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 ملخص تنفيذي

 (UNGA)الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة    (CRPD)  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتصديق على    عقب

(. أعلن الرئيس عبد الفتاح PwDsلألشخاص ذوي اإلعاقة )مصر جهوًدا كبيرة لتحقيق المساواة  و  2008أبريل    14في  

٪ من 10بأن األشخاص ذوي اإلعاقة يمثلون    في اقرار  ،سيكون عاًما لألشخاص ذوي اإلعاقة  2018السيسي أن عام  

الحقوق نفسها التي يتمتع بها جميع المواطنين    ان يتم منحهميجب معاملتهم على قدم المساواة و  من ثمو  ،السكان المصريين

تم ترسيخ مواد قانونية في الدستور المصري لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة من الناحية   ،ذلكفضالً عن  المصريين.  

 على ما يلي:  2014من الدستور المصري لعام  81تنص المادة حيث  ،القانونية في المساواة

 

ا" حقوق  بضمان  الدولة  وثقافيًا  تلتزم  واجتماعيًا  واقتصاديًا  صحيًا  واألقزام،  اإلعاقة  ذوى  ألشخاص 

المرافق  وتهيئة  لهم،  منها  نسبة  تخصيص  مع  لهم،  العمل  فرص  وتوفير  وتعليميًا،  ورياضيًا  وترفيهيًا 

المواطنين،  من  غيرهم  مع  ودمجهم  السياسية،  الحقوق  لجميع  وممارستهم  بهم،  المحيطة  والبيئة  العامة 

 ".1لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص إعماالً 

 

هناك   دستور  أيضا  في  أخرى  مواد  اإلعاقةتتناول    2014سبع  ذوي  األشخاص  مباشر  وغير  مباشر  وحماية   ،بشكل 
 .2االجتماعي الشمولو ،والمشاركة السياسية ،والتعليم  ،والعمالة ،حقوقهم في المساواة في الرعاية الصحية

 
لسنة    10أصدر القانون رقم  بالسيسي  قام الرئيس    ،بالذكر أنه خالل عام الرئيس السيسي لألشخاص ذوي اإلعاقةوالجدير  
األشخاص ذوي اإلعاقة في أعقاب تنفيذ القانون الحكومة تجاه وهو القانون الذي ينص على التزامات متعددة من  - 2018

التمييز   ذلك عدم  ذوي اإلعاقضد  الجديد. وشمل  اإلعاقةة  األشخاص  االجتماعيأو    بسبب  حقوق والتمتع بجميع    ،النوع 
المجاالت  االنسان جميع  في  األساسية  المستقلة  ،والحريات  بإرادتهم  عنها  يعبرون  وكيف  خياراتهم  وحق   ،واحترام 

 ،على ذلك . عالوة 3لحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعاتهم في اعائالتواألشخاص ذوي اإلعاقة 
رقم   القانون  أن    10ينص  على  اإلعاقة  لأيًضا  ذوي  المرافق الحق  ألشخاص  واستخدام  والترفيه  والعمل  التعليم  في 

والخدمات العامة. وينص أيًضا على أنه ينبغي ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على مزيج من الراتب  
 ، عالوة على ذلك  .لألشخاص ذوي اإلعاقة  صديقةالمرافق في الدولة    والمعاشات التقاعدية فضالً عن االلتزام بجعل جميع

لالستغالل االقتصادي أو السياسي أو التجاري أو    همتعرض  يتعهد القانون بتوفير بيئة آمنة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنع
 . 4أو أي شيء يمكن أن يعوق حقوقهم  هانةالعنف أو سوء المعاملة أو التعذيب أو اإلهمال أو اإل

 

عام   )  تولت ،2015في  والتنمية  االقتصادي  للتعاون  األلمانية  االتحادية  التخطيط  BMZالوزارة  وزارة  مع  بالتعاون   )

( اإلداري  واإلصالح  )MoPMARوالمراقبة  المحلية  التنمية  ووزارة   )MoLD  تحسين مشروع  العامة (  الخدمات 

(IPSP  )لوصول العامة على المستوى المحلي. وهي تهدف    المصريين إلى الخدمات  5هدف تحسين وصول المواطنين ب

ومبتكرةا العمالء  نحو  وموجهة  جديدة  على خدمات  الحصول  أفضل وضمان  بشكل  الخدمات  إلى  ولتحقيق 6لمصريين   .  

الخدمات في المناطق التي كانت    تقديمالمحليين ويتم توسيع نطاق    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )يجري تحديث    ،ذلك

  الواحدة   للمحطة  قياسية  اتصال  نقاط  تعاني من نقص الخدمات في السابق. الهدف هو تمكين المواطنين من الوصول إلى

إجراءات  .  اليومية  الحكومية  اإلدارية  الخدمات  إلجراءات في  الشفافية  وخلق  وتبسيط  توحيد  إلى  أيًضا  المشروع  يسعى 

اإلدارات.  وعمليات   في  )يدعم  و  هذاالعمل  العامة  الخدمات  تحسين  المهني    (IPSPمشروع  والتطوير  لطاقم  التدريب 

تحسين    إلىفقط    ليسيؤدي  مما سمن أجل تعزيز مهاراتهم التنظيمية والتقنية.    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  العمل

 . عامبشكل توجه خدماتهم بل أيًضا إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين  

 

مشروع تحسين   ب لط ،من أجل ضمان استفادة جميع المواطنين من تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة في مصر

العامة )من    (IPSP)  الخدمات  التنمية  خدمات  االساسدراسة  بعمل    (CDSمركز  المنظمات   خط  شمول  مدى  لتقييم 

التقييم لتغطية أنشطة   الخدمات المقدمة في  مشروع  الومنظمات المجتمع المدني لإلعاقة. يسعى  مراكز المرتبطة بتحسين 

( المواطنين  والفنية  (CSCsخدمة  التنظيمية  المهارات  العمل  وتحسين  )ب  لطاقم  المواطنين  خدمة   (CSCsمراكز 

لتزويدهم بالمهارات المطلوبة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان توفيرها بسرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات 
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و )من    طُلب الحكومية.  التنمية  خدمات  القدرات    (CDSمركز  بناء  لخطة  الرئيسية  العناصر  اقتراح  العملأيًضا    طاقم 

 . (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب

 

مراكز خدمة المواطنين  لفي ثالثة مواقع   اإلتجاهاتوبتقييم المعرفة  (CDSمركز خدمات التنمية )قام  ،األساسلتقييم خط 

(CSCs) (.المعادي)أشمون وشبرا و 

 

أدوات   ثالث  باستخدام  التقييم  إجراء  لدعم    شمول  لتضمينتم  األدوات  تصميم  تم  العمل اإلعاقة.  خدمة ب  طاقم  مراكز 

( ل  (CSCsالمواطنين  الحالي  الوضع  في  موضوعي  بشكل  في    شمولللتأمل  اإلعاقة  ذوي  خدمة  األشخاص  مراكز 

( المعرفة  (CSCsالمواطنين  بتحليل  األدوات  سمحت  عادلة   واإلتجاهات.  خدمات  تقديم  بضمان  المتعلقة  والممارسات 

لدى   والضعف  القوة  نقاط  إلى  اإلشارة  أجل  من  الخدمة  مراكز  يزورون  الذين  العملطاللمواطنين  خدمة ب  قم  مراكز 

( القرار(CSCsالمواطنين  صنع  في  المشاركة  رئيسية:  أبعاد  أربعة  على  التقييم  ركز  النهج   و  ،التنوعادراك  و  ،. 

 . العقباتوإزالة  ،العمالءالمتمحورة حول 

 

موقع كل  )  ادع  ،في  التنمية  خدمات  من    (CDSمركز  متنوعة  العملمن    10إلى    8مجموعة  خدمة  ب  طاقم  مراكز 

 و  ،من اإلدارة العليا والمتوسطة   ت المجموعة. تألفاالعاقة  تقييم شموللمختلفة  للمشاركة في مراحل    (CSCsالمواطنين )

 ذوي اإلعاقة. طاقم العملو ،لين الماليينئووالمس ،المكتب األماميب طاقم العمل

 

( استبيان المعرفة 1  :   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العملعلى  اإلعاقة    شمولتم استخدام ثالث أدوات لتقييم  

للممارسات  2  ،واإلتجاهات الذاتي  التقييم  نموذج  تقييم  3و    ،القائمة  الدامجة (  نموذج  تقديم   شمول(  في خطوات  اإلعاقة 

 .الخدمة

 

)مراكز خدمة    قدمت ت  ةقَيّمالمُ   (CSCsالمواطنين  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لعدد  تقريبية  استقبالهمتقديرات  في    م 

تسجيل  لجمع البيانات يمكنها تحديد  حالية  لعدم وجود أنظمة  نظرا  لم يستطع المديرون بالنيابة تقديم أرقام دقيقة  اذ  المركز.  

 األشخاص ذوي اإلعاقة. بيانات

 

تقييم   من استبيان فردي جمع   1تألفت األداة    ،(CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العمل  سلوكمعارف ومن أجل 

المعرفة العامة حول  أسئلة  عبارة عن    كان  ةرفمن األسئلة. قسم المع  مجموعةلهم    تمشاركين وقدمعن المعلومات عامة  

األشخاص ذوي   شمولالقوانين والتشريعات القائمة المتعلقة ببو   ،دراسات الحالةبو  ،إلعاقةلمختلفة  الشكال  باألو  ،باإلعاقة 

األشخاص   عملية شمولفي  ليلعبه  لديه دور    -  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العملفي اعتقاد    -من  و   ،اإلعاقة

اإلعاقة. العامة    عام،بشكل    ذوي  المعرفة  مالمنخفضة  إلعاقة  باكانت  العمل  بين  حد  خدمة  ب  طاقم  المواطنين  مراكز 

(CSCs)العمل ر  اإطبإلى المعرفة    افتقروا  . كمافي خلق مواقف معيقة  . خاصة في أسباب اإلعاقة ودور العوامل البيئية

قسم   سعى  الحقوق.  على  القائم  والنهج  بدور    اإلتجاهاتالقانوني  يتعلق  فيما  المشاركين  آراء  تقييم  خدمة  إلى  مراكز 

طرح تم  . وتلك المراكز  في االستفادة من خدمات  يرغبون ذوي اإلعاقة الذين  في دعم األشخاص    (CSCsالمواطنين )

األشخاص ذوي اإلعاقة   لدمجفي المركز مستعدون  طاقم العملوما إذا كان  ،دور مقدم الخدمة حولعلى المشاركين أسئلة 

إذا كان ينبغي تصميم خدمات وما    ،مختلفينهم انفسهم  اإلعاقة    ىان األشخاص ذو  في حالة  والتخاذ اإلجراءات الالزمة

 حديدتمن يستطيع  إذا كان األشخاص ذوي اإلعاقة هم أفضل  وما    ،كل شخص ذو إعاقة  يواجهاالتي    العقبات الستيعاب  

زيادة  هذا سيعنى  إذا كانوا يعتقدون أن  وما    ،(CSCsمراكز خدمة المواطنين )الخدمات التي تقدمها  التي تحد من    العقبات

العملالمنوط    العملفي   إلى   ،لطاقم  تأسئلة    باإلضافة  العمل  ةالعام  اإلتجاهاتبتقييم    تعلقاخرى  خدمة    لطاقم  بمركز 

 األشخاص ذوي اإلعاقةمن شأنها تعزيز دمج  . أشارت النتائج إلى وجود رغبة كبيرة في المشاركة في مبادراتالمواطنين 

 .(CSCsمراكز خدمة المواطنين )بلهم مزيد من الشمول صية بأنه يجب أن يكون باإلضافة إلى المعتقدات الشخ

 

القرار  2قامت األداة   المشاركة في صنع  الرئيسية:  بالتنوع  ،بتقييم األبعاد األربعة  المتمحورة حول و  ،واالعتراف  النهج 

حيث  العقباتوإزالة    ،العمالء تقييم جماعي  من خالل  ذلك  تم  باإلجماع    طُلب.  قرار  إلى  التوصل  المشاركين  من جميع 

إليه.   تقديمه  الذي تم  البيان  القرارات  إلىبالنسبة  بشأن  اتخاذ  في   عام.بشكل  "  قليلة"  ونالمشارككانت ردود    ، للمشاركة 

لنهج المتمحورة حول ل . بالنسبة  على وجه العموم  "الوسطفي  "المشاركون    إجابات  ردود  تكان  ،لالعتراف بالتنوعبالنسبة  

المشاركون    ،العمالء عامقال  يعرفون".    بشكل  "ال  بالنسبة  إنهم  المشاركون  ف  ،العقباتإلزالة  اما  عامأجاب  في "   بشكل 

 . "الوسط

 



ال لقياس  نموذج  من  التقييم  من  الثالثة  األداة  الخدمة  شمولوتألفت  تقديم  خطوات  تحليل    ياسع  في  من  إلى   العقبات كال 

 من الخدمات المقدمة. ةستفاداالمن األشخاص ذوي اإلعاقة   عيقونوالميسرين الذين ي

 

لألشخاص ذوي سواء كانت متاحة    ،استخدام خدمات المركز وخطوات تقديم الخدمةغطت المواضيع التي تمت مناقشتها  

ال  اإلعاقة ت  الحالية  الميسراتو والعقبات    ،أم  تم  المقترحة.  قبل    عريفوالحلول  من  الخدمة  تقديم  العملخطوات   طاقم 

  طلب وفقًا للواقع اليومي. الخطوة األولى في تقديم الخدمة التي تم فحصها هي تقديم ال  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب

الخطوة  المطلوبة.  األوراق  على  المعلومات  وتوفير  المطلوبة  الخدمة  تحديد  هي  نوقشت  التي  الثانية  الخطوة  رقم.  وأخذ 

ت  هي  نوقشت  التي  الخدمة  تقديم  في  المطلوبة  نفيذالثالثة  المطلوبة  وتسليم  ،الخدمات  )إن    ،األوراق  األولية  الرسوم  ودفع 

 وجدت(. تشمل الخطوة الرابعة سداد الدفعة النهائية بعد االنتهاء الكامل من الخدمات المطلوبة.

 

)تمثل   المواطنين  خدمة  من  الكترونية  بوابة    (CSCsمراكز  ألكثر  واحدة  /    50مهمة  المنطقة  سلطات  تقدمها  خدمة 

في التحسين المباشر للوصول إلى الخدمات العامة للمواطنين مع رفع   (CSCsمة المواطنين )مراكز خدالمدينة. تساهم  

إلى خدمات    كفاءتها المتاحة لتحسين الوصول  والفرص  القوة والضعف  نقاط  إلى استكشاف  المهمة  اإلدارية. تهدف هذه 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة واالستفادة منها. (CSCsمراكز خدمة المواطنين )

 

 التوصيات: 

 

مراكز ب  طاقم العملاإليجابي بين  السلوك  أوالً: تنفيذ برنامج بناء القدرات الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعرفة وإلهام  

 . والتدرجات اإلداريةوظائف ال  مختلف عبر (CSCsخدمة المواطنين )

 

أو مستوى   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )على المستوى المحلي )إدارة دامجة اسات ثانياً: تشجيع صياغة أو تنفيذ السي

 ة / المدينة(. قطنالم

 

 خلفيةال
سيكون عام األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر حيث يمثلون قوة    2018أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن عام 

 10أصدر الرئيس السيسي القانون رقم  ،. في فبراير من ذلك العام7في المجتمع المصري تحتاج إلى الرعاية والدعم كامنة

يد من االلتزامات من قبل الحكومة لهذه المجموعة المهمشة بما في بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والذي يقدم العد

أو   اإلعاقة  بسبب  التمييز  عدم  االجتماعيذلك  التمتع    النوع  في  الحقيقية  المساواة  لضمان  حقوق  بوكذلك   االنسان جميع 

المجاالت جميع  في  األساسية  المستقلة   ،والحريات  بإرادتهم  عنها  يعبرون  وكيف  خياراتهم  ذلك .  8واحترام  على   ، عالوة 

رقم   القانون  أن    10ينص  على  اإلعاقة  لأيًضا  ذوي  المرافق الحق  ألشخاص  واستخدام  والترفيه  والعمل  التعليم  في 

العامة رقم    .9والخدمات  القانون  أن  ذلك  من  بعلى  يؤكد    10واألهم  الدولة  االلتزام  في  المرافق  جميع  صديقة جعل 

اإلعاقة   وتوفير  لمعوقينالألشخاص   ذوي  لألشخاص  آمنة  ذلك.10بيئة  إلى  الحكومة   ،باإلضافة  أصدرت  العام  نفس  في 

يا مصر حمليون جنيه مصري من صندوق ت  500 وخصص الرئيس السيسي ،10المصرية الالئحة التنفيذية للقانون رقم. 

 . 11األشخاص ذوي اإلعاقة  شموللدعم مبادرات المجتمع المدني المتعلقة ب 

 

( حول اإلعاقة أن أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع WHOتقرير منظمة الصحة العالمية )يذكر  

. يذكر التقرير العالمي أن هذا العدد آخذ في االرتفاع 12٪ من سكان العالم  15وهذا يمثل أكثر من    -بعض أشكال اإلعاقة  

من اتفاقية حقوق األشخاص    1مزمنة المرتبطة باإلعاقة. تنص المادة  وزيادة الحاالت الصحية ال  ية شيخوخة السكانل نتيجة ل

كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة األجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو   "هم األشخاص ذوي اإلعاقة ذوي اإلعاقة على أن 

 
 رضا  لولوا  الخاصة، االحتياجات ذوي في انتهاء عام 7

 إسماعيل  رحاب إعاقات، من يعانون الذين  األشخاص على عميقة نظرة 8
 المرجع نفسه  9

 المرجع نفسه  10
 اليوم  مصر الخاصة، االحتياجات ذوي للطالب الدولة دعم يؤكد السيسي 11
 2011 العالمية، الصحة منظمة  اإلعاقة، عن العالمي  التقرير 12

 



المجتمع على قدم المساواة مع  مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في العقبات حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف 

من    .13"اآلخرين العديد  السياسات    العقباتهناك  كفاية  عدم  مثل؛  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  تقييد  التي  المعيقة 

 ،كا شرالوعدم التشاور وا  ،إمكانية الوصول  إفتقارو  ،التمويلقلة  و  ،توفير الخدمات  ضعفو  ،السلبي  سلوكوال  ،والمعايير

تعيق رفاههم بشكل عام متعددة  من عيوب    ذوي اإلعاقةاألشخاص  يعاني    ،العقبات. نتيجة لهذه  14ونقص البيانات واألدلة

معدالت  من    يعانونو  ،أقل بصورة    ااقتصادي  ونشاركيو  ،أقلتعليمية  إنجازات  بو  ،سيئةصحية    نتائجب  يمرونعادة ما  ألنهم  

اإلعاقة15مقيدة   تهممشاركتصبح  و  تهمتبعيداد  زتو  ،مرتفعة  فقر ذوي  "األشخاص  أن  أيًضا  الدولي  البنك  يذكر  في   ،. 

األشخاص  ،كمجموعةالمتوسط   من  أكثر  سلبية  واقتصادية  اجتماعية  لنتائج  يتعرضوا  أن  المرجح  ذوي غير    من   من 

 " 16وارتفاع معدالت الفقر  ،توظيفهم عدالتوانخفاض م ،مثل النتائج الصحية السيئة ،اإلعاقة

 

لتغيير   المتحدة  األمم  به  قامت  الذي  العمل  من  عقود  اإلعاقة  اإلتجاهاتبعد  ذوي  األشخاص  تجاه  اعتمدت   ،17والنهج 

والتي    2006ديسمبر    6( في  CRPD( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة )

"تعزيز إلى  اإل  ،تهدف  ذوي  األشخاص  جميع  تمتع  وضمان  بجميع  حماية  المساواة  قدم  وعلى  كامال  تمتعا  حقوق عاقة 

األساسية  االنسان "   ،والحريات  المتأصلة  كرامتهم  احترام  في  .  18وتعزيز  للتوقيع  االتفاقية  فتح   ،2007مارس    30تم 

قبل   من  عليها  التصديق  تم  اليوم  قبل    177وحتى  من  االختياري  البروتوكول  على  التصديق  وتم  دولة   92دولة عضو 

شاملة   عضو. اتفاقية  بمثابة  تكون  أن  إلى  تهدف  مهمة  دولية  معاهدة  الهامة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  تعد 

. توضح اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كيف تنطبق جميع فئات الحقوق على  19وأداة للتنمية الدولية  حقوق االنسانل

يتعين فيها إجراء تعديالت لألشخاص ذوي اإلعاقة لممارسة حقوقهم بشكل األشخاص ذوي اإلعاقة وتحدد المجاالت التي  

فيها حقوقهم انتهكت  التي  والمجاالت  الحقوق   ،فعال  ذوي . أنشأت  20وحيث يجب تعزيز حماية  األشخاص  اتفاقية حقوق 

 يرصدون خبيراً مستقالً   18( التي تتألف من هيئة من  CRPDلجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )   (CRPDاإلعاقة )

جميع الدول األعضاء ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية تنفيذ   ،تنفيذ الدول األعضاء لالتفاقية. لضمان هذا

 .21الحقوق 

 

اتخذت خطوات مهمة    ،ومنذ ذلك الحين  ،2008أبريل    14صدقت مصر على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  

في الدستور المصري الذي ينص    81تم تطبيق المادة    ،2014. في عام  من ذوي اإلعاقة  نحو تحسين حقوق مواطنيها

على أن "تكفل الدولة الحقوق الصحية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية لألشخاص ذوي 

وتكييف المرافق العامة    ،مل المتاحة لهموتخصيص النسبة المئوية لفرص الع  ،اإلعاقة في السعي لتزويدهم بفرص العمل

ممارسته تضمن  أن  أيًضا  الدولة  على  يجب  الخاصة.  احتياجاتهم  مع  بها  المحيطة  السياسية  والبيئة  الحقوق  لجميع  ا 

تتناول سبع مواد   ،. باإلضافة إلى ذلك"22تكافؤ الفرص مع المواطنين اآلخرين وفقًا لمبادئ المساواة والعدالة و  ندماجواال

وحماية حقوقهم في المساواة في الرعاية   ،بشكل مباشر وغير مباشر األشخاص ذوي اإلعاقة  2014أخرى في دستور  

استضافت مصر مؤتمراً    ،2016في مارس    .23االجتماعي   الشمولو  ،والمشاركة السياسية  ،والتعليم  ،والعمالة  ،الصحية

التي نظمتها المنظمة   2030حدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل أجندة  اتفاقية األمم المتحول النهوض بدولياً  

(. ذكر اإلحصاء  DPI( بالشراكة مع المنظمة الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة )AOPDالعربية لألشخاص ذوي اإلعاقة )

فإنهم يشكلون أكبر  ،مع أسرهم -٪ من السكان المصريين  10.6أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشكلون  2017الوطني لعام 

 .24مجموعة أقلية في البالد 
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البرلمان المصري الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة إلنشاء المجلس القومي   أصدر  ، 2019في يناير  

القومي لش هدف  ي(.  NCDAن اإلعاقة )ئولش اإلعاقةئوالمجلس  إلى تعزيز  يإلى أن    ن  وتطوير  كون هيئة مستقلة تهدف 

وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم الدستورية. سيتم تكليف المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات 

المعنية في الدولة لتنفيذ األحكام الواردة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وافق الرئيس السيسي على إنشاء هذا 

 .2019لعام   11ن رقم بموجب القانو 2019مارس  5المجلس في 

 

. سيمكن هذا المركز التقني  لخدمات األشخاص ذوي اإلعاقةأعلن الرئيس السيسي إنشاء مركز تقني    ،باإلضافة إلى ذلك

 ، ذوي اإلعاقات المتعلقة بالسمع أو الكالم من استخدام التكنولوجيا للتواصل عبر الهواتف المحمولة. وبشكل أكثر تحديداً 

وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع تكنولوجيا   لشمولتسعى المبادرة الرئاسية    ،10في إطار االلتزام بالقانون رقم  

 ( إلى جعل المباني الحكومية أكثر مالءمة لإلعاقة. ICTالمعلومات واالتصاالت )

 

لعام   الدولي  التعاون  تقرير  عدد    2016أشار  إلى  في مصر  المستدامة  التنمية  لصالح  حول  تحققت  التي  اإلنجازات  من 

المحرومين   اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المشروط  غير  المالي  الدعم  برامج  توفير  بين  وتراوحت  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 

في المائة من أموال المشروع الوطني نحو اإلسكان    5ص وزارة اإلسكان  يخصوت  ،كرامة"والمسنين من خالل برنامج "

( ICT-TFفي مصر ) الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوقيام  ،اإلعاقةاألشخاص ذوي العام لصالح 

برامج تدريب وتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة في    بتقديم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

فضالً عن العديد من مشاريع الخدمات األخرى التي تم إنشاؤها في محافظات صعيد   ،من األحياء الفقيرة في القاهرة 122

مع بالتعاون  الفرص    Terre des Homme  مؤسسة  مصر  وتكافؤ  الحقوق  إلى  دعت  اإلعاقة ألشخالالتي  ذوي    ص 

فرص عمل في القطاع   1000ومبادرة اتحاد الصناعات المصرية "تساوي من أجل عيش أفضل" التي تهدف إلى توفير  

 .25الخاص لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

للمساعدة    ،بالتعاون مع جهود الحكومة المصرية المدني شراكات  المجتمع  المنظمات الدولية ومنظمات  أقامت العديد من 

( بتكليف من الوزارة IPSPمشروع تحسين الخدمات العامة ) هو ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر. و في تحسين

( ووزارة التخطيط MoLDبالشراكة مع وزارة التنمية المحلية )  ،(BMZللتعاون االقتصادي والتنمية )االلمانية  االتحادية  

من رضا المواطنين من خالل تحسين جودة    عمل على تحقيق عدد أكبرفي مصر ي(  MoPMARواإلصالح اإلداري )

 الخدمات العامة في مصر.

 

في   المشروع  يستمر حتى    ،2015يناير    1تم إطالق  المقرر أن  تحسين  . ويستهدف  2019ديسمبر    31ومن  مشروع 

( العامة  )شبرا  (IPSPالخدمات  القاهرة  محافظة  في  مناطق  القاهرة(  ،المعادي  ،ثالث  محافظة   ،وغرب  في  منطقتين 

استر إلى  المشروع  أسس  تستند  بني سويف.  محافظة  في  للتوسع  وتخطط  وأشمون(  الكوم  )شبين  التنمية المنوفية  اتيجية 

" التي تهدف إلى تحديث إدارتها العامة وتحقيق الالمركزية إليجاد مناخ أفضل 2030؛ "رؤية مصر  المستدامة في مصر

ا توقعات  وتلبية  الخدمات  العامة لتقديم  الخدمات  تقديم  وشفافية  الكفاءة  حيث  من  المحددة 26لمواطنين  األهداف  تتمثل   .

مراكز خدمة المواطنين    لف وتعزيز م  ،اً من قبل المواطنينطلبللمشروع في: تعزيز الوصول إلى الخدمات العامة األكثر  

(CSCs)    المستويات قدرات    المحليةعلى  فيها  المدنية   الخدمة  موظفي ورفع    المواطنين وفهم  وتعزيز معرفة    ،العاملين 

الوطنية إلصالح القطاع العام    ،الوصول  فروظالخدمات المتاحة وب وطرح النماذج الناجحة ودمجها في االستراتيجيات 

 في مصر.

 

 

 المقدمة
من   االساسخط  دراسة    (IPSPمشروع تحسين الخدمات العامة )  طلب   ،لتعزيز حياة األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر

أيًضا إلى    ونهدفي  ،في مصر. من خالل الدراسة  الحكومية  لتقييم مدى شمولية المنظمات  (CDS)مركز خدمات التنمية  

الحكومية. وبشكل أكثر  الخدمات  إلى  ذوي اإلعاقة من الوصول  لتمكين األشخاص  اتخاذها  يمكن  التي  المبادرات  تحديد 

مراكز خدمة  المرتبطة بتحسين خدمات  (  IPSPروع تحسين الخدمات العامة )مشأنشطة    شموليهدف التقييم إلى    ،تحديًدا

الرقمي. كما تهدف إلى بناء قدرات موظفي الخدمة المدنية وتزويدهم بالمهارات الالزمة للتعامل مع   (CSCsالمواطنين )
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األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل ضمان الوصول السهل والسريع إلى الخدمات الحكومية واقتراح العناصر الرئيسية لخطة 

هذه    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ي تحسين  . لن يؤد(CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العملبناء القدرات  

كبوابات موحدة    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )بل سيعزز أيًضا    ،إلى تخفيف الضغط عن مديريات الخدمات فحسب

 .27لتقديم الخدمة

 

المعرفة   تقييم مستوى  الخدمة  اإلتجاهاتومن أجل  المقدمة في مراكز  بالخدمات  الخاصة  ثالثة تم اختيار    ،والممارسات 

 . المعاديمواقع: أشمون وشبرا و

 

 منهجيةال
للقيام بذلك. تم تصميم األدوات    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )اإلعاقة في    شمولتم استخدام ثالث أدوات تقييم لدمج  

العمللدعم   )في    طاقم  المواطنين  ل   (CSCsمراكز خدمة  الحالي  في الوضع  األشخاص    شمولللتأمل بشكل موضوعي 

ة هذه تحليل مستوى المعرفة ي. تتيح أدوات التقييم التكامل(CSCsمراكز خدمة المواطنين )ذوي اإلعاقة في تقديم خدمات  

باإلض  واإلتجاهات الخدمة.  مراكز  يزورون  الذين  للمواطنين  عادلة  توفير خدمات  بضمان  المتعلقة  إلى  والممارسات  افة 

األدوات    ،ذلك العملمكنت  من   طاقم  تحد  قد  التي  الخارجية  العوامل  تحديد  من  المستهدفة  المراكز  في  القرار  وصناع 

درست األدوات نقاط القوة والضعف   ،وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المراكز واالستفادة من خدماتهم. بناًء على ذلك

المعرفة   في    واإلتجاهاتفي  )والممارسات  المواطنين  خدمة  أبعاد    (CSCsمراكز  أربعة  على  التقييم  ركز  المستهدفة. 

 رئيسية: 

 

القرار: .1 الذي يشارك به األشخاص  والمقصود به    المشاركة في صنع  اتخاذ    ذويالمستوى  في  اإلعاقة بنشاط 

ل كان  وإذا  تقدمها  القرارات  التي  الخدمات  وتحسين  تطوير  في  دور  أو  تأثير  المواطنين ديهم  خدمة  مراكز 

(CSCs)  باإلضافة إلى دورهم في عملية المساءلة من منظور الحقوق 

تلفة بين  أن هناك عوامل مخ  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )في    طاقم العملهل يعتقد  االعتراف بالتنوع:   .2

كم في وصولهم إلى الخدمات التي تقدمها المراكز. فمثال؛ مستويات مختلفة من  أو تتحالمواطنين تؤثر على و/ 

 . العقباتوكذلك وتنوع وأنواع اإلعاقة الجسدية و ،النفوذ

في االعتبار احتياجات    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )إلى أي مدى تأخذ    :العمالءالنهج المتمحورة حول   .3

وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ومرونتها للتكيف مع التطور االقتصادي والتكنولوجي االجتماعي مع ضمان 

 .(CSCsمراكز خدمة المواطنين )مراعاة مبدأ عدم اإلضرار عند التعامل مع المواطنين الذين يزورون 

التغلب على مختلف العقبات    -مناصب اإلدارية المختلفة  في ال  -  لطاقم العملإلى أي مدى يمكن    :العقباتإزالة   .4

خدمات   إلى  الوصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استبعاد  تسبب  )التي  المواطنين  خدمة   ( CSCsمراكز 

 واالستفادة منها.
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 تحقيق المشاركة والملكية أدوات التقييم: 
)  ادع التنمية  خدمات  من    (CDSمركز  وممثلة  متنوعة  العملمجموعة  )ب  طاقم  المواطنين  خدمة   (CSCsمراكز 

ويتألفون من اإلدارة   ،طاقم العملمن    10إلى    8للمشاركة في مراحل تقييم شمول مختلفة. وتراوح عدد المشاركين بين  

 ذوي اإلعاقة.  طاقم العملو ،لين الماليينئووالمس ،وكتبة المكتب األمامي ،العليا والمتوسطة

 

 :(CSCsمراكز خدمة المواطنين )اإلعاقة في  شموليشرح الجدول التالي األدوات المستخدمة لتقييم 

 والعينة المستهدفة المجموعة غرضها  األداة  اسم 

  المعرفة   استبيان 1
  واإلتجاهات

العمل  سلوكو  معرفة  قياس   مركز ب  طاقم 
  ذوي   األشخاص  شمول  تجاه  التكنولوجيا 

 .اإلعاقة

 المدير،  ونائب  المدير  ذلك  في  بما )  طاقم العملمن    8  مقابلة  تمت  :شبرا

 (ذكور 3 و إناث 5 إجمالي) إعاقة ذو واحد موظف

 واحد  موظف  مدير،  بينهم  من  طاقم العملمن    10  مقابلة  تمت   :أشمون

 (ذكور 3 أنثى، 7) إعاقة ذو

 شخص  موظف  مدير،  بينهم  من  طاقم العملمن    6  مقابلة  تمت  :المعادي

 (إناث 6) إعاقة ذو واحد

  الذاتي   التقييم  نموذج 2
 القائمة الشاملة للممارسات

خدمة   داخل   الحالية  الممارسات  تحليل مراكز 
(   الحالي   وتأثيرها  (CSCsالمواطنين 

  ذوي   األشخاصشمول    على  والمستقبلي
 . الخدمات  تقديم في اإلعاقة

 المكتب   والمتوسطة،  العليا   إلدارةل  ممثلين(  أشخاص  10  إلى  6  من)

 :اإلعاقة يذو طاقم العمل المالي، لئوالمس األمامي،
 

 ( ذكر 1 و إناث 5) طاقم العملمن  6 شارك: شبرا

 ( ذكور 2 و إناث 8) طاقم العملمن  10 :أشمون
   (ذكور 2 و إناث 3) طاقم العملمن  5 :المعادي

  اإلعاقة   شمول  لتقييم  نموذج 3 
 الخدمة تقديم خطوات في

  واستخدام   للوصول  والميسرين  العقبات  تحليل
  الخطوات   خالل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص
 الخدمات تقديم لعملية المختلفة

 

 الدراسة  معوقات
  إلثنين كما هو مخطط    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العمللم يستطع فريق التقييم إجراء مقابلة مع عشرة من  

خدمة  من   )مراكز  وال  (CSCsالمواطنين  المعرفة  )استبيان  واحد  رقم  لألداة  ضيق سلوكالمستهدفة  بسبب  هذا  كان   .)

في   العمل  ساعات  أثناء  المقابالت  إلجراء  المتاح  )الوقت  المواطنين  خدمة  ذلك(CSCsمراكز  إلى  باإلضافة  دعا    ،. 

المدينة. كانت    /  الحيشة الدعم الالزم من سلطات  / المدينة فريق التقييم لعقد اجتماع لشرح العملية ومناق  ناطقرؤساء الم

زيارة أخرى من أجل التخفيف من مخاطر قيام لهذه االجتماعات مثمرة للغاية بشكل عام. لم يختار فريق التقييم الترتيب  

العمل المواطنين )ب  طاقم  االستبيانات    (CSCsمراكز خدمة  بمحتوى  اآلخرين  نظرائهم  مقابلتهم بإبالغ  تمت  التي  الذين 

كان عدد المقابالت التي   ،ربما قادت المجموعة الثانية من المشاركين في االستبيان إلى إعداد "إجابات صحيحة". ومع ذلك

الذين تمت    طاقم العملوفريق التقييم واثق من أن    ،تم التوصل إليها ثمانية في شبرا وعشرة في أشمون وست في المعادي

 كفاية. مقابلتهم كانوا ممثلين بما فيه ال

 

 نتائج التقييم 
 

 معلومات عامة عن كل مركز خدمة:
 

 : )المنطقة الشمالية( شبرا –مركز خدمة المواطنين 

روض الفرج(. يفتح المركز أبوابه للجمهور لمدة خمسة أيام في   ،الساحل  ،شرابية، المركز كبير يخدم أربع مناطق )شبرا

موظفًا عاًما من بينهم  50مساًء. تتألف الموارد البشرية للمركز من  2 - صباحا 9الخميس( من الساعة   -األسبوع )األحد  

م لكل  )واحد  النظام  على  مشرفين  منطقة(  ،(نطقةأربعة  لكل  )واحد  مشرفين  الخطوط ب  العملطاقم  من    14و    ،وأربعة 

وأربعة   ،لكل منطقة(  2وثمانية ممثلين عن المنطقة )  ،والشكاوى(  ،وعمليات التسليم  ،يصاالتمسئولون عن اإلاألمامية )

 . االخرين الدعمب طاقم العملباإلضافة إلى  ،لكل منطقة( 1وأربعة كتبة تقدير رسوم الخدمة ) ،لكل منطقة( 1صرافين )

يستثني هذا الرقم الزوار الذين يبحثون عن معلومات فقط ألن   يوميًا؛ا  طلب  150-100يتلقى المركز حوالي    ،وفقًا للمدير

بيانات    يس الخدمة المطلوبة ول  علي  يركزال يسجل هذه البيانات و  (CSCsبمراكز خدمة المواطنين )بيانات  النظام جمع  



  نوع االجتماعيالديموغرافية والجغرافية حول المستخدمين مثل الالنظام غير قادر على تحليل البيانات    ،المستخدمين. لذلك

 اإلعاقة أو منطقة اإلقامة.  /الضعفأو 

 

ات طلب خدمة ويحتوي على دليل خدمة يتضمن معلومات حول اإلجراءات والمت  50  (CSCمركز خدمة المواطنين )يوفر  

محافظة القاهرة. فيما يتعلق بتجربة المركز مع األشخاص  والمدة ورسوم كل خدمة. تم تطوير دليل الخدمة هذا من قبل  

وتلقى موظف في مكتب االستقبال تدريباً على    ،يتم توظيف شخصين معاقين كموظفين للدعم )قابلنا أحدهم(  ،ذوي اإلعاقة

في نوفمبر   قبل مؤسسة    2018لغة اإلشارة  ب.  Eduمن  للتواصل مع عميل مصاب بضعف  ااستخدوقامت  ما تعلمته  م 

  ـ تقدر المديرة عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يزورون المركز ب ،. عالوة على ذلك2019لسمع زار المركز في يناير ا

المدير وأيًضا ال يأخذ في االعتبار أن نظام جمع البيانات ال يعمل في برنامج    ذكرهفقط على ما    بناءفي السنة. هذا    1-2

و اإلعاقة  ذوي  توجد  األشخاص  اإلعاقة.  ال  لتحديد  واضحة  أن    قائم  وليسمنهجية  أيضا  ولوحظ  الصحية.  الحالة  على 

 المواطنين المسنين هم زوار عاديون. 

 

 شمونأ - مركز خدمة المواطنين

الساعة  بأشمون    (CSCالمواطنين )مركز خدمة   الخميس من  إلى   3صباًحا حتى الساعة    8مفتوح للجمهور من األحد 

باإلضافة   ،تسليمالخدمة وال تيصاالمسئولين عن إ 13صرافين و  2من بينهم  شخص 22طاقم موظفين من مساًء. ويضم 

(. على عكس واحد منهم)أجرى فريق التقييم مقابلة مع  ذوي اإلعاقة    أشخاص من  طاقم العملالدعم. اثنين من    طاقمإلى  

مركز خدمة المواطنين  في    متخصص  عملطاقم  ال يوجد    ،في المنطقة الشمالية "شبرا"(  CSCمركز خدمة المواطنين )

(CSC)    اإلدارات    عملطاقم  يأتي    ،لالتصال بين المركز واإلدارات المختلفة داخل مجلس المدينة. بدالً من ذلكبأشمون

تأثير سلبي على المدة    (CSCمركز خدمة المواطنين )المعنية في مجلس المدينة إلى   الترتيب له  للقيام بهذا الدور. هذا 

 خدمة. طلب الالزمة للرد على 

و للمدير  العملوفقًا  ال  ،طاقم  عدد  بين  طلبيتراوح  العمالء  من  اليومية  ي  ،60-40ات  الذين  الزوار  عدد  ون طلب باستثناء 

يعتمد جمع البيانات على عدد    ،في المنطقة الشمالية "شبرا" (CSCمركز خدمة المواطنين )المعلومات فقط. على غرار  

 ،العمالء/ن ينتج إحصاءات سكانية عن الزوارلكن النظام ال يمكن أ  ،ات )البيانات المخزنة في أجهزة الكمبيوترطلبونوع ال

الذين تمت مقابلتهم أن عدد العمالء ذوي  طاقم العملأو القدرة. قدر بعض  النوع االجتماعي تم إلغاء التمييز بناًء على وال ي

 األشخاص ذوي اإلعاقة. بشمولأي تدريب يتعلق  طاقم العملولم يتلق أي من  ،اإلعاقة واحد في الشهر

 

 المعادي  - مركز خدمة المواطنين

مراكز يعد مركز المعادي هو المركز األكثر تقدًما في    ،المنشأة  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )كونه واحًدا من أولى  

( المواطنين  زيارتها  (CSCsخدمة  تمت  التي  بدأالثالثة  عام    عملياته  ؛  حوالي  يو  2006في  يوميًا.    50ستقبل  عمياًل 

ي الكمبيوتر  بيانات  إلدارة  محّدث  برنامج  جميع يستخدم  نسخ  ويتم  الخدمة  إلى  للوصول  اللوحية  األجهزة  استخدام  تيح 

ال يزال نظام جمع  ،البيانات احتياطيًا على خادم الكمبيوتر الموجود في مدينة السادس من أكتوبر عبر اإلنترانت. ومع ذلك

 البيانات ال يمكن استخراج اإلحصاءات الجغرافية أو الديموغرافية حول مستخدمي الخدمة. 

 

المسنين    طاقم العمل. ويعزى سبب هذا االنخفاض إلى تقاعد  30وكان هذا العدد مؤخًرا    ،من طاقم العمل  19وجد حاليًا  ي

عام   منذ  الجديد  التوظيف  جمدت  الحكومة  ألن  وذلك  محلها.  لتحل  الجديدة  التعيينات  وجود  في  2014وعدم  ويعمل   .

 واحد منهم هو دعم تكنولوجيا المعلومات الذي هو أيضا نائب مدير المركز معوقان؛المركز شخصان 

 

فإن المركز المتصل   ،يطبق المركز نموذج استبيان رضا العمالء ويتم إجراؤه بعد االنتهاء من الخدمة. عالوة على ذلك

مسموعبنظام   إل  صوتك  توجيهه  ويعيد  المواطنين  يستقبل شكاوى  مسموع  نظام شكاوى صوتك  الوزراءهو  مجلس   ،ى 

 والذي من المفترض أن يستجيب للشكاوى في غضون ثالثة أيام. 

 

يوميًا. تلقى المدير أيًضا تدريبات    2-1يقدر مدير المركز عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يزورون المركز بـ    ،أخيًرا

 على لغة اإلشارة من قبل رسالة )فرع المعادي(. 

إناث وستة ذكور )بما في ذلك ثالثة أشخاص    18مشارًكا شاركوا في التقييم ؛    24كان هناك ما مجموعه    ،بشكل عام

 ،(CSCsمراكز خدمة المواطنين )كان هناك ثالثة من مديري  ،المشاركين طاقم العملذوي إعاقة(. فيما يتعلق بمناصب 

 الدعم.ب طاقم العملوثالثة من  ،المكتب الخلفيب طاقم العملمن  11و  ،الخطوط األماميةب طاقم العملمن وسبعة 

 

 



 سلوك : تقييم المعرفة وال1األداة 
 

 المشاركين   من  طُلبمن استبيان قصير لجمع معلومات عامة حول كل مشارك على حدة.  يتكون  من األداة  القسم األول  

 خالل العام الماضي. استقبلوهموعدد المستفيدين الذين  وظيفتهمو االجتماعهم وجنسهم ائذكر اسم

  

 المعرفة
 .اإلعاقة حول  للمشاركين العامة المعرفة سيقي من األداة   لثانيالقسم ا

 

من المشاركين االختيار بين "أوافق   طُلببيانات عامة لقياس معرفة المشاركين حول اإلعاقة.    K2و    K1كانت األسئلة  

 " أو "ال أريد اإلجابة".ال اعرفتماًما" أو "أوافق إلى حد ما" أو "ال أوافق إلى حد ما" أو "ال أوافق على اإلطالق" أو "

 

اإلعاقة يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون اآلخرون   ذويما إذا كان "األشخاص  سأل  (  K1السؤال األول )

  ، ما  حد  إلى   أوافق  مشاركين  9  وأجاب   ،على هذا البيان  تماًما  أوافق   مشاركين  4  أجاب  ،مشارًكا  24في مصر". من بين  

  . أنه ال يعرفب  واحدمشارك    وأجاب  ،اإلطالق  على   أوافق  ال  مشاركين  4  أجاب  ،ما  حد   إلى   أوافق  ال   مشاركين  6  وأجاب

المجيبين يعتقدون أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون بحقوقهم في مصر. يشير هذا    ذلكأبلغنا   أن ما يقرب من نصف 

 بوضوح إلى قلة المعرفة بحالة األشخاص ذوي اإلعاقة. يوضح الرسم البياني أدناه النتائج: 

 

 
 

 4  وأجاب   ،تماًما  أوافقمشارًكا    16  أجاب( "هناك العديد من أشكال اإلعاقة وليست جميعها مرئية".  K2السؤال الثاني )

. هذا يعكس الفهم الجيد أن لإلعاقة أشكال عديدة وال تمثل اإلطالق  على  أوافق  الاثنان    وأجاب  ،ما  حد  إلى  أوافق  مشاركين

 . يوضح الجدول أدناه النتائج: العجز الجسدي المرئي فقط 
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K1:  هل يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها األشخاص
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 عرفوا  9و ،جسديةالعاقات اإل عرفوامشارًكا  22ها. نعرفويسأل المشاركين عن أشكال اإلعاقة التي  (K3السؤال الثالث )

 ، متالزمة داون عرفواأشخاص   4و  ،النطقيةاإلعاقات  عرفوا  16و  ،اإلعاقات البصرية عرفوا 16و  ،إلعاقات السمعيةا

أن غالبية المشاركين قد خلطوا   ذلكأبلغنا  وعرف أحدهم التوحد.    ،اإلعاقة النفسية  عرفوا  4و  ،الذهنيةاإلعاقات    عرفوا  9و

و اإلعاقة  تعريف  الجسدي  بين  ذلكالعجز  على  اإلعاقة    ،. عالوة  أشكال  ذكر جميع  يتم  اإلعاقة  مثل  لم  أو  التوحد  حالة 

 لم يناقش أحد األشخاص ذوي اإلعاقات المتعددة.  ،النفسية واالجتماعية. أيضا

 

 

 

 اعلى أنه  هامن المشاركين فيها توضيح ما إذا كانوا يصنفون  طُلبلتي  ( من سلسلة من الحاالت ا K4يتكون السؤال الرابع )

 إعاقة أم ال.

 

لين شعروا أنه لن ئو إلى مركز التدريب المهني ألن المس  ه انضمام  تم رفضحول شخص مبتور يدعى أحمد    K4aكان  

صنف  ي  هذا  أن  مشارك  16العمل. قال  يتمكن من الوقوف على قدمه لفترات طويلة من الزمن حتى يتمكن من إدارة عبء  

بالحالة 30. هذا يعني أن  ال اعرف  2وقال    ،ال يصنف اعاقة  إنه  ينمشارك  6  قال  ،إعاقة لم يعترفوا  المشاركين  ٪ من 

  طاقم العمللبنفسه. هذه فجوة سلوكية مهمة بالنسبة    العقبات المعطلة ألحمد بسبب التوقعات العالية بأن يتغلب أحمد على  

مثل حالة مدير التدريب المهني   باإلتجاهاتوالتي تُبلغنا بعدم إدراكهم للعوائق المتعلقة   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب

 الذي رفض أحمد.

 

مركز  ب هالعملكل صباح سيوصلها البصر. نص السيناريو على أن زوجها  ةفيضع تمنى وكان اسمها عن امرأة K4bكان 

 ذلك.  اعاقة  ت ليسهذه    خمسة آخرون إن في حين قال    ،إن هذا كان إعاقة  مشارك  19  قال  ال الذي كانت تعمل فيه.االتص

لالهتمام  ب  يمدنا مثير  حوالي  وهو  اكتشاف  من    80أن  العمل ٪  )ب  طاقم  المواطنين  خدمة  تمت   (CSCsمراكز  الذين 

  جعلها "معاقة" لها  منى يجعلها معاقة. تحدث عدد قليل جًدا عن أن دعم زوجها  لدى  مقابلتهم يعتقدون أن ضعف البصر  

منى على زوجها ساهم في إعاقتها. يمكن القول أن منى تؤدي وظيفتها بشكل   يةن اعتماداوقلة قليلة تحدثت    ،بصورة اقل

 .قصور بصريلديه بل شخص  ،وأنه ال ينبغي اعتبار منى معاقة ،إلى العمل وصلهامستقل وأن زوجها ي

 

بمركز خدمة للحصول على رخصة متجر في    طلبحول ياسر الذي كان يعاني من ضعف السمع. لم يتقدم ب  K4cكان  

  ، أن هذه إعاقة مشارك 12لتقديم بسبب ضعفه. قال ألنه شعر أنه لن يكون قادًرا على اتباع إجراءات ا  (CSCالمواطنين )

يعرف  ،كذلك  ليستأنها    11  قالو ال  إنه  واحد  مشارك  المجيبين  50أن    ذلكأبلغنا  .  وقال  من  معاق٪  غير   اعتبروه 

لدعم ياسر باتباع إجراءات    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )المقدمة من    التيسيراتوافترضوا أن لديه معلومات حول  

تقوم    طلب أن  يمكن  التي  المحتملة  األدوار  حول  ثاقبة  نظرة  يعطي  هذا  متجره.  المواطنين  بها  ترخيص  خدمة  مراكز 

(CSCs) على إختالف قدراتهم وسالمة حواسهم لمستخدميها دامجة لتقديم استراتيجية للمعلومات واالتصاالت. 
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K2 :هناك العديد من أشكال اإلعاقة وليست جميعها مرئية
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تم تعيين زميل لإلشراف على عملها وشرح   ،التعليمات. وبالتاليمشكلة في فهم    االذي كان لديه  ،حول سارة   K4dكان  

٪ من 50أن    يخبرنا. هذا  إعاقة  ال يمثلهذا  آخرون    12بينما قال    ،إعاقة  يمثلمن المشاركين أن هذا    12المهام لها. قال  

بناًء على صعوبة سارة في فهم تعليمات العمل    إعاقةحكموا على موقف    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العمل

افترضنا أنها تعاني من إعاقة ذهنيةبهذه الوظيفة  قد التحقت حديثا سارة  تكون    قد  الجديدة.   فقد وفر صاحب   ،. وحتى لو 

 .إعاقةفهي ليست في وضع  ،وبالتالي ،العمل مدربًا لها أثناء العمل لتعليم سارة مهامها

 

الخامسة األسئلة  )K5)  اختبرت  والسادسة   )K6 ب المتعلقة  المصرية  والقوانين  بالتشريعات  المشاركين  معرفة   شمول( 

بالبيانات المقدمة   معرفةاألشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمات العامة وسوق العمل. سُئل المشاركون عما إذا كانوا على  

 ."ال اعرفوا بـ "نعم" أو "ال" أو "وأجاب

 

عما إذا كانت القوانين والتشريعات المصرية تضمن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في االندماج في جميع الجهات   K5سأل  

  4وقال  ،الب مشارك 12أجاب  ،مشاركين بنعم 8الفاعلة والمرافق العامة ووسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات. أجاب 

الذين تمت مقابلتهم ال    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  العملطاقم  ٪ من  70يعرفون. هذا يعني أن  إنهم ال  مشاركين  

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الحقوق  هذه  تضمن  المصرية  التشريعات  أن  يو   ،يعرفون  مهمة  هذا  معرفة  فجوة  موظفي  مثل 

 الخدمة العامة 

. 

  أكثر   أو  موظفا  20  توظف  التي  والخاص  العام  القطاعين  مؤسسات  سواء  حد  على  يلزم  المصري  القانون  أن  K6  ذكر

 أجاب   و  ،البمشاركان    أجاب  و  ،مشارًكا بنعم  14أجاب    .العاملين  كل  من٪    5  ليمثلوا  اإلعاقة  ذوي  من  أشخاص  بتوظيف

لم يعرفوا ما  كثرهمإال أن ا  ،٪ تقريبًا5. على الرغم من أن جميع المشاركين قد عرفوا بحصة نيعرفوانهم ال  مشاركين 8

ولم يعلم جميعهم تقريبًا أن    ،العمل في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية  اصحابإذا كان هذا القانون ينطبق على  

مراكز ب  طاقم العملأن  لنا    ا دب  ،موظفًا أو أكثر. مرة أخرى  20العمل الذين لديهم    صحابهذا القانون ينطبق على جميع أ

 األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر. شموليه معرفة محدودة بالتشريعات المتعلقة بلد (CSCsخدمة المواطنين )

 

التي قدمت  من المشاركين تحديد مدى موافقتهم على البيانات    (K7)  السؤال السابع  طلب   ،K2و    K1على غرار األسئلة  

أوافق إلى حد ما" أو "ال أوافق على  المشاركين االختيار بين "أوافق تماًما" أو "أوافق إلى حد ما" أو "ال  من    طُلب.  لهم

 " أو "ال أريد اإلجابة".ال اعرفاإلطالق" أو "

 

  تلك   مثل  متكافئة  فرص  لهم  ألتاحه  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أمام  العقبات  إزالة  في  تتمثل  الشمول  عمليةأن "  K7aذكر  

. تمثل هذه  ما  حد  إلى   أوافق تسعة مشاركين    وأجاب  ،وافق تماًماامشارًكا    15  أجاب ".  لألشخاص بدون اإلعاقة  المتاحة

 (CSCsمراكز خدمة المواطنين ) طاقم عملالذي أعرب عنه   شمولاالستجابة موقفًا إيجابيًا عاًما تجاه ال

 

اإلعاقة في خدمات    شمول  أن "عملية  K7b  ذكر ذوي  )األشخاص  المواطنين  ممكنة من خالل   (CSCsمراكز خدمة 

  وأجاب   ،وافق تماًماامشاركين    10أجابالموارد المتاحة حاليًا )الموارد المالية والموارد البشرية والموارد التكنولوجية(.  

آخر  وأجاب  ،اإلطالق  على أوافق الأحدهم   وأجاب ما حد  إلى أوافق   المشاركين  6 وأجاب  ،ما حد إلى   أوافقمشاركين  6

رد  اعرف  ال ذلك و  إيجابي .  المشاركين  30فأن    مع  من  لمفهوم   شمولأن  يعتقدون  ٪  مدركين  وغير  مكلفًا  يعد  اإلعاقة 

الذي تروج له اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والدستور والقوانين المصرية. يوضح "  الترتيبات التيسيرية المعقولة"

 الجدول أدناه النتائج: 

 



 
 

 

ال التي يتعين على المشاركين فيها اإلجابة "نعم" أو "ال" أو "  العبارات( من سلسلة من  K8a-K8fيتكون السؤال الثامن )

األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل أن يستفيدوا من   شمول" فيما يتعلق بما إذا كان لديهم دور يلعبونه في الترويج لاعرف

 .(CSCsمراكز خدمة المواطنين )الخدمات العامة مثل 

 

 نامشارك  وأجاب  ،الب  نامشارك  وأجاب  ،نعمب  امشارك  20  أجابهم.  شمولللمعوقين دور يلعبه في  ما إذا كان    K8aسأل  

مراكز ب  طاقم العملذكر العديد من    ،لماذاالمشاركون  ولكن عندما سئل    ،استجابة إيجابية بشكل عامهذا كان  .  اعرف  الب

( المواطنين  عن   (CSCsخدمة  جًدا  قليل  عدد  وتحدث  طبيعي"  "بشكل  يتصرفوا  أن  اإلعاقة يجب  ذوي  األشخاص  أن 

 التي يجب أن يلعبوها. المناصرة و أدوار الوعي 

 

التكامل. أجاب    K8bسأل   في  يلعبه  دور  كان لإلعالم  إذا  بنعم  17ما  وقال مشارك   ،البمشاركين    6  وأجاب  ،مشارًكا 

كيفية  الوعي حول  في زيادة  دوراً  الغالبية أن وسائل اإلعالم يجب أن تلعب  الرغم من اعتقاد  إنه ال يعرف. على  واحد 

٪ يعتقدون أن وسائل اإلعالم ليس لها دور والسبب هو أنهم   30فإن ما يقرب من    ،التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

الحل هو تغيير األشخاص   المعرفة يعتقدون أن  في  المجتمع. هذه فجوة  في  إيجابية ونشطة  ذوي اإلعاقة ليصبحوا أكثر 

 تحتاج إلى معالجة.  سلوكوال

 

مشارًكا    16اإلعاقة. أجاب    شمولفي  ا لتأديته  ( دورDPOsعما إذا كان لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة )  K8cسأل  

منظمات ال يعرفون دور  تقريبا من المشاركين  ٪    30.  رفاعال  مشاركين    7  وأجاب   ،الب  مشارك واحد  أجاب  و  ،بنعم

 في الدعوة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.( DPOsاألشخاص ذوي اإلعاقة )

 

ال  K8dسأل   في  تلعبه  للخدمات االجتماعية دور  كان  إذا  بنعم  20. أجاب  شمولما   ،الب   مشارك واحد  وأجاب  ،مشارًكا 

ممتازة تُظهر المعرفة حول دور الخدمات االجتماعية من حيث توفير التأهيل.  عرف. هذه نتيجة  اال  ب  مشاركين  3  وأجاب

 أوالعامة. سائدةلوصول إلى الخدمات الل الخدمات اإلجتماعية  لم يتم ذكر أي دور حول دعم ،ومع ذلك

 

كان    K8eسأل   إذا  ال  ألسرعما  دور تؤديه في عملية  ذوي اإلعاقة    وأجاب  ،نعمبمشارًكا    20  أجاب.  شمولاألشخاص 

يمكن  لالجيدة    ةبالمعرف  يخبرناعرف. هذا  اال  باثنان    وأجاب  ،الباثنان   الذي  ال  لألسرلدور  لدعم  تلعبه  وتوفير   شمولأن 

 الرعاية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 

 3  ،نعمبمشارًكا    16  أجاب.  شمولفي عملية ال  تؤديهعما إذا كان للسلطات المحلية والمؤسسات الحكومية دور    K8fسأل  

إيجابية بنسبة    ،قالوا ال كانت  الرغم من أن اإلجابة  يعرفون. على  أنهم ال  قالوا  الذي أدركه    ،٪70واثنان  الدور  أن  إال 

 ،ن الذين تمت مقابلتهم كان بشكل أساسي حول توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. لم يتم ذكر أي دور للسياسةطاقم عملال

الذين تمت مقابلتهم على علم بأي سياسة أو لوائح صدرت لتسهيل دمج األشخاص    طاقم العملع  لم يكن جمي  ،وبشكل عام

 . CSCذوي اإلعاقة في خدمات 
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K7b : هل شمول األشخاص ذوي اإلعاقة ممكن من خالل الموارد
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بأنواع   المواطنين  خدمة  مراكز  عمل  طواقم  دراية  من  بالرغم  بأنه  بالمعارف  المرتبطة  التقييم  نتائج  قدمت  بإختصار، 

بوضع   وعيهم  في  ضعف  هناك  فإن  الجسدي،  للدمج  القصزر  وصولهم  حيث  من  مصر  في  اإلعاقة   ذوي  األشخاص 

اإلجتماعي ومدى إستفادتهم من الخدمات العامة. كذلك هناك ضعفاً في إدراك العوائق المختلفة التي تمنع دمج األشخاص  

في فقر  هناك  بأن  النتائج  تحليل  أثبت  وأخيرا  والسياسات،  باإلتجاهات  المرتبطة  العقبات  تلك  مثل  اإلعاقة  الوعي    ذوي 

 بالتشريعات والنهج الحقوقي وعالقتهما بعمل مراكز خدمة المواطنين. 

 

 : اإلتجاهات
يتعلق   التقييم  من  الثالث  بدور  باإلتجاهاتالجزء  يتعلق  فيما  آرائهم  عن  المشاركين  سؤال  تم  المواطنين  .  خدمة  مراكز 

(CSCs)  االستفادة من خدماتها. في دعم األشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم الرغبة في 

 

األسئلة   التي  A14-A19)  19-14كانت  العبارات  من  سلسلة  عن  عبارة  "أوافق من    طُلب(  بين  االختيار  المشاركين 

 " أو "ال أريد اإلجابة".ال اعرفتماًما" أو "أوافق إلى حد ما" أو "ال أوافق إلى حد ما" أو "ال أوافق على اإلطالق" أو "

 

 

أوافق ب  مشارًكا  17  أجاب  بأن "األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم نفس احتياجات األشخاص غير ذوي اإلعاقة".  A14  ذكر

 افقاوال  ب  واحدمشارك    وأجاب  ،إلى حد ما  افق اوال  مشاركين ب  4  وأجاب  ،إلى حد ما  بأوافقواحد  مشارك    وأجاب  ،تماًما

٪ 29ولكن    ،حيث ال ينبغي لنا التعامل مع هذه المجموعة على أنها خاصة  ،على االطالق. يعكس هذا الموقف العام الجيد

 . يوضح الجدول أدناه النتائج: قصورهم الجسدييعتقدون أن األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم احتياجات مختلفة بسبب 

 
 

أوافق ب  مشارًكا  15  أجاب  أن "دور مقدم الخدمة هو فهم احتياجات كل شخص والتكيف مع تلك االحتياجات."  A15  ذكر

ما  بأوافق  ينمشاركً   9  وأجاب  تماًما حد  اإليجابية  إلى  النية  وتعكس  للغاية  إيجابية  إجابات  العمل.   شموللدعم    لطاقم 

 . يوضح الجدول أدناه النتائج: الخيري لتوجهفمن المهم أن نالحظ أن الدافع هو ا ،ومع ذلك ،األشخاص ذوي اإلعاقة
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A14 :األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم نفس احتياجات األشخاص غير ذوي
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"  A16  ذكر العملأن  لتحقيق    طاقم  ذوي اإلعاقة ومستعدون التخاذ إجراءات  المركز مستعدون إلشراك األشخاص  في 

هذا يعكس الرغبة اإليجابية   ،أخرىمرة    .إلى حد ما  بأوافق  ينمشاركً   3  وأجاب  أوافق تماًماب  مشارًكا  21  أجاب  ذلك".

العملالعامة   )ب  طاقم  المواطنين  الجدول   شموللدعم    (CSCsمراكز خدمة  يوضح  منظور خيري.  من  المجموعة  هذه 

 أدناه النتائج: 

 
 واحتياجاتهم تختلف عن بعضهم البعض."   ،مختلفونأنفسهم هم اإلعاقة  ذوي"األشخاص  A17 ذكر

 طاقم العملعن معرفة    تخبرناهذه استجابة إيجابية    .إلى حد ما بأوافق  ينمشاركً   3  وأجاب  أوافق تماًماب  مشارًكا  21  أجاب

بالتنوع داخل األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة. تم اكتساب هذه المعرفة حيث أبلغ    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب

العملجميع   )ب  طاقم  المواطنين  خدمة  لديه   (CSCsمراكز  صديقًا  أو  جاًرا  أو  قريبًا  يعرفون  أنهم  مقابلتهم  تمت  الذين 

 إعاقة. يوضح الجدول أدناه النتائج: 
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A15 : دور مقدم الخدمة هو فهم احتياجات كل شخص والتكيف مع تلك
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A16 :طاقم العمل في المركز مستعدون إلشراك األشخاص

ذوي اإلعاقة ومستعدون التخاذ إجراءات لتحقيق ذلك
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أوافق ب  مشارًكا  22  أجاب  ،واجه كل شخص ذي إعاقة"تالتي    العقبات عاب  بأنه "ينبغي تصميم الخدمات الستي  A18  ذكر

 . فق إلى حد ماواابال   واحد مشارك وأجاب إلى حد ما بأوافق واحد مشارك وأجابتماًما 

الرغبة اإليجابية    العملهذا يعكس  )ب  طاقم  المواطنين  مبادرات    (CSCsمراكز خدمة  اإلعاقة. يوضح   شمولفي تبني 

 الجدول أدناه النتائج: 

 
 

 

  منظمتهم،  تقدمها  التي  الخدمات  تعترض  التي  العقبات  تحديد  في   األفضل  هم  اإلعاقة   ذوي  األشخاص"  بأن  A19  ذكر

 مشارك   وأجاب  إلى حد ما  بأوافقمشاركين    6  وأجابأوافق تماًما  ب  مشارًكا 17  أجاب  ."معهم  للتعاون  استعداد  على  نحنو

 في  اإلعاقة   ذوي  لألشخاص  المشاركة  من  لمزيد  للدعوة  اإليجابية  اإلمكاناتيخبرنا ب  هذا  .على االطالقفق  واابال    واحد

 : النتائج أدناه الجدول يوضح. القرار صنع
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A17 :اتهم األشخاص ذوي اإلعاقة هم أنفسهم مختلفون، واحتياج

تختلف عن بعضهم البعض

أوافق تماًما

أوافق إلى حد ما

ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق على اإلطالق

ال اعرف

ال أريد اإلجابة
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A18 :اجه كل ينبغي تصميم الخدمات لمعالجة العقبات التي تو

شخص ذي إعاقة

أوافق تماًما

أوافق إلى حد ما

ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق على اإلطالق

ال اعرف

ال أريد اإلجابة



 
السؤال   لتعزيز    قرار  محافظال( وضعا خياليا حيث أصدر  A20a-A20e)  20قدم  الالزمة  التدابير   شموللتنفيذ جميع 

قيل للمشاركين بعض البيانات كما لو أنها   ،. بعد ذلك(CSCمركز خدمة المواطنين )األشخاص ذوي اإلعاقة في خدمات  

من المشاركين   طُلب .  المحافظ  قرارل  كرد فعل  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )اآلخرين في    طاقم العملذكرت من قبل  

" أو ال اعرفر بين "أوافق تماًما" أو "أوافق إلى حد ما" أو "ال أوافق إلى حد ما" أو "ال أوافق على اإلطالق" أو "االختيا

 "ال أريد اإلجابة".

 

 4  وأجاب أوافق تماًما  ب  مشارًكا  19  أجاب  بأن "هذه فرصة للمنظمة لتقديم خدمات أفضل لجميع مواطنيها."  A20a  ذكر

بأوافقمشارك ما  ين  حد  اعتماد  فق  واابال    واحد  مشارك  وأجاب  إلى  واحتمال  اإليجابي  التصور  هذا  يعكس  ما.  إلى حد 

 . يوضح الجدول أدناه النتائج: (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب طاقم العملالمستقبلية من قبل  شمولمبادرات ال

 
 

إنهم لم يتفقوا   مشارك  19  وأجاب  إلى حد ما  بأوافقين  مشارك  4  اجاب  ".طاقم العمل"إنها زيادة في عمل    A20bقال  

األشخاص ذوي اإلعاقة    شمول. لم ترى األغلبية المبادرات الرامية إلى  اعرفال  بواحد  مشارك    وأجاب  ،على اإلطالق

 ورأوا أنها التزام وواجب إنساني. يوضح الجدول أدناه النتائج:  ،على أنها عبء عمل أكبر
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:A19 ترض ألشخاص ذوي اإلعاقة هم األفضل في تحديد العقبات التي تع

الخدمات التي تقدمها منظمتهم ونحن على استعداد للتعاون معهم

أوافق تماًما

أوافق إلى حد ما

ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق على اإلطالق

ال اعرف

ال أريد اإلجابة
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A20a :هذه فرصة للمنظمة لتقديم خدمات أفضل لجميع مواطنيها

أوافق تماًما

أوافق إلى حد ما

ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق على اإلطالق

ال اعرف

ال أريد اإلجابة



 
 

  17  وأجاب  إلى حد ما اثنان منهم بال أوافق   اجاب  و إلى حد ما ين بأوافقمشارك 3 اجابمعقد." االمر  بأن " A20c ذكر

مراكز خدمة ب  طاقم العملكان لدى غالبية  ،مرة أخرى . اعرفال  بمنهم اثنان  وأجاب  ،إنهم لم يتفقوا على اإلطالق مشارك

الذين تمت مقابلتهم تعاطف قوي أدى بهم إلى التغاضي عن أي جهود إضافية تضاف نتيجة لتكييف    (CSCsالمواطنين )

 ها. يوضح الجدول أدناه النتائج: شمولواإلجراءات الداخلية ل  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )البيئة المادية ل

 

 
 

 أن التغييرات التي سيتم إجراؤها ستكون "مكلفة ولن تفيد سوى عدد محدود من المستخدمين". A20d ذكر

 

إلى    مشاركين بال أوافق  4  وأجاب   إلى حد ما  مشاركين بأوافق  6  وأجابعلى هذا البيان،    ين بأوافق تمامامشارك  4  اجاب

اعتقد ما يقرب من نصف المجيبين  تقريبا  .اعرف ال اثنان منهم ب وأجاب ،على اإلطالق بال أوافق مشارك 8 وأجاب حد ما

يوضح الفجوة المعرفية حول وضع األشخاص ذوي اإلعاقة  ذلك  خدم العديد من المستخدمين.  يولن    اكون مكلفيس  االمر  أن

يقتصر   الذي يمتد ليشمل عدًدا أكبر من السكان وال  شمولباإلضافة إلى االستفادة من ال  ،بما في ذلك المعلومات اإلحصائية

تخدم حاليًا عدًدا محدوًدا   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )أن    دلستن نعلى األشخاص ذوي اإلعاقة فقط. يمكننا أيًضا ا

 من األشخاص ذوي اإلعاقة. يوضح الجدول أدناه النتائج: 
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A20b :العملطاقمعملفيزيادةإنها

أوافق تماًما
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A20c :ان االمر معقد

أوافق تماًما

أوافق إلى حد ما

ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق على اإلطالق

ال اعرف

ال أريد اإلجابة



 
 

 

اإلعاقة    ا"أن  A20e  ذكر ذوي  لألشخاص  متساوية  خدمات  سيقدم  فيه  أعمل  الذي  التكنولوجي  المركز  بأن  فخور 

الـ  ذوي اإلعاقة  واألشخاص غير   المشاركين  السؤال أن    تماًما  أوافق   24". قال جميع  البيان. أظهر هذا  طاقم  على هذا 

)ب  العمل المواطنين  خدمة  مقابلتهم     (CSCsمراكز  تمت  مسبقة  الذين  سلبية  أحكام  يملكون  ذوي ال  األشخاص  تجاه 

 اإلعاقة. 

 

طواقم العمل بمراكز خدمة المواطنين بتبني مبادرات داخلية  يمكننا القول بأن النتائج المرتبطة باإلتجاهات تخبر باستعداد  

ز، بينما على جانب نقاط الضعف نجد تجلى  لتحسين مستوى دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في عملية تقديم الخدمة بالمراك

الدوافع الخيرية والمبنية على الشفقة لدى الموظفين حيث يساعم هذا المنظور الغير حقوقي في ضعف تمكين األشخاص  

 ذوي اإلعاقة وتشجيعهم على اإلعتمادية على إعانة اآلخرين.

 

 

 : تقييم الممارسات الشاملة 2األداة 
 ، . وتألفت األداة الثانية من تقييم ذاتي جماعيمرة اخرى  المراكز الثالثة المستهدفة  زيارةتمت    ،األداة الثانيةمن أجل تنفيذ  

إلى    طُلب حيث   األداة  تم تقسيم  قرار باإلجماع لكل إجابة.  إلى  والتوصل  المقترحة  مناقشة األسئلة  المشاركين  من جميع 

مسبقًا:   مناقشتها  تمت  التي  األربعة  بالتنوع،  األبعاد  واالعتراف  القرار،  صنع  في  المشاركة  حول و:  المتمحورة  النهج 

 . العقبات، وإزالة العمالء
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A20d : يد سوى مكلفة ولن تف"أن التغييرات التي سيتم إجراؤها ستكون

"عدد محدود من المستخدمين

أوافق تماًما

أوافق إلى حد ما

ال أوافق إلى حد ما

ال أوافق على اإلطالق

ال اعرف

ال أريد اإلجابة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة في صنع القرار -أ
 في هذا القسم.  التي قدمت لهم"قليالً" على األسئلة بشكل عام أجاب المشاركون في هذا القسم 

 

عما إذا كانوا يعتقدون أن األشخاص ذوي اإلعاقة سُمح المشاركين  السؤال األول  سأل    ؛المشاركة في التخطيطبفيما يتعلق  

 لهم بالمساهمة في إعداد خطط المركز.

 المشاركون في أشمون أن هذا كان "قليالً". ذكر

 قال المشاركون في شبرا إنه "قليل" أيًضا.

على   واوافق Maadi CSCمعادي بالمركز خدمة المواطنين  السبب في أن  المشاركون في المعادي اقترحوا أنه "مرتفع".

 . هو من األشخاص ذوي اإلعاقة  Maadi CSCبالمعادي مركز خدمة المواطنين  نائب ان "عالي" هو 

الثالثة التي تم تقييمها أن جميع الخطط يتم إعدادها من أعلى إلى    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )أبلغ المستجيبون من  

حول قضايا مثل االحتياجات التدريبية    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )يتم استشارة مديري    بعض األحيانأسفل. في  

يدة لمشاركة  . األشكال الوحلفرص مختلفة  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العملأو ترشيح بعض    ،لطاقم العمل

ألشخاص الذين ال ل  غير مهيأة  ،( استطالع الرضا )ومع ذلك2  ،الرأي( صناديق الشكاوي/1ي اإلعاقة هي:  األشخاص ذو

( المشاركة في جلسة استماع عامة منتظمة اجتماع 3و    ،واألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية(  ،يستطيعون القراءة والكتابة

 مع رؤساء المنطقة / المدينة. 

 

بالتأثير؛فيما ي ذكر آرائهم في خدمات    سأل  تعلق  ذوي اإلعاقة  كان "يمكن لألشخاص  إذا  المشاركون عما  الثاني  السؤال 

 المراكز".

 أجاب المشاركون في أشمون أن هذا "قليل".

 قال المشاركون في المعادي إن هذا "قليل" 

 مصطلحات دليل 

 االجابة  #

 ال اعرف 1

 قليال 2

 بين  3

 عالية   4

 عالية جدا 5



ألنهم   "في الوسط"بشبرا على    (CSCالمواطنين )مركز خدمة  وافق    ."في الوسط"المشاركون في شبرا إن هذا كان    قال

حيث عادة ما تمثل أسرة الشخص بناتهم   ،يعتقدون أن هناك عدًدا قلياًل من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يزورون المركز

 وأبنائهم ذوي اإلعاقة.

 

لألشخاص   بشكل متساو  أن صناديق الشكاوى / الرأي ليست فعالة  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )  طاقم عملالحظ  

اإلعاقة الذهنية أو السمعية من التعبير    ذويلن يتمكن األشخاص    ،الذين يعانون من جميع أنواع اإلعاقة. على سبيل المثال

 عن آرائهم.  

 

يتعلق   الثالثسئل    ،ليةئوبالمسفيما  آراء    السؤال  كانت  إذا  في عما  أخذها  تم  قد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  واحتياجات 

 االعتبار. 

 أجاب المشاركون في أشمون "قليالً". 

 أجاب المشاركون في المعادي "قليالً". 

ذلك هذا    ،ومع  يعرفون".  "ال  أنهم  شبرا  في  المشاركون  بالنسبة    يخبرناأجاب  حتى  المرتدة  للتغذية  آلية  توجد  ال    أنه 

 .لألدوات المستخدمة حالياً 

 

ذلك البيانات يُظهر  ،عالوة على  ذوي اإلعاقةو  بيانات  ال يوجد تصنيف لجمع  المستخدمين  وال توجد لوائح تعزز   ،آراء 

 .(CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب اتخدمالالجوانب المتعلقة بتقديم   تعديلدمج آراء المستخدمين في  

 

 االعتراف بالتنوع -ب
  النوع االجتماعي وامل مختلفة مثل  وفقا لعالمجتمع  نفس  المشاركين بوجود تنوع داخل  هل يعتقد    نعكان  السؤال األول  

 والعمر والقدرة.

 

 أن اعتقادهم بهذا "مرتفع".  عملالطاقم ذكر  ،في أشمون

 أن اعتقادهم بهذا "مرتفع".ذكر المشاركون أيًضا  ،في شبرا

 ".في الوسطفي المعادي بأنهم " عملالطاقم ذكر 

ن سنهم أو جنسهم ع بغض النظرالذين يرغبون في مساعدة جميع المواطنين  طاقم العملسبب هذا التقييم العالي هو موقف 

عزز هذا  (GIZ) المؤسسة األلمانية للتعاون الدولمن  أن التدريب الذي تلقاه    طاقم العمل. ذكر بعض  قدرتهمهم أو  أو دين

على دراية بأي أنظمة أو إجراءات ذات    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )  عملطاقم  لم يكن    ،. ومع ذلكلديهم  الجانب 

 صلة.

 

 طرح السؤال الثاني ما إذا كانت هناك اختالفات بين األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم. 

 "في الوسط"في أشمون إنهم قال المشاركون 

 "في الوسط"قال المشاركون في شبرا إنهم 

 "في الوسط"قال المشاركون في المعادي إنهم 

أن لديهم رغبة قوية في خدمة األشخاص الذين    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )  طاقم عمليعتقد    ،من حيث نقاط القوة

أنواع   جميع  من  الجسدييعانون  التحديالقصور  جانب  من  جميع    ،ات.  )اتفقت  المواطنين  خدمة    على   (CSCsمراكز 

. عالوة القصور الجسديريب محدد حول كيفية التعامل مع األشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من  إلى تد  هماجيحتا

الداخلية يجب أن تهدف إلى زيادة الوعي بهذا    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )  طاقم عملأبلغ    ،على ذلك أن اللوائح 

 الموضوع.

 

ب القسم  األخير في هذا  السؤال  أنواًعا مختلفة من    ،المختلفة  العقباتيتعلق  المركز يعرف أن هناك  كان  إذا  وتساءل عما 

 .(CSCsمراكز خدمة المواطنين )أن تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام خدمات  من الممكنالتي   العقبات

 "في الوسط"المشاركون في أشمون بأنهم  ذكر

 "في الوسط"المشاركون في شبرا أيًضا  أجاب و

 المشاركون في المعادي بأنها "عالية". ذكر

بسبب تفاعلهم اليومي مع المستخدمين )بما في   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب طاقم العملتعتمد اإلجابات على إدراك 

أن جميع   حقيقة  على  اعتمدت  كما  اإلعاقة(.  ذوي  المستخدمين  )ذلك  المواطنين  في   ةقَيّمالمُ   (CSCsمراكز خدمة  تقع 

ليست    اتومنحدر  ،العتباتزال هناك حواجز مادية مثل  ي. اعتقد فريق التقييم أنه ال  ولها رصيف منحدرالطابق األرضي  



التي تواجه األشخاص    العقباتبوعيهم    طاقم العملناقش بعض    ،. عالوة على ذلكيةعال    ةمامياأل  تبامكالنوافذ  ان  و ،لةفعا

تو عدم  مثل  والفكرية  البصرية  اإلعاقات  استمارات  اذوي  الوصول   طلبفر  يسهل  أشكال  في  اإلعالمية  والمواد  الخدمة 

الذي   التواصل  عقبة  الي  باإلضافةاستخدامها.    القصور الجسديتتيح لألشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من  ل إليها  

طاقم  أبلغ    ،. ومع ذلك(CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العملف السمع عند التعامل مع  اواجه المستخدمين ضعت

المدينة على دراية بهذه    /الحي    على مستوىأنهم غير متأكدين مما إذا كانت اإلدارة في المستويات اإلدارية العليا    العمل

 . العقبات

 

 

 

 العمالءالنهج المتمحورة حول  -ج
مبادرات جديدة لتحسين االستراتيجيات والعمليات والخدمات   وظفعما إذا كان المركز ي.  نةكان السؤال األول حول المرو

 الداخلية المقدمة الستيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة.

 "في الوسط"قال المشاركون في أشمون إنهم 

 قال المشاركون في المعادي إنهم "ال يعرفون".

 قال المشاركون في شبرا إنهم "ال يعرفون". 

مبادرات   وجود  عدم  يعكس  ب   ساتللسياوهذا  ذلك  شمولتتعلق  ومع  الثالثة.  المراكز  في  اإلعاقة  ذوي  حدد    ،األشخاص 

يقودها   شخصية  مبادرات  وجود  التقييم  عمل فريق  )  طاقم  المواطنين  خدمة  هواتفهم   ،(CSCsمراكز  استخدام  مثل 

الحاجة حسب  الخارجية  واإلدارات  الخلفية  المكاتب  مع  المطلوبة  الخدمات  إصدار  لتسهيل    لالتصال و  ،المحمولة 

 .تم إصدارهاالمستندات التي  خذمنهم المجيء أل طلبللالمفقودة أو  همبالغهم بمستنداتإلالمستخدمين ب

 

كانت شواغل   إذا  عما  وتساءل  لآلخرين.  أي ضرر  في  التسبب  بعدم  يتعلق  كان  الثاني  العملالسؤال  قد    طاقم  والعمالء 

 .شمولأُخذت في االعتبار عند تقديم مبادرات ال

 المشاركون في شبرا إنهم "ال يعرفون". قال 

 قال المشاركون في المعادي إنهم "ال يعرفون".

 قال المشاركون في أشمون "قليالً".

يالحظ   عمللم  )  طاقم  المواطنين  خدمة  لتعزيز    (CSCsمراكز  رسمية  مبادرات  اإلعاقة  شمولأي  ذوي    ،األشخاص 

  ، أنه بشكل عام  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )  طاقم عملأبلغ    ،وعلى أي حال  ،ليشاركوهلم يكن لديهم رأي    ،وبالتالي

 .(CSCsمراكز خدمة المواطنين )يتم الترويج له رسميًا في سياسات وأنظمة  فإن مبدأ "عدم اإلضرار" ال

 

 :العقباتإزالة  -د
 ذوي األشخاص    تواجهوتساءل عما إذا كان المركز حاول فهم العقبات التي    العقباتكان السؤال األول يتعلق باالعتراف ب

 اإلعاقة. 

ات الخدمة  طلبوذلك ألن لديهم وحدات توعية تذهب إلى القرى لجمع    قال المشاركون في أشمون إن هذا كان "مرتفعًا"

 للمواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية. 

األمرقال   إن  شبرا  في  الوسط""ف  المشاركون  لحاجة  .  ي  يستجيبون  ألنهم  اإلعاقة   األسرهذا  ذوي  لألشخاص  الزائرة 

 ويقومون بزيارة منزلية إذا لزم األمر لألشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنقل. 

 للمركز أي خبرة فيه.   يسفي المعادي إن هذا "قليل" ألنه موضوع جديد ولقال المشاركون 

من   التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة  العقباتيعتقد فريق التقييم أن أيا من المراكز الثالثة أجرى تقييًما متعمًدا لفهم  ال  

 عالوة على ذلك، فإن المبادرات الشخصية للموظفين لم يقابلها دعم مؤسسي بشكل كبير.  .قبل

 

 ذوي واجه األشخاص  تدم مبادرات إلزالة العقبات التي  يقوسئل عما إذا كان المركز    العقباتالسؤال الثاني يتعلق بإزالة  

 اإلعاقة. 

 "في الوسط"قال المشاركون في أشمون إن هذا كان 

 "في الوسط" أن هذا كان  المعاديفى  المشاركونقال 

 قال المشاركون في شبرا إن هذا "مرتفع". بينما 

االلتزام الشخصي   إلى  بالنظر  النتيجة  العملتم منح هذه  الحاجة وفي   لطاقم  المساعدة عند  لتقديم  الذين هم على استعداد 

باستثناء   ،هذه  العقباتلم تسهل أي سياسة أو لوائح داخلية عملية إزالة    ،إطار القوانين لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومع ذلك



. هذه المنحدرات ال تعمل ألنها لم تصمم وفقًا بناء المبنى عندما تم  (  CSCsين )مراكز خدمة المواطنعند مدخل    المنحدر

 للمعايير. 

 

 وسأل عما إذا كانت الحلول أفادت األشخاص ذوي اإلعاقة. العقباتناقش السؤال الثالث فعالية إزالة 

 قال المشاركون في أشمون إن هذا أفادهم "قليالً". 

 أفادهم "قليالً". قال المشاركون في شبرا إن هذا  

 "في الوسط"قال المشاركون في المعادي إنه 

سابقًا ذكرنا  لدى    ،كما  يمكن   CSCsليس  ربما  المساعدة.  يتلقون  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فعل  ردود  لقياس  آلية 

يزورون   الذين  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المنخفض  العدد  )اعتبار  المواطنين  ح   (CSCsمراكز خدمة  مؤشر  ول بمثابة 

 وفعالية الدعم المقدم. ،CSCإمكانية الوصول إلى خدمات 

 

كان السؤال األخير لتقييم المجموعة حول االستدامة. وتساءل عما إذا كانت الحلول ستساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على  

ل األجل  الطويلة  الخدمات  من  )االستفادة  المواطنين  خدمة  شبرا  (CSCsمراكز  في  المشاركون  قال  هذا   المدني.  إن 

 "مرتفع" ألن المبادرات الشخصية الحالية سيتم نقلها إلى أي موظفين جدد.

 "في الوسط"قال المشاركون في المعادي إن هذا 

ألنهم لم يكونوا متأكدين من االستدامة ألنه ال توجد سياسات ولوائح    "في الوسط"قال المشاركون في أشمون إن هذا كان  

 ذات صلة اآلن. 

 

 

 في خطوات تقديم الخدمة  شمول: تقييم ال3األداة 
ال لقياس  التقييم من نموذج  الثالثة من  إلى تحليل    شمولتألفت األداة  الخدمة. سعى  تقديم  والميسرين    العقبات في خطوات 

 ذوي اإلعاقة من االستفادة من الخدمات المقدمة. الذين يواجهون األشخاص

 

سواء كانت متاحة لألشخاص ذوي   ،غطت المواضيع التي تمت مناقشتها استخدام خدمات المركز وخطوات تقديم الخدمة

مراكز ب  طاقم العمل. تم تحديد خطوات تقديم الخدمة من قبل  المقترحةحلول  الحالية وال  والميسراتوالعقبات    ،اإلعاقة أم ال

 وفقًا للواقع اليومي.  (CSCsخدمة المواطنين )

 

التي شملت    العقبات  :أخد رقم واإلنتظار ثم تقديم طلب الخدمةتتمثل الخطوة األولى في تقديم الخدمة التي تم فحصها في 

طاقم   ميسرة متمثلة في. تضمنت عوامل المطلوبة الخدمة ة التقديم على لعمليات الالزمة طلبانتظار الدور وصعوبة فهم المت

الداعمين الذين يقومون بالوصول إلى المستخدمين ذوي اإلعاقة ومرافقتهم قدر   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  العمل

دورهم. واقترحوا أيًضا أن    وإنتظارالمستطاع. اقترح المشاركون تثبيت شاشة تعمل باللمس بحيث يمكن للزوار أخذ رقم  

تتي رقمية  شاشة  وجود  أيًضا  اقترحوا  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  األولوية  منح  هناك  معرفة  يكون  للعمالء  في   رقمهمح 

. اقترحوا أيًضا أنه يمكن تعديل نظام إدارة قائمة االنتظار إلصدار رقم بسرعة كافية لتقليل وقت انتظار العميل.  الطابور

من التنقل    الحركيةسيمكن الزائرين ذوي اإلعاقة    (CSCمركز خدمة المواطنين )فإن شراء كرسي متحرك لكل    ،أخيًرا

 بشكل مستقل.  (CSCمة المواطنين )مركز خد داخلفي 

 

عدم    العقباتشملت    والخطوة الثانية التي نوقشت هي تحديد الخدمة المطلوبة وتقديم معلومات عن األوراق المطلوبة:

ات األوراق التي تؤدي بالزائرين إلى العودة مرة طلبكفاية المواد اإلعالمية التي يمكن الوصول إليها حول الخدمات ومت

المت هذه  لتلبية  ذلكطلبأخرى  على  عالوة  نماذج    ،ات.  البصرية طلبفإن  اإلعاقات  ذوي  لألشخاص  يمكن  ال  الخدمة  ات 

بإنشاء مكتب معلومات وإنتاج وتوزيع مواد  (CSCsاكز خدمة المواطنين )مر طاقم عملالوصول إليها. أوصى  والذهنية

وإنشاء نسخة برايل للنماذج )يمكن   ،الكتروني  موقعبما في ذلك    ،اتطلبحول الخدمات والمت  متاحة لذوي اإلعاقةإعالمية  

كان أحد الحلول المقترحة عبارة عن خط ساخن   ،(. عالوة على ذلكالمطبوعة بالفعلعلى نماذج    حروف برايل    طباعت

رسمي يحتوي على األوراق المطلوبة. قال المشاركون أيًضا أنه ال   الكتروني  موقعأو  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ل

في   اإلعالنات  وضع  هو  المقترح  الحل  كان  يقدمونها.  التي  الخدمات  أو  المراكز  حول  للجمهور  متاحة  بيانات  توجد 

أخيًرا  الساحات اإلعالم.  وكاالت  مع  بالتعاون  لألحياء  عمالء    ،الرئيسية  تساعد  أن  التصوير  آلة  شأن  خدمة من  مراكز 

 في إعداد المستندات المطلوبة بجهود بدنية أقل وأعباء اقتصادية أقل. (CSCsالمواطنين )

 



 ،وتسليم األوراق المطلوبة  ،ت المطلوبة تتمثل الخطوة الثالثة لتقديم الخدمة التي تمت مناقشتها في التقديم على الخدما

وجدت(: )إن  األولية  الرسوم  الحظ  ودفع  الخدمة  ،لسوء  إنجاز  عند  المواطنين  إلخطار  وسيلة  توجد  على    ،ال  ويتعين 

لالستفسار. هذا هو في الواقع حاجز لجميع المستخدمين وخاصة أولئك الذين لديهم صعوبة في   المراكزالمواطنين زيارة  

هواتفهم الشخصية   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )  طاقم عملفي بعض األحيان يستخدم    ،مثل  ،ميسراتالتنقل. هناك  

الخدم بإنجاز  بإخطارهم  أو  المفقودة  بالمستندات  وإبالغهم  بالمواطنين  خدمة  لالتصال  استخدام  التوصيات  تتضمن  ات. 

عمالء   مع  للتواصل  القصيرة  الرسائل  )إشعار  المواطنين  خدمة  المبنى    (CSCsمراكز  يزورون  جعلهم  من  بدالً 

بسيطة اإلشعارات    ،الستفسارات  هذه  مثل  إلجراء  العمالء  خدمة  مركز  يدفعها  التي  الهواتف  توفير  األقل  على  أو 

 بالمكالمات الهاتفية 

 

التي نوقشت أنه لم تكن هناك   العقبات  خطوة الرابعة سداد الدفعة النهائية بعد اإلنجاز الكامل للخدمات المطلوبة:تشمل ال

العمالء رفضوا الدفع. كما أشاروا إلى أن   كان   شباك الخزينةمعلومات متاحة بشأن رسوم الخدمات المختلفة وأن بعض 

منحدر لرفع مستوى كرسي العجالت سيكون حالً مثاليًا من   عملركة وأن  مرتفعًا للغاية بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتح

 األشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل عملية دفع رسوم الخدمة. طاقم عمليرافق  ،بالميسراتحيث التكلفة. فيما يتعلق 

 

التقييم    الحظ المدخل ال تتبع معايير إمكانية الوصول ويمكن أن    منحدرمثل    اإلتاحة الفيزيقية أن حلول  بشكل عام  فريق 

لم تكن   ات الذين وافقوا على أن المنحدر  (CSCsمراكز خدمة المواطنين )تسبب إصابات. تمت مناقشة ذلك مع مديري  

 فعالة. 

  



 استنتاج 

المواطنين )تمثل   تساهم المد  /  الحيخدمة تقدمها سلطات    50بوابة مهمة واحدة ألكثر من    (CSCsمراكز خدمة  ينة. 

في التحسين المباشر للوصول إلى الخدمات العامة للمواطنين مع رفع الكفاءة اإلدارية.    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )

لألشخاص    CSCsهذه المهمة إلى استكشاف نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتحسين الوصول إلى خدمات    هدفت

 ذوي اإلعاقة واالستفادة منها. 

 

 نقاط القوة 

تقييم   العملالخدمة أن    شمولوجد  )ب  طاقم  المواطنين  يتضح من استعدادهم   (CSCsمراكز خدمة  إيجابي  لديهم موقف 

أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة في تقديم خدمات    شموللتحقيق    -حتى لو كانت شخصية    -مبادرات  الكبير للمشاركة في ال

CSCs . 

 

التي تم تقييمها ممارسات إيجابية مضمنة في ثقافة مكان   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )نفذت  ،فيما يتعلق بالممارسات

الخاصة   الهواتف  واستخدام  المستخدمين  مرافقة  المبادرات  هذه  على  األمثلة  تشمل  العملالعمل.  مع   لطاقم  للتواصل 

هذه المبادرات  ات المختلفة لتحقيق الخدمات. من المهم التأكيد على أن  طلبالمستخدمين أو مع المكاتب الخلفية للوفاء بالمت

 . أطر تنظيميةوليس مدفوعا بأي  شخصية

 

 

 نقاط الضعف 

المبادرات في  المشاركة  تجاه  اإليجابي  بالموقف  يتعلق  تعزز   ،فيما  التي  الخيرية  القيم  هو  الموقف  هذا  وراء  الدافع  كان 

ذوي اإلعاقة. تشير هذه الص  -عن قصد أو عن غير قصد    -بوضوح   الدونية والضعف لألشخاص  السلبية  صورة  ورة 

أيًضا إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم السبب الرئيسي الستبعادهم. ال يقترن هذا الموقف بالضرورة مع المعرفة الكافية 

 بوضع األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر.

 

فيما خاصة    ،هناك نقطة ضعف أخرى تتمثل في االفتقار إلى المعرفة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة  ، عالوة على ذلك

ودور العوامل البيئية في هذه العملية والمعنى الواسع إلمكانية    ،اإلعاقة  حدوثيتعلق بوصولهم إلى المعلومات حول كيفية  

 مثل إمكانية الوصول إلى المعلومات الفيزيقية. وقد لوحظ هذا في جوانب أخرى غير تكيفات المساحات  )اإلتاحة( الوصول

 . ومدى إتاحة التواصل

 

والذي يعد فجوة مهمة   ،هناك أيضا نقص في المعرفة حول اإلطار القانوني والنهج القائم على الحقوق  ، عالوة على ذلك

 .لإلعاقة شمولمن شأنها بالتأكيد أن تعيق استدامة أي تدابير 

 

كيفية تقديم خدمات   تحديد  ذوي اإلعاقة فيتشمل الفجوات الرئيسية في هذا المجال المشاركة المحدودة للغاية لألشخاص  

CSCs،  األشخاص ذوي اإلعاقة في تقديم خدمات  شمولوعدم وجود لوائح محلية / داخلية لدعمCSC. 

 

جوانب    ،باإلضافة إلى  الوصول  إمكانية  تعالج  لوحظت  ممارسات  وجود  عدم  في  تتمثل  أخرى  نقطة ضعف  هناك  كان 

قدرة  CSCوالمعلومات في خدمات    التواصل/االتصاالت ذلك  العمل. وشمل  المواطنين )ب  طاقم   (CSCsمراكز خدمة 

على التواصل مع األشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقة والتأكد من عدم نشر المعلومات الكافية فقط بين  

في   المستهدفة  )المجموعات  المواطنين  خدمة  اإلعالمية   ،(CSCsمراكز  والمواد  األدوات  إنتاج  ضمان  أيًضا  ولكن 

 بأشكال مختلفة يسهل على الجميع الوصول إليها . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توصيات

مراكز خدمة المواطنين  والنظر في نقاط القوة والفرص الموجودة. يمكن تصنيف توصيات تحسين    ،بناًء على نتائج التقييم

(CSCs)    رئيسيتينإلى في    فئتين  البشرية  الموارد  قدرات  ببناء  األولى  الفئة  تتعلق  اإلجراءات.  خدمة من  مراكز 

 . فيما يلي التوصيات: ،تشمل الفئة الثانية توصيات السياسة المحلية، في حين(CSCsالمواطنين )

 

مراكز خدمة ب  عملطاقم التحسين مستوى المعرفة وإلهام الموقف اإليجابي بين  لهدف  يأوالً: تنفيذ برنامج بناء القدرات  

( مختلفة.  (CSCsالمواطنين  وظائف  ثالثة    عبر  لدمج  البرنامج  هذا  تصميم  والمتقدمة   مستويات؛يمكن  األساسية 

 والمتخصصة:

األساسية   • التدريب  حزمة  العملتستهدف  )ب  طاقم  المواطنين  خدمة  الوظائف   (CSCsمراكز  جميع  من 

 . أهداف التعلم تشمل: حقوقي إجتماعي من منظور والدمجوالمستويات اإلدارية. ويشمل مقدمة لإلعاقة 

o  التعرف على وضع األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث وصولهم إلى الخدمات والفرص 

o   دور والمحلية وتحديد  والوطنية  العالمية  المستويات  القانوني على  الوعي باإلطار  العملزيادة    طاقم 

 لتنفيذه (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب

o  اإلعاقة وكيف تؤثر العوامل الخارجية على اإلعاقة حدوثفهم كيفية 

o   اإلعاقة  كيفية  تعلم على  لالتعرف  )   ،لوظائفوفقا  الطبية  الحاالت  مجموعة وليس  أسئلة  باستخدام 

 واالتفاق على آلية بسيطة لجمع البيانات للعمالء ذوي اإلعاقة  ،واشنطن(

o ال مفهوم  بين   ،الدمج/شمولفهم  الفرق  واالستبعاد  الدمج  ومعرفة  في    ،والفصل  التفكير  على  والقدرة 

 (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ات المقدمة إلى عمل طلبال

o   اإلعاقة وتحسين التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقةالتعامل مع تعلم آداب 

o أنه أوسع من    )اإلتاحة(  فهم معنى إمكانية الوصول كيفية  مع  تكيفات  ال)على  المادية( وتعلم  المباني 

 تقييمها باستخدام أدوات بسيطة 

o   للدمجالخدمات    منظومةفهم )ودور    الداعمة  المواطنين  خدمة  المنظومة في    (CSCsمراكز  هذه 

 )فيما يتعلق بأصحاب المصلحة الخارجيين( 

 

اإلدارة   • إلى موظفي  المتقدم  التدريب  والعلياالوسطيتم توجيه  كبار موظفي    ،ى  التمثيل من  الشباك  ويتم تشجيع 

ونهج الجودة. الهدف الرئيسي من هذا    الدامجة. سيكون التركيز على هذا التدريب على التنمية المحلية  األمامي

صانعي القرار بالمعرفة واألدوات الالزمة العتماد ممارسات تهدف إلى إشراك األشخاص    امداددريب هو  الت

كجزء من مناهج التنمية الشاملة والمتمحورة   (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ذوي اإلعاقة في تقديم خدمات  

 حول المستخدم. أهداف التعلم تشمل: 

o   الشاملة التنمية  مفهوم  خالل    ،للجميعفهم  من  المحلية  الحلول  المواطنين  وضرورة  خدمة  مراكز 

(CSCs) لمعالجة تهميش األشخاص ذوي اإلعاقة. 

o   تحديد بعض األدوات لزيادة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في التخطيط المحلي واتخاذ القرارات

 . (CSC)مع التركيز على خدمات 

o  التحليل والتكيف مع احتياجات األشخاص ذوي    آليات  نمع التركيز على تحسي  ،زيادة فهم نهج الجودة

 . اإلعاقة

o   تحديد بعض األدوات لزيادة جودة خدمات( مراكز خدمة المواطنينCSCs)    المدني والتكيف بشكل

 .مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقةأفضل 

 

مراكز خدمة للموارد البشرية الخاصة بتهدف الدورات التدريبية المتخصصة إلى االستثمار في المهارات الفنية   •

كشرط الستدامة المبادرات الشاملة لإلعاقة. يمكن توجيه هذا التدريب إلى عدد قليل من    (CSCsالمواطنين )

العمل اليومية   طاقم  الممارسات  في  يتعلمونه  ما  تطبيق  في  والرغبة  االلتزام  من  عال  بمستوى  يتمتعون  الذين 

 بها: الموصي. فيما يلي بعض التدريبات المتخصصة (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ل

o :اإلشارة لغة  مع   أساسيات  التفاعل  كيفية  المشاركين  يعلم  سوف  أيام  ثالثة  لمدة  التدريب  هذا 

وكيفية تشكيل جمل    ،مع أعمال لغة اإلشارة األساسيةالقصور السمعي  األشخاص الذين يعانون من  

الهجائية   الحروف  اإلشارة  مع  ذلكبلغة  على  عالوة  أخرى   ،.  إبداعية  طرقًا  المشاركون  سيتعلم 

 رسم واستخدام مقاطع الفيديو المسجلة. اللالتصاالت مثل 



o   الالزمة:التيسيرات  تقييم بسيطة    المعقولة  أدوات  استخدام  من  المشاركين  التدريب  هذا  سيمّكن 

م أشخاص  تحديد  لمساعدة  على  جدد(  موظفين  )مثل  معاقين  في    والتكيفات   العقباتحددين  الالزمة 

 أماكن العمل لتداول واستخدام المباني بحرية ومستقلة. 

o  المدربين على باإلعاقة:  رفع  تدريب  قليالً    الوعي  الذي يستمر يومين عدًدا  التدريب  سيستهدف هذا 

الملتزمين ولديهم مهارات اتصال وتيسير جيدة.    (CSCsمراكز خدمة المواطنين )ب  طاقم العملمن  

ليتم   التمهيدي حول اإلعاقة  التدريب  لتقديم  الفنية  المعرفة  التدريب هو نقل  ألفراد    تقديمهالهدف من 

العمل المعلومات    طاقم  لتجديد  وأيًضا  العملالجدد  في    لطاقم  المواطنين  الحاليين  خدمة  مراكز 

(CSCs). 

 

أو   تشجيع صياغة  )إدارة  ثانياً:  المحلي  المستوى  على  التالية  السياسات  )تنفيذ  المواطنين  خدمة  أو   ( CSCsمراكز 

 المدينة(:  / الحيمستوى 

ولديهم   ،ذوي اإلعاقة  طاقم العملللمستخدمين و  شموللة عن التقييم المنتظم الحتياجات الئوتكون مس  شمول• تشكيل لجنة  

اتصال مباشر إلبالغ صانع القرار. يمكن أن تضم هذه اللجنة أصحاب المصلحة الخارجيين حسب الحاجة من اإلدارات  

 . األشخاص ذوي اإلعاقةالخارجية )الخدمات العامة( ومنظمات 

بـ   الخاص  البيانات  جمع  نظام  تكييف   •( المواطنين  خدمة  إ  (CSCsمراكز  حول  المصنفة  البيانات  عاقة  ليشمل 

و  ،المستخدمين الخدمات  تقديم  أنشطة   / أدوات   / استراتيجيات  لتقييم  بانتظام  البيانات  هذه  وسائل  وتحليل  فعالية  مدى 

 االتصال

األشخاص ذوي اإلعاقة   شمولالمدينة والتأكد من أنها تلبي احتياجات    /  الحي• مراجعة خطة التنمية المحلية على مستوى  

. قد توفر المعلومات الواردة في هذا التقرير بعض االحتياجات. يمكن (CSCsمراكز خدمة المواطنين )في تقديم خدمات  

المعتمدة  لالمقترحة    شمولللتشاور مع منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل لجنة ال ضمان مالءمة واستدامة التدابير 

 شموللل

البشرية• كجزء من نظام إ الموارد  مالية    ،دارة  تقديم حوافز  في  العمللينظر  المواطنين )ب  طاقم   (CSCsمراكز خدمة 

 (CSCsمراكز خدمة المواطنين )األشخاص ذوي اإلعاقة في خدمات  شمولبابتكاراتهم والتزامهم ب  وربط الحوافز

 اإلعاقة  شمولب CSCs• إصدار ميثاق داخلي / وثيقة العمل اإليجابي المتعلقة بالتزام 
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