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:2030المستدامةاإلعاقة وخطة التنمية :أولا 

خطة التنمية المستدامة لعام 2015سبتمبر 25الجمعية العامة لألمم المتحدة فى اعتمدت ▪

الفقر والجوع والتعليم والصحة وتغير هدف فرعى تغطى 169هدف اساسى و 17بـ –2030

:وأشارت الى  األشخاص ذوى اإلعاقة فى النقاط التالية–الخ...المناخ والطاقة النظيفة 

اليهم صراحة هدف وتم اإلشارة 17مرات فى الـ 3تم ذكر مسمى األشخاص ذوى اإلعاقة -▪

.التنمية المستدامة أهداف فرعية من أهداف 7فى 

وهى " المخاطر المنكشفة على الفئات " فى كثير من المواقع الى مصطلح تم اإلشارة -▪

.تشمل األشخاص ذوى اإلعاقة 

الى االشخاص مباشرة منها 14مؤشر عالميا يشير 232مؤشرات قياس التنمية يتضمن ▪

المتعلق 8.5يحدد أن التقدم المحرز فى المقصد 8.5.2مثال ذلك المؤشر )–ذوى اإلعاقة 

بتأمين العمل الالئق للجميع يقاس بمعدل البطالة حسب العمر والجنس واألشخاص ذوى

( .اإلعاقة

التنمية المستدامة التى تنطبق على الجميع تنطبق كافة اهداف باإلضافة الى ان هذا ▪

.بالضرورة على االشخاص ذوى اإلعاقة 

المجتمع اصبح يؤخذ كمقياسالتقدم فى دمج األشخاص ذوى اإلعاقة فى يتضح ان هنا ومن 

التى إعتمدت عام اإلنمائية وبالمقارنة باألهداف ، 2030لتحقيق خطة التنمية المستدامة وأهدافها 

لم تكن تتضمن أى إشارة محددة لألشخاص ذوى اإلعاقة2000





وضع األشخاص ذوى اإلعاقة فى :ثانياا 
:المنطقة العربية 

ات الفئمن أكثر ذوى اإلعاقة فى المنطقة العربية كما فى سائر انحاء العالم األشخاص ▪

ى البيئة السكانية تهميشا وإقصاء وكثير ما يغيبون عن الحياه العامة لصعوبة انخراطهم ف

:  أن معظم البلدان العربية تلتزم باألتىاإلجتماعية والمادية وعلى الرغم من 

معظمهم على اتفاقية حقوق االشخاصحيث وقع وضع األشخاص ذوى اإلعاقة تحسين ▪

ذوى االعاقة أو صدق عليها أو أنضم اليها بعد أن أعتمدتها منظمة االمم المتحدة فى 

.2006ديسمبر 

ع الحكومات العربية بتحسين وضع األشخاص ذوى اإلعاقة ودمجهم فى المجتمتلتزم ▪

.ر حقوق االشخاص ذوى اإلعاقة فى الدستوتشير الى حيث أن معظم البلدان العربية 

طط ووضعت إستراتيجيات وخخاصة اإلعاقة معظم الدول العربية قوانين شاملة إعتمدت ▪

.تنفيذية للعمل بها

لزال اقع غير أن التقدم المحقق فى تنفيذ التشريعات والقوانين وتحويلها الى و

.بطيئا





مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنىدور :ثالثاا 
ذوى اإلعاقةاألشخاص حقوق فى دعم 

يحتاج األشخاص ذوى اإلعاقة بمختلف أعمارهم إلى الـدعم والرعايـة والعمـل علـى ▪

ــة والقطــاع الخــاص  ــل الدول ــدور الــذى تقــوم ب تــأهيلهم فــى كافــة النــواحى وهــو ال

.  والجمعيات والمؤسسات األهلية

ــة اإلجتماعيــة علــى يتعــاون الجميــع ويتطلــب هــذا الــى أن ▪ أرضــية مــن الحماي

الفقر من مشاكلاألساسية تحدد على الصعيد الوطنى بهدف تأمين المعاق 

–اإلجتمــاعى أو الوقايــة منهــا أو التخفيــف مــن حــدتها واإلقصــاء والتعــرل للمخــاطر 

.وتقديم الرعاية الصحية والمساعدات الخدميل واإلجتماعية 

عريـف مفهوم الحماية اإلجتماعية على تعريف اإلعاقة لذا يجـب أن يكـون التهذا و يرتبط 

.شامل بالقدر الكافى الذى يغطى إحتياجات المعاق فى الحماية اإلجتماعية 



:(Integration)لتكاملا-1

.المتاحةالمواردإستخدام:المكانى:التكاملويشمل

األكاديميةغيراالنشطةفىاقرانهممعالمعاقينإشتراك:اإلجتماعى

(األنشطةمنوغيرهاالفنيةوالتربيةوالرحالتاللعب)

المعاقينمنكالوتلقىالمدارسفىاألكاديمىالدمج:الدمج

.مشتركةتعليميةبرامجالعاديةالفصولفىوالعاديين

رقدقريبةصورةفىللمعاقينالحياهوظروفأنماطتوفير:التطبيع

.الواحدالمجتمعفىالموجودهواألنماطالمعاييرمناإلمكان

والتعليميةاإلجتماعيةاإلعاقةذوىقدراترفعالىيستند:اإلجتماعىالتمكين-2

ينالمعاقنحوالمجتمعثقافةوتغييرمساعدتهمأجلمنالجماعىوالتعاضد–واإلقتصادية

.التمكينثقافةالىالتهميشثقافةمنواإلعاقة

التى تقدم لألشخاص ذوى اإلعاقة الخدمات ويمكن إيضاح أن 
:النقاط التالية تتمثل فى الحماية األجتماعية وارضية 

:الحماية اإلجتماعية -أ



.التأهيليةالخدمات-3

.الصحيةالخدمات-4

.البيئيةالتهيئة-5

:والحقوقىالتشريعىالجانب-6

2006عاماإلعاقةذوىاألشخاصحقوقاتفاقية•

الدستورفىاإلعاقةذوىاألشخاصحقوق•

لعملاوتنفيذخططواستراتيجياتللقوانينالحكوماتإصدار•

عمللينظماألهلىىالعملممارسةقانونمصرفىصدر)

ولئحته2019لسنة149رقمواإلتحاداتوالمؤسساتالجمعيات

.(التنفيذية



:دور الرعاية لألشخاص ذوى اإلعاقة -ب 

دور الرعاية إلى مؤسسات داخلية وهى مراكز اإلقامة الكاملة وهى مراكز تنقسم ▪

ا بزيارة معزولة تقدم خدمات إيوائية وصحية وتربوية لألطفال المعاقين ويسمح فيه

.األهل وهذا النموذج األكثر عزل وتقيداً للطفل المعاق

خارجية وهى أنسب مكان لتربية الطفل ألن الهدف فى تأهيل المعاق مؤسسات ▪

هو إعادة دمجل فى المجتمع وال يتحقق هذا ، إذا عزلناه عن أهم خلية فى 

.المجتمع وهى األسرة

اإلشارة الى ان المؤسسات والمراكز الداخلية هى أكثر األماكن التى يظهر بهاويجدر 

.مشاكل اإلضطهاد والتمييز وعدم المساواه واإليذاء لألشخاص ذوى اإلعاقة 



:اإلعاقةذوىلألشخاصالرعايةدورتقدمهاالتىالخدمات-ج

.التأهيل والتعليم وفقا لنوع اإلعاقة -1

.الصحية والرعاية الطبية الخدمات -2

إجراء /توفير األدوية / توفير السماعات / األطراف الصناعية / األجهزة المساعدة توفير -3

.العمليات 

.ترفيهية خاصة لألطفال المعاقين دورات -4

باألطفال الى المجتمع سواء النوادى أو الجامعات أو ممارسة الحياة اليوميةالخروج -5

.واإلندماج مع المجتمع المدنى ماركت الى السوبر بالذهاب 

القدرات ومهارات األشخاص ذوى اإلعاقة الفردية لإلعتماد على الذات تنمية -6

.والمشاركة فى تحمل المسئولية 

.يةمع الدولة فى مجال التعليم والتعرف بخدمات الدولة الصحية  واإلجتماعالتعاون -7

.الوعى بين أفراد واألسرة والمجتمع بقضايا اإلعاقة نشر -8

التــى تقــدم إلــى المعــاق هــى الخــدمات التــى تســاعدة علــى الــتعلم والتأهيــل الخــدمات 

ارسـة وإكتساب المعرفة الفكرية والمهنية والمهارات الحياتية والصـحية حتـى يـتمكن مـن مم

:لقدراتل ومنهاأنشطة وأدوار الحياه اإلجتماعية بشكل أفضل وفقا 



العالم أى فى مليار معاق أنل يوجد حوالى على 2020منظمة الصحة العالمية إحصائيات تدل -▪

20، وأنل نتيجة الفقر وإعتالل صحة األم وسوء التغذية يولد حوالىمن سكان العالم % 15حوالى 

وهؤالء يتعرضون أكثر من غيرهم للعمىالمعدل الطبيعى دون بوزن للطفل مليون طفل كل عام 

.والصم والتخلف العقلى والكساح 

.الدراسة أن النتائج التى تحققت بشأن مساعدة المعاقين غير كافيةوترى 

ريك هنا يبرز دور الجمعيات األهلية الغير هادفة للربح والمجتمع المدنى والقطاع الخاص كشومن -▪

وأحد أطراف –مع الدولة فى عملية التنمية ، وأحد األطراف الفاعلة فى صنع القرار أساسى 

.التنمية التى ترتبط بشكل أساسى بإحتياجات الفئات اإلجتماعية األكثر حرماناً 

ألهدافوفقاا المدنىوالمجتمعاألهليةالجمعياتنجاحمؤشرات-د

:عملىوتطبيق2030المستدامةالتنمية



:مؤشرات نجاح عمل المؤسسة 

.تحديد الرؤية والرسالة-
.تحديد قيم الجمعية -
فى التعاون والتشبيك مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى األخرى التى تعمل-

.نفس المجال 
.تحقيق األهداف بما يحقق ترك األثر فى المجتمع -
وهناك دائما أربع أسئلة أساسية ينبغى اإلجابة عليها فى عملية التخطيط -

:اإلستراتيجي حتى نتمكن من تحقيق األهداف المرجوه وهى
إلى أين نريد أن نذهب ؟/ أين نحن األن؟ /  من نحن؟  

ما الذى سوف نفعلل كى نصل إلى أهدافنا ؟
التعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة خاصة وزارة التضامن اإلجتماعى المشرفة -

ة وفقا على الجمعيات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم مشاريع المؤسس
نا من لخطط الدولة اإلستراتيجية واإلطالع على أخر القوانين التى يتم إصدارها ألبنائ

.ذوى اإلعاقة والمساعدة فى نشرها والتوعية بها



تطبيق عملى

مبادارة نداءتأمين جودة التأهيل والتعليم
لألطفال متعددى اإلعاقة و اإلعاقة السمعبصرية 

، 2017بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عام )
(2018بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن اإلجتماعى عام 

عقد شراكات مع 

الجامعات الحكومية 

والخاصة

ى رفع الوعى المجتمع

وأصحاب المصالح 

بحقوق األشخاص 

ذوى األعاقات 

المتعددة  

تعزيز قدرات المعلم 

واألخصائيين

 Perkinsبروتوكول

ية بروتوكول وزارة الترب

والتعليم

بروتوكول وزارة التضامن

أداة تقييم لألطفال 

متعددى األعاقات

دليل استرشادى

مية للمعلم وحقيبة تعلي

فصول  ( 10)فتح

لمتعددى األعاقات 

لى تنفيذ برنامج تأهي

تعليمى لذوى /

األعاقات المتعددة 

مبادرة  جودة 

التأهيل والتعليم

لألطفال متعددى 

األعاقات واألعاقة 

السمعبصرية  



ع.م.خريطة توضيحية إلنتشار نداء فى محافظات ج



شكـــراا 


