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تقرير منظمات المجتمع المدنى حول المراجعة الدورية الشاملة لحقوق االنسان
حول حقوق ذوى االعاقة
فى اطار العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والحقوق المدنية والسياسية

لم تعد قضية االعاقة من القضايا المسكوت عنها فى مصر بعد تصديق مصر على االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوى االعاقة
 8002وزادت حركة االعاقة فى مصر بفضل منظمات حقوق االنسان ذوى االعاقة والتى بدءت فى عمل تشكيالت وتكوين تكتالت وائتالفات
ومؤسسات االشخاص ذوى االعاقة فى مصر زادت قوتها وعلو صوتها بعد ثورتى  82يناير و 00يونية فى مصر واتخذت شعارات
الثورة اهداف لها عيش حرية عدالة اجتماعية رغم المعاناة التى تواجهها هذه الفئة من تهميش واقصاء لقرون ورغم انها ااكبر
المجموعات الفئوية فى مصر يتراوح عددها طبقا الحصاء منظمة الصحة العالمية مابين  -30الى  32مليون
وذلك لعدم وجود احصاء شامل قامت به الدولة تجاة هذه الفئة
اال مجهودات فردية من منظمات المجتمع المدنى من جمؤسسات االشخاص ذوى االعاقة ومنها اتحاد مصر لمؤسسات االشخاص ذوى
االعاقة يعمل على على جميع ارجاء مصر ويضم  02مؤسسة غير حكومية تعنى بحقوق االنسان ذوى االعاقة
-3اتخذت الحكومة المصرية خطوات نحو تصحيح اوضاع ذوى االعاقة قرار  030السيد رئيس الوزراء لسنة 8038
بشأن انشاء المجلس القومى لشئون االعاقة وهو مجلس حكومى ولكن لم يحظى بالدعم الكافى من الحكومة المصرية
وضعف المق اررات المالية اليه كذلك لم يشمل قرار االنشاء صالحيات كافية للمجلس وكأن الحكومة المصرية ارادت
ارضاء واسكات حركة االعاقة بهذا المجلس الذى اصبح كيان ورقى فقط
 -8اقرار الدستور المصرى  8030الذى يتضمن  38مادة كافلة لحقوق االنسان ذوى االعاقة ولوال منظمات االشخاص
ذوى االعاقة الناشطة والضغط على المكلفين بوضع الدستور ماخرجت هذه المواد ومع ذلك هذه النصوص الدستورية تحتاج لتوفير
موازنات مالية ضخمة لتفعيلها وتغيير فى التشريعات المصرية للتوائم مع الدستور وتوقف التمييز والتهميش والعنف ضد ذوى االعاقة
نحو ماجاء من حقوق شملها العهد لدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية وماتخذتة الحكومة المصرية من تدابيير ولكن غير كاف
المشاركون  -3اتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوى االعاقة  -8المؤسسة المصرية لحقوق الصم  0-الجمعية االهلية للصم  0جمعية
حماة السالم لتمكين النساء ذات االعاقة –  -2جمعية طريق االمل لذوى االعاقة  -6 -جمعية شمعة الحياة لرعاية ذوى االعاقة -7
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جمعية فجر التنوير لذوى االعاقة  -2مؤسسة الحق فى االرض والسكن هابيتات -9-جمعية شموع لدعم قوق ذوى االعاقة -30جعية
الفجر الجديد –  -33جعية النور لمتحدى االعاقة -

-3الحق فى التعليم
 3-3مادة  23من دستور  8030ضمان حقوق االنسان ذوى االعاقة واالقزام تعليميا ودمجهم مع غيرهم اعماال لمبادئ
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
 3-8مع ذلك لم تتخذ الدولة اى اجراءات من شأنها تطبيق نصوص الدستور فى هذا الشان
 3-0قرار وزير التعليم  40لسنة  8004بشأن قبول التالميذ ذوى االعاقة فى مدارس التعليم العام
 3-0قرار وزير التعليم  860لسنة  8033والخاص بدمج التالميذ ذوى االعاقة مع غيرهم فى مدارس التعليم العام والزام
المدارس باتاحة استخدام التالميذ ذوى االعاقة لكافة االنشطة والخدمات االجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة وفى ذات
االماكن المتاحة للتالميذ من غير ذوى االعاقة
 3-2هذا القرار فى فقرتة االخيرة تحفظ على عدم مشاركة االعاقات المزدوجة فى عملية الدمج وبذلك اصبح هناك تمييز واضح ضد نوع
االعاقة وهذا يخالف كل المواثيق الدولية
 3-6بالرغم من التدابير المتخذة لتسهيل وصول االطفال ذوى االعاقة الى التعليم العام اال ان الواقع يشير الى تدنى مستوى تجهيز
غالبية المدارس لتبنى وتنفيذ برامج التعليم الدامج
 3-7هناك  % 60من المدارس اعلنت عن الدمج دون تهيئة حقيقية لبيئة المدرسة وال اتخاذ اى تدابير بشان رفع قدرات المعلمين
والعاملين بها
 3-2اليوجد اى مخصصات مالية رصدتها الدولة بشأن عمليات الدمج المدرسى
 3-4كذلك لم تتخذ الدولة اى اجراءات من شانها تصليح مفاهيم الثقافية داخل البيئة المدرسية تجاة معاملة االطفال ذوى االعاقة

التوثيق
دستور  4102المواد المتعلقة بذوى االعاقة
صورة من قرار وزير التعليم  42اسنة 4114
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صورة من قرار وزير التعليم  462لسنة 4100
استمارة رصد الصادرة من جمعية حماة السالم بتقييم بعض مدارس الدمج ورصد المشكالت

 0-01صدر قانون الطفل المصرى فى المادة ) (76مكرر
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة لألطفال غير
المعاقين  ،وذلك فيما عدا الحاالت االستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة اإلعاقة.

 3-33تمييز واضح بالقانون ضد نوعية معينة من االعاقات

 3-38وفي هذه الحاالت االستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مدارس او مؤسسات او مراكز تدريب خاصة ،
بحسب األحوال  ،تتوافر فيها الشروط التالية:
-1أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
-2أن تكون مالئمة الحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته.

-3أن توفر تعليما او تأهيالا كامال بالنسبة لكل األطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
 3-30هذا النوع من التعليم بمدارس التعليم الخاص او التربية الخاصة يؤدى الى العزلة وعدم الدمج بين االطفال وهو مايخالف
االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوى االعاقة وكل المواثيق الدولية وزاداد من الفجوة بين المجتمع وهذه الفئة
 3-30قامت وزارة التعليم العالى باصدار قرار بشأن الموافقة على التحاق الطلبة المكفوفين بالجامعات
 3-32رغم صدور هذا القرار بالسماح للطلبة المكفوفين بالتعليم الجامعى اال ان الدولة لم تتخذ اى اجراء من شأنه التاحة الجامعات من
مطبوعات برايل وم وفر اى نسخ من المناهج صوتية وبذلك عززت الحكومة المصرية مبدء عدم تكافؤ الفرص
 3-36صدر قرار مجلس الجامعات بتحديد جامعات بعينها للمكفوفين وهى ثالث كليات فقط االداب والتجارة والحقوق وهذا تمييز ضد
نوع من انواع االعاقة
 3-37انشأت الحكومة مركز متخصص لذوى االعاقة البصرية بجامعة عين شمس به كل سبل االتاحة الخاصة بهم
 3-32انشاء مركز واحد اليفى بالغرض لسد كافة احتياجات المكفوفين بارجاء مصر وبعد المسافة وخاصة على ابناء الصعيد يحول
دون االستفادة منه
-------------------------------------------------------------------------- --------دستور  4102المواد المتعلقة بذوى االعاقة
صورة من قانون الطفل المصرى والمواد المتعلقة بالطفل ذوى االعاقة
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استمارات رصد الصادرة مناتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوى االعاقة  ( 4104جمعية حماة السالم – جمعية شمعة الحياة – الجمعية االهلية للصم

– المؤسسة المصرية للصم – جمعية طريق االمل – جمعية فجر التنوير للمكفوفين صورة الئحة انشاء مركز المكفوفين بجامعة عين شمس

 -8الحق فى الصحة
 8-3الدستور مادة  23التزام الدولة بضمان حقوق االشخاص ذوى االعاقة واالقزام صحيا
 8-8قانون التامين الصحى للطالب الذى يقضى بتقديم االجهزة التعويضية شاملة السماعات والنظارات الطبية مجانا مرة كل سنتين
من خالل هيئة التامين الصحى
 8-0من الرصد الذى تم من خالل االتحاد ومؤسساتة تبين سوء االجهزة التعويضية القدمة لذوى االعاقة من خالل مراكز التاهيل
االجتماعى والتامين الصحى التابع للدولة وعدم مطابقتة للمواصفات العالمية مما ينتج عنه اضرار صحية جسيمة
 8-0االجهزة التعويضية المقدمة لذوى االعاقة الحركية للبتر والشلل يبلغ وزنها مابين 0ك  -الى  2ك للجهاز مما يسبب امراض
بالجعامود الفقرى نظ ار لثقل الجهاز والمعايير الدولية التتجاوز من 3ك الى -8ك اقصى حد
 8-2قامت الدولة باصدار قانون الطفل المصرى مادة  76للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة  ،اجتماعية وصحية ونفسية

تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.
 8-6من واقع الرصد التوجد الية تطبيق لهذا القانون ولم يتم رصد اى مخصصات مالية من الدولة لتنفيذ وتفعيل هذا القانون
 8-7مراكز التدخل المبكر التابعة لوزراة الصحة توفر ب ارمج للكشف والتدخل المبكر مالمسح الطبى والمخبرى للمواليد الجدد فى كافة
المراكز الصحية
 8-2رغم انتشار مؤسسات الخدمات الصحية لتغطى كافة المناطق الجغرافية اال انها تفتقر الى المعايير والمواصفات التى تمكنها من
تقديم الخدمات الصحية المناسبة لالشخاص ذوى االعاقة حيث يجد المعاق صعوبة فى الوصول اليها واالستخدام االمن لها ونقص
المعلومات ونقص اتاحتها
 8-4قرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم  32لسنة  8030بتشكيل لجنة فنية دائمة لالرتقاء بمستوى صناعة االجهزة التعويضية فى
مصر لتطابق المواصفات الطبية العالمية
 8-30لم ترصد اى اجراءات او مخصصات مالية من الحكومة المصرية بشأن تحسين نوعية هذه االجهزة
التوثيق
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دستور  4102المواد المتعلقة بذوى االعاقة
صورة من قانون الطفل المصرى والمواد المتعلقة بالطفل ذوى االعاقة
استمارات رصد الصادرة مناتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوى االعاقة  ( 4104جمعية حماة السالم – جمعية شمعة الحياة – الجمعية االهلية للصم –

المؤسسة المصرية للصم – جمعية طريق االمل – جمعية فجر التنوير للمكفوفين -

 -0الحق فى العمل
0-3المادة  23من الدستور تلتزم الدولة بضمان حقوق االشخاص ذوى االعاقة واالقزام وتوفير فرص عمل لهم مع تخصيص نسبة منها
لهم وتهيئة مرافق العامة والبيئة المحيطة بهم
 0- 8لم يتم اتخاذ اى اجراءات من قبل الدولة لتحقيق هذا الحق
 0-0طلب المجلس القومى لشئون االعاقة وقرار الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة ووزير المالية بتاريخ ابريل  8038بشأن اعتماد
عدد  80606درجة مالية لوظائف المعاقين الستيفاء نسبة %2
 0-0هناك اكثر من 000الف ممن يستحقون العمل من ذوى االعاقة الستيفاء نسبة  %2من التوظيف لذوى االعاقة لم يتخذ اى اجراء
من قبل الدولة اليجاد درجات مالية لتوظيفهم
 0-2عدم االتاحة الكاملة للمرافق وقلة التسهيالت البيئية المناسبة فى مقار العمل مما يحول دون تكافؤ الفرص
 0-6ضعف العقوبة المقررة ضد اصحاب العمل بالقانون الخاص بنسبة  %2لذوى االعاقة احد العوامل التى تساعد على التهرب من
توظيف ذوى االعاقة ( 300ج ) غرامة للمتهرب من تطبيق القانون
 0-7لم تسعى القامة مشروعات قومية لتوظيف ذوى االعاقة
 0-2لم توجد خطة قومية واضحة تضمن حقوق ذوى االعاقة

التوثيق
دستور  4102المواد المتعلقة بذوى االعاقة

استمارات رصد الصادرة مناتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوى االعاقة  ( 4104جمعية حماة السالم – جمعية شمعة الحياة – الجمعية االهلية للصم

– المؤسسة المصرية للصم – جمعية طريق االمل – جمعية فجر التنوير للمكفوفين صورة الئحة انشاء مركز المكفوفين بجامعة عين شمس
-

صور من قوانين العمل  94لسنة  0491والمعدل بقانون  24لسنة 0494
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-

صورة من كتاب وزير المالية الى القومى لشئون االعاقة بشأن تشغيل ذوى االعاقة وعدم وجود اعتمادات مالية لذلك

 -0الحق فى المساواة وعدم التمييز – والحماية االجتماعية والمشاركة السياسية -
 0-3مادة  33من الدستور تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمراة فى الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية
-0-8هناك مادة  320من الدستور المصرى ضمان تمثيل المراة تمثيال مناسبا فى المجالس النيابية
 0-0لم تتخذ الدولة اى اجراء بشأن تطبيق الدستور وتفعيل حق المشاركة السياسية للمراة وذوى االعاقة
 0-0تدنى الظروف االقتصادية لذوى االعاقة وخاصة النساء منهم تكون احدى العوامل التى تحول دون ترشحهم
 0-2تم رصد االستغالل بعض االحزاب والمرشحون لذوى االعاقة بوضعهم فى نهاية القوائم االنتخابية وذلك بهدف استغالل ذوى االعاقة
التى ستقوم بالتصويت على الوائم التى بها ذوى اعاقة
- 0-6بالرغم من االجراءات المتخذة لبناء قدرات االشخاص ذوى االعاقة للدفاع عن حقوقهم وتحفيزهم للمشاركة السياسية اال مستوى
اقبالهم على المشاركة التتجاوز 3و  %من مجموع المرشحين
 -0-7انشاء لجان لذوى االعاقة داخل االحزاب لتشجيعهم على المشاركة السياسية (  30احزاب )
 0-2انشأت اغلبية هذه اللجان بهدف استغالل اصوات ذوى االعاقة فى االنتخابات دون اسناد اى ادوار فعالة لهم وذلك بناء على ماتم
رصدة من قبل االتحاد ومؤسساتة
 0-4ا لخطة العامة للمجلس القومى للمراة التوجد مشروعات او برامج بعينها لدعم المرأة من ذوات اإلعاقة علي مستوي الخطة القومية
للنهوض بالمرأة 8038-8007 ،8007-8008
 0-30قوم المجلس القومي للمرأة بإعداد مواد فيليمة وثائقية عن المرأة المصرية وانجازتها او لعرض قضية ما
 0-33لم يتقوم المجلس باإلستعانة بموجه اشارة لترجمة المواد الفيليمة والوثائقية او الندوات او الدورات التدريبية
 0-38رغم ذلك اقبال النساء ذات االعاق ة على المشاركة السياسية والترشح تكاد تكون معدومة ( ترشح امراة واحدة من ذات االعاقة
للبرلمان ولم تستطيع كسب االنتخابات )
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جمهورية مصر العربية
اتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوى االعاقة
المشهر برقم  51لسنة 1155
_____________________________________________________________________________________

 8-30عدم وجود احصاء باعداد وتصنيفات االعاقة للنساء ذات االعاقة مما اوجد عائق فى وضع خطة شاملة لتلبية احتياجاتها نظ ار
لوجود موروثات ثقافية خاطئة تحجم ظهور الفتيات ذات االعاقة بالمجتمع

التوصيات
وضع خطة مشتركة بين منظمات االشخاص ذوى االعاقة والحكومة والقطاع الخاص لوضع استراتيجية واضحة لحركة

-3

االعاقة فى مصر
المنظمات الدولية البد من تخصيص بعض المنح لمنظمات االشخاص ذوى االعاقة تساهم فى تخفيف حدة الفقر

-8

وتساعد على رفع قدرات ذوى االعاقة
-0

الزام الدولة بتطبيق نسبة  %2لتشغيل ذوى االعاقة وعمل مشروعات لتمكينهم اقتصاديا

-0

المنظمات الدولية البد من مساهمتها مع منظمات حقوق االشخاص ذوى االعاقة عمل برامج حقوقية وتوعية ورفع
قدرات وكذلك للمشاركة فى االصالح التشريعة لقوانين ذوى االعاقة
الزام الدولة بعمل برامج وطنية وتخصيص مقننات مالية لدعم وتمكين ذوى االعاقة

-2

الزام الدولة المصرية االصالح للخدمات التعليمية والصحية فى مصر بما يحقق سهولة وصول ذوى االعاقة لتلك

-6
الخدمات
-7

الزام الدولة المصرية بتهيئة بيئة العمل بما يتناسب ومبدء تكافؤ الفرص لذوى االعاقة فى بيئة العمل

-2

الزام الدولة باصدار تشريعات توائم المواثيق الدولية لحقوق االنسان والتىتضمن حماية حقوق ذوى االعاقة وعدم
استغاللهم ومنع التمييز ضددهم

العنوان  :مصر الجيزة  9شارع شيطة ام المصريين
M_elsaman2013@yahoo.com

 -تليفونhomatelsalamngo@yahoo.com 52211111921 – 52111722210 :

