
  

  

  

  

  

  

  

  

  ا���	
	 ا������

  �$��ء ا��"�ه�	ي ا ول ��وي ا�������ت ا����� ������ ا����م

  "ن+� إ(�	ات���� �'
'ة"

  

  إ.'اد 

  أ�"' 3ــــــ�روق/ د


	 ا�"	آ5'�  

  

  

  ���.� ا������ت ا�@?	ى ������ ا����م) ٦/٩/٢٠٠٩: (ا�"���' �3 

- ٢٠٠٩ -   



 - ٢ -

  


��ز أن تF	ف �3 و�D ا�BCم و�@ ���"I JKأن ت L�$. M  

  

  

  



 - ٣ -

  :توطـــئة  -

يمثل قطاع ذوي االحتياجات الخاصة أحد القطاعات المهمشة في المجتمع     

المصري، وعلى الرغم من تنامي هذا القطاع باطراد، إال أن برامج وخدمات 

الرعاية االجتماعية الحكومية أصبحت غير قادرة على مقابلة احتياجات هذا 

ى تمدد دور مؤسسات المجتمع المدني لمساندة البرامج القطاع، بما يستدع

 مقابلة احتياجاتهم وحل  علىمتحدي اإلعاقةوالمشروعات الحكومية لمساعدة قطاع 

تعمل فاعلية اللقاء الجماهير األول لذوي مشكالتهم، وفي إطار بيئة الحكم الرشيد 

حتياجات تواكب اال جديدة إستراتيجيةاالحتياجات الخاصة على التوصل إلى 

  .مجتمع الفيوم في اإلعاقةالحقيقية لمتحدي 
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   :أهداف الفاعلية: أوالً

تهدف الفاعلية الحالية إلى التوصل إلى إستراتيجية جديدة للعمل مع ذوي      

اكب المستجدات والتغيرات الراهنة، وتقابل االحتياجات االحتياجات الخاصة تو

   .افظة الفيومالحقيقية لذوي االحتياجات الخاصة بمح

  

عمل مع ذوي االحتياجات  جديدة للإستراتيجيةالوقوف على متطلبات  .١

 .الخاصة بمحافظة الفيوم

 المتوقعة بما اإلستراتيجيةتعيين الفرص والتهديدات التي تؤثر في مردود  .٢

تقابل االحتياجات الحقيقية لذوي االحتياجات يمكن من تقديم خدمات 

 .الخاصة بمحافظة الفيوم

 المتوقعة لمقابلة اإلستراتيجية واألنشطة التي تضمن تفعيل اإلجراءاتد تحدي .٣

 .احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة
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التوصل إلى تصور مقترح لدور األجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع  .٤

 .المدني في تفعيل اإلستراتيجية المتوقعة

لخاصة  جديدة للعمل في مجال ذوي االحتياجات اإستراتيجيةالتوصل إلى  .٥

 ب المستجدات والتطورات الراهنةتواك

   : في الفاعليةالجهات المشاركة: ثانياً 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  :برنامج الفاعلية : ثالثاً
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 . للمشاركين في الفاعليةالخصائص الديموجرافية والتنظيمية: اً رابع

  

 :�3 ا���.$��  ا�"�Nرآ��Mعن .١

  يكشف عن توزيع المشاركين وفقا لمتغير النوع  )١(جدول رقم 

�ارا��&  ا�(�ع  	P/)ا�  

�ــــــــــذآ  ١`٥١  ١٨٥  

7Q٩`٤٨  ١٧٧  أنـــــــــ  

  ٠`١٠٠  ٣٦٢  ا��)��ع

الجدول إلى توزيع المشاركين وفقا لمتغير النوع، حيث تبين بيانات تشير       

مشاركاً، وتم تصنيف المشاركين وفقا ) ٣٦٢( قد بلغ اإلجماليعدد الحضور أن 

لصالح الذكور، في %) ٥١,١(النسبة األعلى تبين أن ) أنثى/ ذكر(لمتغير النوع 

لصالح اإلناث، ومن الواضح أنه ال توجد فروق %) ٤٨،٩(مقابل النسبة األقل 
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 باإلعاقة أو في االهتمام بذوي االحتياجات اإلصابةوفقا لمتغير النوع سواء في 

  .الخاصة، حيث يثبت تفاوت كبير في الحضور وفقا لمتغير الجنس

   في الفاعلية عن نوع المشاركين يكشف )١(شكل رقم 

�ذآ
7Qأن

ا�(/P	 ا���Uی	
Statistics

51.10%

48.90%

 

٢.  Z+����^إMرآ��N"ا� :  

  ا%���$#� "!ز�� ا���رآ�� و��� ������ ��� ���  )٢(��ول ر�� 

  ا�(/P	  ا��&�ار  ا�(�ع

a٦`٦٩  ٢٥٢  ریــــــــــــ  

�  ٤`٣٠  ١١٠  ح:ــــــــــ

  ٠`١٠٠  ٣٦٢  ا��)��ع

 قامة تأكد أن النسبة الغالبةوبالنظر إلى المشاركين وتصنيفهم وفقا لمتغير محل اإل

لصالح المشاركون من ريف محافظة الفيوم، في مقابل النسبة األقل %) ٦٩,٦(

لصالح المشاركون من الحضر، ولقد روعي في تنظيم الفاعلية التأكيد %) ٣٠,٤(
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لة تشمل مختلف  فعاإستراتيجيةعلى حضور الريفيين كي يتسنى التوصل إلى 

  .ظة الفيوم الريف والحضرالمناطق الجغرافية بمحاف

  اإلقامةتوزيع المشاركين وفقا لمتغير محل  )٢(شكل رقم 

aریــــــــــــ
�ح:ــــــــــ

ا�(/P	 ا���Uی	

69.60%

30.40%

 

٣.  Z�_"�ن�ع ا�: 

 يكشف عن نوع التمثيل للمشاركين في الفاعلية )٣(جدول رقم 

  ا�(/P	  ا��&�ار  ا�(�ع

  ٥`٦٠  ٢١٩  م9 ذوي ا2ح�����ت ا�M�ص	

�  ٣`٢٩  ١٠٦  و�8 أم

  ١`٤  ١٥  م���ع

  ٤`١  ٥  م�ن8

  ٣`٣  ١٢  ح&�م8

  ٤`١  ٥  ر�C أ���ل

  ٠`١٠٠  ٣٦٢  ا��)��ع
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بالنظر إلى نوع التمثيل في اللقاء الجماهيري األول لذوي االحتياجات الخاصة     

وتأكد بالمجال، تأكد أن الفاعلية قد شملت كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة 

ها نسبة تليكانت لصالح المعاقين من المشاركين، %) ٦٠,٥(أن النسبة الغالبة 

للمتطوعين، ونسبة %) ٤,١(تليها نسبة لصالح أولياء األمر واألسر، %) ٢٩,٣(

للعاملين في مؤسسات %) ١,٤(للعاملين في القطاع الحكومي، ونسبة %) ٣,٣(

  .المجتمع المدني ورجال األعمال المهتمين بهذا الشأن

  ) ٣(شكل رقم 

  يكشف عن نوع التمثيل للمشاركين في الفاعلية

م9 ذوي ا2ح�����ت ا�M�ص	
�و�8 أم

م���ع
م�ن8

ح&�م8
ر�C أ���ل
ا��)��ع

ا�(/P	 ا���Uی	
Statistics

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00
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u
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60.50

29.30

4.10 1.40 3.30 1.40

100.00
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 :ا�"F��ى ا���$�"�  .٤

  )٤(جدول رقم 

 يكشف عن المستوى التعليمي للمشاركين

  ا�(/P	  ا��&�ار  ا�(�ع

� م��><�b  ٧١  ٢٥٨T٣  

cم��س CهB١٨  ٦٦  مT٢  

cق م��س�� CهB٢  ٩  مT٥  

  ٤T٤  ١٦  مBهC ��ل

�  ١T٧  ٦  م��/��

d١  ٧  دآ��راT٩  

  ١٠٠T٠  ٣٦٢  ا��)��ع

  قا لمتغير المستوى التعليمييكشف عن توزيع المشاركين وف) ٤(شكل رقم 

� م��><�b
cم��س CهBم

cق م��س�� CهBم
مBهC ��ل

�م��/��
dدآ��را
ا��)��ع

ÇáäÓÈÉ ÇáãÆæíÉ

Statistics

0.00

25.00

50.00

75.00
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V
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u
es

71.30

18.20

2.50 4.40 1.70 1.90

100.00
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وبخصوص المستوى التعليمي للمشاركين في الفاعلية تبين أن الحضور           

لغير %) ٧١,٣(مثلوا مختلف المستويات التعليمية، ولقد تأكد أن النسبة الغالبة 

للمؤهل %) ٤,٤(لحملة المؤهل المتوسط، ونسبة %) ١٨,٢(المتعلمين، تليها نسبة 

لحملة %) ١,٩(لصالح المؤهل فوق المتوسط، ونسبة %) ٢,٥(ها نسبة العال، تلي

  .لحملة الماجستير%) ١,٧(درجة الدكتوراه، ونسبة 

٥.  �
 :ا�"	�$� ا��"	

       بخصوص المرحلة العمرية للمشاركين نجد أن الفاعلية شملت مختلف 

د من سنة، وبمزي) ٧٠(المراحل العمرية بدء من عمر سنة من األطفال إلى عمر 

سنة، وبالنظر إلى أكثر المرحل ) ٢٥,١(التدقيق تبين أن متوسط األعمار قد بلغ 

سنوات، ولقد تم تصنيف المرحل ) ٧(العمرية تكراراً تبين أنها األطفال في عمر 

سنوات إلى أكثر من ) ١٠(العمرية إلى عدد ثمان مراحل عمرية تبدأ من أقل من 

  سنة، ) ٧٠(

 :(��ات ا��?	ة  .٦

ن سنوات الخبرة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة كشفت النتائج عن      بشأ

مستجيباً، ولقد تأكد أن سنوات الخبرة تراوحت ) ٣٠(أن عدد المستجيبين قد بلغ 

سنة، وتأكد من البيانات أن متوسط سنوات الخبرة في ) ٣٥(بين سنة واحدة إلى 

أكثر سنوات الخبرة سنة، وتأكد أن ) ١٢,٤٣(هذا المجال قد بلغ درجة قدرها 

تكراراً هي سنتان، وبمزيد من التدقيق تم تصنيف سنوات الخبرة إلى سبع فئات 

  .سنة) ٣٠(سنوات إلى أكثر من ) ٥(سنوات، من أقل من ) ٥(بلغ طول الفئة 
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  .اإلستراتيجيةمتطلبات : رابعاً

تدعم أواصر التشبيك بين الجامعة واألجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع  .١

دني والهيئات الدولية بما يمكن من تكوين قيمة خدمية مضافة لخدمة الم

  . في المحافظةاإلعاقةقطاع متحدى 

 العمل مع قطاع ذوي االحتياجات الخاصة إكسابضرورة العمل على  .٢

المزيد من المهنية بما يضمن مواكبة الخدمات مع االحتياجات الحقيقية 

  .لقطاع ذوي االحتياجات الخاصة

تحليل التراث النظري والتراكم المعرفي والتجارب والممارسات العمل على  .٣

العملية السابقة المرتبطة بالعمل في مجال ذوي االحتياجات الخاصة بما 

  .اآلخرون انتهىيمكن من البدء من حيث 

تلقيح اإلستراتيجية المحلية المتوقعة باإلستراتيجية القومية والعالمية بما  .٤

 مختلف الجهود بما يضمن المزيد من الفاعلية يضمن التنسيق والتساند بين

  .المتوقعة

 . للفاعليةاإلستراتيجيةالتوصيات : خامساً 

أفرزت المناقشات الجماعية وجلسات الحوار العديد من التوصيات التي تمثل       

إستراتيجية عملية في جوهرها مقدمات وخطوط عريضة تمكن من التوصل إلى 

 وهي ت الحقيقية لقطاع ذوي االحتياجات الخاصةوعلمية لمقابلة االحتياجا

  -:كالتالي
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العمل على رصد التجارب والخبرات والممارسات السابقة والتي تهدف إلى  .١

 المجتمعية األنشطةاالنخراط في تمكين ذوي االحتياجات الخاصة من 

 .والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات الراهنةبفاعلية 

ات لذوي االحتياجات الخاصة بطريقة متكاملة حيث العمل على تقديم الخدم .٢

تمتد لتشمل الخدمات المادية والصحية والنفسية واالجتماعية التربوية 

 .والتثقيفية

 والتعريف بكافة اإلنسانزيادة وعي المجتمع بمباديء ومواثيق حقوق  .٣

 .مجال ذوي االحتياجات الخاصةية والمدنية في الحقوق والواجبات المجتمع

 دون استثناء أو تفضيل أو على رعاية ذوي االحتياجات الخاصة  العمل .٤

تمييز بحيث تشمل الرعاية الريف والحضر الذكور واإلناث مختلف أشكال 

 . ومختلف المراحل العمريةاإلعاقات

إيجاد التنسيق والتساند الوظيفي بين األجهزة والحكومية ومؤسسات المجتمع  .٥

 . لقطاع المعاقينبتقديم الخدماتالمدني فيما يرتبط 

العمل على تطوير وتنمية المهارات الشخصية لذوي االحتياجات الخاصة  .٦

 .بما يضمن تفعيل دورهم في المجتمع األكبر

من خالل البرامج التثقيفية االهتمام بتطوير أسر ذوي االحتياجات الخاصة  .٧

 .التي تمكن األسر من تغيير اتجاهاتها السلبية نحو أبنائها

وير البرامج والممارسات التي تضمن دمج ذوي االحتياجات العمل على تط .٨

 .في المؤسسات المجتمعيةالخاصة 

 القومية اإلستراتيجية المحلية  مع اإلستراتيجيةالعمل على التنسيق بين  .٩

 .والعالمية

العمل على تأسيس قاعدة بيانات مصنفة بدقة عن ذوي االحتياجات  .١٠

 . في مجتمع الفيومالخاصة
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يم الدعم والمساندة للجمعيات األهلية العاملة  في العمل على تقد .١١

 .مجال ذوي االحتياجات الخاصة

العمل على تبني برنامج للتوظيف في مختلف المجاالت بما يضمن  .١٢

 .الحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها المعاقين

دعم مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل المهني التي تضمن تمكين  .١٣

 .خاصة من التغلب على مشكالتهم المترتبة على اإلعاقةذوي االحتياجات ال

ضمان حقوق األشخاص المعوقين في ظروف عمل عادل ومالئمة  .١٤

 .على قدم المساواة بما في ذلك تكافؤ الفرص واألجر العادل

تأمين الدعم المادي والفني لألشخاص المعوقين المؤهلين إلقامة  .١٥

 . المدرة للدخلالمشاريع اإلنتاجية ومباشرة اإلعمال الحرة

توفير الكوادر البشرية المتخصصة مهنياً والمؤهلين لتدريب  .١٦

 .األشخاص المعوقين وإعادة تأهيل العاملين المصابين منهم أثناء العمل

وغيرها العمل على تكييف المباني والطرق ووسائل النقل والمصاعد  .١٧

من التجهيزات بما يضمن تمكن ذوي االحتياجات الخاصة من ممارسة 

 .عمالهم بفاعليةأ

العمل على تفعيل النصوص القانونية التي تدعم تشغيل المعاقين في  .١٨

 .األجهزة الحكومية  والمصانع والمؤسسات الخاصة

  

  

 


