل
فهي تقدم صورة واضحة عن الحاجة إلى تنفيذ
المقصد  11.2من أهداف التنمية المستدامة والمادة 9
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تنص
على أن "تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة التي
تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ،على
قدم المساواة مع غيرهم ،إلى البيئة المادية المحيطة
ووسائل النقل والمعلومات واالتصاالت" .ويؤكد واقع
أن الحماية االجتماعية تتطلب وجود خدمات
اجتماعية على ضرورة اعتبارها جزءا من الخطة
اإلنمائية األوسع .فالرعاية الصحية والتعليم هما
موضوعا الهدفين  3و 4من أهداف التنمية المستدامة

والمادتين  24و 25من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة .وتشمل خطة عام  2030واتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة على العديد من العناصر
اإلضافية الضرورية لتعزيز الحماية االجتماعية.
فقد أصبحت الحاجة إلى دمج الحماية االجتماعية
ضمن اإلطار األوسع للسياسات االجتماعية وتنفيذ
أهداف التنمية المستدامة واضحة خاصة فيما يتعلق
باألطفال .ينبغي أن تتجاوز تغطية الحماية
االجتماعية لألطفال التغطية غير المباشرة من خالل
ذويهم لتشمل الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة
المبكرة (المقصد  )4.2والمراقبة عن كثب للنمو في
مرحلة الطفولة المبكرة (المؤشر  .)4.2.1وقد يكون
األطفال ذوو اإلعاقة معرضين أكثر من سواهم لخطر
أال يسجلوا عند الوالدة وأال يمنحوا هوية قانونية ،كما
هو منصوص عليه في المقصد  16.9من هدف التنمية
المستدامة وفي المادة  18من اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .فالهوية القانونية هي حق
أساسي من حقوق اإلنسان ،كما وأنها أساس للوفاء
بمجموعة واسعة ومتنوعة من الحقوق المدنية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.160
ولضمان أن يشمل تنفيذ خطة عام  2030األشخاص
ذوي اإلعاقة ينبغي تعريف اإلعاقة بطريقة تأخذ
بالحسبان العوامل االجتماعية والبيئية فضال عن
العوامل الطبية .والتعريف التفاعلي هذا مكرس في
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأكثر ما يسهل
تطبيقه هو التصنيف الدولي "تأدية الوظائف والعجز
والصحة" .وبما أن اإلعاقة كثيرا ما يتم تحديدها على
أساس النموذج الطبي و/أو تكون مقترنة بالعجز عن
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العمل فهذا يؤدي إلى إقصاء العديد من الذين تكون
إعاقتهم تتعلق جزئيا بالعوامل االجتماعية والبيئية
أو العديد من القادرين على العمل الذين مع ذلك
يتكبدون تكاليف مرتبطة باإلعاقة باهظة تجعلهم
يعيشون في فقر.
وكثيرا ما يكون اإلدراج المحدود لألشخاص ذوي
اإلعاقة في تدابير نظام الحماية االجتماعية ناجما
عن أوجه قصور في تطبيق أحكام أخرى من خطة
عام  2030ومن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة .ومع ذلك ،فإن ضمان حصول األشخاص ذوي
اإلعاقة على الحماية االجتماعية في المنطقة العربية
سيكون ضروريا للوفاء بالتزامات أخرى كالقضاء على
الفقر والجوع وتأمين حياة صحية  -وهما موضوعا
األهداف  1و 2و 3من أهداف التنمية المستدامة
والمادتين  25و 28من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة .يمكن للحماية االجتماعية أن توفر الوسائل
أو الحوافز الالزمة إلرسال األطفال ذوي اإلعاقة إلى
المدارس ،األمر الذي من شأنه أن يساعد على الوفاء
بالهدف  4من أهداف التنمية المستدامة والمادة 24
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .ولكن
الحماية االجتماعية لن تتمكن من أداء هذه الوظائف
إال في حال كانت كافية ،أي إذا كانت برامج
التحويالت النقدية سخية بقدر يمكن من خاللها
التعويض عن تكاليف اإلعاقة ،وأيضا إذا كانت
الخدمات الصحية تتكيف واحتياجات األشخاص
ذوي اإلعاقة.
ويمكن للحماية االجتماعية أيضا أن تؤدي دورا هاما
في الوفاء بحكم آخر من أحكام خطة عام 2030
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وهو :تأمين
العمل الالئق للجميع .فثمة أدلة دامغة على أن برامج
التحويالت النقدية تمكن في كثير من األحيان
األشخاص ذوي اإلعاقة األفقر من العمل ،مثال ،من
خالل تمكينهم من تحمل تكاليف وسائل النقل.161
لكن هناك تساؤالت حول إذا ما كانت تدابير الحماية

االجتماعية في المنطقة تشجع مشاركة األشخاص
ذوي اإلعاقة في القوى العاملة .وواقع أن وضعية
اإلعاقة لغرض تحديد األهلية كثيرا ما تكون
على أساس العجز عن العمل قد تعزز فكرة أن
من غير الممكن التوفيق بين اإلعاقة والمشاركة
في سوق العمل .وفي حال طلب من األشخاص
ذوي اإلعاقة االختيار ما بين الحصول على منح
نقدية أو االنضمام إلى القوى العاملة فهم قد يرغبون
بالعمل ،إذ أن ذلك قد يساعدهم على االندماج
االجتماعي .ولكنهم قد يضطرون أحيانا إلى اختيار
االستفادة من المساعدة في حال لم يكن ما
سيتقاضونه لقاء عملهم كافيا كالمعونة أو في حال
كان العمل مؤقتا .وهذا من شأنه أن يؤدي إلى
تناقض بين التأمين االجتماعي الصحي القائم على
االشتراكات ،الذي يشترط العمل ،وبين المساعدة
االجتماعية التي تقدم مجانا وتشترط العجز عن
العمل .لذا ينبغي على الحماية االجتماعية أن ترعى
التحول من نهج "الغير قادر على العمل" نحو
"المشاركة االجتماعية".162
وهناك أمثلة عن برامج للحماية االجتماعية في
المنطقة العربية شكلت لتحفيز األشخاص ذوي
اإلعاقة على المشاركة في القوى العاملة مثل برنامج
األشغال العامة في موريتانيا مثال .وفي اإلمارات
العربية المتحدة تخفض التحويالت النقدية بشكل
متناسب  -بدال من أن تعلق فورا  -عندما يكون لدى
المستفيد مصدرا آخر للدخل .163ويتمثل األثر
اإليجابي المحتمل لذلك هو أن ال يدفع العائق المالي
األشخاص ذوي اإلعاقة عن عدم قبول عمل يدفع أجرا
أقل من قيمة المنحة التي يتلقونها .كما توفر اإلمارات
العربية المتحدة أيضا تدريبا مهنيا لألشخاص ذوي
اإلعاقة المستفيدين من المساعدة االجتماعية.164
وكذلك األمر أيضا في المملكة العربية السعودية
حيث يوفر لألشخاص ذوي اإلعاقة برامج تدريب
مهني وحصول من يلتحقون بها على مساعدة
مادية شهرية.165
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لدى الحماية االجتماعية اإلمكانية لتعزيز استقاللية
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهذا مبدأ رئيسي من
مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
وهي قادرة على تحقيق ذلك إما مباشرة من خالل
تأمينها الوسائل الالزمة لعيش األشخاص ذوي
اإلعاقة باستقاللية أو بطريقة غير مباشرة من خالل
تحفيزها إياهم على المشاركة في القوى العاملة
وتشجيعهم على كسب دخل من العمل ،أو أيضا من
خالل تيسير تكييف أماكن العمل والوصول إليها.
و مع ذلك ،يمكن القول أن المشكلة هي أن
االستحقاقات تكون موجهة في معظم األحيان على
مستوى األسرة المعيشية بدال من أن تكون على
مستوى األفراد ،أو موجهة إلى معيلي األشخاص
ذوي اإلعاقة أو مقدمي الرعاية لهم عوضا عن أن
تكون موجهة إليهم مباشرة  .فالتركيز على ما يبدو
ليس على تمكين استقاللية الفرد وإدارة أموره ذاتيا،
بقدر ما هو على تخفيف العبء الذي يفرضه
األشخاص ذوو اإلعاقة على عائالتهم.

توصيات
المنطقة العربية مكونة من بلدان تختلف كثيرا عن
بعضها البعض من نواح متعددة ،سواء من ناحية
التنمية االقتصادية أو السياق السياسي أو
الخصائص الجغرافية .وهناك أيضا اختالفات كبيرة
ضمن البلدان ذاتها مثال بين المدن واألرياف .وعالوة
على ذلك ،األشخاص ذوو اإلعاقة هم أيضا متنوعون
ومختلفون باحتياجاتهم وقدراتهم وتفضيالتهم .لذا
لن تناسب المجموعة نفسها من تدابير الحماية
االجتماعية البلدان كافة أو حتى جميع مناطق البلد
الواحد ،كما وأن هناك سياسات قد يحبذها بعض
األشخاص ذوي اإلعاقة ولكن ال يحبذها آخرون
منهم .ومع ذلك ،يمكن استخالص بعض التوصيات
السياساتية من النتائج أعاله.

ضمان الحصول على الحماية االجتماعية
•

•

•

•

•

زيادة تغطية الضمان االجتماعي والتأمين
الصحي االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة
من خالل تعزيز فرص حصولهم على عمل
نظامي في القطاعين العام والخاص؛ وذلك
عن طريق الوفاء بنظام حصص العمل مثال أو
عن طريق إنفاذ قوانين عدم التمييز.
ضمان أن تأخذ الصيغ التي من خاللها توجه
المساعدات االجتماعية والتأمين الصحي غير
القائم على االشتراكات باالعتبار التكاليف
المتعلقة باإلعاقة في تقييمها حالة الفقر لدى
المتقدمين بالطلب.
وفي الحاالت التي يكون فيها الحصول على
المساعدة االجتماعية مشروطا باستخدام
خدمات اجتماعية معينة ،مثل االلتحاق
بالمدرسة ،ينبغي إعفاء األشخاص ذوي
اإلعاقة من هذه الشروط ،إذا لم تكن هذه
الخدمات متاحة مع أنه ينبغي أن يكون ذلك
حل قصير األمد إلى حين إتاحة الخدمات.
ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في
الحصول على خدمات الرعاية الصحية مجانا
أو بتكلفة ميسورة وضمان إمكان الحصول
عليها.
نشر التوعية الطالع األشخاص ذوي اإلعاقة
على البرامج التي يحق لهم االستفادة منها،
وضمان سهولة إجراءات تقديم الطلبات
ووضوحها.

ضمان أن تكون الحماية االجتماعية كافية
•

ضمان أن تحدد االستحقاقات النقدية على
مستوى يراعي التكاليف اإلضافية لإلعاقة.
ويمكن أن يتم ذلك من خالل زيادة
استحقاقات األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن
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•

البرامج العامة و/أو من خالل استحداث أو
الحفاظ على برامج خاصة باإلعاقة تكون
مكملة للبرامج العامة.
ضمان أن تكون الرعاية الصحية كافية
لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة،
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء
واألطفال.

ضمان أن تعزز الحماية االجتماعية االستقاللية
والمشاركة
•

•

•

ضمان عندما تتوقف االستفادة من برامج
الحماية االجتماعية أو االستحقاقات
التي تقدمها على وضعية اإلعاقة،
أال يكون تعريف اإلعاقة الذي استخدم في
عملية تحديد األهلية مستندا على النموذج
الطبي فحسب ،بل أن يأخذ أيضا باالعتبار
العوامل االجتماعية والبيئية ،كما هو
منصوص عليه في اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
ضمان أن تعزز الحماية االجتماعية استقاللية
األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تقديم المنح
النقدية لألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم
عوضا عن إعطائها لعائالتهم.
ضمان أن تشجع تدابير الحماية االجتماعية
المشاركة في القوى العاملة وال تعزز فكرة أن
األشخاص ذوي اإلعاقة غير قادرين أصال على

العمل ،وخاصة عدم تصوير اإلعاقة على أنها
عجز عن العمل .وفي حال سحب التحويالت
النقدية عندما يعثر المستفيدون منها على
مصدر آخر للدخل ،فينبغي أن يجري ذلك
على نحو يضمن أن قبول العمل لن يجعل
األشخاص ذوي اإلعاقة أسوأ حاال من قبل.

ضمان أن تدار نظم الحماية االجتماعية بشمولية
•

•

•

•

العمل على ضمان أخذ احتياجات األشخاص
ذوي اإلعاقة وتفضيالتهم باالعتبار في عملية
وضع السياسات ،وذلك من خالل مثال تعزيز
مكانة مجالس اإلعاقة وضمان أن يكون
لألشخاص ذوي اإلعاقة نفوذ حقيقي في
هذه الهيئات.
السعي ،نظرا إلى الترابط بين الحماية
االجتماعية وغيرها من المجاالت السياساتية،
إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات الحكومية
والجهات المعنية ،وضمان مشاركة األشخاص
ذوي اإلعاقة في اتخاذ القرارات على
المستويات كافة عبر نطاق السياسات.
توعية المسؤولين الحكوميين والجهات
المعنية األخرى حول حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة واحتياجاتهم.
ضمان جمع البيانات الموثوقة لتزويد صانعي
السياسات بصورة واضحة عن الوضع الحالي
للحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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على ّ
الضمان االجتماعي والمساعدة االجتماعية والرعاية الصحية كما ويبحث فيما إذا كانت
ّ
لكافة األشخاص ذوي اإلعاقة وتستجيب الحتياجاتهم وأولويّ اتهم.
الحماية اإلجتماعية مُ تاحة
ً
ً
واستنادا
فاستنادا إلى البيانات األخيرة عن مؤشرات األهداف الرئيسة للتنمية المستدامة،

إلى سواها من المواد كالتشريعات والسياسات وكل ما ّ
دعم
تقدم به المجتمع المدني من
ٍ
إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أسواق العمل ،وبالتالي
أن
ومعلومات ،رأى التقرير ّ
ّ
جداً.
ٌ
محدودة ّ
إلى تدابير الحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات،

اإلعاقة يتعارض في الكثير من األحيان ومعايير اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ما
ً
مجددا ّ
أنه من غير
قد يثنيهم عن المشاركة االجتماعية وخوض سوق العمل .ويؤكد التقرير

بمعزل عن سواها من األنظمة ،إنما يجب دمجها ضمن
الممكن تنفيذ أنظمة الحماية االجتماعية
ٍ
إطارٍ أشمل من الجهود اإلنمائيّة .ويخلص التقرير إلى ُس ُبل مقترحة للمضي قدماً.
ّ
ٍ

تعزيز الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان العربية

وآليات اإلستهداف لكي تقرَّ هذه األخيرة
األهلية
وقد أقدم بعض البلدان على تعديل معايير
ّ
ّ
ِّ
ّ
المترتبة على األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتهم .ومع ذلك ،ال يزال تعريف
الخاصة
بالنفقات

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

ً
لمحة عامة عن الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان
يعرض هذا التقرير
ّ
ّ
العربية ،وذلك من خالل منظور خطة عام  2030وأهدافها للتنمية المستدامة .وهو يركز
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