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مقدمـــــــة:
تكٚ ّٛال ١ٜارتطط ّٛجبٗٛز َهجف ١يف زتاٍ ايتُٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝست ٢تفٞ
جبُٝع اذتكٛم االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝدتُٝع ايؿطا٥ح  ٚايف٦ات االدتُاعٚ ،١ٝ
خاص ١تًو ايؿطا٥ح ايطعٝف َٔ ١اجملتُع ٚ .قس مشًت نٌ اغرتاتٝذٝات ايٛال١ٜ
بطاَر َ ٚؿطٚعات يهٌ تًو ايف٦ات ز ٕٚاغتجٓا ٚ . ٤قس مشًت تًو ايرباَر
ؾطعت ١اعمعاق ن  ٚخصصت َٛاضز َكسض ٠يتُٖٓ ١ٝص ٙايف ٚ .١٦يف ٖص ٙايٛضقٜ ١تِ
تكس ِٜضؤ ١ٜخاص ١بٗص ٙايف٦ات ستْ ٢تُهٔ َٔ تفع ٌٝتًو ايرباَر رتسَٖ ١صٙ
ايؿطعت ١شات االستٝادات ارتاص.١

تعريف اإلعاقة:
َص ًح اإلعاقٜ ١عين عسّ قسض ٠ايفطز عً ٢انتػاب اي اقات ايهاًَ ٚ ١إصتاظ
اعمٗاّ  ٚايٛاا٥

اي ي تعترب طيٝع ١ٝذهصا ايؿد

قسضت٘ ألزا ٤زٚض ٙاالدتُاع ٞنٓتٝذ ١يًطع

اما ٜدز ٟإ ى اطتفا

يف

 ٚايتسضٜب ري اعمال ِ٥ذهصا ايسٚض .

ٚيف زتاٍ األطفاٍ فإٔ ٖصا اعمص ًح ٜعين ٚدٛز ضع

 ٚاطٚف صشَ ١ٝع١ٓٝ

عتتٌُ ٕ تعٝل ايُٓ ٛاي يٝع ٞيً فٌ  ٚايكسض ٠عً ٢ايتعًِ.يف عاّ ْ ّ0891ؿطت
َٓظُ ١ايصش ١ايعاعم ١ٝايتصٓ ٝايسٚي ٞيًطع  ،ايعذعٚ ،اإلعاقٚ ١ايصٜ ٟعترب
ستاٚي ١يتكس ِٜتصٓٝ
اعمط

َٓظِ يًٓتا٥ر ٚايتأثريات اعمتػًػً ١اي ي حتسخ ْتٝذ١

 .اإلعاق ١قيٌ ٕ حتسخ متط مبطاسٌ  ٚغًػً َٔ ١األسساخ اذهاَ: ٖٞٚ ١
َط .
ضع .
عذع .
إعاق.١
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تعطف َٓظُ ١ايصش ١ايعاعم ١ٝاإلعاق )Disability( ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
’’اإلعاقَ ٖٞ ١ص ًح ٜغ  ٞايعاٖاتٚ ،ايكٛٝز عً ٞايٓؿاطَٚ ،كٝسات اعمؿاضن.١
ٚايعاَٖ ٖٞ ١ؿهً ١يف ٚاٝف ١ادتػِ ٖٝٚهً٘ٚ ،اذتس َٔ ايٓؿاط ٖ ٛايصعٛب ١اي ي
ٜٛادٗٗا ايفطز يف تٓفٝص َُٗ ٚ ١عٌُ ،يف س ن ٕ تكٝٝس اعمؿاضن ٖٞ ١اعمؿهً ١اي ي
ٜعاَْٗٓ ٞا ايفطز يف اعمؿاضن ١يف َٛاق اذتٝا.‘‘ ٠
ٚافكت األَِ اعمتشس ٠يف  01زٜػُرب  6112بصٛض ٍ٠ضمس ٍ١ٝعً ٢إتفاق ١ٝسكٛم
اعمعاق نَ ٍٚ ٖٞٚ ،عاٖس ٠ذتكٛم اإلْػإ يف ايكطٕ اذتازٚ ٟايعؿطٚ ،ٜٔاي ي تٗسف
إ ى محاٚ ١ٜظٜاز ٠اذتكٛم ٚايفطص يًعادعٚ ٜٔاعمعاق ن يف ايعامل ٚايصٜ ٜٔكسض
عسزِٖ بٓشَ ًَٕٛٝ 251 ٛعام ٚعادع َٔٚ .ثِ فكس صيح َٔ اعم ًٛب َٔ ايسٍٚ
اي ي ٚقعت االتفاق ٕ ١ٝتًتعّ بايكٛاْ ن ايكٚ ١َٝٛتتدً

َٔ ايكسَٗٓ ِٜا،

ٚيصيو ٜصيح يًُعاق ن ايكسض ٠عً ٢غي ٌٝاعمجاٍ عً ٢اذتص ٍٛعً ٢سكٍ ٛم َتعازيٍ١
يف ايتعًٚ ،ِٝايتٛاٚ ، ٝاذتٝا ٠ايجكاف١ٝ؛ باإلضاف ١إ ى اذتل ٕ ميتًهٛا ٜٚطثٛا يف
اعمُتًهات اعمدتًف١؛  ٚال ٜتِ ايتُٝٝع ب ِٗٓٝيف ايعٚاز ٚاألطفاٍ ،إخل؛  ٚال ٜصيشٛا
نٝاْات َػًٛب ١اإلضاز ٠يف ايتذاضب اي ي .١ٝيف عاّ  0892طًكت األَِ اعمتشس٠
عاَٗا ايعاعم ٞيًُعاق ن ( ،)0890نُا ُعٝس تػُ ١ٝايعاّ ايسٚي ٞيًُعاق ن فُٝا
بعس َط ً٠خطٚ .٣تطُٔ عكس األَِ اعمتشس ٠يًُعاق ن ( )0881 -0891بطْازتاً
عاعمٝاً يًعٌُ َع اعمعاق نٚ. .يف عاّ ٚ ،0891افكت ايْٛٝػه ٛعً ٢يغ ١اإلؾاض ٠يٝتِ
اغتدساَٗا يف تعً ِٝاألطفاٍ ٚايؿياب ايصِ.

إعالن األمه املتحدة حول حقوق املعاقني:

نس

ض يف هذ جل نب أهم
:

د أ الن

مم

دة و

وو
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 .0نًَُ" ١عام" تعٓ ٢ؾدصاً عادعاً نًٝاً  ٚدعٝ٥اً عٔ ضُإ سٝا ٠ؾدص١ٝ
ٚادتُاع ٚ ١ٝطيٝعْ ١ٝتٝذْ ١ك

خًك ٚ ٞري خًك ٞيف قسضات٘ ادتػُٚ ١ٝ

ايفهط.١ٜ
ٜ .6تُتع اعمعاق ٕٛجبُٝع اذتكٛم اي ي ٜتطُٓٗا ٖصا اييٝإٚ ،غُٓٝح اعمعاقٕٛ
مجٝعِٗ ٖص ٙاذتكٛم َٔ ز ٕٚاغتجٓاٚ ،٤ال متٝٝع بعطم  ٚي ٚ ٕٛدٓؼ  ٚيغ١
 ٚغٝاغ ٚ ١طيك ٚ ١قطاض َ ٟ ٚط ٜتعًل باعمعام ْفػ٘  ٚعاً٥ت٘.
 .1يًُعام سل َهتػب يف اذتص ٍٛعً ٢االسرتاَُّٗٚ ،ا ٜهٔ غيب اإلعاق١
ٚطيٝعتٗا ٚخ ٛضتٗا ،فًًُعام اذتكٛم األغاغْ ١ٝفػٗا نُا عمٛاطٓ٘ٝ
ايص ِٖ ٜٔيف غٖٓ٘ٚ ،صا ٜعٓ ٢يف ايسضد ١األ ٚى سك٘ يف سٝا ٠نطميَُٗ ١ا
َهٔ شيو.
 .1يًُعام اذتكٛم اعمسْٚ ١ٝايػٝاغْ ١ٝفػٗا اي ي يألؾداص اآلخط. ٜٔ
 .5يًُعاق ن اذتل يف االغتفاز َٔ ٠ارتسَات اي ي ١ٝمبا يف شيو ادتطاس١
ايرتقٝع( ١ٝإضاف ١عط ٛصٓاع ٚ )ٞإعاز ٠ايتأٖ ٌٝطيٝاً ٚاعمؿٛض ٠يف صسز
ايتٛاٝ

ٚغ ٣ٛشيو َٔ ارتسَات اي ي تدٌٖ اعمعاق ن يتُٓ ١ٝقسضاتِٗ

َٛٚاٖيِٗ ٚتػطع عًُ ١ٝاْسَادِٗ يف اجملتُع.
 .2يًُعاق ن اذتل يف ضُإ اقتصازٚ ٟادتُاعٚ ٞف ٢سٝا ٠نطميٚ ،١ذهِ اذتل
سػيُا تػُح إعاقتِٗ يف االستفاا بعًُِٗ  ٚؾغٌ ٚاٝفَ ١فٝسَٓٚ ٠تذ١
َٚطعتٚ ١ف ٢االْطُاّ إ ى ْكابات ايعُاٍ.
 .9تدخص اذتادات ارتاص ١يًُعاق ن يف االعتياض يف نٌ َطاسٌ ايتد ٝط
االقتصازٚ ٟاالدتُاع.ٞ
 .9يًُعاق ن سل ايعٝـ َع عا٥التِٗ َ ٚع ٚايس ِٜٗبايتيين ٚسل االؾرتاى يف
نٌ األْؿ  ١االدتُاعٚ ١ٝاإلبساعٚ ١ٝاالغتذُاَٚ ،١ٝئ ٜتعط
أل ٟمتٝٝع يف اعمعاًَ ١فُٝا غت

َ ٟعام

اعمػهٔ إال إشا اغتسعت سايت٘ شيو  ٚإشا

نإ شيو ٜػفط عٔ حتػٔ يف سايت٘ٚ ،إشا نإ بكا ٤اعمعام يف َدغػ١
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خاصَ ١طاً ال َفط َٓ٘ فٝذب ٕ تتٛفط يف اعمدغػ ١ؾطٚط تدَٔ ي٘ سٝا٠
قطب َا ته ٕٛإ ى اذتٝا ٠ايعاز ١ٜأل ٟإْػإ يف غٓ٘.
 .8تدَٔ يًُعاق ن محاٜـَ ١ـٔ نٌ ؾهاٍ االغتغالٍ ٚايتُٝٝع ٚايظًِ ٚاْتٗاى
ايهطاَ.١
ٜ .01ه ٕٛيف ٚغع اعمعاق ن اإلفاز َٔ ٠ارتسَات ايكاَْ ١ْٝٛت ٢ناْت ٖصٙ
ارتسَات ضطٚض ١ٜذتُاٜتِٗ ٚمحا ١ٜامتًهاتَِٗ ،ا إشا ضفعت ضسِٖ زع٣ٛ
قطا ١ٝ٥فػٛف تدخص سايتِٗ ادتػسٚ ١ٜايعكً ١ٝيف االعتياض.
 .00تدخـص َؿـٛض ٠اعمدغػات اعمعٓ ١ٝباعمعاق ن يإلفازَٗٓ ٠ا فُٝا ٜتعًل حبكٛقِٗ.
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أنواع اإلعاقــــــــــة :
ْٛع اإلعاق١

ايتعطٜ

ّ
.1

اإلعاق ١اييصط: ١ٜ

ٖ ٞايعذع اييصط ٟبسضدات شتتًف ١ترتٚاح ب ن ايه ايؿاٌَ حبس ٠بصاض

.0

اإلعاق ١ايػُع:١ٝ

.3

اإلعاق ١اذتطن ٖٞ : ١ٝعياض ٠عٔ إصاب ٚ ١عذع سس دعا ٤ادتػِ ٚبسضدات َتفاٚتٚ ١حتس َٔ

تكٌ عٔ  022 - 02قسّ يف ايع ن األفطٌ بصاضا ٚايه

ادتع ٞ٥حبس٠

فطٌ َٔ  022 - 02قسّ .
ايؿد

األصِ ٖ ٛايص ٟال تػاعس ٙاعاقت٘ عً ٢ايهالّ عٔ ططٜل ساغ١

ايػُع ٚسسٖا عًُا بإٔ اإلعاق ١ايػُع ١ٝشات َػتٜٛات َتفاٚت َٔ ١ايعذع
ايػُع ٞايصٜ ٟرتٚاح ب ن ؾسٜس ٚبػٝط ٜٚٚ...عترب ضعٝـ ايػُع نٌ ايفطز
ٜعاْ َٔ ٞصعٛبات َٚؿانٌ يف ايػُع ٚبسضدات شتتًف. ١
اغتدساّ دعا ٤ادتػِ ٚحت ٍٛز ٕٚاذتطنٚ ١ايكسض ٠عً ٢االصتاظ بؿهٌ
َػتكٌ
.4

اإلعاق ١ايصٖٓ: ١ٝ

.5

االض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطابات

زا ٤عكً ٞز ٕٚاعمتٛغط ٜظٗط َتالظَا َع ايكصٛض يف ايػًٛى ايتهٝف ٞخالٍ
فرت ٠ايُٓ. ٛ
 االض طابات ايهالَ: ١ٝ

ايهالَ ـ ـ ـ ـ ـٚ ١ٝايؿًٌ

ٜٚعترب ايهالّ َط طبآ عٓس َكاضْت٘ بايهالّ ايعاز ٟفٝهًَ ٕٛفتآ

ايسَا : ٞ

يألْظاض ٚاالْتياٚ ٙال ميهٔ ايفطز َٔ ايتٛاصٌ َع اآلخط ٜٔبصٛض٠
غًٜٚ ١ُٝؿهٌ َصسضآ يالْععاز غٛا ٤يًُتشسخ آ ٚاعمػتُع
 ايؿًٌ ايسَا : ٞ
 ٖٞٚساي َٔ ١ايعذع اييسْ ٞاعمعَٔ ٜٓتر عٔ إصابٚ ١تً

َطانع

ايطيط اذتطن ١ٝيف اعمذ ٜٚدز ٟا ى اإلصاب ١مبػتٜٛات َٔ ايتٛتط
ايعكً ٞري اي يٝعٚ ٞفكسإ ايػ ٝط ٠عً ٢اذتطنات اإلضاز ١ٜيف
ادتػِ ٚعسّ تٛاظْ٘ .
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دمج املعاق يف اجملتنع:
زَر االؾداص اعمعاق ن يف اجملتُع ٜعين ٕ ٜؿاضى ٖدال ٤االؾداص يف ناف١
ْٛاع ْؿ  ١اجملتُع اعمدتًف ، ١حبٝح ٜػاُٖ ٕٛبؿهٌ فعاٍ يتٓفٝصٖا َٔ ْاس١ٝ
ٜٚػتفٝس ٕٚبؿهٌ ناٌَ َٔ خسَاتٗا َٔ ْاس ١ٝخط.٣
فايسَر ٖ ٛفًػفَ ١يٓ ١ٝعً ٢غاؽ ٕ نٌ ايٓاؽ غٛاغٚ ١ٝظتب ٕ عترتَٛا
ٜٚكسضٚا مجٝعا  ٕ .االؾداص اعمعاق ن ظتب ٕ تتاح ذهِ ايفطص يٝؿاضنٛا َؿاضن١
ناًَ ١يف نٌ ْؿ  ١اجملتُع .

فوائـــد دمج املعاق:
يًسَر فٛا٥س ادتُاعَ ١ٝتعسز: ٠
 إْ٘ ٜٓي٘ نٌ فطاز اجملتُع إي ٞسل اعمعٛم يف إؾعاض ٙبأْ٘ إْػإ ٚعً ٞاجملتُع
ٕ ٜٓظط ي٘ عً ْ٘ ٞفطز َٔ فطاز ٕ ٚ ،ٙاإلصاب ٚ ١اإلعاق ١يٝػت َربضا يععٍ
ايؿد

عٔ قطاْ٘ ايعاز ٜن ٚنأْ٘ طٜب ري َط ٛب ف.٘ٝ

ٜ طَ ٣دٜس ٚفًػفَ" ١سضغ ١ادتُٝع " ٕ ٖص ٙايفًػف ١تؿهٌ األغًٛب األَجٌ
ٚاألنجط فعاي ١ٝعمٓاٖط ١االجتاٖات ايػًيٚ ١ٝضفض اعمعٛق ن بٌ  ٚسٝاْا
ايتدً

َِٓٗ بأغايٝب شتتًف – ١فُسضغ ١ادتُٝع غتكٛز عً ٞاعمس ٣اي ٌٜٛ

إي ٞاْتفاَ ٤ربضات إخفا ٤اعمعٛق ن عٔ األْظاض ٚايؿعٛض بايعاض يٛدٛزِٖ ٚغتعٌُ
ٜطا عً ٞتغٝري إزضانات ادتُٝع ذهِ ٚشيو َٔ خالٍ ززتِٗ ٚايتعاٌَ َعِٗ
.
 إٕ زَر اي الب اعمعاق ن َع قطاِْٗ ايعاز ٜن ي٘ ق ١ُٝاقتصاز ١ٜتعٛز يًُذتُع
إش تٛا َٝعاْ ١ٝايتعً ِٝبؿهٌ نجط فاعً ١ٝبٛضعٗا يف َهاْٗا ايصشٝح ٚضمبا
7

ٜعٛز عً ٞاي الب بفٛا٥س نيري ..٠فتش ٍٛاإلْفام َٔ االغتدساَات ايتعً١ُٝٝ
ري اعمٓاغيَ( ١جٌ :اغتدساّ ٚغا ٌ٥ايٓكٌ عمػافات ط ١ًٜٛيًٛص ٍٛإي ٞاعمساضؽ
ارتاصٚ .)١إْؿا ٤إزاضات َٓفصً ١يرباَر ايرتب ١ٝارتاص ٚ ..١ريٖا – إي ٞزعِ
اإلدطا٤ات اي ي تعٛز بايٓفع عً ٞايتعً ِٝيف ايفصٌ َجٌ :تٛفري َٛاضز ٚنٛازض
َتدصصٚ ،١تسضٜب اعمعًُ ن ٚايعاًَ ن ..اخل ...اما ٜعترب تٛاٝفا يألَٛاٍ
بؿهٌ نجط إْتادْٚ ١ٝفعا يًُذتُع.
 ٕ اي فٌ اعمعام عٓسَا ٜؿرتى يف فص ٍٛايسَر ٜٚالق ٞايرتسٝب ٚايتكيٌ َٔ
اآلخط ٜٔفإٕ شيو ٜع  ٘ٝايؿعٛض بايجك ١يف ايٓفؼٜٚ ،ؿعط ٙبكُٝت٘ يف اذتٝا٠
ٜٚتكيٌ إعاقتٜ٘ٚ ،سضى قسضات٘ ٚاَهاْات٘ يف ٚقت َيهطٜٚ ،ؿعط باْتُا ٘٥إي ٞفطاز
اجملتُع ايصٜ ٟعٝـ ف. ٘ٝ
 نُا ٕ اي فٌ اعمعام يف فص ٍٛايسَر ٜهتػب َٗاضات دسٜس ٠اما ظتعً٘
ٜتعًِ َٛادٗ ١صعٛبات اذتٝاٜٚ ،٠هتػب عسزا َٔ ايفط

ايتعًٚ ١ُٝٝايُٓاشز

االدتُاع ١ٝاما ٜػاعس عً ٞسسٚخ من ٛادتُاع ٞنجط َالٜٚ ،١َ٤كًٌ َٔ
ايٛصِ باإلعاقٚ ١ايتصٓٝ

ايصٜ ٟصاسب بطاَر ايععٍ ،نُا ٜٛفط ايسَر

ايفطص إلقاَ ١ايعالقات اي ي غٛف عتتاز إيٗٝا يًعٝـ ٚاعمؿاضن ١يف األعُاٍ
ٚاألْؿ  ١ايرتفٜٚ ١ٝٗٝؿذع٘ عً ٞاييشح عٔ تطتٝيات سٝات ١ٝنجط عاز١ٜ
ٚ ايسَر ميس اي فٌ بُٓٛشز ؾدص ،ٞادتُاع ،ٞغًٛن ٞيًتفاِٖ ٚايتٛاصٌ
ٚتكً ٌٝاالعتُاز اعمتعاٜس عً ٞاألّٜٚ ،ط ٝضاب  ١عكًٚ ١ٝغ ١ ٝثٓا ٤يعب ٚذهٛ
اي فٌ اعمعام َع قطاْ٘ ايعاز ٜن
ٜ عتكس اييعض بإٔ زَر األطفاٍ ش ٟٚاالستٝادات ارتاصَ ١ع األطفاٍ
ايعاز ٜن قس ٜػيب يً فٌ اعمعام بعض اإلسياط ،إال ٕ شيو قٌ ضطضا َٔ
ايصسَ ١اي ي قس ٜػييٗا يً فٌ اض طاض ٙإلدطا ٤تعسٜالت يف فهاضَٚ ٙفاُٖ٘ٝ
س ٍٛاذتٝا ٠يف اجملتُع بعس ختطد٘ َٔ اعمسضغ.١
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 إٕ ايسَر ٜدز ٟإي ٞتغٝري اجتاٖات اي فٌ ايعاز ٟضت ٛاي فٌ اعمعامٜٚ ،ؿعطٙ
بأْ٘ ظتب ٕ ٜؿرتى َع اي فٌ اعمعام يف زتاالت األْؿ  ١اعمدتًف ١باعتياض ٙر
ي٘ يف اييؿطٚ ١ٜيٝؼ بها ٔ٥طٜب َٓ٘ ٕ ٚ ،عًٚ ٘ٝاديا ضتَ ٛػاعست٘ ٚتُٓ١ٝ
قسضاتَ٘ٚ ،ؿاضنت٘ يف األعُاٍ اعمدتًف ،١بٌ االغتفاز َ٘ٓ ٠يف األعُاٍ اي ي
ظتٝسٖا ٚضمبا ٜتفٛم فٗٝا عً ٞنجري َٔ األطفاٍ ايعاز ٜن.


ض

إي ٞشيو ٕ ايسَر ٜػاعس اي فٌ ايعاز ٟعًٜ ٕ ٞتعٛز عً ٞتكيٌ

اي فٌ اعمعام ٜٚؿعط باالضتٝاح َع ؾداص شتتًف ن عٓ٘ٚ .قس ٚضشت ايهجري
َٔ ايسضاغات عً ٞإظتاب ١ٝاألطفاٍ ايعاز ٜن عٓسَا ظتس ٕٚفطص ١ايًعب َع
األطفاٍ اعمعاق ن باغتُطاضٚ ،يف ْظاّ ايسَر ٖٓاى فطص ١يعٌُ صساقات ب ن
األؾداص اعمدتًف ن.
 فاألطفاٍ اعمعاق ن يف َٛاق ايسَر ايؿاٌَ عتكك ٕٛإصتاظا نازميٝا َكيٛال
بسضد ١نيري ٠يف ايهتابٚ ،١فِٗ ايًغٚ ،١ايًغ ١االغتكياي ١ٝنجط اما عتكك ٕٛيف
َساضؽ ايرتب ١ٝارتاص ١يف ْظاّ ايععٍ .
 نُا ؾاضت ايتكاضٜط اي ي تتيعت طالب ايرتب ١ٝارتاص ١اطتفا

َعسٍ تع ٝن

اعمتدطد ن َٔ بطاَر ايفص ٍٛارتاص ١يف اعمٗٔ اعمدتًفَ ١كاضْ ١بأٚي٦و ايصٜٔ
تًكٛا تطبٝتِٗ ٚفل غًٛب ايسَر.


ض

إي ٞشيو ٕ :ايعٌُ َع اي فٌ اعمعام ٚفل ْظاّ ايسَر ٜعترب فطص١

يًُعًِ يعٜاز ٠ارتربات ايتعًٚ ١ُٝٝايؿدص ..١ٝفايسَر ٜتٝح ايفطص ١ايهاًَ١
يًُعًِ يالستهاى باي فٌ اعمعام – ٚاي طٜك ١اي ي تػتدسَٗا يًعٌُ َع
اي فٌ َفٝسٜ ٠طا َع اي فٌ ايعاز ٟايصٜ ٟعاْ َٔ ٞبعض ْكاط ايطع ..
ٚيف اذتكٝك :١فإٕ نجريا َٔ ططم ايتسضٜؼ اعمٛدٛز ٠سايٝا ناْت يف اييسا١ٜ
شتصص ١يً فٌ اعمعام.
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 ٚخالص ١االَط إ زَر اعمعاق ن يف اعمدغػات ايعاََ َٔ ١ساضؽ َ ٚعاٖس َٚالعب ٚ
ريٖا فطٌ َٔ ععذهِ يف َدغػات تطب ١ٜٛخاص ١بِٗ اما ٜدز ٟإ ى طبتِٗ عٔ
اجملتُع ٜ ٚعٜس َٔ ظَاتِٗ ايٓفػ ٚ ١ٝايصٖٓ.١ٝ
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إسرتاتيجية تننية شرائح املعاقني:
ال ؾو ٕ األغًٛب ايعًُ ٞاألَجٌ يًتعطف عً ٢ايعٛاٌَ اعمػيي ١يالعاق ١يف
زتتُع َٔ اجملتُعات ٖ ٛعٔ ططٜل ايسضاغ ١اعمٝساْٚ ، ١ٝاييشٛخ اي يٚ ١ٝاإلدتُاع١ٝ
ٚايٓفػٚ ١ٝضب ٗا بٓتا٥ر ايسضاغات اإلسصا ١ٝ٥اي ي حتسز سذِ َؿهً ١اإلعاق ١يف
اجملتُع ٚتٛظٜع عساز اعمعٛق ن َٔ سٝح ف٦ات اإلعاقٚ ١زضداتٗا يف األعُاض ٚادتٓؼ
ٚايتٛظٜع ادتغطايف ٚايعٛاٌَ اعمػيي ١يف إطاض ايظطٚف اييٚ ١ٝ٦ٝاإلقتصازٚ ١ٜاإلدتُاع١ٝ
ٚايصشٚ ١ٝايتؿطٜعات ايكاْ ١ْٝٛاي ي تتٓا ٍٚايتعطٜ

ٚاذتكٛم ٚاعمػٛ٦يٝات ٚمحا١ٜ

اعمعاق ن .
ٚال ٜغٝب عٔ األشٖإ َا ألُٖٖ ١ٝص ٙاييشٛخ ٚايسضاغات اعمٝساْ ١ٝيف ضغِ غٝاغ١
ٚضعا ١ٜاعمعاق ن ٚخ ط ٚبطاَر  ٚغايٝب ايٛقاٚ ١ٜايعالز ٚٚضع غًِ ٚيٜٛات يتٓفٝص
ٚإعساز ايهٛازض ايفٓٚ ١ٝاإلزاض ١ٜايالظَ ١يتٓفٝص ارت ط ايهف ١ًٝمبٛادٗ ١إستٝادات
ق اع نيري َٔ اجملتُع ال تكٌ ْػيت٘ عٔ  َٔ %01تعساز ايػهإَ ٖٛٚ.ا ٜٛفٛم
 211ي

ؾد

يف ٚال ١ٜارتططٚ . ّٛال ؾو ٕ ٝاب اييٝاْات اي ي نإ َٔ

اعمػت اع تٛافطٖا ْتٝذْ ١سض ٠اييشٛخ اي ي ٜت ًب إذتاح اعمؿهً ١إدطاٖ٤ا ٖ ٛاعمػٍٛ٦
األ ٍٚعٔ قصٛض ايػٝاغات ٚاعمد

ات ٚايرباَر ايعالد ١ٝاذتاي ١ٝاي ي إشا إغتدسَٓا

نجط ايتكسٜطات تفاؤال صتس إْٗا ال تصٌ إ ى نجط َٔ  َٔ 0.5%تعساز األفطاز
اعمعاق ن يف ٚال ١ٜارتطط.ّٛ
 ٚال ؾو ٕ ٖٓاى ايهجري َٔ األزٚات اي ي ميهٔ ٕ تتٝشٗا سه ١َٛايٛال ١ٜبٗسف
تُٓ ١ٝؾطعت ١اعمعاق ن:
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 تك ّٛايٛال ١ٜبسعِ  ٚتٛفري اعمعٓٝات ايتعٜٛط ١ٝيًُعاق ن َجٌ اعمعٓٝات ايػُع١ٝ
ٚاييصطٚ ١ٜبك ١ٝاألدٗع ٠ايتعٜٛط ١ٝبأغًٛب ستيب باعتياض ٙسل ألٚي٦و شٟٚ
اذتادات ارتاص.١
 تأغٝؼ َطانع يًتسضٜب ايفين  ٚاعمٗين يًُعاق ن سػب استٝاداتِٗ.
َ طانع ضٜاض ١ٝخاص ١يًُعاق ن مبا ٜتٓاغب َع ساالتِٗ  ٚمبا ٜفٝس عالدِٗ ٚ
تطق ١ٝسايتِٗ ايٓفػ١ٝ
 متًٝو دع َٔ ٤اعمعاق ن َؿطٚعات صغط ، ٣خاص ١ساي ١فاقس ٟايػُع  ٚايهالّ
 ٚفاقس ٟاذتطن ١فكس ثيتٛا قسضات يف ايعٌُ ايتذاض ٣نُا ْؿاٖس يف ضتا٤
َٔ ايٛال.١ٜ
 تفعَ ٌٝػاُٖ ١اعمعاق ن يف ايفٓ ٕٛايغٓا ٚ ١ٝ٥ايسضاَ ،١ٝفال ؾو ٕ بِٗٓٝ
َٛاٖب فا٥ك .١بٌ ٜتُٝع ٕٚعً ٢األؾداص ايعاز ٜن يف ادتٛاْب األخط٣
نذاْب تعٜٛط ٢سيا ٙاهلل ذهٛال ٤اعمعاق ن.
 إقاَٚ ١سسات عالد ١ٝخاص ١يًُعاق ن يتكس ِٜآخط َا تٛصٌ ي٘ اي ب اذتسٜح
َٔ عالز َجٌ ايعالز ايطٜاض ٞاعما ٞ٥ايص ٟثيت قسضت٘ عً ٢عالز اإلعاق١
اذتطن.١ٝ
 األَانٔ ٚٚغا ٌ٥ايٓكٌ ايعاَٚ ١اعمتٓعٖات البس ٕ ٜتٛافط بٗا تػٗٝالت متهٔ
ايعادعٚ ٜٔاعمعاق ن َٔ ايٛص ٍٛإيٗٝا.
 إتاس ١ايعسٜس َٔ خسَات ايسعِ اعمايٚ ٞايطعاَٗٓٚ ١ٜا إعاْ ١ايعذع ٚبسٍ َعٝؿ١
ايعادع.ٜٔ
 إقاََ ١طانع يتسضٜب اعمهفٛف ن َ ٚطانع خط ٣يإلعاق ١ايصٖٓ .١ٝعً ٕ ٢تؿٌُ
ٖص ٙاعمطانع بطاَر يًتأٖ ٌٝايٓفػ ٚ ٞاالدتُاع.ٞ

12

غسطس 3122م

13

