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 )كاتبة مساهمة/المغرب(   أسماء الحجي 
 )كاتبة مساهمة/فلسطين(   صفية خالد 

 )كاتب مساهم/تونس(   العربي شويخ
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شخاص  مج األ هيل ودأمركز ت لألشخاص ذوي اإلعاقة بلبنان(؛ رأفت الزيتاوي )المجلس األردني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(؛ سعيد عادل )

إتحاد  ؛ يدير اكيندي )مجموعة الودادية المغربية للمعاقين(؛ أمينة مسفر )مركز األمل المغربي(؛ نزهة زنبوة )(بخنيفرةة إعاقة في وضعي 

بفلسطين(؛  (؛ صوفيا الطالبي )المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب(؛ علي الشنا )جمعية الثقافة والفكر الحر ضعية إعاقة األشخاص في و 

 . المزاتي يأسماء العبادسة )جمعية الثقافة والفكر الحر بفلسطين(؛ نصير أبو مريم )منتدى شارك الشبابي(؛ مهند الشافعي )بلدية رام هللا(؛ يسر 
 

 : ( في مصر وفلسطينGIZاأللمانية للتعاون الدولي )  الوكالة لم يكن هذا الدليل ليكون موجوًدا لوال الدعم المستمر من فريق 

 مارسيل هيسلر؛ إبراهيم محمود؛ عمر لطفي؛ كارولين نجيب؛ ياسر زيدية؛ غادة ناصر 
 

 (: CDS) مركز خدمات التنميةومساندة فريق 
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 قائمة االختصارات 
AMH    مجموعة الودادية المغربية للمعاقين 

CDS    مركز خدمات التنمية 

CSB    ديوان الخدمة المدنية 
CSCs   لخدمة المواطنين المراكز التكنولوجية 

CSOs   منظمات المجتمع المدني 

DET    تدريب مساواة اإلعاقة 

ENAT    الشبكة األوروبية للسياحة الميسرة 

GIZ   األلمانية للتعاون الدولي  الوكالة 

HI   ( المعروفة أيًضا باسم هانديكاب إنترناشيونال)اإلدماج منظمة اإلنسانية و 

ICT    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

IPSP    مشروع تحسين الخدمات العامة 

IT   المعلومات  تكنولوجيا 

JCCC    مركز القيادة والسيطرة األردني 

LUPD   االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركيًا 

MENA   الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MEPI    مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية 

MoL    وزارة العمل 

MoU    مذكرة تفاهم 

NGO    منظمة غير حكومية 

OPDs    منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

SHGs   الذاتية  (المساندة) مجموعات التمثيل 

TODRPD   المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

UD   التصميم الشامل  

UN   األمم المتحدة 

UNCRPD   اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

UNFPA    صندوق األمم المتحدة للسكان 

USEK    الكسليك  -جامعة الروح القدس 
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 ة مقدم

التعليمات الدولية  ب اهتمام كبير  يوجد ، في وقت إعداد هذا الدليل

،  على المستوى الدوليفذوي اإلعاقة. والمحلية لحقوق األشخاص 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  توجد 

(UNCRPD)( ووعد األمم المتحدة ،UN بعدم ترك ) أي شخص  

، وتأكيدها على إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة كمسألة  خلف الركب

أمثلة  كألهداف التنمية المستدامة،  ٢٠٣٠م في خطة عا مشمولة 

 قليلة على هذا االهتمام العالمي. 

، هناك اعتماد واسع النطاق  للدول العربية المحليعلى المستوى و

  واألحكام   األشخاص ذوي اإلعاقة متحدة لحقوق التفاقية األمم ال

المقابلة مثل المواد المتعلقة باإلعاقة المدرجة في  المحلية لقانونية 

بين   والتعاون الدساتير أو القوانين المحددة أو آليات التنسيق 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  لتعزيز ات الحكوم

   (IPSP) ، قام مشروع تحسين الخدمات العامةولتحقيق هذا الهدف

بالتعاون مع   ،(GIZ) األلمانية للتعاون الدولي الوكالةلذي تنفذه ا

ووزارة التنمية   طيط والتنمية االقتصادية المصرية وزارة التخ

  تطوير هذا الدليل ب  (CDS) خدمات التنميةبتكليف مركز ، المحلية

وصول    وتسهيل بتحسين ة المعني  الجهاتعلى أمل دعم جميع 

 . لخدمات العامة المحليةالمواطنين ذوي اإلعاقة إلى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-١٠ما يقارب    أن األشخاص ذوي اإلعاقة يمثلون  على الرغم من

من    ٪١٥ كبيًرا  استبعاًدا  يواجهون  أنهم  إال  العالم،  سكان  من 

المجتمع. فعلى سبيل المثال، ُوجد أن األطفال ذوو اإلعاقة هم أكثر  

مرة للتغيب عن التعليم مقارنة بأقرانهم من غير    ٢.٥عرضة بنسبة  

% من البالغين من ذوي اإلعاقة في سن  ٨٠، كما أن  ١ذوي اإلعاقة 

. هناك ارتباط قوي بين الفقر واإلعاقة،  ٢العمل العمل عاطلون عن  

فإن   وبالتالي  والعكس،  الفقر  في زيادة  اإلعاقة  تساهم  %  ٨٠حيث 

   . ٣من األشخاص ذوي اإلعاقة حول العالم يعيشون في البلدان النامية

وصولهم   إمكانية  بعدم  بشدة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إقصاء  يتأثر 

عاتق   على  وتقع  الخدمات،  مسؤولية  إلى  المعنية  الجهات  جميع 

الكاملة   مشاركتهم  ودعم  أفضل  بشكل  الفئة  هذه  دمج  في  المساهمة 

 في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

وفقًا للمفهوم المتطور لإلعاقة، ال ينبغي اعتبار الظروف الصحية  

لألشخاص ذوي اإلعاقة السبب الوحيد الستبعادهم. إنما وجود  

العديدة في المجتمع وعدم تكيف المجتمع مع التنوع البشري  العوائق 

هي األسباب الرئيسية. يمكن لهذه العوائق أن تكون بيئية مثل البيئة  

المبنية التي يتعذر الوصول إليها، أو عدم توفر وسائل المعلومات أو  

االتصاالت، أو أن تكون سلوكية مثل السلوك التمييزي الناتج عن  

ألشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى الحواجز  التصور السلبي ل

المؤسسية مثل انعدام وجود وتنفيذ األطر التنظيمية التي تعني  

 بالتنوع والدمج. 

 

 

 

 

 
 

  تقرير رصد – : الكل يعني الكل والتعليم الدمج (. ٢٠٢٠. )اليونسكو ١

 . التعليم العالمي
حول  (. التقرير الدولي ٢٠١١)  والبنك الدولي منظمة الصحة العالمية  ٢

 . اإلعاقة
 المرجع نفسه.  ٣



 

حول الدليل 

الخطوط   وموظفي  مديري  لدعم  الدليل  هذا  تطوير  األمامية  تم 
أن يكون مفيًدا بنفس القدر    غير أنه يجب،  للخدمات العامة المحلية

لصانعي القرار وأعضاء منظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع  
للمواطنين   الخدمات  تقديم  في  تشارك  التي  المستوى    علىالخاص 

/ الدلي يالمجتمعالمحلي  يستند  لإلعاقة.  االجتماعي  النموذج  إلى  ،  ل 
ال إزالة  أهمية  على  يؤكد  ة  والسلوكي   الفيزيقية  عوائق والذي 

 .4ج األشخاص ذوي اإلعاقة ادمإوالتواصلية واالجتماعية لتحسين 
 

اإلعاقة  آليات   تحسينسيحقق   المحلية    أثناء  دمج  الخدمات  تقديم 
رضا  زيادة مستوى  و  الخدمات  جودة العديد من الفوائد مثل تحسين  

المواطنين تقديم    عنها  جميع  عمليات  وكفاءة  فعالية  وتعزيز 
ال  ورفع  والخدمات،  العموميين،  للموظفين  المعنوية  التوصل  روح 

 ة. لقائما لتحديات لإبداعية حلول  إلى
 
مع تجنب النظريات المفرطة  عملي  شكل  في  الدليل    تعُمد إخراجتم  

يقدمه  الذي  المحتوى  يستند  المعقدة.  تم    والحلول  أدلة  إلى  الدليل 
من إفريقيا    ست  جمعها  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  بلدان 

(MENA)   وتونس  وهي وفلسطين  ولبنان  واألردن  مصر   :

 . والمغرب 
 

تشاركية عملية  الدليل  تطوير  ت   تبع  خاللها  من  المبادرات    حديد تم 
عليه وبناًء  وتحليلها،  الجيدة    ،المحلية  الممارسات  استخالص  تم 

واإل المستفادة  والدروس  المفيدة  كما  ة التطبيق  رشاداتواألدوات   .
مناقشة هذه الممارسات والتحقق من صحتها من قبل قادة هذه    تمت

 : اآلتي  يفالمنهجية المحددة المتبعة  وتتلخص المبادرات المحلية. 

ب  • المتعلقة  األدبيات  في   دمج مراجعة  قديم  ت   عملية   اإلعاقة 

 . الخدمة مع التركيز على الخدمات العامة المحلية 

التشاركي  • إلى دمج  لل  الرصد  التي أدت  الناجحة  مبادرات 

البلدان   في  اإلعاقة  ذوي  من  الخدمة  لمستخدمي  هادف 

 .المعنية

 
 

4 https://pwd.org.au/resources/disability-
info/social-model-of-disability/ 

توثيق دراسات الحالة حول هذه المبادرات بدعم من قادة   •

 .مزودي الخدمة المعنيين

األفكاراجتماعات  عقد   • وتقديم  اآلراء  اإلقليمية،    تبادل 

تكرار الممارسات  ووالتي ناقشت أهمية وإمكانية استخدام  

 . واألدوات الموثقة

إلى   المقدمة  واألدوات  الحالة  ودراسات  الممارسات  تؤدي  أن  نأمل 
وعي   المعنيةزيادة  العامة    الجهات  الخدمات  تحفيز  و  الدامجةبشأن 

  تحسينالتي تهدف إلى     التغيير من خالل اإلجراءات الفورية  إحداث
اإلعاقة   وصول   إمكانية ذوي  الخدمات.   األشخاص   إلى 
 

 كيفية استخدام الدليل 

الد أقسام  يقدم  أربعة  تحت  الحالة  ودراسات  الجيدة  الممارسات  ليل 
سياسات  وهي  مختلفة؛   دمجوتقييم    دامجةتطوير  اإلعاقة    مستوى 
لإلدماج  استراتيجيات  وتنفيذ   الظروف  وتهيئة  اإلعاقة،  مع  التكيف 
 المستدام. 
  األدوات   من  والعديد   عملية   نصائح  الدليل   يقدم  ذلك،   إلى   باإلضافة 
  قيد   الدامجة   الممارسات  وضع  في  لمساعدتك  للتكيف  القابلة   والموارد
 .التنفيذ
  تحت .  األربعة   األقسام  تحت   مختلفة  دامجة  ممارسة  عشرين  تقديم  يتم
  بدراسات   مدعومة  للتطبيق   موجزة   إرشادات   هناك  ممارسة،   كل

  الموارد   إلى  باإلضافة  الستة،  الدول  إحدى  من  الصلة  ذات  الحالة
  إلى   باإلضافة.  لك  المناسب   السياق  مع  تكييفها  يمكن  التي  واألدوات

" المعنون  القسم  يقدم  ذلك، التنفي   الممارسات  وضع:    من   مزيًدا"  ذقيد 
  مستوى  تقييم  ذلك  في  بما  الرئيسية  الدامجة  األنشطة  حول  اإلرشادات

  وبناء   الوعي  وزيادة  العامة   الخدمة  أو  بلديتك  داخل   اإلعاقة  دمج
 .اإلعاقة بدمج يتعلق  فيما الموظفين قدرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pwd.org.au/resources/disability-info/social-model-of-disability/
https://pwd.org.au/resources/disability-info/social-model-of-disability/


 

 الرسائل الرئيسية المستمدة من الدليل 

تلقائيًا من نص الدليل.  الموضحة باألعلى  تم إنشاء سحابة الكلمات   
الرئيسية من تجارب    والفوائد   في استنتاج النتائج  وهو ما قد يساعدنا

الخصائص التي  في اإللمام ب على وجه الخصوص،  أو  ،  ةالدول الست 
العامة   الخدمة  الرئيسية  دامجة تجعل  الرسائل  هذه  تلخيص  يمكن   .

 :كالتالي
المواطنو • يكون  أن  اإل يجب  عاقة واحتياجاتهم في  ن ذوو 

الدمج.  مركز   ينبغوعملية  مستخدمين ال  اعتبارهم  ي 
فحسب أللخدمة  يجب  بل  اعتبارهم،  مشاركين    يًضا 

وتقييم أي وتنفيذ ومراقبة  في تصميم  مبادرات    رئيسيين 
 . تهدف إلى دمجهم

جميع  إن   • وعي  المعنيينزيادة  حقوق  ب   األطراف 
لإلعاقة له  النموذج االجتماعي ب و األشخاص ذوي اإلعاقة 

عملية   في  اإليجابية  مشاركتهم  لضمان  قصوى  أهمية 
 .الدمج

المبادراتيساهم   • ن  مشاركة هادفة مفي وجود    ، تجريب 
ومنظماتهم اإلعاقة  ذوي  وكفاءة  األشخاص  فعالية  في   ،

 . واستدامة هذه المبادرات وقابليتها للتوسع

 

وسائل  حسين إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية وت  •
ت واالتصاالت )بما في ذلك التكنولوجيا( والنقل  المعلوما

األشخاص ذوي   للمشاركة المستقلة أساسي هو متطلب 
 . اإلعاقة وإدماجهم في الخدمات االجتماعية واالقتصادية

  الدامجةلتوجيه الممارسات  الدمجينبغي صياغة سياسات  •
 . الثابتة والمستدامة

تنظيم  في البلديات /  السلطات المحلية   تظهر أهمية دور •
وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية التحول إلى تقديم  

 دامجة. خدمات عامة 
  والدولية   المحليةإقامة شراكات مع المنظمات يؤدي  •

تعظيم جدوى وجودة  إلى والحكومية وغير الحكومية 
 الدامجة. اإلجراءات نطاق و
 

ة  ممارسات مختارة من الدول الست يل  ستعرض األقسام التالية من الدل
ف دراستها  تمت  الرئيسيةالتي  الرسائل  بهذه  يتعلق  معيما  شرح      ، 

لكيفية الحالة  و  اتالممارسهذه  تنفيذ    واضح  دراسات  عرض 
إلى    ات عومجمو تهدف  التي  والموارد  األدوات  من    تحفيزك متنوعة 

 دامجة. العامة  ماتكتخاذ مزيد من الخطوات نحو جعل خدال
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أدى تطوير المواثيق والبروتوكوالت  “

على مستوى البلديات إلى زيادة التزام 

المسؤولين المحليين بدمج ذوي اإلعاقة،  

فيذ  وتعزيز الشراكات من أجل تن

مبادرات قابلة للتطبيق من قِبل مختلف  

 ”.الجهات المعنية

 

 تتعهد وزارة العمل األردنية بخدمة المواطنين ذوي اإلعاقة 

 (© Jordanian Ministry of Labor) 

يضمن المكتب المغربي للسكك الحديدية إمكانية الوصول  

 إلى خدماته 

 (© Moroccan Railway Office) 

 

ت 
يا
 آل
ز
زي
تع
 ل
ن(
نا
)لب
ة 
ون
 بل
ية
لد
 ب
ها
 ب
وم
تق
ة 
صلي

وا
 ت
لة
حم

نة 
دي
لم
 ا
ي
 ف
ج
دم
ال

 

 (
©

 U
SE

K
) 

 



 تطوير سياسات دامجة 

5 

   دامجةوبروتوكوالت للمدن ال مواثيق  إنشاء : ۱الممارسة 

توجيهي وملزم   آلية وإطار ، من بينها عدم وجود لعدة أسبابالمتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على المستوى المحلي  تنفيذ القوانينيصعب 

، وتعزيز  ةج ذوي اإلعاقبدمولين المحليين للسياقات المحلية. أدى تطوير المواثيق والبروتوكوالت على مستوى البلديات إلى زيادة التزام المسؤ

 الجهات المعنية.  مختلفبل الشراكات من أجل تنفيذ مبادرات قابلة للتطبيق من قِ 

 

 :إرشادات التطبيق 

 . سسات األكاديمية مثل الجامعاتمع منظمات المجتمع المدني والمؤ االنفتاح للتعاون، على مستوى البلديات •

  والتي قد تكون متوفرة من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية المجتمعية وورش عمل بناء القدرات حضور الفعاليات   •

 . االجتماعي واالقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة الدمجفي اللجان المحلية التي تهدف إلى تحسين  والمشاركة 

 . تبني مبادرات محلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ودعم تنفيذها وتكرارها •

ق والبروتوكوالت التي تعكس تصورهم لمدينتهم من المؤسسات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني على صياغة المواثي  الشراكة مع •

 . اإلعاقة  دمجحيث 

 . للمساهمة في تنفيذها المستدام مختلف الجهات المعنيةالبروتوكوالت ودعوة إضفاء الطابع الرسمي على هذه المواثيق و •

  

 

 

منفذ من قبل  ضمن مشروع تجريبي (USEK) الكسليك -بلدية بلونة في جلسات العصف الذهني التي نظمتها جامعة الروح القدس  شاركت

المعنية باألشخاص ذوي  خيأأنت  منظمة ذوي اإلعاقة، بالشراكة معيهدف إلى تحويل المدينة لتصبح صديقة لألشخاص  الجامعة والذي

 .، وبتمويل من سفارة الواليات المتحدة األمريكيةمنظمة شباب من أجل السالمو اإلعاقة،

لمختلف األطراف المعنيين،  عية تضمنت ورش عمل توعويةتنفيذ حملة توعية مجتمل  (USEK)جامعة الروح القدس دعم المشروع طالب

 التحديات التي تواجهعلى الجمهور إلطالع  حية التي قام بها الطالب أنفسهمالمسرمبنية على المشاهد مقاطع فيديو قصيرة  تقديمباإلضافة إلى 

 .اليومية في المدينة األشخاص ذوي اإلعاقة في حياتهم

بشأن إمكانية  2011/ 7194إلى المرسوم  يرجع، والذي محليبصياغة ميثاق وبروتوكول   (USEK)، قام طالبباإلضافة إلى حملة التوعية

ن في حفل رسمي حضره كبار المسؤوليعرضهما ، وتم ة بلونة على الميثاق والبروتوكولصادقت بلدي. حديثة البناءالوصول إلى المباني 

 .الحكوميين وسفير الواليات المتحدة في لبنان

إمكانية الوصول إلى العديد من األماكن الحيوية مثل مركز الرعاية  لتسهيل شملت تعديالت فوريةلميثاق والبروتوكول إلى مكاسب هذا ا أدى

في  المقامة البلدية على جميع المهرجانات فرضت، ذلك فضاًل عن. المحاذية لها لدية والحدائق والكنائس واألرصفةالصحية األولية التابع للب

منظمات األشخاص ذوي  ت البلدية شراكة معأقام، وة على ذلكعالو. تخصيص مساحات يسهل الوصول إليها للمواطنين ذوي اإلعاقةالبلدة 

لألرض داخل  الضرورية المادي اتضمنت البلدية التكيف. ترفيهية لألشخاص ذوي اإلعاقة في حديقة بلونة العامة اأيامً  نظمتواإلعاقة 

 .، ويبقى مبنى البلدية غير متاح بعد لألشخاص ذوي اإلعاقةالحديقة

 

 إنشاء مواثيق وبروتوكوالت دامجة لبلدة بلونة                  
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  :أدوات ومصادر مفيدة 

 (: نجليزيةباإلميثاق المدن الصديقة لإلعاقة ) •
https://docdro.id/m1hXtao 

 (: نجليزيةباإلبروتوكول المدن الصديقة لإلعاقة )  •
https://docdro.id/eF57z2O 

التي يواجهها األشخاص ذوي   عوائقلزيادة الوعي بالالتي قام بها الطالب  القصيرة المشاهد المسرحيةأمثلة على  •

   اإلعاقة:
ttps://www.facebook.com/1429964710/posts/10212304975446087/h 

https://www.facebook.com/100003160816487/posts/1182509841864365/?d=w 

 

 اإلعاقة : توظيف األشخاص ذوي ۲الممارسة 

. إن امتالك القنوات التي  دامجة الخدمة في جعل خدمتك  تقديمكجزء من موظفي ستبقائهم األشخاص ذوي اإلعاقة وا  وظيف ت  كيمكن أن يساعد

من أداء   حسن ، سي دامًجا، وامتالك األدوات الالزمة لجعل مكان العمل عن عمل المؤهلين من ذوي اإلعاقة   يمكنك من خاللها توظيف الباحثين

 .ذوي اإلعاقة من اليومية التي تواجه مستخدمي الخدمة  عقبات، ويقدم حلوالً مبتكرة للنلموظفي ا

 :إرشادات التطبيق 

وعي جميع الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في   تنمية، لشراكة مع منظمات المجتمع المدنيبا •

 . القسم اإلداري موظفي وكذلك  من اإلدارات الوسطى والعلياوالمديرين  هذا فريق الخط األمامي العمل. ويشمل 

منظمات األشخاص  اإلعاقة. يمكن أن توفر  لألشخاص ذوي ضمان دمجها و  ،البشرية كمواردالخاصة ب راءات جاإل سياسات ومراجعة ال •

(،  6لحكومة البلدية" )المرفقة بموجب الممارسة  دمج اإلعاقة تحقق من أداة " تقييم مستوى لذلك.  المساعدة التقنية الالزمةذوي اإلعاقة 

 . عن تقييم سياسات وممارسات الموارد البشرية  والتي تتضمن قسًما 

قدموا  كي ي  مكان العملمع   تأقلمهم  بهدف تحسين، المعقولةالتيسيرات على التعبير عن احتياجاتهم من  ذوي اإلعاقة الموظفينتشجيع  •

 . في وظائفهم أداًء كاماًل 

 . تقديم الخدمةب  المتعلقاإلعاقة  دمجالموظفين ذوي اإلعاقة في أي مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى  إدراج •

 . الموظفين ذوي اإلعاقة عيين توثيق ونشر قصص النجاح لتشجيع أصحاب العمل اآلخرين على ت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم إلى  هذا يهدف. في العمل لهذه الفئة من المجتمعلحق األصيل لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة كاستجابة ل قسًما (MoL) أنشأت وزارة العمل األردنية

 : تية، قدم القسم الخدمات اآل2015منذ افتتاحه في عام . األردنتسهيل توظيف واستبقاء الموظفين ذوي اإلعاقة في القطاعين العام والخاص في 

 .دامجةمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرباب العمل على تبني ممارسات توظيف لإلكترونية إنشاء منصة •

مكان العمل والتفاعل مع الموظفين ذوي التعديالت في  عمل فريق توعية داخل وزارة العمل لزيادة وعي أصحاب العمل بموضوعات مثل تشكيل•

 .اإلعاقة

من ذوي اإلعاقة وكذلك أصحاب العمل في االنخراط في عملية توظيف ناجحة  وبصرية لمساعدة الباحثين عن عمل صوتيةتطوير دالئل إرشاد •

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة

 .تحسين إمكانية الوصول المادي إلى مكاتب وزارة العمل•

 .الوصول إلى موقع وزارة العملسهولة  ضمان•

السلس للموظفين  دمجن ألماكن العمل لتسهيل المهنييمدربين  توفيرتم ، منظمات المجتمع المدنيوللتعاون الدولي  يةوكالة اليابانالمع بالشراكة •

 .للتدريب المهنيدليل  تم وضع، وذهنيةالعاقات اإل األشخاص ذوي، بما في ذلك ذوي اإلعاقة

عالوة (. 2020في عام  489و  2015في عام  خًصاش 77)وقد استمر العدد في التزايد سنويًا ، خًصا من ذوي اإلعاقة منذ إنشائهش 1740 وظيفتعم القسم د

مثل وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،  ية المعنيةالحكوم الجهاتشراكات مع  القسم على ذلك، أقام

 .جميع أنحاء األردنتساعد هذه الشراكات في زيادة تأثير خدمات وزارة العمل في . الوكاالت الدولية باإلضافة إلى

 

  بوزارة العمل األردنية إنشاء قسم لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة         

 مورد مفيد

https://docdro.id/m1hXtao
https://docdro.id/eF57z2O
https://www.facebook.com/1429964710/posts/10212304975446087/
https://www.facebook.com/100003160816487/posts/1182509841864365/?d=w
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

 بصري بواسطة وزارة العمل األردنية عن توظيف اأِلشخاص ذوي اإلعاقة )بالعربية(: -دليل إرشادي صوتي  •
https://tinyurl.com/4cepnvww 

     دليل التدريب المهني )بالعربية(:  •
https://tinyurl.com/5s865jtt 

 دليل التدريب المهني )باإلنجليزية(:  •
https://detforum.org/jobcoach/Introduction_to_Job_Coach_English.pdf 

 أمثلة على تعديالت إمكانية الوصول في وزارة العمل األردنية:  •
 https://docdro.id/USph7o9 

 :العربية(ية لألشخاص ذوي اإلعاقة )ب التسهيالت الوظيف •

https://ar.qaderoon.sa/resources 

 إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية  يضمن : إصدار مرسوم 3الممارسة 

والملزمة المفصلة لتسهيل الوصول إلى    لتوجيهيةالمواصفات والمعايير ا، إال أن الدولة باإلعاقة في العديد من الرغم من وجود قوانين خاص على 

منظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة  ال مناصرة بقيادة الا في مجال الملزم عماًل قوًي  البيئة المبنية ليست شائعة. يتطلب تطوير مثل هذا المرسوم 

 .العامواضعي السياسات والسلطات المحلية والجمهور   واعي منوبدعم 

 :إرشادات التطبيق

بهدف   المعماريينووجمعيات المهندسين أقامت منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة تحالفات مع أعضاء البرلمانات والسلطات المحلية   •

 . إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية يضمن وإصدار مرسوم  األطراف المعنيين وعي  رفع مستوى

تحقق من دراسة الحالة أدناه حول العملية التي تم اتباعها في لبنان، . هيئات التخطيط العمرانيإعداد مسودة المرسوم وعرضها على  •

 . أدناه تحت قسم األدوات والموارد المفيدة  7١94/٢٠١١المرسوم اللبناني  فقد تم إرفاقباإلضافة إلى ذلك، و

 . التحسينات حسب الحاجة تطبيق المرسوم، و قابلية تطبيقاختبار  •

 . تكميلية حسب الحاجة دالئل إرشاديةإصدار الصيغة النهائية للمرسوم وصياغة  •

 

 

 

  

 

 

الخاص بحقوق األشخاص ذوي  2000/ 220 رقم القانونوجود  ، على الرغم منصول إلى البيئة المبنية في لبنان، لم يتم احترام متطلبات الوالغالبفي 

، فضالً عن عدم اهتمام المشرعين 220محددة لتوجيه تنفيذ القانون  (إتاحة) عدم وجود معايير وصول إلى في التطبيق التقصيرسبب هذا يرجع . اإلعاقة

 .وأصحاب العقارات ومحترفي تصميم البناء بإدراج معايير إمكانية الوصول في ممارساتهم

خالل . (LUPD)ركيًا المعوقين حوالتوعية بقيادة االتحاد اللبناني لألشخاص  المناصرة بناء دعوات عشر سنوات من عقب 2011/ 7194صدر المرسوم رقم 

وعي المتخصصين في مستوى رفع االتحاد . بيروتفي نقابة المهندسين إلى   باالضافة، فات مع صانعي السياسات والوزارات، أقام االتحاد تحالهذه الفترة

الصلة بالسياق ة فيما يتعلق بجعل المرسوم وثيق قدم البرلمانيون نصائح مهم. النهج القائم على الحقوقبالبناء مثل المهندسين والمعماريين بإدراج اإلعاقة و

 .، مثل قصر نطاق المرسوم على المباني المشيدة حديثًا فقطالتشريعي اللبناني

" قرار إداري داخلي"على شكل المرسوم ، صدر اثانيً . االتحادبل أعضاء وم من ق  ، تمت صياغة المرسأوالً : ر المرسوم على ثالث خطواتجاء إصدا

  .مرسومكإعالنه  تم ثم ،لالختبار داخل هيئة التخطيط العمراني قبل أن يصل إلى المرحلة األخيرة من التصويت عليه من قبل الحكومة

، ومكاتب المنظمة اللبنانية للمعاييرمثل الجهات المعنية بيروت لجنة ضمت العديد من ب، شكلت نقابة المهندسين مع تطبيق المرسوم على نطاق واسع

تعزيز استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة لاإلجراءات العملية "، فضالً عن المؤسسات األكاديمية لتطوير دليل وصول تقني تكميلي بعنوان نيةتقستشارات الاال

 " . في المدينة

ة الجديدة ومؤسسات في المدارس الحكومينتائج إيجابية  ا، فإن المرسوم ودليله التكميلي قد حققع مطابقة المباني الجديدةية لتتب  على الرغم من عدم وجود آل

اعتمدت  كما، ى دراية بمتطلبات إمكانية الوصول، أصبح موردو المصاعد علعالوة على ذلك. بمطابقتها للمعايير ، فضالً عن المباني التجاريةالتعليم الفني

 .طوير البنية التحتيةالبلديات تنفيذ المرسوم ودليله التكميلي عند تنفيذ أعمال البناء وت

باإلضافة إلى عدم ، صانعي القرار بين، والعقليات غير الداعمة لتتبع والتحكم في البيئة المبنيةالتحديات التي تواجه تنفيذ المرسوم االفتقار إلى إمكانية ا شملت

 الممارسات المتفق عليها من قبل معايير التطبيق مع ، فضالً عن عدم اتساق بعض حاالتإمكانية الوصول الخاصة بالمرسوم معاييروضوح بعض تطبيقات 

 .ورفع الوعي وتحديث الوثائق التوجيهية دعوات المناصرة، يواصل الشركاء ياتلمواجهة هذه التحد. والعمارة الهندسة

 في لبنان 2011/ 7194رقم  إصدار المرسوم

 مورد مفيد

https://tinyurl.com/4cepnvww
https://tinyurl.com/5s865jtt
https://detforum.org/jobcoach/Introduction_to_Job_Coach_English.pdf
https://docdro.id/USph7o9
https://ar.qaderoon.sa/resources
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  :أدوات ومصادر مفيدة 

 )بالعربية(:  7١94نص المرسوم رقم   •
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=230533 

اإلجراءات العملية لتعزيز استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة في المدينة   : "بعنوان" دليل اإلتاحة"  •

 (: بالعربية)
https://docdro.id/4iJDk5F   

 (: العربية)نماذج رائدة  : كتيب السياحة للجميع في لبنان •
https://docdro.id/3S9rDkL 

 

 الحديدية : تطبيق سياسة تضمن إمكانية الوصول إلى خدمات السكك 4الممارسة 

ذوي اإلعاقة من العيش   على أنه يجب على الدول تمكين األشخاص  األشخاص ذوي اإلعاقة من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق  9تنص المادة 

المستقلة  ال تزال وسائل النقل التي يتعذر الوصول إليها عقبة رئيسية أمام الحركة . في جميع جوانب الحياة بشكل كامل والمشاركة  استقالليةب 

لألشخاص ذوي اإلعاقة. إن االستثمار في السياسات التي تضمن سهولة الوصول إلى وسائل النقل له أهمية قصوى في إعمال حقوق اإلنسان  

 .وكرامة المواطنين

 :إرشادات التطبيق

يجب أن تكون  . ص ذوي اإلعاقة الخاصة بحقوق األشخاالمحلية والتشريعات الدولية  تطبيق التي تراقب  المحلية المشاركة في اآلليات  •

( من خالل  ٣٣قائمة في البلدان التي صادقت على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )المادة  المماثلة  آليات المراقبة

لقوانين المتعلقة  ، نظم جلسات استشارية مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة حول تنفيذ اكبديلون اإلعاقة. ئ العليا لش/قومية الالمجالس 

 . بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الوصول إلى خدمات السكك الحديدية   صعوبة إمكانيةؤثر  ت هذه التشريعات. على سبيل المثال، كيف   تطبيق ارتباط خدماتك ب  مدىتحديد  •

ص ذوي اإلعاقة في العيش  من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن حق األشخا  9المادة   ستيفاء بشروطعلى اال

 . بشكل مستقل 

اإلعاقة ومجموعاتهم ومنظماتهم(   ي ذومن تنظيم اجتماعات استشارية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية )بما في ذلك األشخاص  •

سنهم أو  لنظر عن جنسهم أو ، بغض التمكين جميع المواطنين والدمجع  بهدف صياغة سياسة للتنو ،وكذلك المؤسسات األكاديمية

 . وباستقاللية  ، للوصول إلى الخدمات على قدم المساواة تهماقدر

 . ، وتخصيص ميزانية لتنفيذ السياسة اتمت استشارته تيال الجهات المعنية تنفيذ ومراقبة السياسة بالشراكة مع   •
 

 

  

 مورد مفيد

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=230533
https://docdro.id/4iJDk5F
https://docdro.id/3S9rDkL
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

   البلدان منخفضة ومتوسطة  الدخل،  منظمة اإلنسانيةإل إجراء  تقييم   •
  واإلدماج   مكانية  الوصول  ف 

ية)  :( باإلنجلي  

https://asksource.info/sites/default/files/accessibilityaudit_pg13.pdf 

 )باإلنجليزية(:   والحركة )الوصول، الدخول، التنقل واالستخدام(مبدأ توفير سلسلة متواصلة للتنقل  •
 https://docdro.id/DvYE9N2 

  

 حقوق أهمية ، الذي يؤكد على2011، ودستورها لعام 2009متحدة لحقوق اإلنسان عام بعد مصادقة المغرب على اتفاقية األمم ال

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة ، أنشأ المكتب الوطني للسكك الحديدية بالشراكة مع المواطنين المغاربة ذوي اإلعاقة

للحكومة التقنية  اتالخبرضمنت هذه اآللية حشد . عاقةتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلآلية دعم تقني لـ واألسرة

 .تحسين إمكانية الوصول إلى خدماتهللدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية 

السياسة إلى تعزيز  هدفت هذه. مكتب السكك الحديدية سياسة بالتشاور مع شركائه من مختلف القطاعات صاغ، استجابة لذلكو

ناء قدرات موظفي الخطوط األمامية لالستجابة بشكل أفضل الحتياجات إمكانية الوصول إلى مرافق السكك الحديدية باإلضافة إلى ب

 .ذوي اإلعاقات بمختلف أنواعهاالركاب 

تحديد  ي تم من خاللهذ، والمبدأ توفير سلسلة متواصلة للتنقل والحركةل نفيذ تقييم إمكانية الوصول وفقًا، تم تصياغة السياسة عقب

مرحلة ما قبل السفر والتي تشمل الوصول وهي ؛ من رحلة الراكب ةقة خالل المراحل الثالثالعوائق التي يواجهها الركاب ذوو اإلعا

 ، والجلوسلتي تشمل الوصول إلى منصة القطار، والصعود إلى القطار، ثم مرحلة السفر امحطة القطار والحصول على التذكرةإلى 
القطار والوصول إلى الوجهة النهائية في المدينة التي تمت  مرحلة ما بعد السفر والتي تشمل مغادرة ، ثم أخيًرا في المقعد المخصص

 .زيارتها

ت توسيع تتضمن أمثلة هذه التعديال. الوصول إلى محطة قطار الرباط لتسهيل إمكانية، نفذ مكتب السكك الحديدية تعديالت بعد ذلك

 وتهيئة، األفراد ستدعاءال صوتي ، وتركيب نظاممنافذ بيع التذاكروتعديل ارتفاع ، التذاكر كتب حجزمنطقة االستقبال في م

ممرات اللمسية مع منحدرات ودمج ال ، وتعديل األرضياتاقة، وتركيب المصاعداألشخاص ذوي اإلع لتناسب استخدام المراحيض

السيارات ب انتظار خاصة، وتخصيص أماكن داخل المحطة التنقلليها لتسهيل يسهل الوصول إ إرشادية، وتركيب الفتات الرصيف

، تم توفير عالوة على ذلك. البصرية الشديدة لمساعدي الركاب ذوي اإلعاقة %60يمكن الوصول إليها ، وإصدار خصم يصل إلى 

 .المساعدين والكراسي المتحركة في المحطات للمسافرين ذوي اإلعاقة الذين حجزوا مسبقًا

، وسرعان ما تم تنفيذ السياسة من قبل محطات أخرى بما في ذلك الدار عاقة هذه التعديالت بشكل إيجابيذوو اإلاستقبل األشخاص 

 .البيضاء والمحمدية والقنيطرة ومراكش

  تطبيق سياسة سهولة الوصول بواسطة مكتب السكك الحديدية المغربي

 مورد مفيد

https://asksource.info/sites/default/files/accessibilityaudit_pg13.pdf
https://docdro.id/DvYE9N2
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 البلدية وضمان إمكانية وصول األشخاص خاصة باإلعاقة في انتخابات " كوتة"تخصيص 

 ذوي اإلعاقة إلى مراكز االقتراع في تونس  

 : تشجيع المشاركة السياسية المحلية لألشخاص ذوي اإلعاقة 5الممارسة 

مشاركتهم   دعم يجب أن ي  بل ، " فحسب"مستفيدين" أو "مستخدمي خدمة كـ ال ينبغي أن يقتصر تصورنا على اعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة 

، كجزء من  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، دأبت على كيفية تقديم الخدمات. لسنواتالنشطة في تخطيط االستراتيجيات والسياسات التي تؤثر 

ا بدوننا". سيؤدي تشجيع المشاركة  تحت شعار "ال شيء عن   ة كة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاق، على الدعوة لتعزيز المشارحركة عالمية

 .لسياسية المحلية للمواطنين ذوي اإلعاقة إلى تحسين مباشر لخدمتك لجميع المواطنينا

 :إرشادات التطبيق

هم  توصيات عقد اجتماعات استشارية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم. الغرض من هذه االجتماعات هو االستماع إلى آرائهم و •

وي اإلعاقة، بطريقة تضمن إدراج احتياجاتهم في خطط التنمية المحلية  المشاركة السياسية لألشخاص ذ معدل  حول كيفية زيادة 

 . ةي لحكوما

المعلومات واالتصاالت بهدف إبالغ الكيانات السياسية وكذلك عامة الناس باألحكام القانونية التي يتم  تكنولوجيات نظم االستعانة ب  •

 .إنفاذها

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأن المواطنين ذوي اإلعاقة على دراية جيدة بحقهم في    دامجةتأكد من أن عملية تصويت المواطنين ال •

 .  لتسهل عليهم عملية التصويت  إمكانية الوصول، والتي يتم توفيرها المحدثة لتسهيل تعديالتوبالالتصويت  

 

 

 

 

بهدف   ( TODRPD)  لمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا شراكة معبتونس  الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عقدت 

أن يصبحوا من صانعي إتاحة إمكانية مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الشؤون المحلية من خالل إعالمهم واستشارتهم ونسب تحسين 

لزم القوائم االنتخابية بإدراج شخص  ، والتي ت  ونسيإلى قانون االنتخابات الت  11/ 49 رقم إلى إضافة المادة (TODRPD) أدت دعوة. القرار

عالوة على   . تمويل العاملى الحصول عمؤهلة لل حتى تصبح القائمة  األوائل من القائمة شرمن ذوي اإلعاقة في المرشحين العواحد على األقل 

ي  ، وهي الكاف والقصرين وسيدمدن 4 في  بلدياتالشراكات مع  (TODRPD) منظمات المجتمع المدني المشتركة في عضوية ، أقامت ذلك

، باإلضافة إلى معرفة  لخدمات العامة المحليةفي ااإلعاقة شمولية إلى تشكيل منصة استشارية لتحسين  اتتهدف هذه الشراك. ومدنين بوسعيد

. مسؤولين المحليين، الذين يمكنهم الترشح لالنتخابات البلدية أو المشاركة في االجتماع التشاوري مع الكين القادة المحليين ذوي اإلعاقة وتم

قدرات حول كيفية إدراج  ، تلقى كل من القادة المحليين من ذوي اإلعاقة وقادة األحزاب السياسية ورش عمل تدريبية لبناء العالوة على ذلك

 .قضايا اإلعاقة في البرامج السياسية واالنتخابية

، استهدفت المبادرة الناخبين المحتملين من ذوي اإلعاقة من خالل  ياسيةإلى جانب القادة المحليين ذوي اإلعاقة وقادة البلديات واألحزاب الس

تضمنت تعديالت إمكانية .  األشخاص ذوي اإلعاقات بمختلف أنواعهاناول  جعل عملية التصويت في مت ب وعيهم بحقوقهم المدنية و  رفع مستوى 

ة البصرية من التصويت  لناخبين باستخدام طريقة برايل لتمكين األشخاص ذوي اإلعاق األدلة اإلرشادية ل  صياغةالوصول المطبقة تدابير مثل  

لبشكل مستقل،   يستطيعون  كما س مح  برايلطب قراءة  اللذين ال  لقى  ت فقد  ،  لكعالوة على ذ.  مرافقتهملسرة  من األمساعد  على    بالحصول  ريقة 

 .حول كيفية مساعدة الناخبين ذوي اإلعاقة  معلوماتيةباإلضافة إلى مواد  اموظفو مراكز االقتراع تدريًب 

 .2018، بما في ذلك االنتخابات البلدية لعام في جميع االنتخابات التونسية  2014منذ عام  تم تطبيق هذه اإلجراءات
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

   اإلنتخابات األمريكية    •
 
  :نصائح لجعل  التصويت  متاًحا  للجميع، لجنة  المساعدة ف

https://www.eac.gov/sites/default/files/event_document/files/6_Tips_for_Making_Voting_Accessible

 .pdf 

 من قانون االنتخاب التونسي )باإلنجليزية(: 49/١١فيلم قصير عن مبادرة المناصرة للمادة  •
 https://www.youtube.com/watch?v=R1KSPb3b_Oo&t=68s 

 : تخصيص مساحات لألشخاص ذوي اإلعاقة في االنتخابات البلدية التونسية:  49/١١المادة  •
 https://docdro.id/Ucj36d0 

  والتكيفات للمواطنين ذوي اإلعاقة والبصرية حول عملية التصويت  الصوتيةعينة من مواد التوعية  •

 : العربية(ب )

 Ehttps://www.youtube.com/watch?v=KxSaXijOmC 

 

 الدروس المستفادة 

د البلديات بمرجع قوي  إلى تزوي  من خالل المواثيق والبروتوكوالت  جراءات الدمجإتجاه  إضفاء الطابع الرسمي على التزام البلديةأدى  •

 .للتنفيذ باإلضافة إلى جعل التجربة قابلة للتكرار

لجميع الجهات المعنية واالستماع إلى احتياجات األشخاص   المتماثلةعلى األشخاص المشاركة  كزالمرت و التشاركي الدمج نهجيضمن 

 .دمجفعالية واستدامة ممارسات المان وضذوي اإلعاقة 

إمكانية الوصول من خالل إنشاء   تسهيل  الزخم الذي تم تحقيقه من خالل تطوير مخططات وبروتوكوالت الدمج / استثمارم هامن ال •

كما  يذ المواثيق والبروتوكوالت. عدم وجود خطط عمل إلى ضعف تنف تسببتترجم هذه السياسات إلى أفعال. قد ي  موازيةخطط عمل 

دعم إنشاء اللجان المحلية بقيادة الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة. يتمثل دور هذه اللجان في ضمان مشاركة المجتمعات المحيطة،   يجب

 . في تنفيذ خطط العمل  ،ة اإلعاق  ي ذومن بما في ذلك السكان 

لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في توضيح التحديات والعقبات التي تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول   قسم  ساعد تخصيص 

 .إلى الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات العامة

لجميع  ةاستدامة العمل في بيئة ودي على ة وساعد تدريب الكادر الحالي للخدمة العامة على تسهيل التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاق  •
 .لمزيد من التفاصيل حول تنفيذ التدريب على زيادة الوعي ٣7األشخاص. راجع الصفحة 

زيادة مستوى   إلى وضع استراتيجية وخطة لتعزيز حق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وزيادة عدد أصحاب العمل من ذوي اإلعاقة أدى  
 .دمةتقديم الخ عنددمج اإلعاقة 

لية أمًرا مهًما لتطبيق  إمكانية الوصول مع أفضل الممارسات الهندسية والعمارة المح  تسهيل  يعد استمرار مواءمة قرارات
 .القرارات/م إشراك الجهات المعنية في صياغة المراسيمامن الهفلذلك،   . رالقرا/المرسوم

المتعلقة بإمكانية الوصول. وتشمل    راراتالق/لمراسيمل صحيح لتنفيذ يعد تحسين إمكانية تتبع والتحكم في البيئة المبنية أمًرا مهًما •
هذا الصدد ما يلي: أ( السماح بتوحيد واسترجاع البيانات الخاصة بتراخيص البناء، وال سيما تواريخها، من أجل  متعلقة ب ال التوصيات

والتأكد من استعدادها ألداء   قرارال/المرسوم ولة عن مراقبة وتنفيذ ئ . ب( توضيح الجهة الحكومية المسعليها تحديد مدى انطباق المرسوم 
 .هذه المسؤولية

 . تشجيع تنفيذه على نطاق واسع إلى تيسير سبل الوصول   ار قر/ توثيق ونشر قصص النجاح التي تعكس فوائد تطبيق مرسومأدى  •

، حيث إنهما حالتان  بالفعلالقائمة المباني ني الجديدة وإمكانية الوصول تفرق بين متطلبات المبا تيسير  اراتقر/ مراسيمالتأكد من أن  •
 .مختلفة امختلفتان تتطلبان تعديالت / معاييرً 

زيادة مساهمتهم اإليجابية في الخدمات  على ، للبلدية  المجلس المحليكذوي اإلعاقة في صنع القرار،  دعم مشاركة األشخاص يساعد  •
.الدامجة وكذلك فعالية المبادرات الدامجة

 مورد مفيد

https://www.eac.gov/sites/default/files/event_document/files/6_Tips_for_Making_Voting_Accessible.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/event_document/files/6_Tips_for_Making_Voting_Accessible.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R1KSPb3b_Oo&t=68s
https://docdro.id/Ucj36d0
https://www.youtube.com/watch?v=KxSaXijOmCE
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 تقييم مستوى دمج اإلعاقة

 

تقييم  لسيمكنك استخدام المعايير "

المستوى الحالي لشمول خدماتك من  

تحديد االحتياجات الحقيقية واتخاذ 

إجراءات مستنيرة تعالج بشكل ملموس  

العوائق التي تحد من وصول األشخاص 

 ة".ذوي اإلعاقة إلى الخدم
 

اإلعاقة والسلطات المحلية بوضع  احتفال الناشطين المعنيين بقضايا 

وتركيب الفتات مواد معلوماتية  متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة في  

 شوارع خان يونس )فلسطين( 

 (© Palestinian Culture & Free Thought Association) 

 

مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء تقييمهم إلمكانية الوصول إلى  

 المساحات الحضرية في الدار البيضاء )المغرب( 

 (© AMH) 

أثناء دخوله شاطئ صور )لبنان( بشكل مستقل،  مستخدم كرسي متحرك  

 بفضل تعديالت وتيسيرات إمكانية الوصول 

(© LUPD) 
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  : إجراء تقييم قبلي للدمج6الممارسة 

واتخاذ إجراءات مستنيرة تعالج بشكل ملموس   من تحديد االحتياجات الحقيقية  خدماتكل حالي ال الدمجى تومستقييم لاستخدام المعايير  سيمكنك

 .العوائق التي تحد من وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمة

 :التطبيق إرشادات 

 . لخدمة المستخدمين ذوي اإلعاقة بشكل أفضل ات توجيه الخدمتهدف إلى ول نية تطوير سياسة تك حانشر المعلومات داخل مؤسس •

،  مارذكوًرا وإناثًا من مختلف األع، الخطوط األمامية ممثلين من مختلف المستويات اإلدارية وموظفي 7-٥لجنة دمج تمثل  تشكيل •

تعيين موظف واحد   ك، يمكن لم يكن ذلك ممكنًا إن. االقتضاءحسب   ذوي اإلعاقة من وتضم موظفي الخدمة المدنية أو مستخدمي الخدمة

 . مسئول منسق للدمج)ويفضل أن يكون من ذوي اإلعاقة( ك

 . والممارسات  توجهاتالمعرفة والب  فيما يتعلقالموقف   لقياس حيثيات بمشاركة لجنة الدمج،قبلي للدمج، إجراء تقييم  •

  شمولية وتضمن تقن توافر المعرفة ال (OPDs) مثل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  سهل الشراكة مع منظمات المجتمع المدنيقد تُ  •

 . آراء واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

بمختلف   اإلعاقات  ذوياألشخاص   يجب إشراك واستشارة ومناقشتها مع جمهور داخلي وخارجي أوسع.   القبليتحليل نتائج التقييم  •

 . حتياجاتهمأنواعها للتأكد من توافق التحليل مع ا

للموظفين   توعويةأن تتبع ورشة عمل تدريبية  لتلك الخطة . يمكن دامجة  عقد اجتماع لجنة الدمج مرة أخرى لتطوير خطة عمل •

، وتلك التي يمكن تأجيلها إلى أطر زمنية متوسطة أو طويلة  ت التي ينبغي معالجتها على الفورالعموميين. قد تحدد خطة العمل األولويا

 . اإلدماج عمل لخطة نموذج على  للحصول" التنفيذ يدق  الممارسات وضع "  قسم  من  تحقق .األجل 

 .التي تتبعهااإلعاقة  دمجراءات  الجوانب التي يجب معالجتها في إج التحليل األساسي الذي قمت بهستوضح نتائج  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أدوات ومصادر مفيدة 

 ٢٠١9، بكندا، (AUMA)ة" الصادر عن إتحاد ألبرتا للبلديات الحضرية أداة قياس الشمول للحكومات البلدي  " •

   )باإلنجليزية(: 

• https://auma.ca/sites/default/files/measuring_inclusion_tool_for_municipal_gov

ernments_2019.pdf 

 : عىل حقوق األشخاص ذوي  اإلعاقة (KAP) استبيان المعرفة  والسلوك واالتجاهات •

 https://docdro.id/waN9pnU 

 

 

 مورد مفيد

بيل من التخطيط إلجراءات دامجة فيما يتعلق بتحسين إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية وبناءاً عليه،  .مّكن التقييم القبلي للدمج بلدية ج 

تضمنت عملية إنشاء بيئة سياحية صديقة لإلعاقة مجموعة متنوعة من األنشطة مثل أنشطة المناصرة والتوعية وورش العمل التدريبية 

ن للموظفين واالستشارات التقنية لدمج إمكانية الوصول إلى المواقع وعبر الدائرة السياحية بأكملها باإلضافة إلى إجراءات لتعزيز وضما

توظيف األشخاص من ذوي اإلعاقة في المناطق السياحية. كما أ قيمت شراكات مثمرة مع االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركيًا 

(LUPD)   والشبكة األوروبية للسياحة الميسرة(ENAT) عند اكتمال المشروع، تم تجميع التجربة في كتاب ن شر تحت عنوان "السياحة .

 .نماذج رائدة". يتضمن الكتاب قائمة مرجعية للتصميم الشامل)الدامج( لألنشطة السياحيةللجميع في لبنان، 

بيل أن مستوى دمج اإلعاقة للبلدية وصل إلى درجة "الوعي" )المستوى الثاني  وفقاً ألداة "قياس الدمج للحكومات البلدية"، تقدر بلدية ج 

توضيح اتجاهها نحو مزيد من التحسين للوصول إلى المستوى الثالث من المقياس  على مقياس األداة(. مكن التقييم األساسي البلدية من

)الدمج المتعمد(. لتحقيق هذا الهدف، تسلمت  البلدية بعض التوصيات إلضفاء الطابع الرسمي على هذا االلتزام من خالل بروتوكول 

ية إلى المستوى الرابع من المقياس وهو "ثقافة الدمج". تشغيلي ووضع أهداف محددة وخطة عمل للتحسين التدريجي والوصول في النها

 .كما أشارت التوصيات إلى أهمية إشراك البلدية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم في العملية برمتها

 تقدير مستوى الدمج في بلدية ُجبيل، لبنان

https://auma.ca/sites/default/files/measuring_inclusion_tool_for_municipal_governments_2019.pdf
https://auma.ca/sites/default/files/measuring_inclusion_tool_for_municipal_governments_2019.pdf
https://docdro.id/waN9pnU
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 االنخراط في المبادرات المحلية للمجتمع المدني : 7الممارسة 

 م.السنوية وميزانيته مقة في خطتهجات األشخاص ذوي اإلعااحتيا بدمج الحي دليالً على التزام البلدية / دامجة خطط التنمية المحلية ال إنشاء عديُ 

 :التطبيق إرشادات 

قوية مع  تجمعهم عالقات و المجتمع حشدتحديد الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني الذين يتمتعون بقدرة جيدة على   •

 .عائالتهممع و بمختلف أنواعها اإلعاقات  ذوياألشخاص 

  إلى  الوصولتشاركي بهدف تحديد احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق ب منظمات المجتمع المدني إلجراء تقييم دعم  •

 . الخدمات 

 . والتحقق من صحة نتائج التقييم مع األشخاص ذوي اإلعاقة   مناقشة •

 . ستجابة لالحتياجات األكثر إلحاًحاكاتطوير وتحديد اإلجراءات ذات األولوية  •

 . الُملحة لهذه االحتياجات خطط التنمية المحلية السنوية الحالية والمستقبلية وميزانيات البلدية   مدى استجابةالتأكد من  •

 . تساعد عملية التنفيذومالية إضافية   تقنية موارد  حشد إفساح المجال للشراكات مع منظمات المجتمع المدني ل  •

للتغلب على أي تعقيدات إدارية محتملة والتي قد   في شكل قرار إداري داخلي أو مرسوم   اتذه الممارسإضفاء الطابع الرسمي على ه •

 .  تعيق استدامة تنفيذ الممارسات الدامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أدوات ومصادر مفيدة 

العدالة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة )مشروع  دراسة بحثية عن إسهامات المبادرات المجتمعية في إنفاذ  •

 صحوة كدراسة حالة( )بالعربية(: 
https://www.researchgate.net/publication/338823224_ashamat_almbadrat_almjt

myt_fy_thqyq_aldalt_alajtmayt_llashkhas_dhwy_alaaqt_drast_mtbqt_ly_almstfydy

n_mn_mshrw_shwt_bmhafzt_aswan 

 

في ، "اشيونالهانديكاب إنترن"، بالشراكة مع منظمة (أرض اإلنسان" )تير دي زوم"المنظمة السويسرية الدولية  نفذته، وهو مشروع "صحوة"نجح 

قدم المشروع . أسيوط وسوهاج وقنا وأسوانهم وكذلك البلديات في أربع محافظات في صعيد مصر و حشد منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

، حدد االجتماعي واالقتصادي، وبالتالي دمجالتي تعيق ال عقبات، وأجرى تقييًما تشاركيًا لتحديد الالجهات المعنيةبناء القدرات  بهدف تتدريبًا

 .أولويات التدخالت

شخص من ذوي اإلعاقة في  4000 ةمبادرة وخدم 29منًحا للمبادرات المجتمعية، وتم تنفيذ ، االستجابة لألولويات ، بهدف "صحوة"قدم مشروع 

 :من أمثلة هذه المبادرات ما يلي. ةالمحافظات األربع

 .اإلشارة للموظفين العموميين إنشاء مركز محلي لتعليم لغة•

 .إليصال أصوات األشخاص ذوي اإلعاقة إلى صانعي القرارإلكتروني نشر منتدى •

 .المكتبة المحليةإلى  ألشخاص ذوي اإلعاقة البصريةا تسهيل إمكانية وصول•

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةللخدمات للدليل عمل •

 .الوصول إلى الخدمات العامة المحلية والطرق الرئيسية تسهيل إمكانية•

 .  والدمجللسلطات المحلية حول اإلعاقة توعوي تدريب •

 .استشارية مع البلديات المحلية اجتماعاتاألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية وتنظيم  عائالتتدريب •

، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على مفاهيم اإلعاقة الرعاية الصحية األولية المحلية تركيب الفتات يسهل الوصول إليها لمراكز•

 .واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 .تحسين إمكانية الوصول المادي إلى محطات القطار•

على سبيل المثال . لتوسيع نطاق تأثير المبادرات المطلوبة التمويل واإلجراءات تخصيص حول أهمية للبلديات أدلةقدم التقييم وخطة العمل والمبادرة 

 .، قامت بعض البلديات بتحسين إمكانية الوصول إلى المزيد من محطات القطار بعد المشروع

 مبادرات محلية دامجة في صعيد مصر

 مورد مفيد

https://www.researchgate.net/publication/338823224_ashamat_almbadrat_almjtmyt_fy_thqyq_aldalt_alajtmayt_llashkhas_dhwy_alaaqt_drast_mtbqt_ly_almstfydyn_mn_mshrw_shwt_bmhafzt_aswan
https://www.researchgate.net/publication/338823224_ashamat_almbadrat_almjtmyt_fy_thqyq_aldalt_alajtmayt_llashkhas_dhwy_alaaqt_drast_mtbqt_ly_almstfydyn_mn_mshrw_shwt_bmhafzt_aswan
https://www.researchgate.net/publication/338823224_ashamat_almbadrat_almjtmyt_fy_thqyq_aldalt_alajtmayt_llashkhas_dhwy_alaaqt_drast_mtbqt_ly_almstfydyn_mn_mshrw_shwt_bmhafzt_aswan
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 منسقي اإلتاحة/الدمج: تعيين  8الممارسة 

م االستثمار  هامن ال. الكامل للنصوص القانونية والسياسات هو أحد التحديات الشائعة التي تواجهها الست دول التي تغطيها الدراسة غياب التنفيذ 

الشراكات وتعزيز   وبناءبإجراء الدراسات  "منسقي اإلتاحة" المعنيينمن خالل تعيين  أرض الواقع في جعل هذه السياسات قابلة للتنفيذ على 

 .الدامجةالمحلية وتسهيل تطوير وتوسيع نطاق الممارسات المبادرات 

 :إرشادات التطبيق

متحدة لحقوق األشخاص  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ابدأ باتفاقية األمم ال تعززتضمن وعمل دراسة لمراجعة األحكام القانونية التي  •

القرارات   باإلضافة إلى ، خاص ذوي اإلعاقة وموادها المحددةبحقوق األش، ثم القوانين الخاصة المواد الدستوريةب  واتبعها، ذوي اإلعاقة

 من المعنيين بتنسيق اإلتاحة. بواسطة لجنة   تطبيقالوزارية. يمكن إجراء هذا ال

  الوسائلبهدف تحديد االحتياجات ذات األولوية ومناقشة  اص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومنظماتهمعقد اجتماعات استشارية مع األشخ •

. يمكن أن يساعد التعاون مع منظمات المجتمع المدني  المتعلقة بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة  لة وذات الصلة لتنفيذ األحكام القانونيةالفعا

 . في الوصول إلى ممثلي هذه المجموعات

 . والدولية الجيدة وتكييفها عند االقتضاء  المحلية تحديد الممارسات  •

 . األحكام القانونية على المستوى المحلي تهدف إلى تطبيق  تنفيذ مبادرات تجريبية •

 المبادرات المنفذة. دعوة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومنظماتهم لتقييم  •

  :)على سبيل المثال  افي مناطق أخرى( وعمودًي   :)على سبيل المثال ا أفقًي  منها توثيق ونشر الدروس المستفادةب  ؛توسيع نطاق المبادرات •

 . ( المحليةفي االستراتيجيات والخطط  تطبيقهامن قبل الحكومة المركزية ل ااعتماده

 
  

من قانون  94، والمادة 1999لسنة  4ل تطبيق القانون رقم أعربت بلدية رام هللا عن التزامها بالمحافظة على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خال

لألشخاص ذوي االحتياجات التجارية والسكنية و إتاحة جميع المباني العامة والخاصةوجوب "، والتي تنص على 2011 لسنة 5البناء الفلسطيني رقم 

 ..."ةالخاص

أشهر  6دراسة مدتها التنسيق ، أجرى مسؤول بعد ذلك. إمكانية الوصولمسؤول لتنسيق المجلس المحلي من ذوي اإلعاقة كـعينت البلدية أحد أعضاء 

تبادل الخبرات في مجال  بهدف، نظمت البلدية زيارة تبادلية إلى ألمانيا وبعدها. ذوي اإلعاقة المشاركين تواجهار القانوني والعقبات التي حول اإلط

 :، نفذت بلدية رام هللا اإلجراءات التاليةنتيجة لذلككو. الميسرة لألشخاص ذوي اإلعاقةالمدن 

 ورفض غرامات التصالح، الوصول إمكانية ربط إصدار تصاريح المباني الجديدة بالتوافق مع كود•

 إمكانية الوصولتعديالت التمويل المخصص لجمع •

 وعي المجتمع حول كيفية التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة إذكاء•

 حديقة عامة 25، وأكثر من من شوارع وأرصفة رام هللا %75تحسين إمكانية الوصول إلى •

حتياجات أصبح فريق البلدية قادًرا على تلبية ا كما. من المباني الجديدة %95إتاحة التنفيذ الصارم لمتطلبات إمكانية الوصول  ضمن، نتيجة لذلككو

تقدم البلدية حالًيا مبادرات جديدة مثل و. كذلك ذوي اإلعاقات السمعية والبصريةول بل، لمواطنين ذوي اإلعاقة الجسديةلإمكانية الوصول ليس فقط 

، وتطبيق الهاتف المحمول لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة في تحديد تلك األماكن التي الحضرية التي يمكن الوصول إليها ط المناطق والخدماتخرائ

 . يمكن الوصول إليها

 تطبيق قانون البناء الفلسطيني الخاص بتسهيل إمكانية الوصول
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

 إمكانية الوصول إلى المساحات والخدمات العامة في رام هللا: صور لتعديالت  •
https://docdro.id/gHWMiIX 

 رسائل توعوية لدمج اأِلشخاص ذوي اإلعاقة وآداب التعامل مع مستخدمي الكراسي المتحركة )بالعربية(:   •
https://docdro.id/h5FBafD 

 

 

 الشامل الوصول بناًء على مبادئ التصميم  منسقلتفعيل   إرشادات التطبيق إصدار :9ممارسة 

بل جميع األشخاص بغض النظر عن عمرهم إلى جعل البيئة متاحة ومفهومة ومستخدمة إلى أقصى حد ممكن من قِ  (UD) الشامليهدف التصميم 

للبيئات المبنية حديثًا اإلزالة الكاملة للحواجز التي تواجه األشخاص   (UD) ئ التصميم العامتهم. يضمن دمج مباداأو إعاقتهم اأو حجمهم أو قدر

 .الوصول إلى البيئة المبنيةمحاولة عند  ذوي اإلعاقات المختلفة 

 :إرشادات التطبيق

 . عند استخدام خدماتك مختلفةال اإلعاقات ذوي األشخاص لتقييم التحديات التي يواجهها استقصاء إجراء  •

في   المختصين. دعوة (UD)التصميم العام  في ضوء مبادئ  االستقصاء للتحديات التي حددها الممكنة ورشة عمل لمناقشة الحلول تنظيم •

األشخاص ذوي   يممثلباإلضافة إلى  ،المعنيين بمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقةي المجتمع المدني بما في ذلك وممثل الهندسة والعمارة

 . لحضور هذه الورشة الحكوميين العمرانيالمؤسسات األكاديمية وممثلي التخطيط واإلعاقة 

 . لألشخاص ذوي اإلعاقة  المباني الجديدة واألماكن العامة إتاحة خطط العمل لضمان تفعيل صياغة التوصيات و •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبادرة من  ممولة (NGO) منظمة غير حكوميةهي  (Act, Make and Hope (AMH))مجموعة الودادية المغربية للمعاقين 

من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة تواجه نفذت مشروًعا يهدف إلى تقييم العوائق التي وقد   (MEPI)الشراكة األمريكية الشرق أوسطية

 . العامة الوصول إلى األماكن والمباني محاولة عند

التي لتقييم العوائق التي يواجهونها عند استخدام البيئة الحضرية  المختلفةألشخاص ذوي اإلعاقات ل استقصاءبدأ المشروع بإجراء 

باإلضافة إلى ، ولسكنية ومباني الخدمات العامةالطرق والمواصالت واألماكن العامة والمرافق والمباني بما في ذلك المباني ا تشمل

 أماكنعدم وجود : ما يلي ستقصاءتضمنت العوائق الرئيسية التي حددها اال. فيةقراءة العالمات والمواد المعرك المعلوماتوسائل 

، الملتزمة بالمعايير القياسية، والساللم غير بصريةالعاقة اإل ذوي، وغياب المعالم اللمسية لألشخاص انتظار لألشخاص ذوي اإلعاقة

المرافق إلى مباني ، ومحدودية إمكانية الوصول لجسديةاعد لألشخاص ذوي اإلعاقة اومص منحدرات للكراسي المتحركة وعدم وجود

 .، واألبواب غير اآلمنة والتي يتعذر الوصول إليهاالصحية

فيها مختلف الجهات ت أيام دع 3ورشة عمل متعددة المراحل لمدة  مجموعة الودادية المغربية للمعاقين مت، نظالستقصاءا عقب

 20 ت، وفي اليوم الثاني دعالهندسة المدنية والمعماريةمتخصًصا من قطاعي  16اليوم األول  ت فيدع: على النحو التالي المعنية

استخدمت ورشة . اطببالر للتهيئة والتعميرالمعهد الوطني ا من طالبً  80ت ممثاًل من منظمات المجتمع المدني، وفي اليوم الثالث دع

تناولت هذه التوصيات احتياجات . توصيات إمكانية الوصول التي تتناسب مع السياق المغربي ستحداثال التصميم الشامل العمل مبادئ

ألخذها في تم نشر التوصيات بين السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني . المختلفةاألشخاص ذوي اإلعاقات 

 . بالفعل إعادة تأهيل المباني القائمةعند ، أو لمباني الجديدة والبنية التحتيةا االعتبار عند تشييد

 

استخدام مبادئ التصميم الشامل إلعداد توصيات تعني بإتاحة الوصول إلى المساحات العامة في 

 الدار البيضاء، المغرب

 مورد مفيد

https://docdro.id/gHWMiIX
https://docdro.id/h5FBafD
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

 القواعد اإلرشادية للمبادئ السبع للتصميم العام:  •
principles/-7-design/the-universal-is-http://universaldesign.ie/what 

 البناء ألجل الجميع: قواعد التصميم العام للبيئة المبنية )باإلنجليزية(:  •

Everyone/-for-Environment/Building-http://universaldesign.ie/Built  

 

 

 التعهيد الجماعي لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات خرائط استخدام: ۱۰الممارسة 

من وجهة نظر الحوكمة، ولكنه أيًضا  للتطور إن تضمين آراء وخبرات المواطنين ذوي اإلعاقة في تصميم حلول الدمج ليس فقط شرًطا مسبقًا 

نية بإمكانية الوصول إلى الب  ةمرتبط االوصول إلى الخدمات أمًرا معقًدا ألنه  عوائق فعالية وكفاءة الحلول. تعتبر معالجة  مدى  يساهم بشكل كبير في

جنبًا إلى جنب مع   )حشد المصادر(  نهج التعهيد الجماعي إدراج التي يتم فيها تقديم الخدمات. يمكن أن يؤدي البنايات التحتية للمدينة باإلضافة إلى 

 .إلى تعزيز شمولية المدينة (ICT) أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 :إرشادات التطبيق

التصميم   خبراء في مجال الو  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقةبالشراكة مع  واطنين ذوي اإلعاقةلممصمم ل استقصاء تصميم وتنفيذ •

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.   ضرورية تحديد الخدمات األكثر  إلى االستقصاء  يهدفمعايير الوصول المحلية.  إلى جانب( UD)الشامل  

( قبل  بؤرية تتضمن بعض مستهدفي اإلستقصاءمن خالل مجموعات   :)على سبيل المثال  االستبيان االستقصائيتأكد من اختبار  •

 .  تطبيقه على نطاق واسع

الخدمات التي   تاحةمدى إلألشخاص ذوي اإلعاقة بتقييم  للسماح  اعتماًدا على نتائج االستطالع للهاتف المحمول م تطبيقي صمت  •

 . م البياناتااستخد متاحة لجميع مستخدمي التطبيق ، وجعل التقييمات التي يتلقاها التطبيقيزورونها

كالشوارع  )  بصفتك من السلطات المحلية، التي تم جمعها عبر التطبيق لتحديد مباني الخدمات ذات األولوية وكذلك مواقع البنية التحتية •

  . ، والتي تحتاج إلى تعديالت لتسهيل إمكانية الوصول إليها ئل النقل( ووسا صفة  واألر 

 

شويخ مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي عربي الالتونسي المعني بقضايا اإلعاقة ، تعاون الناشط لتصبح مدينة ذكية ضمن مسعاها

 باسملهاتف المحمول لتطبيق  إلنشاء ،السلطات المحليةمالي من المعهد الفرنسي في باريس، باإلضافة إلى بدعم و (TODRPD) ةاقاإلع

"HandYwiN"  الوصول تمكين وخبراء واألكاديميين والمتخصصين في إدارة المشاريع ن قبل فريق مكون من مطوري الويبتم تطويره موالذي. 

في غضون . نةالمتحركة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات المديعلى استبيان استقصائي حدد احتياجات مستخدمي الكراسي  HandYwiN تطبيق اعتمد

خدمة قاموا إتاحة كل من مستخدمي الكراسي المتحركة التونسيين التطبيق وقدموا معلومات مفيدة حول مستوى  200، استخدم بضعة أشهر من إطالقه

الكراسي المتحركة خالل  مستخدمو اي يواجههتال العوائق، الذي قيم للتنقل والحركةمبدأ توفير سلسلة متواصلة اتبع تقييم إمكانية الوصول . بزيارتها

 .واستخدامها التنقل بداخلهاالوصول إلى الخدمات والدخول إليها وتتضمن ي التالمختلفة للوصول إلى الخدمات، والخطوات 

، لكل منهابناًء على مستوى إمكانية الوصول ( األخضر والبرتقالي واألحمر)قدم التطبيق لمستخدميه تصنيفًا مرمًزا باأللوان للخدمات التي تم تقييمها 

 .باإلضافة إلى معلومات وصفية حول عناصر إمكانية الوصول المتاحة

الوعي العام بإمكانية الوصول كقضية  رفعباإلضافة إلى مساهمته في تحسين المشاركة االجتماعية لمستخدمي الكراسي المتحركة ، يساهم التطبيق في 

دماتها الوصول في خ عوائقرحبت وزارة الشؤون االجتماعية التونسية بالمبادرة وأعربت عن التزامها بمعالجة  وقد. حضرية واجتماعية واقتصادية

شمل على توسيع المجموعة المستهدفة للتطبيق لت HandYwiN يعمل فريق. لتطبيقبا الخاصة والتي تجلت من خالل بيانات التعهيد الجماعي

 . ة كذلكاألشخاص ذوي اإلعاقات البصري

 

 وصول إمكانية لتحسين الجماعي التعهيد على قائم بيانات لجمع تطبيق إنشاء

تونس في الخدمات إلى الحركية اإلعاقة ذوي األشخاص  

 مورد مفيد

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/
http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/
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 :مفيدة أدوات ومصادر 

 خرائط التعهيد الجماعي )باإلنجليزية(:   •
 https://www.researchgate.net/publication/220478016_Crowdsourcing_Maps 

• HandYwiN :( العربي شويخ)ام اإلعاقة حل يعتمد على التعهيد الجماعي إلتاحة المدن أم

 (: باإلنجليزية)

https://www.researchgate.net/publication/325285235_HandYwiN_A_Crowds

 Mapping_Solution_Towards_Accessible_Cities-ourcing 

 درة إنطلق لتسهيل إمكانية الوصول في مصر )مؤسسة حلم( )بالعربية واإلنجليزية(: مبا •
 https://entaleq.helmegypt.org/ 

 

 الدروس المستفادة 

المؤسسي عليها واستدامتها. من المهم ضمان المشاركة  ا إلضفاء الطابع لم يكن اعتماد المبادرات الدامجة من قبل البلديات المحلية كافًي  •

 .الملتزمة والمستمرة للوزارات ذات الصلة

 .إشراك القطاع الخاص )مثل الغرف التجارية والشركات( في مبادرات السياحة الدامجة قيمة إلى جودة واستدامة المبادراتأضاف  •

  أظهرت  الفني، والدعم العملي التدريب  خالل من التنفيذ بطرق ومعرفتها للسياحة  اإلعاقة دمج  يوفرها التي للفرصة إدراكها بمجرد
 .بعينه مشروع في  الفورية المشاركة يتجاوز بما اإلعاقة، بدمجدام المست  لاللتزام مستعدة وأصبحت للتعاون أعلى استعداًدا البلديات

 .وير مبادرات دامجة مستدامةكانت توأمة المدن ممارسة جيدة ساهمت في نقل المعرفة والخبرة وتط  •

  بالوصولأدى إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في التقييمات التشاركية المحلية الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق  •

 . ا على نطاق واسع قً التي تم تكرارها الحهي ، وبالتبعيةى الخدمة المحلية إلى تطوير مبادرات ذات صلة وفعالة إل

ًما للغاية لضمان تبنيه للمبادرات الدامجة.  هاأمًرا  يفيد الجميع إمكانية الوصول تسهيل وأن اإلدماج ب وعي المجتمع   رفع مستوىكان  •

لمزيد   ٣7عند مداخل مبانيهم. راجع الصفحة  منحدراتتركيب بدالً من ل بعض مالكي األراضي دفع غرامات على سبيل المثال، فض  ف

 . نشطة التوعيةمن التفاصيل حول تنفيذ أ

ى  ى إلأدة وبناء القدرات الفنية لهذه الوحدات لمراقبة تنفيذ السياسات ذات الصل  ،االستثمار في إنشاء وحدة دمج داخل البلديات المحلية •

 جة.  بادرات الدامئج الميم نتاتعظ

صى بتخصيص التمويل من خالل ميزانية  يو  لذلك في العديد من الحاالت، لم يتم تنفيذ سياسات أو مبادرات دامجة بسبب نقص التمويل. 

 . الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاصإقامة البلدية أو من خالل جمع األموال و

نجح االستثمار في الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمة في حشد مستخدمي  

 .  ومشاركتهم لتحقيق هذا الهدف اإلعاقة وتعزيز ملكيتهمالخدمة من ذوي 

  

 مورد مفيد

https://www.researchgate.net/publication/220478016_Crowdsourcing_Maps
https://www.researchgate.net/publication/325285235_HandYwiN_A_Crowdsourcing-Mapping_Solution_Towards_Accessible_Cities
https://www.researchgate.net/publication/325285235_HandYwiN_A_Crowdsourcing-Mapping_Solution_Towards_Accessible_Cities
https://entaleq.helmegypt.org/
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 دمج اإلعاقةلتطبيق تعديالت 

 

سيسهل االستثمار في أدوات مبتكرة  "

تهدف إلى الوصول إلى الالمركزية  

وتحديث الخدمات وصول جميع  

المواطنين، بمن فيهم ذوي اإلعاقة، إلى 

الخدمات وتحقيق مستوى أعلى من  

 ".الرضا تجاهها

 

تعمل على   المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في مصر 

مصر( )أن تكون صديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة    

(© CDS) 

الفتة إرشادية متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية في  

( فلسطين )خان يونس   

(© Palestinian Culture & Free Thought Association) 
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 المحلية تشكيل لجان لدمج قضايا اإلعاقة في التنمية  : ۱۱الممارسة 

دراج احتياجات المواطنين ذوي اإلعاقة في  أمام إ الخدمات الحكومية المحلية تحديًا رئيسيًا  مؤسسات تقديماالفتقار إلى التنسيق بين مختلف  يمثل

  االستفادة من فوائد الجهود مضاعفة  المديرية إلىن القطاعات على مستوى المحافظة/أجندة التنمية المحلية. يمكن أن يؤدي تشكيل لجنة مشتركة بي 

 .التمويل المسئولة عن وكاالتالمنظمات المجتمع المدني وك ة الخارجي الجهات المعنية لتعاون مع االمنسقة وفتح فرص 

  :إرشادات التطبيق 

  إلى وصول الفهم احتياجاتهم فيما يتعلق ب   بهدف مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  على مستوى البلدية  ةعقد اجتماعات استشاري  •

 . ، وتحديد األساليب المناسبة للدمج المستمر لهذه االحتياجات في خطط التنمية المحلية الخدمات العامة

 . باالستجابة الحتياجات المواطنين ذوي اإلعاقة  مكلفة بتشكيل لجنة  مرسوم ر اصدإ •

  والصحة  والتعليم االجتماعي جمعيات التكافل و  يةون المجتمعئ شال و العمرانية أعضاء اللجنة ممثلين عن الخدمات العامة للتنمية  تضم قد  •

ممثلين عن األشخاص ذوي   باإلضافة إلى ، مجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقةوال والمرور والقوى العاملة    لرياضةوالشباب وا

 . اإلعاقة ومنظماتهم

ناقش  ، وتُ ة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقةاالستجاب ، يعرض الممثلون المختلفون التقدم المحرز في خالل االجتماعات الشهرية للجنة •

 .مع منظمات المجتمع المدني بالتعاون، ويتم تطوير مبادرات محددة حلولالتحديات وال 

اللجنة لتعزيز مستوى دمج اإلعاقة في الخدمات العامة التابعة للسلطة   تكليفكجزء من  حشد خبرات منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  •

البنية التحتية للخدمات  /اتمقر لإمكانية الوصول لتسهيل  توجيهية تعديالتتقديم الل أنشطة مثل تقديم التدريب التوعوي والبلدية من خ

 .  وتنظيم تدريب على لغة اإلشارة للموظفين العموميين العامة

 

 

 

لمحلية عاقة من جهود التنمية ااجتمعت محافظة الجيزة مع مؤسسة حلم المصرية لبحث التعاون لضمان استفادة المواطنين ذوي اإل  

عوية كتيبات تدريب مساواة استخدمت ورش العمل التو. ، قدمت مؤسسة حلم تدريبًا توعويًا لموظفي المحافظةوعقب االجتماع. بالمحافظة

. قة واالستجابة لهااإلعاجع هذا التدريب المحافظ على إصدار قرار بتشكيل لجنة لتحديد احتياجات المواطنين ذوي ش.  (DET)ةاإلعاق

، على ات المجتمع المدني مثل مؤسسة حلمالخدمات العامة المحلية وكذلك منظم عني تضمنت عضوية ممثلين تنفيذيين ، التوافقت اللجنة

 .بجامعة القاهرة المحيطة الطرق تنفيذ نموذج تجريبي لتحسين إمكانية الوصول إلى األرصفة ومعابر

اجتماعية متخصصة في التوعية  مبادرةوهي  بسيطة،ؤسسة موؤسسة دروسوس محلم مع  مؤسسة ، تعاونتدرةتمويل هذه المبالتأمين 

، وشجعت تم تنفيذ المبادرة بنجاح. دوالر ألف 220التي حصدت  "Clickfunding" ، ونفذت حملةات اإليجابيةوجمع التبرعات للمبادر

 .اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتيةالمحافظة والوزارات األخرى ذات الصلة على 

 

 تحسين إمكانية الوصول إلى األرصفة ومعابر الطرق حول جامعة القاهرة، مصر
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

الهيئة  القبطية اإلنجيلية  للخدمات االجتماعية / أحمد غانم ()  الدليل التدريب    لدعم دمج اإلعاقة  - مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة •

 ( بالعربية)

https://tinyurl.com/3rkc42br 

 )بالعربية(:تدريب مساواة اإلعاقة: ُكتيب للمدربين  •
https://www.un.org/disabilities/documents/egms/2015/Kenji%20Kuno_Arabic.pdf 

 تدريب مساواة اإلعاقة: ُكتيب للمدربين )باإلنجليزية(:  •
https://www.un.org/disabilities/documents/egms/2015/Kenji_Kuno_DET.pdf 

 تدريب مساواة اإلعاقة: العمل للتغيير )باإلنجليزية(:   •
https://www.un.org/disabilities/documents/egms/2015/Kenji_Kuno_Change.pdf 

  بعنوان "ضغطة واحدة للتحرك" )باإلنجليزية(: Clickfundingحملة   •

https://www.bassita.net/helm.html 

 محافظة الجيزة الخاص بتشكيل لجنة لالستجابة الحتياجات اأِلشخاص ذوي اإلعاقة )بالعربية(: قرارنسخة من  •
https://docdro.id/OpwL9Fv 

 

 

 : تحسين إمكانية الوصول إلى المواقع الثقافية ۱۲الممارسة    

والمرافق العامة وفقًا للقانون الدولي.   ات المشاركة في الحياة العامة والوصول إلى الخدمات السياحية واإلدارلألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في 

ألشخاص ذوي  ا  المواقع لوصول  عدم إتاحة هذه  تعديلها. على الرغم منوعدم تتطلب المواقع السياحية والتراثية اهتماًما خاًصا للحفاظ عليها 

الثقافية لهذه   القيمة جسدية، فمن الممكن دمج عناصر إمكانية الوصول مع الحفاظ على ال عاقة اإل من ذوي صة أولئك  خا ب ، وعادةً اإلعاقة إليها 

 .المواقع بالشراكة مع المؤسسات المتخصصة التي لديها الخبرة للقيام بذلك

 :إرشادات التطبيق

ذوي  تحديد العوائق الرئيسية التي يواجهها األشخاص  بهدف الوصول إتاحةوصول بالشراكة مع خبراء السياحة وال إمكانيةإجراء تقييم  •

 . أثناء التنقل في الموقع المستهدف  اإلعاقات بمختلف أنواعها

 .دعوة األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم للمشاركة في هذا التقييم •

 .  استكشاف الخبرات الدولية وتبادل الممارسات الجيدة مع الدول األخرى •

إمكانية الوصول للموقع المستهدف والسماح لخبراء التراث الثقافي وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة باإلشراف   للتسهي  تنفيذ تعديالت •

 .على عملية التنفيذ

 . نشر التجربة لتكرارهاوتوثيق  •

الجوانب  وضع إطار للرصد لقياس تأثير تعديالت إمكانية الوصول المنفذة على مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك على  •

 . السياحية

 

  

 مورد مفيد

https://tinyurl.com/3rkc42br
https://www.un.org/disabilities/documents/egms/2015/Kenji%20Kuno_Arabic.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/egms/2015/Kenji_Kuno_DET.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/egms/2015/Kenji_Kuno_Change.pdf
https://www.bassita.net/helm.html
https://docdro.id/OpwL9Fv
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

مشروع "المدينة التي يمكن الوصول إليها" في مراكش، البنك الدولي )باإلنجليزية  مذكرة إتمام تنفيذ  •

 والفرنسية(: 
1507728673404/pdf/Morocchttps://documents1.worldbank.org/curated/en/31736

-Project-mobility-limited-with-people-of-accessibility-physical-the-Promoting-o

 memorandum.pdf-completion-implementation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقيادة وزارة " متاحةمراكش مدينة "، شاركت بلدية مراكش في مشروع بعنوان دولي وبمساعدة الحكومة اليابانيةبالشراكة مع البنك ال

تحديًا يتمثل في ، وقد شكل ذلك يف قصر البلدية كموقع تراث عالميتم تصن. التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة المغربية

 .إمكانية الوصول قد تضر بالموقع بتسهيل أن التعديالت التقليدية المتعلقة

وزارة إعداد التراب مثل والجهات المحلية المعنية دوليين ال خبراءالبالشراكة مع على مدى خمسة أشهر، أ جريت البحوث حول القصر، 

 قدموا، والذين ذوي اإلعاقات بمختلف أنواعهابالتشاور مع األشخاص و، ووزارة الداخليةالوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

م ليشمل تم تمديد التقيي. أثناء التنقل في المبنى والتعديالت العملية الممكنة الالزمةم الرئيسية التي واجهته العوائقالمشورة بشأن 

 .الشوارع الرئيسية واألزقة واألرصفة واألماكن العامة في مراكش

ربط الطابق األرضي يالرئيسي ومصعد هيدروليكي  للبابخاص  مثل ممر للموقع تعديالت مادية غير مدمرة إحداثنجح المشروع في 

قدمت التعديالت خدمة الشباك ، عالوة على ذلكو. ثي بالطابق الثالومصعد ثالث يربط الطابق الثان الثانيبباألول  وآخر لربط األول 

دون الحاجة للتنقل عبر مكاتب  لوصول إلى الخدمات التي تقدمها البلديةبالللمواطنين ذوي اإلعاقة  للسماح في الطابق األرضي الواحد

 .متنوعة

شخاص من األمشروع زيادة عدد الزوار ، نتج عن الكذلك السياح األجانب ذوي اإلعاقةبعد اإلعالن عن المشروع بين المواطنين و

 .تعمل وزارة التضامن حاليًا مع الشركاء لتكرار المشروع في مدن أخرىو. مدينة مراكش بشكل عاملذوي اإلعاقة للبلدية و

 

، المغربلألشخاص ذوي اإلعاقة مدينة مراكش إتاحةتحسين   

 مورد مفيد

https://documents1.worldbank.org/curated/en/317361507728673404/pdf/Morocco-Promoting-the-physical-accessibility-of-people-with-limited-mobility-Project-implementation-completion-memorandum.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/317361507728673404/pdf/Morocco-Promoting-the-physical-accessibility-of-people-with-limited-mobility-Project-implementation-completion-memorandum.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/317361507728673404/pdf/Morocco-Promoting-the-physical-accessibility-of-people-with-limited-mobility-Project-implementation-completion-memorandum.pdf
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 لألشخاص ذوي اإلعاقة   الذاتية   المساندة: إقامة شراكات مع مجموعات ۱3الممارسة 

بشكل عام من مجموعات من األشخاص الذين يتشاركون تحديات مماثلة ويجتمعون معًا   (SHGs) الذاتيةساندة( التمثيل )المتتكون مجموعات 

ومشاركتهم بطرق تمكنهم من   حراكهم المجتمعيالذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة في زيادة   المساندةلرعاية مصالحهم المشتركة. تساهم مجموعات 

  عنالذاتية، ألنها تمثل مصدًرا حقيقيًا للمعرفة  المساندةيستفيد بشكل كبير من الشراكة مع مجموعات  تأكيد حقوقهم. يمكن لمقدم الخدمة أن

 . دامجةتوجيه تطوير وتنفيذ السياسات والممارسات ال ااحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتالي يمكنه

 :إرشادات التطبيق

 .الذاتية المساندةمع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومجموعات  على مستوى البلدية  تنظيم جلسات استشارية •
إنشاء مبادرات محلية تهدف إلى  لها من أجل الجامعة األم الذاتية والمنظمات  المساندةمع مجموعات  (MoU) توقيع مذكرات تفاهم •

 . اإلعاقة للمواطنين ذوي اإلعاقة دمجتحسين 

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،  العامةشمل زيادة وعي ي قد هو ما ، وورصدها وتقييمها المبادرات الذاتية في تنفيذ المساندةإشراك مجموعات 

 .وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية لألماكن العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أدوات ومصادر مفيدة 

 صورة للملصقات اإلرشادية في خان يونس:  •
https://docdro.id/pqcS5zq 

 مذكرة تفاهم بين بلدية خان يونس وجمعية الثقافة والفكر الحر )بالعربية(:  •
https://docdro.id/bfKzxRp 

  

 

  

تعاونت بلدية خان يونس مع جمعية الثقافة والفكر الحر لتعزيز مستوى إدراج  ،(GIZ) الجمعية األلمانية للتعاون الدولي بتمويل من

شخًصا من  15الذاتية تضم في عضويتها  المساندةضمت الرابطة مجموعتين من مجموعات . اإلعاقة للخدمات التي تشرف عليها البلدية

االجتماعات التنسيقية مع البلدية، مما الذاتية في سلسلة من  المساندة، شاركت مجموعات نتيجة لذلككو. ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية

 .استهدفت تحسين المشاركة االجتماعية للمواطنين ذوي اإلعاقة البصرية والسمعيةمبادرات محلية  إنشاءأدى إلى 

ي اإلعاقة السمعية من بلغة اإلشارة لتمكين األشخاص ذو معلوماتيةالذاتية ملصقات  المساندة، أنتجت مجموعات كجزء من المبادرات

العامة الرئيسية  والمناطق الخدمات أماكن بطريقة برايل ووضعها فيإرشادية لوحات  تنفيذ، تم لوبالمث. صول إلى الخدمات المحليةالو

 .داخل بلدية خان يونس لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية في التنقل والوصول إلى الخدمات بشكل مستقل

شخًصا من ذوي  2208، و شخًصا من ذوي اإلعاقة السمعية 1304شخًصا من ذوي اإلعاقة ، منهم  3512وقد خدمت المبادرات 

 كما. ذات الصلة والمحليةالقوانين الدولية ببحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و امتزايدً  امجتمع خان يونس وعيً  وقد أظهر. اإلعاقة البصرية

من المعرفة والمهارات فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها  االذاتية مزيدً  ندةالمساأعضاء مجموعات  أظهر

 .المجتمعي بهدف الدمج

ستمكن مذكرة التفاهم . تم ضمان استدامة المبادرات من خالل توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية خان يونس وجمعية الثقافة والفكر الحر

 . في منطقة خان يونس دامجةات ترفيهية الطرفين من إقامة خدم

 

إنشاء شراكات مع مجموعات المساندة الذاتية لتحسين إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقات 

 البصرية والسمعية إلى المساحات العامة في فلسطين

 مورد مفيد

https://docdro.id/pqcS5zq
https://docdro.id/bfKzxRp
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 تقديم الخدمة  عملية : االستثمار في األدوات المبتكرة التي توحد وتبسط ۱4الممارسة 

محاولة الوصول إلى  في كثير من الحاالت، يشكل تعقيد عملية تقديم الخدمات عائقًا كبيًرا أمام العديد من المواطنين، وبخاصة ذوي اإلعاقة، عند 

ً أبداًل من التركيز على خدمة األشخاص،  ة خدمال تمام إل العملية المتبعة تلك الخدمات. في مثل تلك الحاالت، تتمحور الخدمات حول  كثير  في ال  يضا

. سيسهل االستثمار في  دمةديم طلب للختقل من المواطنين التفاعل مع مكاتب متعددة تقع في مستويات إدارية ومواقع مختلفة طلب يت  حيانمن األ

أدوات مبتكرة تهدف إلى الوصول إلى الالمركزية وتحديث الخدمات وصول جميع المواطنين، بمن فيهم ذوي اإلعاقة، إلى الخدمات وتحقيق  

 هها. مستوى أعلى من الرضا تجا

 : إرشادات التطبيق

التنظيمية للخدمات العامة، بما في ذلك إجراءات العمل، والموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، والمحيط المادي الذي يتم   ألقدراتتقييم  •

 تقديم الخدمات فيه، ومدى شمولها للمواطنين ذوي اإلعاقة، وكذلك مستوى رضا المواطنين.

 . دامجتقديم الخدمات بشكل سلس و يقلموارد البشرية، باإلضافة إلى العوائق والثغرات الرئيسية التي تعتحديد احتياجات بناء قدرات ا •

 إقامة شراكات بهدف استغالل الموارد المالية والتقنية لتقديم حلول مبتكرة لتحسين الخدمات العامة لجميع المواطنين •

 .وإمكانية تكرارهاتصميم وتنفيذ الحلول ووضع الشروط التي تضمن استدامتها  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمة المواطنين ل التكنولوجية مراكزاللتحسين  (GIZ) األلمانية للتعاون الدولي الوكالةأقامت محافظتا القاهرة والمنوفية شراكة مع 

(CSCs)  للخدمات اإلدارية العامة اليومية مثل تصاريح البناء والمحالت التجارية أحادية والتي من المفترض أن تكون نقاط اتصال

 .الطرق إشغالوتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا مثل 

 تقييًما األلمانية للتعاون الدولي الوكالة ، وبالشراكة مع المحافظات المعنية، أجرتIPSP تحسين الخدمات العامةل هامن خالل مشروع

تناول قدرة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وفعالية وكفاءة عملية تقديم الخدمات وإدماج األشخاص ذوي  لمستهدفةللمراكز ا أساسيًا

 :تشمل هذه الحلولو. مراكزالحلول مبتكرة لتحسين وصول المواطنين ورضاهم عن خدمات  ق دمت ،نتيجة لذلككو ،اإلعاقة

موقع إلكتروني باإلضافة إلى تطبيق وكدليل مطبوع  ك ؛متعددة في صور تطوير خريطة الخدمة العامة، والتي تم تقديمها•

األكثر طلبًا، بما في  500الـ حكوميةال اتخدمال من المعلومات حول اواسعً  نطاقًاتوفر خريطة الخدمة العامة . هاتف محمول

 .ذلك الخدمات المتخصصة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

( ، وشاشات تعمل باللمس، وأكشاك إلكترونية(الحي المتنقل) حافالت البلدية)تم تسليم ثالث قنوات مبتكرة لتقديم الخدمات •

خاصة كبار السن والمواطنين ذوي بدية، وإلى سلطات المنطقة المحلية الشريكة لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات البل

 .اإلعاقة وأولئك الذين يعيشون في مناطق نائية

واالتصال بين المكاتب الخلفية واألمامية وتوفير  (automation) تم التقليل من تعقيد عملية تقديم الخدمة من خالل األتمتة•

 .من التواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية ينالمواطنوالتي تمكن مراكز خدمة  ،(IT)ت أنظمة تكنولوجيا المعلوما

 .دمج األشخاص ذوي اإلعاقةلتعزيز  اإلعاقة ولغة اإلشارة دمجتلقى الموظفون تدريبًا على بناء المهارات والوعي بشأن •

 إمكانية الوصول إلى مكاتب لتسهيل تعديالت ون فذت والبنايات لمكاتبا الفيزيقية  اإلتاحة حول توجيهي تم وضع دليل •
 .المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمات العامة المحلية على إمكانية إلى تحسين  IPSP أدى مشروع تحسين الخدمات العامة

  .لوزارات المعنيةالمستوى المحلي، بينما يتم حاليًا تكرار المبادرات المقدمة في جميع أنحاء مصر من قبل ا

 مصر خدمة المواطنين فيالتكنولوجية لمراكز الالالمركزية وتحديث 
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 دليل الخدمات العامة  •
 https://psm.gov.eg/ 

التفاعل مع األشخاص ذوي اإلعاقة )بالعربية  الفيديو التوعوي لمشروع تحسين الخدمات العامة حول   •

 واإلنجليزية(: 
https://www.youtube.com/watch?v=KNGJgKpqZo4&t=81s 

مة المواطنين ورشة تعليم لغة اإلشارة الخاصة بمشروع تحسين الخدمات العامة والمقدمة إلى موظفي مراكز خد •

 )بالعربية واإلنجليزية(: 
https://www.youtube.com/watch?v=ib7E6KaKZJw&t=79s 

حول إجراءات إصدار شهادات التأهيل لألشخاص   الفيديو التوعوي الخاص بمشروع تحسين الخدمات العامة •

 )بالعربية واإلنجليزية(:  ذوي اإلعاقة 

• https://www.youtube.com/watch?v=BRBxQuvta5E 

 بمشروع تحسين الخدمات العامة حول إتاحة البنايات لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية )بالعربية واإلنجليزية(: الدليل اإلرشادي الخاص  •
 https://docdro.id/CHEJWuW 

 صور من مبادرات مشروع تحسين الخدمات العامة  •
 https://docdro.id/gA2XljG 

 

 : تبني نهج مبني على الحقوق تجاه عملية الدمج ۱5الممارسة 

من إن خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة  بل األسباب وراء ضرورته أيًضا."  يتهو "كيف  الدمج "ماهية " يجب أن يعنينا فقط، ال خدمةلل  جهات مقدمةك

تك الجعل جميع جوانب خدم الفعال لعمل في الوقت الذي يمكن فيه لوإقصائهم.  وتثبيط قدراتهم ستساهم في إضعافهم  للتعاطف   منظور استحقاقهم

، بما في  رضا وملكية جميع المستخدمين مستوى االستفادة من جميع الخدمات بأقصى قدر من االستقاللية أن يرفع من منظور أحقيتهم في دامجة 

 .ذلك مستخدمي الخدمة ذوي اإلعاقة

 :إرشادات التطبيق

لشؤون   القوميةس مثل المجالس العليا/ المجال  الحكومية ج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الهيئاتشراكة مع الكيانات المكلفة بدم ناءب  •

 . اإلعاقة 

 . والمحلي وبما يتماشى مع اإلطار القانوني الدولي  دامجة دعوة الشركاء لتقديم المساعدة التقنية لضمان تقديم خدماتك بطريقة  •

 . بهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين ذوي اإلعاقة  دامجةتطوير وتنفيذ خطة عمل  •

 . وتطبيق المزيد من التحسينات حسب الحاجة   عاقة ومنظماتهم لتقييم الخدماتمراقبة تنفيذ خطة العمل ودعوة األشخاص ذوي اإل •

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد مفيد

https://psm.gov.eg/
https://www.youtube.com/watch?v=KNGJgKpqZo4&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ib7E6KaKZJw&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=BRBxQuvta5E
https://docdro.id/CHEJWuW
https://docdro.id/gA2XljG
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 الموقع اإللكتروني المتاح لديوان الخدمة المدنية )بالعربية(:  •
http://www.csb.gov.jo/web/index.php?lang=ar 

 ( )باإلنجليزية(: ٢٠/٢٠١7القانون األردني الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) •
-year-20-no-disabilities-persons-sright-http://www.hcd.gov.jo/en/content/law

 2017 

 أمثلة لتعديالت إمكانية الوصول في مكتب ديوان الخدمة المدنية:  •
 https://docdro.id/g2a1bXs 

 

  

 مورد مفيد

 وإنسانيتهافي تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتطويرها على اختالف أبعادها  (CSB) تتمثل مهمة ديوان الخدمة المدنية األردني

وتنفيذ نظم  الجهات المعنيةمؤّسساتية والتعاون بين الويشمل عملها إدارة الموارد البشرية من خالل تعزيز . اتهاوتشريع هااتءجراإو

 .ي تحكم شؤون الخدمة المدنيةالمعلومات وإدارة المعرفة واإلشراف على التنفيذ السليم للتشريعات الت

لتحدي ل انتبهممارسات عمله في ضوء مبادئه التوجيهية، وهي العدالة والمساواة والشفافية، و  (CSB)راجع ديوان الخدمة المدنية

باحتياجات وحقوق على سبيل المثال، كان لدى الموظفين وعي محدود ف. ة للمواطنين ذوي اإلعاقةدامجالمتمثل في أن خدماته لم تكن 

الحاالت " مسمىتم تعيينهم تحت  ديوان الخدمة المدنية فيالعاملين ى الموظفين الثالثة ذوي اإلعاقة تاألشخاص ذوي اإلعاقة، وح

 .ويثبط قدراتهم ما يضعفهموهو " اإلنسانية

وق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو المظلة لحق األعلى األردني ولمواجهة هذه التحديات، أقام ديوان الخدمة المدنية شراكة مع المجلس

 :ة التاليةدامجحقق ديوان الخدمة المدنية من خالل هذه الشراكة اإلجراءات ال . الرسمية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة ديوان الخدمة المدنية األردنيل اإللكتروني  موقعال إتاحة تحسين•

 .لمادي إلى مكاتب ومرافق ديوان الخدمة المدنيةتعزيز إمكانية الوصول ا•

لغة اإلشارة لموظفي ديوان الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من التفاعل مع الزوار  لتعليمعقد العديد من ورش العمل التدريبية •

 .ذوي اإلعاقات السمعية

لغة اإلشارة لترجمة و، وتقديم مساعدين وظائف 7إلى  3زيادة عدد الوظائف الشاغرة لألشخاص ذوي اإلعاقة من •

 .للمتقدمين للوظائف من ذوي اإلعاقة كتيسيرات

تهدف إلى تلقي التي لجنة تكافؤ الفرص التابعة للمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالشتراك في عضوية •

 .بل أصحاب العملومعالجة شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تعرضوا للتمييز أو اإلساءة من ق  

 .عموميين ذوي اإلعاقةالموظفين ال لإلشارة إلىستخدمه الحكومة تالتي " الحاالت اإلنسانية" مسمىالدعوة لتغيير •

إقامة االنخراط في منصات مختلفة و إلى أيًضايسعى  بل، فقطتحسين شمولية خدماته  على ديوان الخدمة المدنية ال يقتصر نشاط

 .للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الجهات المعنيةمع مختلف  اتراكش

 

(CSB) ديوان الخدمة المدنيةالخدمات الدامجة ل في األردن   

http://www.csb.gov.jo/web/index.php?lang=ar
http://www.hcd.gov.jo/en/content/law-rights-persons-disabilities-no-20-year-2017
http://www.hcd.gov.jo/en/content/law-rights-persons-disabilities-no-20-year-2017
https://docdro.id/g2a1bXs
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 اإلعاقة لألشخاص ذوي  مالئمة االستجابة الطارئة ألزمات الوباءو: ضمان حساسية  ۱6الممارسة 

المواطنين   الصالح العام، مع الحفاظ على عالم لمواجهة جائحة من هذا النوعاستعداد الاختبار مدى  إلى فيروس كورونا المستجد ة أزمر أدى ظهو

مدى   انيتطلب ضم .وراء الركب من الهام عند قيام السلطات بوضع خططها لحماية صحة المواطنين أال تترك هذه الخطط أحًدا . نفسه في الوقت

  من أجل صياغة المختلفة  عبر القطاعات   تتسم بالشفافيةحتياجات المواطنين ذوي اإلعاقة شراكات مع ا  االستجابة الطارئة للوباءحساسية ومناسبة 

 .، فضالً عن التوعية والتواصللسياساتل ورصد فعالين

 :إرشادات التطبيق

  ة المعنيةالحكومي الجهات ( ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ني )بما في ذلك عقد مناقشات المائدة المستديرة مع منظمات المجتمع المد •

 . ة لألشخاص ذوي اإلعاقة دامجلجعل استجابة الحكومة للوباء لتحديد العوائق والحلول 
 . أدوار جميع الشركاء توضيح ، معتتضمن األنشطة الالزمة والتكيفاتوضع خطة عمل  •
اإلعاقة بمراقبة تنفيذ استجابة الحكومة للوباء وتقديم توصيات لإلجراءات التصحيحية التي تضمن  السماح لمنظمات األشخاص ذوي  •

 . استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من االستجابة على قدم المساواة مع المواطنين اآلخرين

 

 

  
 (TASLI) اتوالجمعية التونسية لمترجمي لغة اإلشار(TODRPD) قة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعا اشتركت

من فيروس كورونا المستجد  ات الحكومة لالستجابة والحمايةسياسشمول ودمج مبادرة لضمان  وامع مجلس الوزراء التونسي ونفذ

 :قدمت المبادرة ثالثة أنشطة رئيسيةوقد . لمواطنين ذوي اإلعاقة في جميع الجوانبل

 النظافة أغراضالفعال لمعدات الحماية الشخصية بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقمات اليدين وغيرها من  والتوزيعاالستهداف •

 .على األشخاص ذوي اإلعاقة الشخصية

، والتأكد من أنها تشمل احتياجات األشخاص ذوي فيروس كورونا المستجد مراقبة السياسة التونسية المتعلقة بإدارة أزمات•

 .الكامل اإلغالقسياسة ميع التدابير مثل اإلعاقة في ج

لمؤتمرات الصحفية لتقديم ترجمة بلغة اإلشارة عن طريق الرسمية،  لتواصلا وسائل إتاحة إمكانية الوصول إلى جميع•

 .لوزارة الصحة و الخطابات العامة للرئيس التونسي ورئيس الوزراء

وسائل ترجمة بلغة اإلشارة لجميع  اتالتونسية لمترجمي لغة اإلشار الجمعيةقدمت على سبيل المثال، ف. الشركاء اتحشدت المبادرة خبر

والتي يتبعها األشخاص  اائل التواصل االجتماعي الخاصة بهالوباء ونشرتها على صفحات وسالتعامل مع الحكومية المتعلقة ب التواصل

في توزيع معدات الحماية الشخصية على المواطنين ذوي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ، بينما ساهمت ذوي اإلعاقة السمعية

  . اإلعاقة

متاحة من خالل توفير معلومات  فرص عادلة للتطعيمالمواطنين ذوي اإلعاقة على حصول واصل شركاء المبادرة تعاونهم لضمان 

 .مالتطعي لمراكز قيةفيزيال يفاتتكالوتنفيذ  لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 تقديم استجابة دامجة لإلعاقة لوباء فيروس كورونا في تونس
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

المؤتمر الصحفي للمبادرة التونسية لجعل االستجابة ألزمة فيروس كورونا المستجد دامجة لإلعاقة   •

 )بالعربية(: 
 https://www.facebook.com/OTDDPH/videos/2886988568250589/ 

 أمثلة على إتاحة المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية:  •
 https://docdro.id/YZbVGJo 

مواد توعوية دامجة لإلعاقة عن فيروس كورونا المستجد من مصر )أُنشئت بواسطة منظمات المجتمع   •

 لمؤسسة دروسوس(:  شريكة الالمدني العديدة 

 على موقع فيسبوك #الكورونا_مبتفرقش  ابحث عن هاشتاج 
 

 لتسهيل دمج اإلعاقة   (ICT)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   تسخير :۱7 الممارسة 

ن ذي قبل. غالبًا ما يكون استخدام تكنولوجيا ع وترابًطا  مما أدى إلى عالم أكثر اتصاالً  جيا المعلومات واالتصاالت بسرعة تتطور أدوات تكنولو

ذوو اإلعاقة في مجاالت مثل إمكانية الوصول إلى المعلومات واالتصاالت    التي يواجهها األشخاص للعقبات المعلومات واالتصاالت لتوفير حلول 

، وليس فقط ذوي  تقديم الخدمات لجميع المواطنين مجال  في  ملحوظة يمكن أن تؤدي هذه الحلول المبتكرة إلى تحسينات   كما . ذو كفاءة فعااًل و

 .اإلعاقة

 :إرشادات التطبيق

  الحكومية وغير الحكومية بهدف تحديد العوائق المادية والسلوكية والتواصلية واالجتماعية الرئيسية التيإقامة شراكات مع الكيانات  •

 . الوصول إلى خدماتك عند محاولة تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة  

حشد الوسائل  و، لتخطي هذه العوائقتشجيع الكيانات واألفراد على تطوير حلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •

 . المالية والتقنية لتجريب األفكار الواعدة التحفيزية

. الجهات المعنية، بالشراكة مع تماد وتوسيع نطاق الحلول الناجحةاع •

 

 

 

  

 مورد مفيد

ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير التابع لمديرية األمن العام مع المجلس األعل (JCCC) األردني سيطرةتعاون مركز القيادة وال

 114، كان الخط منذ طرحه. مؤخًرا إنشائه الذي تم 114مّكن المواطنين ذوي اإلعاقة السمعية من الوصول إلى خط الطوارئ حل ي  

ا إجراء مثل هذه المكالمات الطارئة لن يكون متاحً  غير أناألمنية،  الطارئة أو يتلقى مكالمات من المواطنين لإلبالغ عن الحوادث 

 .2017/ 20 رقم قوض اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك القانون األردنيمما ي   لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

لتمكين  (JCCC) دنياألر سيطرةمركز القيادة وال، تم تركيب نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ولتخطي هذا العائق

مركز  سمعية بالتواصل مع موظفيالعاقة ذوي اإلستسمح مكالمات الفيديو هذه لألشخاص . استقبال مكالمات الفيديو من المواطنين

، فقد تم تقديم تدريب لى نطاق واسع في المجتمع األردنيلغة اإلشارة عب ونظًرا إلى عدم انتشار المعرفة. ياألردن سيطرةالقيادة وال

حملة إعالمية عامة لنشر الوعي بالخط الجديد ب والقيام، األردني سيطرةمركز القيادة والفي  موظفًا 18كثف على لغة اإلشارة لـ م

، باإلضافة إلى الدورات التدريبية ام خدمة مكالمات الفيديو الجديدةسمعية حول كيفية استخدال تعاقاذوي اإل تقديم اإلرشاد للمواطنينلو

تم تعيين شخصين من ذوي اإلعاقة السمعية الذين يمكنهم استخدام لغة اإلشارة كما  . اإلعاقة السمعية من ذوي اطالبً  1000التي شملت 

 . المركز المساهمة في استدامة مهارات لغة اإلشارة لموظفي بغرض ياألردن سيطرةمركز القيادة وال في

، حيث يعتمدون بشكل أساسي على هواتفهم الذكية ومكالمات الفيديو ردنيين من ذوي اإلعاقات السمعيةادرة استحسان األالقت المب

 .للتواصل مع اآلخرين عبر لغة اإلشارة

 

بخدمة مكالمات الفيديو  في األردن 144تزويد خط االتصال في الحاالت الطارئة   

https://www.facebook.com/OTDDPH/videos/2886988568250589/
https://docdro.id/YZbVGJo
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

 صور لخدمة مكالمات الفيديو بلغة اإلشارة في مركز القيادة والسيطرة األردني:  •
 https://docdro.id/99hhXA6 

 

 

 

 الترويحية الدامجة : االستثمار في الخدمات ۱8 الممارسة

الوصول إليها ونقص  يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة عوائق متعددة تحول بينهم وبين الخدمات الترويحية. تشمل هذه العوائق البيئة المادية المحيطة التي يتعذر 

الترويحية، مما يجعلهم أكثر ُعرضة للمشكالت الصحية ونقص  المعلومات المتعلقة بالخدمات وعدم إدماج التعديالت والتكيفات الدامجة لإلعاقة في األنشطة 

اإلعاقة بجانب جميع  المشاركة االجتماعية واالقتصادية. من شأن االستثمار في إتاحة األنشطة الترويحية وجعلها دامجة لإلعاقة أن يُمك ن جميع األشخاص ذوي 

 .فئات المجتمع األخرى من التمتع بجودة حياة أفضل

 : طبيقإرشادات الت

منظمات   االنفتاح للشراكة مع منظمات المجتمع المدني على مستوى البلدية لالستفادة من الموارد التقنية والبشرية والمالية. تأكد من مدى دراية •

 . المجتمع المدني بالمجتمع المحلي للخدمات الترويحية المستهدفة

ديد من األشخاص من جميع األعمار ويتوافر فيها موظفي خدمات مؤهلين( ويتم صيانتها  تحديد خدمة ترويحية تجريبية قيد التنفيذ بالفعل )يزورها الع •

 . جيًدا، بهدف المساهمة في إنجاح مبادرة الدمج

 .توعية موظفي البلدية بأهمية دمج اإلعاقة •

خاص ذوي اإلعاقة. تأكد من عدم اقتصار  تقييم مدى شمولية الخدمات الترويحية المستهدفة لإلعاقة بدعم من منظمات المجتمع المدني ومنظمات األش •

ن أنها آمنة.  التقييم على معايير البيئة المبنية والمعلومات المتاحة فقط، بل أن يتضمن إمكانية الوصول إلى األنشطة التي تقدمها الخدمة والتأكد م

 .قة، بأهمية دمج اإلعاقةويشمل ذلك رفع مستوى وعي موظفي الخدمة، باإلضافة إلى مستخدمي الخدمة من غير ذوي اإلعا 

المساهمة في استدامة المبادرة وتكرارها من خالل تشكيل وحدات دمج داخل المؤسسات والمنشأت، ووضع سياسات تسمح بالمراقبة المستمرة   •

 . وتخصيص التمويل

 

 

 

  

 مورد مفيد

غير ( قوس قزح) Arc-en-Ciel بالشراكة مع منظمةغير الحكومية  Include ، شاركت بلدية سن الفيل في مشروع تنفذه منظمة2013في عام 

 .الحكومية وغيرها من الجهات المعنية مثل المؤسسة األسبانية للنهوض االجتماعي بالثقافة والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي

ارتفاع معدل الزيارات، ومالئمتها : المعايير التاليةتم اختيار الحديقة بناًء على . هدَف المشروع إلى تحسين دمج حديقة سن الفيل العامة لإلعاقة

 .لألشخاص من جميع األعمار، وتوف ر فريق بلدية كفؤ وبإمكانه تأمين صيانة م رضية للحديقة والمساهمة في استدامة المشروع

عند مدخل الحديقة وتكييف المراحيض  قام المشروع بتقييم إمكانية الوصول إلى الحديقة، وبناًء عليه، نفذ تعديالت مادية مثل تركيب منحدر

كما . غير الحكومية Arc-de-Ciel تم تنفيذ هذه المهام من قبل منظمة. لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية وإضافة مساحة لقراءة الكتب في الحديقة

غير الحكومية في إمكانية جعل األلعاب  Include وبحثت شركة.  ساهمت البلدية في تسوية األرض وتوفير الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ المشروع

قبل افتتاح . لالتي تقدمها الحديقة دامجة وآمنة للمستخدمين ذوي اإلعاقة، وبناًء على ذلك، قامت بتأمين التمويل الالزم من خالل مبادرة لجمع األموا

ود عيت األطراف المعنية في المجتمع . باألشخاص ذوي اإلعاقةالحديقة، تلقى موظفو الحديقة تدريبًا لرفع مستوى وعيهم وتحسين مهاراتهم للترحيب 

غير الحكومية زيارات  Include بعد االفتتاح، نسقت منظمة. بما في ذلك البالغين واألطفال من ذوي اإلعاقة الختبار مدى  عملية تكيفات اإلعاقة

 .متابعة لضمان مراقبة نتائج المبادرة

حديقة أخرى في بلدة الشويفات، وانعكست تلك الممارسات وطرق التفكير، على نطاق أوسع، في تشييد مبنى البلدية  تم تكرار هذه المبادرة الناجحة في

وقد تم تحقيق هذا االلتزام بصورة ملموسة من ق بل البلدية من خالل إنشاء . 2015الجديد المتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي تم افتتاحه في سبتمبر 

 .التي يرأسها عامالن اجتماعيان متخصصان يتوليان تنظيم األنشطة الثقافية للبلدة وإدارة األمور المتعلقة باإلعاقة" حليةوحدة التنمية الم"

 حديقة سن الفيل العامة الدامجة لإلعاقة بلبنان

https://docdro.id/99hhXA6
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

 اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة بحديقة سن الفيل العامة: صور لبعض تكيفات  •
https://docdro.id/nMP4RSz 

 

 

 الدروس المستفادة 

في بعض الحاالت، كان لمقدم الخدمة العامة قدرة محدودة على الوصول إلى مستخدمي الخدمة من ذوي اإلعاقة. يوصى بأن تحدد   •

والشراكة مع   متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ية معلومات تشمل إنتاج مواد لمد وتقديم الخدمات الخدمات العامة إستراتيجية مؤسسات 

الحافالت المتنقلة للوصول إلى المناطق النائية والتي يتعذر الوصول  كأدوات التواصل المبتكرة  توفيرمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة و

 .إليها

  والمتساو  بالوصول العادل وذلك للسماح لجميع المواطنين لألشخاص ذوي اإلعاقة  المحتوى الرقمي   إتاحة عملية  الستثمار في الهام امن  •

إمكانية الوصول إلى  تسهيل ل محددة معايير    (WCAG)  قدم إرشادات الوصول إلى محتوى الويبعلى سبيل المثال، ت ف.  ت إلى المعلوما

. يوصى بأن  احتياًجا ة للوصول إلى الفئات األكثرمتمكن تنفيذًا سريعًا وقدرات  الطارئة سياقات اليتطلب تقديم الخدمات في .قع الويبامو

خدمات الطوارئ وضمان عدم ترك أي    دمجشخاص ذوي اإلعاقة لتعزيز الخدمات العامة مع اتحادات منظمات األ مؤسسات تشترك

 .شخص خلف الركب

عاقة من خالل نهج خيري  الخدمات العامة، إال أن خدمة األشخاص ذوي اإل  مؤسسات  بعضالتي تحرك  النية الحسنةعلى الرغم من  •

 .التأكيد على النموذج االجتماعي والقائم على الحقوق لإلعاقةب  يوصى ان بمثابة إضعاف لهم. تصنيفهم على أنهم حاالت إنسانية( كك)

جاهل اعتبارات السالمة والتركيز فقط على  المعتاد ت العامة، كان من  عند العمل على تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الترفيهية •

السالمة واألشخاص ذوي اإلعاقة  األمن و اك المتخصصين التقنيين في مجال إشر هام المنحدرات. من التركيب كالحلول العملية تقديم 

 . ت إمكانية الوصولعديالأثناء التصميم والتنفيذ والتسليم النهائي لت 

  على إمكانية الوصول المادي لمباني مقدمي الخدمات. فقط  التركيزو إتاحة الوسائل العملوماتية إهمالفي كثير من األحيان، تم فوبالمثل،  •

 ..من المهم دمج العناصر التي تقيم العنصر المعلوماتي لخدمتك مثل الالفتات والنشرات والمواد السمعية البصرية

بشكل   دامجة الخدمات للإدارة البيانات لمقدمي الخدمات، للمساهمة في مراقبة تقدمك كمقدم  طرق الدراسات وتحسين عمل االستثمار في •

 .اإلعاقةب  الخاصة  بياناتال، ولتقليل المشكلة العامة المتمثلة في عدم كفاية أفضل
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https://docdro.id/nMP4RSz
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 المستدام تهيئة الظروف للدمج

 

يمكن، من خالل شراكات مربحة  "

للجانبين مع منظمات المجتمع المدني  

والجهات الحكومية  ومؤسسات التمويل 

، تنفيذ الحلول المستدامة  المعنية األخرى

وإزالة العقبات التي تُحد من مشاركة 

 "ذوي اإلعاقة في المجتمعاألشخاص 
 

بطاقات تعريف بطريقة برايل لسيارات  " تكسينا"قدمت مبادرة 

فلسطين)األجرة العامة في رام هللا     

(© Sharek Youth Forum) 

مساحات ترفيهية لألشخاص ذوي اإلعاقة في غزة  

( فلسطين)  

 (© Al Agsaam Network) 

 لعبة دامجة لألطفال ذوي اإلعاقة بحديقة سن الفيل )لبنان(

 (© LUPD) 
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 : تخصيص الموارد غير المالية لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة ۱9الممارسة 

استخدام  ب  حوظة مل يمكن للسلطات المحلية تقديم مساهمات ،. ومع ذلكدمجالعملية بطئ تقدم ت  تيال أحد التحديات الكبرىالتمويل المحدود هو 

والجهات الحكومية  من خالل شراكات مربحة للجانبين مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل ، الموارد غير المالية مثل األراضي. يمكن

 .حد من مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمعالتي تُ  عقبات، تنفيذ الحلول المستدامة وإزالة الالمعنية األخرى

 :إرشادات التطبيق

لتحسين دمج األشخاص ذوي  وذات الكفاءة بهدف تحديد الحلول الفعالة  قنوات اتصال مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  إنشاء •

 . اإلعاقة في الخدمات االجتماعية واالقتصادية

من اتفاقية األمم المتحدة   ٣٠ين )المادة جميع المواطن   وصحة  رفاهيةلالشواطئ كأهمية الخدمات الترفيهية العامة الدامجة إلى  نتباهاال •

 .لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(

  اإلعاقة دمج  تحسين إلى  تهدف التي لمشاريع، لبالشراكة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ، دراسات الجدوى  مة في استكمال المساه •

 . المحلية  الخدمات  في

تخصيص موارد غير مالية مثل األراضي، إلى جانب   يمكنعدم توفر الموارد المالية،  معإثبات جدوى المشاريع المقترحة، وحتى  فور  •

 . إصدار التراخيص والتصاريح ذات الصلةتسهيل 

  .الدولية التقنيين المحليين والدوليين. على سبيل المثال، من خالل إقامة شراكات مع المنظمات دمج اإلعاقة حشد خبراء •

 .لخدمات المحليةا ضمن  اإلعاقة دمجالشراكة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، لتغطية تكاليف  ، ب لجمع األموالتنفيذ مبادرات  •

. في حالة نجاحه  ه المساهمة في توسيع نطاقو  مراقبة تنفيذ المشروع •

 

 

   

. لألشخاص ذوي اإلعاقة تخصيص شاطئًا واحدًا دامجلالستثمار في  ألشخاص ذوي اإلعاقةل جسام الممثلةعدة طلبات من شبكة األتلقت بلدية غزة 

تحركة والعكازات وكذلك كبار خاصة أولئك الذين يستخدمون األجهزة المساعدة مثل الكراسي المب، وجسديةالعاقة اإل ذويلوحظ أن األشخاص 

ضغوط نفسية أكبر بسبب عدم ب المرورإلى  المهمشة ع رضة هذه المجموعات كونتو. استبعادهم بشكل دائم من الوصول إلى الشاطئ، يتم السن

 ، يجب على الدولمتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن اتفاقية األمم ال 30وفقًا للمادة . الترويحيةقدرتهم على المشاركة في مثل هذه األنشطة 

 .والرياضية العتراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة في األنشطة الترفيهيةا والواليات

 الستقبال التمويلأنشطة  ظمتام ونجسذلك، ثابرت شبكة األ رغمو. يذهاالبلدية على الفكرة بسبب التكلفة العالية المرتبطة بتنف صادق في البداية، لم ت

حملة لرفع مستوى الوعي العام بحق األشخاص ذوي  تمع وسائل اإلعالم وأطلق ت الشبكةكما تواصل. المانحةة والوكاالت المنظمات الدولي من

 .اإلعاقة في الوصول إلى األنشطة الترفيهية

روع بتمويل المش (HI) واإلدماجمنظمة اإلنسانية وبالتبعية سام جاأل قيام فقت على تخصيص األرض في حالةاستجابت بلدية غزة للحملة ووا

وبما يتماشى مع المعايير  إمكانية الوصول بالمشاركة مع األشخاص ذوي اإلعاقة التعديالت لتسهيلية لضمان تنفيذ فنال خبراتها التجريبي وحشد

بعدما  باألخص، مرة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة 10000، ومنذ ذلك الحين ، تمت زيارته الدامجالشاطئ افتتاح  م، ت2019عام في . الدولية

 الدامج الشاطئ وظف عالوة على ذلك، و. مرافقينالشاطئ عن رسوم الدخول لألشخاص ذوي اإلعاقة وما يصل إلى ثالثة من أفراد األسرة التنازل 

 .ة للعمل بهشخًصا من ذوي اإلعاق 15

. عاًما من عدم قدرتها على القيام بذلك 20وصولها إلى الشاطئ بعد  عندبكت شابة . اإلعاقةحياة األشخاص ذوي  فيأحدث المشروع أثًرا إيجابيًا 

في الوقت  امجسواصل األت  . لتنمرم خوفه من التعرض لاعدانمثال آخر هو أن طفاًل مصابًا بمتالزمة داون زار الشاطئ مع أسرته ألول مرة بعد 

 .من أجل استيعاب األعداد المتزايدة من الزوار مع نشر التجربة العتمادها في شواطئ أخرى الدامجةجمع التبرعات لتوسيع منطقة الشاطئ  الحالي

 

 أول شاطئ متاح لألشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين
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 إفتتاح أول شاطئ متاح لذوي اإلعاقة في فلسطين )بالعربية واإلنجليزية(: فيلم قصير عن  •
 https://www.youtube.com/watch?v=exMtVK9cKgo 

 صور ألول شاطئ متاح لذوي اإلعاقة في فلسطين  •
 https://docdro.id/0qrPTvn 

 

 

 

 

 : تشجيع مشاركة الشباب من ذوي اإلعاقة في تخطي تحديات اإلدماج ۲۰الممارسة 

  . فهم يواجهون االستبعاد من فرص التنمية االجتماعية واالقتصاديةُعرضة للتهميشاإلعاقة هم من بين أكثر فئات الشباب  يذو من الشباب إن 

في   أحد أهم األطراف المعنية والشركاء ذوي اإلعاقة هم  من من الفقر والعزلة. ومع ذلك، فإن الشباب  للمزيد أكثر ُعرضة جعلهم باستمرار مما ي 

 .ةدامج تصميم وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات ال

 :إرشادات التطبيق

تحقيق ذلك عن   قرار. يمكنال بصفتك أحد صانعي ذوي اإلعاقة من االستماع إلى احتياجات وأفكار وشكاوى الشباب فرص   إتاحة •

 . مستديرة لالستماع والتشاور المائدة ال ات جلسعقد تنظيم أو الوقت أسبوعي الستقبال األفراد أثناء وقت العمل أو  طريق تخصيص 

على تقديم مبادرات تجريبية تساهم في   ، الشباب ذوي اإلعاقة، بما في ذلك الطالب الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، تشجيعب  •

 .  تحسين مشاركتهم االجتماعية واالقتصادية

في  لتنفيذ هذه المبادرات التجريبية ودعم توسيع نطاقها   الالزم حشد السلطات الحكومية، وتخصيص التمويل  •

. حال نجاحها

 

  

 مورد مفيد

. ؤسسة شارك للشبابمفي بصرية تدرس في جامعة بيرزيت وعضوة العاقةمن ذوي اإل، شابة م هللا بأميرة أبو عرقوبالتقت بلدية را

ص ذوي اإلعاقة البصرية عند استخدام سيارات هي وغيرها من األشخايوميًا ، عرضت أميرة العوائق التي تواجهها خالل االجتماع

ات سيارة األجرة التي ومن هذه العوائق عدم قدرة الركاب ذوي اإلعاقة البصرية على التعرف على بيان. الجامعةاألجرة للذهاب إلى 

نسيانها  ت الشخصية التي تممرة أخرى ألسباب مثل استعادة المتعلقا للتواصل مع سيارة األجرةطريقة  عدم وجود، وبالتالي يستخدمونها

برايل وفرض استخدامها في خط تاكسي  طريقةب سيارات األجرة، اقترحت أميرة تحديث بطاقات هوية كحل. سيارة األجرةوتركها في 

 .رام هللا -بيرزيت 

. االتي أيدت الفكرة ودعمت تنفيذهشجعت البلدية فكرة أميرة وحشدت إشراك إدارة المرور ووزارة النقل والنيابة العامة لحماية األسرة 

المطلوب إلنتاج لتقديم التمويل  نية وصندوق األمم المتحدة للسكان، قامت البلدية بتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنتيجة لذلككو

، ووعدت اقاتت التي سيتم تضمينها في البط، وقدمت وزارة النقل البيانات األجرة التي يمكن الوصول إليهابطاقات تعريف سيارا

الموقع المناسب أميرة وزمالؤها  اقترحت كما. رام هللا -بتفعيل استعمالها في سيارات األجرة التي تخدم خط بيرزيت إدارة المرورسلطة 

 .لوضع البطاقات التعريفية بحيث يمكن الوصول إليها وقراءتها من قبل الركاب ذوي اإلعاقات البصرية

جميع األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية الذين  مما ساهم في استفادة، سيارة أجرة عامة 150البطاقات في فذت المبادرة ووضعت ن  

تم تكرارها في خطوط سيارات األجرة  ،نتيجة لذلككو نجحت المبادرة،. رام هللا -يستخدمون سيارات األجرة في خطوط بيرزيت 

، يعمل الشباب في مؤسسة شارك للشباب على تكرار المبادرة في قوائم المطاعم لكي غضون ذف. مدن أخرى مثل البيرةفي األخرى و

 .في رام هللا والبيرة

رام هللا، فلسطين -في خط بيرزيت  المتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقةإنفاذ بطاقات تعريف سيارات األجرة                 

https://www.youtube.com/watch?v=exMtVK9cKgo
https://docdro.id/0qrPTvn
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 :أدوات ومصادر مفيدة 

مبادرة "تكسينا" التي أصدرت بطاقات تعريف متاحة الستخدام ذوي اإلعاقة لسيارات  فيلم قصير عن  •

 األجرة )بالعربية(: 
 https://www.facebook.com/Sharek.Youth.Forum/videos/338518350200099/ 

 لمبادرة "تكسينا" التي أصدرت بطاقات تعريف متاحة الستخدام ذوي اإلعاقة لسيارات األجرة: صور  •
 https://docdro.id/BuKQWid 

 

 الدروس المستفادة 

التنمر عائقًا كبيًرا أمام دمج  كعتبر سلوكيات بعض المبادرات الدامجة بسبب الموقف السلبي للمجتمعات المحيطة. تُ  تم تقويض •

وصى بأن تتضمن مبادرات اإلدماج أنشطة توعية مجتمعية تهدف إلى تكوين صورة إيجابية عن اإلعاقة بين األشخاص ذوي اإلعاقة. يُ 

 .أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني مواقف إيجابية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة

على سبيل  فالتنفيذ بسبب عدم امتثالها للقوانين المحلية.  أثناءخاصة تلك المتعلقة باإلنشاءات، تحديات وب واجهت بعض المبادرات،  •

  للوصول إلى م دراسة القوانين المحلية والتشاور مع المتخصصين اهي بعض المناطق. من الف باإلنشاءات الخرسانية ال يسمح المثال،

 . من المباني الخرسانيةاستخدام المباني ذات الهيكل الخفيف بدالً ، كمثالأفضل الحلول. 

م  هاة وبطاقات برايل. من الي سح ألرضيات الكا الوصول،  لتسهيل إمكانية حلول تقديم لم تجد بعض المبادرات المواد المحلية الالزمة ل •

 . ت إمكانية الوصول بتكلفة منخفضة عديالالتي تساهم في توافر ت االستثمار في النظام البيئي لريادة األعمال وتشجيع الشركات الناشئة 

 

 مورد مفيد

https://www.facebook.com/Sharek.Youth.Forum/videos/338518350200099/
https://docdro.id/BuKQWid
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 التنفيذ قيدوضع الممارسات 

  

 مؤسساتك المعنية بالخدمة العامة بلديتك أو ل  دمج اإلعاقةتقييم مستوى 

 

إلجراءات دامجة قابلة  تك أو البلدية ككل من التخطيط اخدم داخل  دمج اإلعاقةنك تقييم مستوى سيمك ِ 

لحكومات البلديات،   مستوى دمج اإلعاقة أداة قياس  تُعد للقياس ومراقبة تقدمك خالل فترة زمنية محددة. 

ألبرتا في كندا، أداة متعددة االستخدامات يمكن تكييفها مع ب ورتها جمعية البلديات الحضرية التي ط

 .الموجود على اليسار QRالـ ز السياقات المختلفة. تحقق من األداة عن طريق مسح رم

 

 لحكومات البلديات؟  مستوى الدمجأداة قياس  تستخدم  كيف

وعي الموظفين.    رفع مستوى منظمتك للمشاركة في التقييم من خالل تهيئةب  اهتمبادئ ذي بدء،  •

موظفي الخدمة بالمصطلحات والمفاهيم الرئيسية التي سيتم استخدامها في   يتمثل أحد األهداف الرئيسية للتدريب التوعوي في تعريف 

 .وجعلها مألوفة لهم التقييم

، أو على األقل  تعني بالدمجنشطة التوعية، شجع على تشكيل لجان بأ القيام بعد •

عن تنفيذ   ولئ مس منسق الدمج. يمكن أن تكون اللجنة أو لدمجعن ا مسئول  شخص 

 التقييم وضمان مشاركة الجهات المعنية

  يجب الخدمة، إدارة في الرئيسيين الموظفين أو الدمج لجنة  أعضاء مع بالتعاون •

  يوصى. ينالمستهدف االستبيان على بالمجيبين قائمة  إعداد لتقييممسئول ا على

  ومن اإلدارية؛ والمستويات   اإلدارات مختلف  يمثلون  متنوعين مستجيبين بتضمين

  مستخدمي من عينة تضمين حاول . والقدرات  والعمر  الجنسك مختلفة خلفيات

  لعدد األدنى الحد يكون أن يجب . من غير ذوي اإلعاقة و اإلعاقة  ذوي من الخدمة 

 .أشخاص عشرة المستجيبين

 عملية  وباستخدام  السياق، على بناءً  ؛للتقييم مجاالً  عشر  اثني من األداة تتكون •

  تكييف يمكنكما  لتقييمك، أكثر أو واحًدا مجاالً  تختار الدمج  لجنة دع تشاركية،

 .المحلية الثقافة  لتناسب المعايير

 وسيط المعني بالتيسيرال أي أن يقود  ؛ُميس ر لهذا التقييم الذاتييوصى باستخدام نهج  •

التقييم مع أفراد أو في مجموعات. عادةً ما ينتج عن تقييمات المجموعة نتائج خطوات 

 .التقييم نتيجةيًا لكيفا تتضمن مناقشات تقدم تفسيًرا أكثر ثراًء ألنه

وكذلك الجهات المعنية  ، رارصانعي الق أبلغ، اتبعد تنفيذ التقييم واحتساب الدرج •

تنفيذ  في النتائج ووضع خطة ل لنظر لجنة الدمج ل ادعُ . ثم ى، بنتائج التقييمخراأل

ولوية. تأكد من أن اإلجراءات قابلة  األ ذات جراءات الدامجة التي تتناول القضايا اإل

 .للتنفيذ ويمكن أن تؤدي إلى نتائج قابلة للقياس

  بالنتيجة )أو النتائج( للتقييم الجديدة النتيجة قارن قبل،  من التقييم نفذت قد  كنت إذا •

  لهذه  وِجد حلوالً  السلبي التقدم هذا  إلى أدت  التي التحديات حدد  لها، مساوية األولى أو  من أقل  النتائج الجديدة كانت  إذا. السابقة

  تأكد من استخالص الحالتين، كلتا في! بها فاحرص على االحتفال النتيجة، تحسنت  أما إذا. المحدثة الدمج عمل  خطة في  التحديات

  ومستخدمي  الخدمة  وموظفي  القرار صانعي الحصر  ال المثال سبيل  على تشمل والتي إلى الجهات المعنية، المستفادة الدروس  ونقل

 .الخدمة

  

  لحكومات مستوى الدمج قياس أداة  تتضمن

  القابلة  التالية التقييم مجاالت البلديات

 :للتكيف

 .القيادة •

 . لمواردبتخصيص اااللتزام  •

 . التخطيط والتنفيذ والقياس  •

ممارسات وسياسات الموارد   •

 . البشرية

 . إشراك الموظفين وتعليمهم •

 . استخدام البنية التحتية واألراضي •

 . المحليةالخدمات االجتماعية  •

 المواطنين. مشاركة  •

 . النمو االقتصادي •

 . خدمات الطوارئ والحماية •

 النقل. خدمات  •

 . اإلسكان •

 

 مورد مفيد
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اإلطار  
 الزمني 

 مجال التقييم  المشكلة  اإلجراءات الدامجة المسئول  المؤشرات 

األشهر  
الستة  
 القادمة

  عدد زيادة  -
  الخدمة مستخدمي

  اإلعاقة ذوي  من
  ٪١٥ بنسبة

من   ٣ توقيع -
  ذكرات التفاهمم

  مع األقل على
 المجتمع منظمات
  لتحسين المدني
  مستخدمي وصول
  ذويمن  الخدمة 
  إلى اإلعاقة 
 البلدية  الخدمات 

  قسم)  محروس علي األستاذ
 ( المعلومات  تكنولوجيا

  في  اإلعاقة تصنيف  إدراج
  مستخدمي بيانات جمع

 الخدمة 

مكانية وصول عدد  
قليل فقط من ذوي  
اإلعاقة إلى خدمات  

 البلدية

الخدمات العامة  
 للبلدية

األستاذة إنجي كامل )قسم  
 العالقات العامة( 

  حول  المعلومات  نشر
منظمات   بين البلدية خدمات

  األشخاص ذوي اإلعاقة 
  المدني المجتمع ومنظمات 
  مع تعمل  التي األخرى 

 اإلعاقة  ذوي األشخاص 

     … 
مستوى الدمج  تقييم حددها التي العوائق  لمعالجة  الدامجة  اإلجراءات على مثال  

 

 تقييم إمكانية الوصول المادي والمعلوماتي لخدمتك 

. يمثل  في المجتمع قضية رئيسية تعيق مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة تعد صعوبة إمكانية الوصول 

في البيئة    هذه العوائق موجودة  ي خدماتك، سواًء أكانتإمكانية الوصول إل بوجود عوائق تمنع إدراكك

هناك طريقتان عمليتان   خطوة ضرورية في طريق جعل خدماتك دامجة. ،المبنية أو في المواد المعلوماتية

  ألشخاص  المعقولة التيسيرية  التسهيالت احتياجات  تقييم( ١هما:   ،لتقييم إمكانية الوصول إلى خدمتك

  مقارنة يمكن. الوصول  إمكانيةتقييم ل( شاملة غير)تحقق   قائمة  استخدام( ٢ و  اإلعاقة، ذوي من محددين

  إلى  يهدف وعام شامل  تقييم وهو  ،مبادئ التصميم الشامل على مبني تقييم إجراء ( ٣ بـ يقتينالطر هاتين

 .ةالثالث  الطرق تنفيذ حول   نصائح التالي القسم  يقدم. الجميع متناول في  خدمتك  جوانب جميع  جعل

 

  المعقولة تقييم التيسيرات  قوائم تحقق لتقييم إمكانية الوصول  تقييم اإلتاحة الشاملة 

التأكد من إتاحة كل جوانب  
 المبنى للجميع 

إزالة عوائق إمكانية الوصول األكثر  
 انتشاًرا 

 الهدف  إتاحة المبنى ألشخاص محددين

التكلفة )للمباني المقامة   ضئيل  معقولة مكلف 
 بالفعل( 

التأكد من أن التصميم )الرسم  
المعماري( يمكن الوصول إليه  

 من قبل الجميع 

تحسين إمكانية الوصول إلى المبانى  
 الموجودة بالفعل 

تحسين إمكانية الوصول ألشخاص  
محددين كالموظفين أو الطالب من ذوي 

 اإلعاقة 

 الوضع الشائع لالستخدام 

 مقارنة بين طرق تقييم إمكانية الوصول الشائعة

 :المعقولة التيسيرات تقييمات  لتنفيذ   نصائح

  وليس محددين، ألفراد المعقولة  التيسيرية الترتيباتتُوف ر بدء، ذي  بادئ  •

  تقديم لذا فلموائمة. لكافة مستخدمي الخدمة توفير اإلتاحة  منها المقصود

ة  اإلعاق  ذوي  من حديثًا عينينالمُ  للموظفين التقييم من  النوع هذا  استخدم الخدمة،

 .على سبيل المثال

 .إليه المعقولة التيسيرية الترتيبات توجيه يتم الذي الشخص من بدعم التقييميُنفذ  •

 التي العوائق  معالجة إلى يهدف مبدأ هو والحركة للتنقل متواصلة سلسلة توفير •

.  الخدمة من لالستفادة المختلفة  الخطوات خالل اإلعاقة  ذوو األشخاص  يواجهها

 

تعني  الترتيبات التيسيرية المعقولة 

الالزمة والمناسبة  التعديالت والترتيبات "

التي ال تفرض عبئا غير متناسب أو غير  

ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في  

حالة محددة، لكفالة تمتع األشخاص ذوي  

 ." اإلعاقة على أساس المساواة مع اآلخرين 

اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي  -

 . اإلعاقة

 

 مورد مفيد      
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 . واستخدامها بداخلها والتنقل إليها والدخول الخدمات  إلى الوصول  الخطوات هذه تتضمن

  في  تجربته تقييم اإلعاقة  ذوي من المستهدف  الشخص  من واطلب   سابقًا المذكورة  األربعة  الخطوات   على ناءً بُ  نموذًجا أعد التقييم، لتنفيذ •

 .هذا العائق إلزالة  يقترحها/تقترحها  التي الحلول   إلى باإلضافة  الشخص  يواجه عائق  كل لسج  . الخطوات من خطوة كل

 .آخرين للخدمة أشخاص استخدام من  تحد ولن  آمنة  المقترحة الوصول إمكانية تعديالت أن من تأكد •

 

 .  الوصول ۱
 العائق المحدد  الحلول المقترحة 

 العامة إلى الخدمةعدم وصول المواصالت    عامة مواصالت محطة  أقرب من  األجرة لسيارات  مواصالت بدل توفير
 .. 

 .  الدخول ۲
 العائق المحدد  الحلول المقترحة 

  ةالمتحرك سياالكر  المدخل  عند الموجودة  درجات الخمس  ذات  الساللم  تمنع تركيب منحدر للكراسي المتحركة 
 المبنى  دخول من

 ... 

 . التنقل 3
 العائق المحدد  الحلول المقترحة 

 ... 

   المعقولة الترتيبات التيسيرية لتقييم بسيط نموذج على مثال

 

 عامة لتقييم إمكانية الوصول قوائم تحقق   نصائح لتطبيق  

 

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة أو الموظفين أو مستخدمي الخدمة من ذوي اإلعاقة للمشاركة   ادعُ   •

 في التقييم.

  المعلوماتية المواد  إلى  باإلضافة  ،مبناك معاييرلمراجعة  الوصول إمكانيةتحقق لتقييم  قائمة  استخدم •

 .أثناء عملية تقديم الخدمة المستخدمة

 االستمارة الخاصة بنتائج التقييم وادعمها بالصور ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة. سجل النتائج في  •

ندسين المدنيين هعن طريق دعوة أحد الم ر تكلفة تعديالت إمكانية الوصول بعد عمل التقييم، قد   •

 بالكميات مع تقديرات عامة للتكلفة.  مقايسةإلعداد 

ذات األولوية في   التعديالت إقرار  وكذلك توافر الميزانية ئولة عن الدمج لمناقشة اجتمع باللجنة المس •

 حالة وجود عجز بالميزانية. 

ات المعنية كمالكي األراضي والبنايات  هقبل تنفيذ الحلول المقترحة، اعقد اجتماعات مع الج •

 . المخطط لها والجيران بهدف رفع مستوى وعيهم بأهمية وفوائد تعديالت إمكانية الوصول 

عاقة  المتمثلين في منظمات األشخاص ذوي اإل ،أثناء تنفيذ تعديالت إمكانية الوصول، تأكد من اختبار األشخاص ذوي اإلعاقة •

 ت. م النهائي لهذه التعديالتعديالت المقترحة قبل قبول التسل  لل والموظفين ومستخدمي الخدمة، 

الموجود    QRانسخ رمز الـ،  الوصول  إمكانية التحقق الخاصة بتقييم قائمة  من عينة على  للحصول •

 على اليسار. 

 

 نصائح لتطبيق تقييم اإلتاحة الشاملة

أخذ   يتم لم  والتي القائمة، المباني على  الشاملة اإلتاحة  معايير لتطبيق  ةالمرتفع التكلفة  من الرغم على •

  أثناء للغاية مفيد ة الشامل اإلتاحة معايير استخدام  إال أن ،ها في االعتبارإلي  الوصول  إمكانية أهمية

 .المبنى تصميم مرحلة 

  تعديالت بأهمية التجديد أو  البناء عملية في  المشاركة  الجهات المعنية جميع وعي  برفع مستوى اهتم   •

  تلك شمل ت  .أمكن  إن الوصول بإمكانية المتعلق  القانوني اإلطار إلى  باإلضافة الوصول إمكانية

 

 

     دمورد مفي

 مورد مفيد       
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 بتنفيذ ستقوم  التي المقاوالت  وشركات  المدنيين والمهندسين المعماريين والمهندسين المحلية  والسلطات   الخدمة إدارة  الجهات المعنية 

 .التجديد أو المبنى

  على  الموجود QRالـ   رمز  امسح، شامل دليل  على للحصول  .التصميم الشامل  لمبدأ وفقًا المبنى تصميمات إلعداد  امعمارًي  امهندسً  ادعُ  •

 .اليسار

 .بها المعمول المحلية البناء قوانين  مع متوافقة  الرسومات  أن من تأكد •

 

 ج اإلعاقة دم حول  الوعي مستوى  رفع 

  عملية لنجاح  قصوى أهمية  له الجهات المعنية جميع  وعي  رفع مستوى نجد أن الدليل،  هذا في  الواردة  المختلفة الحالة دراسات  نتائج من التعلمب 

  دمج تجاه  إيجابي موقف  تبني على  مساعدتهم بهدف  موظفيك لتوعية عمل  ورش   تنظيم في لمساعدتك النصائح بعض القسم  هذا  سيقدم. الدمج

 .لها المخطط ة دامجال اإلجراءات تحقيق في  للمساهمة ودعوتهم اإلعاقة 

 نصائح لتقييم مستوى المعرفة والسلوكيات التي يتبناها موظفو تقديم الخدمة 

المعرفة والسلوكيات   مستوى بدعم من المنظمات واألفراد المختصين، صمم ونفذ استبيان لتقييم •

 الحالية للموظفين تجاه اإلعاقة. 

نظر إلى اإلعاقة بوصفها حالة  حيث يُ يجب أن يستند االستبيان إلى النموذج االجتماعي لإلعاقة،   •

 . للشخص القصور الجسديوبين  في المجتمع ناتجة عن التفاعل بين العوائق الخارجية أوالبيئية

اإلعاقة   ات: تعريفالعناصر اآلتية عرفة الموظفينستوى متتضمن النقاط األساسية لتقييم ميمكن أن  •

المتعلقة بدمج   واألحكام القانونية  المعقولة الترتيبات التيسيريةوإمكانية الوصول و والقصور 

لتحسين  ممكنة ومعرفة الحلول ال األشخاص ذوي اإلعاقة والعلم بالعوائق الموجودة داخل الخدمة 

 . مستوى دمج هذه الخدمة لإلعاقة 

  مختلف من تمثيلية عينة خضوع من تأكد ممكنًا، خدمتك  موظفي جميع  استهداف يكن لم إذا  •

 .الستبيانل ةي اإلدار مستويات الو اإلدارات 

حلل نتائج االستبيان وحدد اإلجراءات الالزمة لمعالجة نقاط الضعف، كتقديم تدريب توعوي   •

 إنتاج وتوزيع مواد تهدف إلى رفع الوعي. للموظفين أو 

ً  يُوصى بإجراء نفس التقييم مرة أخرى •  . غيير المحققمستوى الت لقياس  الحقا

 على اليسار. الموجود   QRالـتقييم مواقف وسلوكيات الموظفين، امسح رمز نة من استبيان للحصول على عي  •

 

 عن الدمج توعوي  نصائح حول كيفية تنظيم تدريب 

  ابسيطً  تدريبًا صمم ،وسلوكياتهم الموظفين معرفة ستوىم تقييم بعد •

  الحالية  سلوكياتهم إلى التفكير والنظر في  نالموظفي  يدفع اوتفاعلًي 

  الستبدال مفيدة  تا حاقترا تقديمو  اإلعاقة ذوي  األشخاص تجاه

 .إيجابية  بسلوكيات  السلبية سلوكياتهم

 استهدف أكبر عدد ممكن من الموظفين. •

من األفضل أن تقوم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بتنفيذ  •

 التدريب التوعوي. 

ال تمدد فترة التدريب ألكثر من ثالثة أيام. يمكن فصل أيام التدريب   •

 على فترات أطول. 

رات تدريبية تهدف إلى تجديد المعلومات بعد مرور ستة  خطط لدو •

بها   أشهر، وشجع الموظفين على مشاركة الكيفية التي ساعدهم

 . بشكل أفضل خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة  التدريب على

 

 

 

 :األساسية اإلعاقة مفاهيم •

o اإلعاقة تعريف . 

o اإلعاقة نماذج . 
o اإلعاقة كيفية تحديد.  

 :خدماتنا  في دمجهم ليتم  اإلعاقة ذوي   األشخاص دعم كيفية •

o المزدوج المسار هجن . 
o باإلعاقة  المتعلقة الخاطئة المفاهيم معالجة.  

o  إمكانية الوصول . 

 :الحقوق  على القائم النهج  •

o اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . 

o لإلعاقة الوطني  القانوني اإلطار . 
o ج القائم على الحقوقهتطبيق الن . 

باإلعاقة  التوعية  على للتدريب موجز نموذج  
–  ةالدامج  والتنمية اإلعاقة  مفهوم - اإلعاقة دمج  لدعم  التدريب دليل  من مقتبس 

(غانم أحمد/  االجتماعية للخدمات اإلنجيلية القبطية ةالهيئ)  

 مورد مفيد
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 بناء مهارات الموظفين لدمج اإلعاقة 

 اإلعاقة، ذوي   األشخاص مع األساسية  التواصل مهارات  من بدًءا . الموظفين لمهارات امستمرً  اتطويرً  تتطلب  نشطة  عملية هي  اإلعاقة جإن دم 

  لضمان  المطلوبة المهارات  الموظفون  يمتلك أن يجب  الوصول،  إمكانية تقييمات إجراء  أو اإلشارة  بلغة التواصل  مثل  تخصًصا أكثر قدرات  إلى

 .الخدمة في  اإلعاقة ذوي  باألشخاص همترحيب حسن 

 الخدمة  ي مقدم نموظفي لل  القدرات بناء تدريب  تقديم  حول نصائح

عمالء  من بعد استقبال مالحظات  أو  الدمج مستوى  تقييم خالل  من تحديدها يتم معينة  إلحتياجات القدرات بناء تدريب  يستجيب أن  يجب •

 . الخدمة 

  تصنيف يمكنف ذلك، ومع.  الخدمة تقديم ومستوى دمج اإلعاقة أثناء خدمتك  طبيعة  على بناءً  التدريب موضوعات  تختلف أن يمكن •

 تقديم يمكن بينما ،الخدمة  موظفي جميع  األساسية التدريب  موضوعات تستهدف . ةومتخصص   ةعام  فئتين؛  إلى التدريب  موضوعات 

 .العمل في  قعهماومو اهتماماتهم على بناءً  مختارين، موظفين إلى  المتخصصة  الموضوعات 

  كل  تتجاوز  أال  ضمان مع أطول، زمنية  فترة مدى  على  المهارات بناء على التدريب تقديم يمكن التوعوية،  العمل  ورش   غرار على •

 .للموظفين اليومي العمل مع التدريب يتداخل  لن الطريقة، بهذه. أيام ثالثة عمل  ورشة

 .وتقديمه  التدريب لتصميم اإلعاقة مجال  في  الخبرة ذات األخرى المدني المجتمع منظمات  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة أو  دعوة •

 :5كيركباتريك  طوره  الذي األربعة المستويات عمل إطار باستخدام  التدريب قي م

o المشاركين آراء  جمع  إلى تهدف  التيالمقامة أثناء التدريبات و األنشطة  خالل   من: الفعل  رد. 

o وبعده  التدريب قبل  استبيانات عمل خالل من: التعلم. 

o معهم  الدورية وعقد االجتماعات المشاركين سلوك مراقبة  خالل من: السلوك. 

o  :لإلعاقة لخدمة المقدمة من خالل قياس مستوى دمج ا النتائج . 

   العامة  الخدمة  مقدمي للموظفين  بها الموصى  التدريب موضوعات
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 مواضيع التدريب العامة )لجميع الموظفين(  ( المختارين للموظفين) المتخصصة التدريب مواضيع

 إجراء تقييمات إمكانية الوصول.  •
 تدريب المدربين على التوعية باإلعاقة.  •
 تقنيات المرشد الرائي.  •
 لغة اإلشارة.  •
 .البيانات الدامجة لإلعاقةإدارة  •

 . اإلعاقة ذوي األشخاص مع"( التعامل  كيفية)"  التفاعل •
 (. ةدامج خدمة لتقديم ممارسات ) ةدامج خدمة  تقديم •

 


